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๔๓๙ 

 

การประเมินผลการจัดการศึกษาของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี 

นางภัชลดา สุวรรณนวล 
 

บทคัดยอ 

 

การวิจัยเรื่อง การประเมินผลการจัดการศึกษาของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวน
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย ๑. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาของกองการศึกษา ๒. เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินการจัดการศึกษาและความคุมคาของโครงการ ๓. เพ่ือประเมินผลการจัดการศึกษาดาน
ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัด ๔. 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชน หรือหนวยงานผูรับบริการที่มีตอการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ๕. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้ง
นี้ คือ กลุมตัวอยางเชิงคุณภาพ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง และกลุมตัวอยางเชิง
ปริมาณ ไดแก ไดแก ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน ๘๖ คน ผูปกครองนักเรียน จํานวน ๓๒๗ คน และ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน ๓๒๗ คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล เปน
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณมีโครงสราง การประมวลและวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหทาง
สังคมศาสตร โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ สถิติพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
คําสําคัญ : การประเมินผล, องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 ผลการวิจัย พบวา  
 ๑) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานีทั้ง ๓ โรงเรียน พบวา มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนให
ผูเรียนเปนผูที่มีความรูความสามารถ และความสัมพันธกับบริบททางสังคมของชุมชนในทองถิ่น โดยเปดโอกาสให
ประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวม มีการนําแหลงเรียนรูภายในชุมชนมาถายทอดใหประสบการณตรงกับผูเรียนอยาง
สม่ําเสมอ การจัดการเรียนรู  พบวา มีการจัดแผนการจัดการเรียนรูที่มีความสอดคลองกับตัวชี้วัดทุกรายวิชา กิจกรรมการ
เรียนรูตอบสนองจุดประสงคการเรียนรูของผูเรียน ทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค สื่อ
การเรียนมีความหลากหลาย เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู มีการจําลองแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียนไวภายในบริเวณ
โรงเรียน เชิญวิทยากร ภูมิปญญาทองถิ่น หรือหนวยงานภายนอกเขามาบรรยายใหความรูแกนักเรียน การสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรู พบวา ไดมีการพัฒนาครูผูสอนเพ่ือใหเกิดการเรียนรู โดยการสงเขารับการฝกอบรม 
ปฏิบัติกระบวนการและทักษะการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน  เพื่อสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองตามกลุมสาระการเรียนรู
ที่ไดรับมอบหมาย มีการอบรมใหกับนักเรียน สงเสริมใหมีการจัดคายวิชาการในแตละกลุมสาระเพ่ือทบทวนเนื้อหาที่เรียน
มาและศึกษาในเนื้อหาสิ่งที่ตองเรียนในเทอมถัดไปเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามความถนัดและความ
สนใจของผูเรียน การนิเทศและกํากับติดตาม มีแตงตั้งคณะกรรมการการนิเทศภายใน และดําเนินการนิเทศภายในโดย
ผูบริหารและคณะกรรมการ เพ่ือรับทราบปญหาในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน และสรางความเขาใจที่ตรงกัน
เพ่ือเกิดการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน สําหรับการนิเทศภายนอก มีการนิเทศโดยผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมและใหคําแนะนําเพ่ิมเติมทั้งในการดําเนินการตามนโยบายจุดเนน ๑๒ ขอ 
และการนิเทศโครงสรางหลักสูตรในทุกระดับชั้น องคประกอบดานผลที่เกิดกับนักเรียน  ตัวชี้วัดที่ ๑ นักเรียนมี
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ความสามารถดานการอาน ไดดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดดานการอานการเขียน โดยการจัดกิจกรรม 
เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการอาน มีวิธีดําเนินการที่แตกตางกันในแตละโรงเรียน  ตัวชี้วัดที่ ๒ นักเรียนมีความสามารถดาน
การคิดและเขียน ไดการจัดการเรียนการสอน โดยใชความคิดตอยอดในการเพ่ิมเติมและการบูรณาการ  เนนการจัดการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมในแตละระดับชวงชั้น สงเสริมและเปดโอกาสใหนักเรียนโดยใชวิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงาน ตัวชี้วัดที่ ๓ นักเรียนคิดเปนทําเปน และแกปญหาได มีการจัดคายหรือกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือฝกทักษะ
กระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติจริง และการแกไขปญหาในแตละสถานการณใหแกนักเรียน ซึ่งจะนําไปสูการแกไข
ปญหาในการเรียนและในชีวิตประจําวันที่แทจริง มีหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนรูที่สามารถทําใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห 
มุงเนนตามความถนัดของตนเองจนเกิดความชํานาญและแกไขปญหาเปนตามทักษะการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  
ตัวชี้วัดที่ ๔ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูตามหลักสูตร โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด ๑ (ดอนสักผดุงวิทย) 
และโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด ๒ (บานดอนเกลี้ยง) มีผลคะแนนจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) สูงขึ้น สวนโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด ๓ (บานนา) รอยละ ๘๙ ของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูไดดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและรอยละ ๗๙-๖๙ นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห สังเคราะห พรอมมีวิจารณญาณ และมีความคิดสรางสรรคตามระดับการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาหลัก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการประเมินระดับชาติ ตัวชี้วัดที่  ๕ นักเรียนเปนเด็กดี มีหลักสูตร
สถานศึกษาที่มุงเนนทักษะกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่ยึดหลักคําสอนตามแนวทางของทานพุทธทาส มุง
ปลูกฝง การใฝรูใฝเรียน และการเปนผูที่มีความประพฤติและการปฏิบัติดี เปนคนดีของสังคมและชุมชน องคประกอบดาน
การเสริมความเขมแข็งของสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๑ อัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา แตละโรงเรียนมีอัตลักษณ
ของโรงเรียนที่โดดเดนแตกตางกัน กลาวคือ โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด ๑ (ดอนสักผดุงวิทย) ที่มุงเนนการจัดการ
เรียนการสอนทางดานวิชาชีพเพ่ือใหนักเรียนสามารถประกอบอาชีพได โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด ๒ (บานดอน
เกลี้ยง) มุงเนนทักษะการไหว และแนวการจัดการเรียนการสอนตามแบบสวนพฤษศาสตรโรงเรียน และโรงเรียนองคการ
บริหารสวนจังหวัด ๓  (บานนา) เนนพฤติกรรมของผูเรียนที่มีการยิ้มไหวทักทาย นักเรียนมีสัมมาคารวะ และการนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตัวชี้วัดที่ ๒ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
สถานศึกษาพบวา ทั้ง ๓ โรงเรียน มีการแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการประสานงาน กํากับดูแล ชวยเหลือ
สนับสนุนใหทุกฝายทํางานรวมกันและเชื่อมโยงเปนทีม โดยการตั้งคณะกรรมการตามโครงสรางการบริหาร ซึ่งกําหนดให
ผูรับผิดชอบงานใด เปนกรรมการรับผิดชอบการพัฒนาและประเมินคุณภาพงานนั้น เพ่ือใหสอดรับกับการประกันคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.) ตัวชี้วัดที่ ๓ การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพบวา ไดเปดโอกาสใหชุมชนมี
สวนรวมในการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด ๑ (ดอนสักผดุงวิทย) มีการประสานงานกับ
ชุมชนโดยการทํางานฝมือ อาหารพ้ืนบาน โดยเพราะโครงการอาชีวะอาสาเพ่ือการบริการชุมชน ซึ่งคือไดวาโครงการ
ดังกลาวเปนโครงการจัดทําแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ ของโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด ๒ (บานดอนเกลี้ยง) มีการ
จัดโครงการภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือเสริมสรางองคความรูดานสมุนไพรและอาหารพ้ืนบานโดย ปราชญชาวบานหรือวิทยากร
พ้ืนบานมาถายทอดองคความรูใหกับนักเรียน สวนโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด ๓ (บานนา) มีการเชิญปราชญ
ชาวบานใหความรูในโรงเรียน และไปทัศนะศึกษานอกสถานที่ ที่เปนแหลงเรียนรูตางๆในเขตอําเภอบานนาเดิม  

๒) ระดับประสิทธิภาพระบบการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ทั้ง ๓  โรงเรียน มีระดับประสิทธิภาพระบบการจัดการศึกษาภาพรวมและราย
องคประกอบอยูในระดับมากทุกองคประกอบ  
 ๓) ผลการประเมินผลการจัดการศึกษาดานความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี พบวามีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี 
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๔) ผลการวิเคราะหการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา  โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด ๑ 
(ดอนสักผดุงวิทย) มีความพึงพอใจภาพรวมและรายขออยูในระดับมากที่สุด ดานบุคลากร โรงเรียนองคการบริหารสวน
จังหวัด ๒ (บานดอนเกลี้ยง) มีความพึงพอใจภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ดานบุคลากร และโรงเรียนองคการบริหาร
สวนจังหวัด ๓ (บานนา) มีความพึงพอใจภาพรวมและรายขออยูในระดับมากที่สุด ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม   
    
ABSTRACT 

The purposes of evaluation of Division of education, religion and culture Suratthani Provincial 
Administrative Organization were to ๑ . evaluate the effectiveness of educational management of the 
division ๒ . evaluate the effectiveness of the educational implementation and the valuable project.๓. 
evaluate educational results related to strategic plans of the division. ๔ .  evaluate the satisfaction of the 
people or service users towards educational management and the schools under Suratthani Provincial 
Administrative Organization ๕ . search guidelines for the educational development the schools under 
the Division of education, religion and culture Suratthani Provincial Administrative Organization. The 
quality sample was used in this study including specific school administrators. The quantitative samples 
were ๘๖  teachers and school board, ๓๒๗  parents, and ๓๒๗  students under Suratthani Provincial 
Administrative Organization. The tools used to collect data were questionnaire and structured interview. 
Data processing analysis was used by social science application software. The statistics used for data 
analysis was descriptive statistics such as frequency, percentage, average and standard deviation 
          The results showed that  
 ๑ ) Evaluation of educational achievement of three schools  was showed that learning and 
teaching curriculum was developed focused on competent students and its relationship with the social 
context of the local community. The community had opportunity to participate. The learning resources 
in the community were directly and always transferred experiences to students. Learning management 
was found that its plan was consistent with the indicators of all subjects. Learning activities met the 
students’ learning objectives composed of knowledge, skills, and processes, desirable attribute, learning 
diverse materials relevant to learning activities, simulation learning for students around the school, 
inviting speakers, local community wisdom, or inviting outside speakers to lecture for students. 
Supporting learning development was found that teachers were developed by being trained or 
attending seminars to increase learning skills to students. Students were trained and supported to 
arrange academic camps of each subject. They were taught to review subjects for next term to meet 
the guidelines students’ interest. There were internal teaching monitors who were administrators and 
committees to know learning and teaching problems of teachers. They wanted to understand the same 
problem and develop the similar ways. The external teaching monitors were professional educators of 
the division. They visited the school and gave additional suggestion following the ๑ ๒  policies. 
Curriculum structures of every class level were monitored and focused on student output. The first 
indicator was written that the students were able to read. All indicator targets were achieved. The 
activities supporting reading development were arranged. There were various activities in each school. 
The second indicators focused on critical thinking and writing. They were taught by using additional 
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knowledge and integration. Appropriate techniques were applies for each class level. Project – based 
learning was used for learning and teaching.The third indicator was to increase students to think, do, 
and solve problems, operate in teams to practice thinking process. Teachers could solve problems of 
each situation for students leading their students. They were able to adapt in their daily lives. An 
innovative curriculum enabled students to learn and think critically. They were focused on their 
aptitude to achieve proficiency and skill-based learning project. The fourth indicator showed that the 
students achieved learning according to the curriculum. The school of Suratthani Provincial 
Administrative Organization ๑  (Don Sak Pha Dung Wittaya) and The school of Suratthani Provincial 
Administrative Organization ๒  (Ban Don Kleaing) had higher O-NET. The school of Suratthani Provincial 
Administrative Organization ๓  (Ban Na) demonstrated 89% of the students had the skills to seek 
knowledge on their own. They loved learning and enabled themselves to develop continuously. ๖๙ -
๗๙ % of students had ability to think, analyze, synthesize and consider.  They had creative thinking to 
improve student achievement program from the basic education of the national assessment. The fifth 
indicator showed that they were good students. The curriculum focused on the process of teaching 
and learning skills based on the teachings of Buddhadasa Bhikkhu approaches to cultivate knowledge 
and learning. They were good people of the society and community. These were elements of 
strengthening the institution. The first indicator was identities of the school. Each school had different 
identities. The school of Suratthani Provincial Administrative Organization ๑ (Don Sak Pha Dung Wittaya) 
focused on teaching profession in order that students continued their career. The school of Suratthani 
Provincial Administrative Organization ๒  (Ban Don Kleaing) focused on Wai and the management of 
teaching as a botanical garden school. The school of Suratthani Provincial Administrative Organization 
๓  (Ban Na) focused on the behavior of students who greeted with respect and applied local wisdom 
to participate in the activities of teaching. The second indicator showed educational assurance and 
quality improvement within the school. Three schools had committees who were responsible for 
coordinating and supporting to all parties to work together as a team. There was commission under the 
administrative structure. The committees were responsible for educational assurance and quality 
improvement according to external quality assurance. The third indicator stated the participation of the 
community in the educational development of the schools. It was found that the school invited the 
community to participate in the development of education. The school of Suratthani Provincial 
Administrative Organization ๑    (Don Sak Pha Dung Wittaya) coordinated with community to make 
handcraft, and cook local food. There was vocational volunteer for community service. This project 
was the best practice project the school of Suratthani Provincial Administrative Organization ๒ (Ban Don 
Kleaing).  There was a project to strengthen local knowledge of herbs and foods by local scholars or 
local speakers in the community to transfer knowledge to the students. The school of Suratthani 
Provincial Administrative Organization ๓  (Ban Na) invited local scholars to enlighten knowledge. There 
were field trips for the students at learning centers in Ban Na Derm. 

๒ ) The level of effectiveness of Division of education, religion and culture Suratthani Provincial 
Administrative Organization of three schools was found that the performance management system and 
an overview of all the elements was at a high level. 
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          ๓ )  Evaluation result of education was found that they were related with the strategic plans of 
Division of education, religion and culture and strategic plans od Suratthani Provincial Administrative 
Organization.  
 
 ๔ ) The analysis evaluated the satisfaction of people towards education was found that the 
school of Suratthani Provincial Administrative Organization ๑  (Don Sak Pha Dung Wittaya)  had overall 
and each side of satisfaction was at the highest level.The personnel side of the school of Suratthani 
Provincial Administrative Organization ๒ (Ban Don Kleaing) had overall and each side of satisfaction was 
at the highest level. And the school of Suratthani Provincial Administrative Organization ๓(Ban Na) had 
overall and each side of satisfaction was at the highest level of  building and environment.  
Keyword: Evaluation , Suratthani Provincial Administrative Organization 

 

ความสําคัญของปญหา 
 แนวนโยบายทางดานการศึกษาตามที่ไดปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
(๒๕๕๐ : ๒๔) มาตรา ๘๐ ระบุใหรัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ชุมชน องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐาน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ  สาระสําคัญของการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย คือ การปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยใหมีเอกภาพในเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแล
จากภาครัฐ การจัดการศึกษา โดยใหมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลจากภาครัฐ การจัดการ
ศึกษาซึ่งเปนกระบวนการที่จะนําไปสูเปาหมายที่พึงปรารถนา ในการยกระดับคุณภาพประชากรและเพ่ิมขีดความสามารถ
ของประเทศในการแขงขันระหวางประเทศ จําเปนตองอาศัยความรวมมือกันในการดําเนินการ และมีเปาหมายชัดเจน คือ 
การพัฒนาคุณภาพประชากรในทุกดาน ทั้งดานรางกาย ความคิดจิตในสติปญญา คุณธรรม คานิยมและการประพฤติ
ปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสม โดยคาดหวังวาคนที่มีคุณภาพนี้จะทําใหสั งคมมีความมั่นคง สงบสุข สมานฉันท และมีความ
เจริญ กาวหนาทันโลกแหงการเปลี่ยนแปลง  
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ไดกําหนดยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนรูที่หลากหลายเพ่ือมุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ 
จัดการศึกษาตามความตองการและความสนใจของผูเรียนเพ่ือสงเสริมความเปนเลิศตามอัจฉริยภาพของผูเรียน เปนแหลง 
เรียนรูตลอดชีวิต สําหรับเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น ดวยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (การศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล นําสวนราชการ ประชาชนและผูปกครองมาเปนภาคีเครือขายใน
การจัดการศึกษาขององคการบริหารปกครองสวนทองถิ่นในระดับสถานศึกษา พัฒนาเครือขายสถานศึกษาในสังกัดองคกร
ปกครองทองถิ่น จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยการสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่นมีสุขภาพและจิตใจที่ดี 
ใหความรูและทักษะที่จําเปนและเพียงพอในการดํารงชีวิตสามารถมีงานทําและนําความรูไปใชในการพัฒนาสังคม มีทักษะ
ดานภาษาและอาชีพ เพ่ือรองรับตลาดเสรีแรงงานอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีความรับผิดชอบเขาใจและยอมรับใน
วัฒนธรรมและความคิดเห็นที่แตกตางกัน สามารถแกปญหาโดยสันติวิธี จิตสาธารณะและจิตสํานึกในความเปนไทย 
ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย เปนสมาชิกที่ดีของสังคม  (แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗-
๒๕๖๑, ๒๕๕๗ : ๑๕-๑๖) 



๔๔๔ 

 

 การประเมินผลทางการศึกษามีประโยชนตอตัวนักเรียนทําใหผูเรียนทราบจุดมุงหมายของการจัดการเรียน
การสอนที่ชัดเจนทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหไดผลการวัดและประเมินผลดีขึ้นชวยสรางนิสัยในการใฝรู
ใหเกิดขึ้นกับผูเรียน  เมื่อไมสามารถตอบคําถามหรือตอบแบบทดสอบไดผูเรียนจะไปศึกษาเพ่ิมเติมกอใหเกิดนิสัยอยากรู
อยากเห็นมากขึ้นทําใหทราบถึงสถานภาพทางการเรียนของตนเองวาเดนดอยในเรื่องใด ควรไดรับการปรับปรุงอยางไร  

ประโยชนตอครูผูสอนทําใหทราบขอมูลเบื้องตนในดานตางๆ ของนักเรียน  ทําใหทราบถึงผลการสอนของครูวามี
ประสิทธิผลมากนอยเพียงไร ทําใหครูไดขอมูลในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการสอนหรือการกําหนดจุดมุงหมายในการ
สอนที่เหมาะสมตอไป ชวยใหครูกําหนดเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมใหแกนักเรียนเปนรายบุคคลกรณีที่ประสงคจะสอน
เพ่ิมเติมหรือสอนซอมเสริม  ประโยชนตอผูปกครองนักเรียน  ผูปกครองทราบถึงพัฒนาการหรือความกาวหนาในการเรียน
ของนักเรียนเปนระยะๆ ดังนั้น จึงตองใหผูปกครองนักเรียนทราบดวยเพ่ือที่ผูปกครองจะไดใชเปนพ้ืนฐานการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการศึกษาตอไปประโยชนตองานแนะแนว ขอมูลที่ไดจากการวัดผลและประเมินผลการศึกษา เชน การวัดเจต
คติ การวัดความสนใจ การวัดบุคลิกภาพ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวัดความถนัด  เปนขอมูลของนักเรียนที่มี
ประโยชนตองานแนะแนวในการใหคําแนะนําหรือขอชี้แนะเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ  การศึกษาตอและปญหาสวนตัวของ
นักเรียนที่ประสบอยู ประโยชนตอการบริหารการศึกษา การประเมินผลโดยภาพรวมของสถานศึกษานั้น ๆ จะเปนขอมูล
บอกถึงประสิทธิภาพในการจัดและการบริหารการศึกษา และการวัดผลและการประเมินผลเปนเครื่องมือในการดําเนิน
กิจกรรมหลาย ๆ ดาน เชน การคัดเลือกบุคลากรในตําแหนงหนาที่ตาง ๆ การสอบคัดเลือกการจัดแยกประเภทนักเรียน
นักศึกษา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ภัทรา นิคมานนท, ๒๕๔๓ : ๒๕) 

 เมื่อพิจารณาแนวคิดริเริ่มการบริหารงานดานการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีผูให
แนวคิดวาควรเริ่มจากการประสานการทํางานรวมกัน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบในงานดานการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการกอสราง การจัดหา การซอมแซมบํารุงรักษา อุปกรณสื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ของ
สถานศึกษา ดังนั้นสวนงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในระดับทองถิ่น ซึ่งเปน
หนวยงานที่จะนําแนวนโยบาย หรือนําแนวดําเนินงานสูการปฏิบัติ จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานการดําเนินงานใหบัง
เกิดผลที่ชัดเจน และเพ่ือเสริมสรางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความพรอม มีความเขมแข็ง บุคลากรและการบริหาร
จัดการทางการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานการดําเนินงาน สามารถแกไขปญหา และสนองตอบตอความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ(ขนิษฐา นุตตะระ, ๒๕๕๒ : ๔) ในการจัดการศึกษาไทยที่ผานมา แมวารัฐบาลจะ
ใหการสนับสนุนสื่อนวัตกรรมตาง ๆ และมีการจัดอบรมครูผูสอน ใหบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร แตก็ยังมีปญหาอยู
เสมอ จากการประเมินความสามารถทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ปญหา
การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) อยูในระดับต่ํา จํานวน
นักเรียนที่สามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารยังมีนอย จํานวนนักเรียนที่อานหนังสือไมคลอง เขียนไมคลองยังมีมาก
พอสมควร ครูใชแหลงเรียนรูคอนขางนอย นักเรียนไมสนใจการเรียนเทาที่ควร สําหรับสถานศึกษาพบวา นโยบายการ
พัฒนาการศึกษาไมมีความตอเนื่องเปลี่ยนแปลงตามวาระการดํารงตําแหนงของนักการเมือง ระเบียบการปฏิบัติงานขอ ง
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําใหครูมีภาระงานนอกเพ่ิมขึ้น ครูอัตราจางลาออกบอยทําใหประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนลดลง กระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ขาดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางกอง
การศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัด และระบบเครือขายการสื่ อสารประชาสัมพันธและการเชื่อมโยงและระบบขอมูล
สารสนเทศยังขาดประสิทธิภาพ 

 จากปญหาดังกลาวขางตน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี 
เปนหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการสอนของโรงเรียนในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดสุ ราษฎรธานี มี
ความจําเปนที่จะตองประเมินผลการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดสุ
ราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือจะไดการทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาและนําผลที่ไดจะ
เปนขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดแนวทางการพัฒนาการดําเนินการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



๔๔๕ 

 

และโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานีในอนาคต ซึ่งจากการวิจัยของสวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร และ
คณะ (๒๕๕๐ : ๒) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการประเมินระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยใชวิธีการประเมินเสริมพลัง  ผลการวิจัยพบวา ผลการดําเนินงานประเมินเสริมพลัง ทําใหเกิดประโยชน ๒ 

ระดับคือ ๑) ระดับบุคคลเปนการสรางความเขาใจตอระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูในสถานศึกษารวมกัน ทําให
เกิดความกระตือรือรนและตระหนักตอการรวมคนหาสารสนเทศและตัดสินใจวางแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบการวัด
และประเมินผลการเรียนรูในสถานศึกษา เปนการเสริมสรางสมรรถภาพดานการประเมิน โดยเฉพาะทักษะการรับฟง
ความคิดเห็นของคนอ่ืน และการนําขอสรุปมาใชในการตัดสินใจ และทําใหผูบริหารสถานศึกษา ตื่นตัว มีการประสาน
แผนพัฒนาและสื่อสารรวมกันระหวางคณะครู และมีการตรวจสอบติดตามอยางเปนระบบ ๒)ระดับสถานศึกษา เปนการ
ทําใหทุกคนรับรูถึงเปาหมายในการปฏิบัติงานรวมกัน และทําใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
การเรียนรูในสถานศึกษา จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองศึกษา ในประเด็นดังตอไปนี้  ๑) องคประกอบดานปจจัยปอน ๒) 
องคประกอบ ดานกระบวนการจัดการศึกษา  ๓) องคประกอบดานผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และหลักสูตร  ๔) 
องคประกอบดานการเสริมสรางความเขมแข็งของสถานศึกษา และดานความคุมคาของบประมาณตามโครงการ  เพ่ือใช
เปนแนวในการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
ในยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา และยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
๑. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน  
 ๒. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการดําเนินการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการบริหารจัดการ การประสานงานภายในหนวยงาน 
ชุมชน และปญหาอุปสรรคตางๆ และความคุมคาของโครงการ 

 ๓. เพ่ือประเมินผลการจัดการศึกษาดานความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี  
 ๔. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือหนวยงานผูรับบริการที่มีตอการจัดการ ศึกษาของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด      สุราษฎรธานี ดานความสอดคลอง
กับความตองการของทองถิ่น ชุมชน และสังคม  
 ๕. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี  
 

ผลที่ไดรับจากการวิจัย 
๑. ทราบประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา ๒๕๕๗ ของโรงเรียนในสังกัด องคการบริหาร

สวนจังหวัดสุราษฎรธานี 
 ๒. ทราบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี รวมทั้งปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น  และความคุมคาของ
โครงการ 

 ๓. ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนและหนวยงานผูรับบริการ ที่มีตอการจัดการศึกษาของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี 



๔๔๖ 

 

 ๔ ทราบแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี  
 
คําสําคัญ  การประเมินผล, การจัดการศึกษา, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
แนวคิด ทฤษฎีที่ใชเปนกรอบคิดในการวิจัย 

ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย 
องคประกอบดานปจจัยปอน องคประกอบดานกระบวนการจัดการศึกษา องคประกอบดานผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู 
และหลักสูตร องคประกอบดานการเสริมสรางความเขมแข็งของสถานศึกษา และดานความคุมคาของงบประมาณตาม
โครงการ ดานการบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุงเนน การประเมินผลการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพระบบการจัดการศึกษา ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการศึกษา และหา
แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา ๒๕๕๗ 
โดยมีวิธีการดังนี้  สําหรับโครงการใชวิธีการเก็บขอมูลเชิงประจักษ 
 
กลุมตัวอยางการวิจัย 
 กลุมตัวอยาง 
  ๑.กลุมตัวอยางเชิงคุณภาพ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และรองผูอํานวยการ สถานศึกษา รวมจํานวน ๗ คน 
โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
  ๒. กลุมตัวอยางเชิงปริมาณ ไดแก ครูผูสอนและคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน ๘๖ คน ผูปกครอง
นักเรียนโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน  ๓๒๗ คน และนักเรียนโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุราษฎรธานี กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางกระจายตามสัดสวนทั้ง ๓ โรงเรียน  
 
เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้ 
 ๑. แบบสัมภาษณมีโครงสราง เปนประเด็นคําถามเก่ียวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด องคการบริหาร
สวนจังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย ๓ องคประกอบ ไดแก  
  ๑.๑ องคประกอบดานการจัดการศึกษา ประกอบดวย ตัวชี้วัดที่ ๑ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ดานการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรู การนิเทศและกํากับติดตาม 
ดานงบประมาณ ดานงานบุคคล  
  ๑.๒ องคประกอบดานผลที่เกิดกับนักเรียน ประกอบดวย ตัวชี้วัดที่ ๑ นักเรียนมีความสามารถดานการอาน 
ตัวชี้วัดที่ ๒ นักเรียนมีความสามารถดานการคิดและเขียน ตัวชี้วัดที่ ๓ นักเรียนคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน ตัวชี้วัด
ที่ ๔ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูตามหลักสูตร ตัวชี้วัดที่ ๕ นักเรียนเปนเด็กดี  
  ๑.๓ องคประกอบดานการเสริมความเขมแข็งของสถานศึกษา ประกอบดวย ตัวชี้วัดที่ ๑ อัตลักษณและ
เอกลักษณของสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๒ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา และตัวชี้วัดที่ ๓ การมีสวนรวม
ของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  



๔๔๗ 

 

 ๒. แบบสอบถาม จํานวน ๓ ชุด ไดแก 
  ชุดที่ ๑ สําหรับการประเมินประสิทธิภาพระบบการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี  ประกอบดวย  ๓ ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ ๑ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา  ตําแหนงงาน ประสบการณในการทํางาน และ
โรงเรียนในสังกัด ลักษณะคําถามแบบเลือกตอบ  
   ตอนที่ ๒ คําถามเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพระบบการจัดการศึกษา ประกอบดวย ๓ องคประกอบ ไดแก 
๑. องคประกอบดานการจัดการศึกษา ๒. องคประกอบดานผลที่เกิดกับนักเรียน ๓. องคประกอบดานการเสริมความ
เขมแข็งของสถานศึกษา  
   ตอนที่ ๓ ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open Ended) ให
แสดงความคิดเห็น 
  ชุดที่ ๒ สําหรับประเมินผลความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมและโรงเรียนสังกัดองคการบริหารบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย ๒ ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ ๑ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ รายไดตอเดือน และโรงเรียนในสังกัด 
ลักษณะคําถามแบบเลือกตอบ  
   ตอนที่ ๒ คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี  ประกอบดวย ๔ ดาน ไดแก ดานบุคลากร ดาน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน  
  ชุดที่ ๓ สําหรับประเมินผลที่เกิดกับนักเรียนโรงเรียนสังกัดองคการบริหารบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี 
ประกอบดวย ๒ ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ ๑ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ  และโรงเรียนในสังกัด ลักษณะคําถามแบบเลือกตอบ  

          ตอนที่ ๒ คําถามเก่ียวกับองคประกอบดานผลที่เกิดกับนักเรียน ประกอบดวย ๓ ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดที่ 
๒ นักเรียนมีความสามารถดานการคิดและเขียน ตัวชี้วัดที่ ๓ นักเรียนคิดเปน ทําเปน และแกปญหาได และตัวชี้วัดที่ ๗ 
นักเรียนมีความราเริงแจมใส ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ อยางมีความสุข  
 
ขั้นตอนการวิจัย 
 ๑. รวบรวมขอมูล และศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัย และการศึกษาคนควาที่เกี่ยวของกับการประเมินระบบการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนโดยศึกษาจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก หนังสือ เอกสาร บทความ งานวิจัย ตลอดจนสืบคนผาน
เว็บไซต และสถิติตางๆ ที่เก่ียวของเพ่ือเปนพื้นฐาน สําหรับทําการวิจัย 
 ๒. สรางเครื่องมือสําหรับการวิจัย ดังนี้ 

๑) แบบสัมภาษณมีโครงสรางเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัด
สุราษฎรธานี  

๒) แบบสอบถามเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับของนักเรียนและความตองการของผูปกครอง ลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ที่เปนแบบสอบถามปลายปด  
 ๓. การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการนํา
แบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยหรือไม แลวนํา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไข ไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน ๓๐ ชุด แลวหาคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวยวิธีการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Conbach, ๑๙๙๐: ๒๐๒–
๒๐๔)  ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ ๐.๙๓ 
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 ๔. การเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ จะทําการเก็บขอมูลจากนักเรียน ผูปกครองนักเรียน โดยใชแบบสอบถาม และ
ทําการเก็บขอมูลจากผูบริหาร ครูผูสอน และคณะกรรมการสถานศึกษา ดวยวิธีการการสัมภาษณและการสนทนากลุม 
เพ่ือใชในการประเมินผลตอไป 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย   

  ๑) การพัฒนาหลักสูตร พบวา โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ทั้ง ๓ โรงเรียน มีการ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนเปนผูที่มีความรูความสามารถ และความสัมพันธกับบริบททาง
สังคมของชุมชนในทองถิ่น โดยเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวม มีการนําแหลงเรียนรูภายในชุมชนมา
ถายทอดใหประสบการณตรงกับผูเรียนอยางสม่ําเสมอ การจัดการเรียนรู  พบวา มีการจัดแผนการจัดการเรียนรูที่มีความ
สอดคลองกับตัวชี้วัดทุกรายวิชา กิจกรรมการเรียนรูตอบสนองจุดประสงคการเรียนรูของผูเรียน ทั้งดานความรู ทักษะ
กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค สื่อการเรียนมีความหลากหลาย เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู มีการจําลอง
แหลงเรียนรูสําหรับนักเรียนไวภายในบริเวณโรงเรียน นอกจากนี้ ยังไดเชิญวิทยากร ภูมิปญญาทองถิ่น หรือหนวยงาน
ภายนอกเขามาบรรยายใหความรูแกนักเรียน การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรู  ไดมีการพัฒนา
ครูผูสอนเพ่ือใหเกิดการเรียนรู โดยการสงเขารับการฝกอบรม ปฏิบัติกระบวนการและทักษะการจัดการเรียนรูใหกับ
นักเรียน การเชิญผูรูหรือปราชญชาวบานมาใหความรูทางดานภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น  เพ่ือสงเสริมใหครูได
พัฒนาตนเองตามกลุมสาระการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย มีการอบรมใหกับนักเรียน สงเสริมใหมีการจัดคายวิชาการในแต
ละกลุมสาระเพ่ือทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาและศึกษาในเนื้อหาสิ่งที่ตองเรียนในเทอมถัดไปเพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน การนิเทศและกํากับติดตาม มีแตงตั้งคณะกรรมการการ
นิเทศภายใน และดําเนินการนิเทศภายในโดยผูบริหารและคณะกรรมการ เพ่ือรับทราบปญหาในการจัดการเรียนการสอน
ของครูผูสอน และสรางความเขาใจที่ตรงกันเพ่ือเกิดการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน  สําหรับการนิเทศภายนอก มีการนิเทศ
โดยผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดสุรา ษฎรธานี 
ตรวจเยี่ยมและใหคําแนะนําเพ่ิมเติมทั้งในการดําเนินการตามนโยบายจุดเนน ๑๒ ขอและการนิเทศโครงสรางหลักสูตรใน
ทุกระดับชั้น ขอเสนอแนะตามความคิดเห็นเกี่ยวกับงบประมาณ พบวา บางโรงเรียนสามารถบริหารงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรไดเพียงพอตอการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ในขณะที่บางโรงเรียนใหขอมูลวา งบประมาณที่ไดรับ
ไมเพียงพอกับปริมาณและจํานวนนักเรียน ขอเสนอแนะตามความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล   พบวา โรงเรียนองคการ
บริหารสวนจังหวัด ๑ (ดอนสักผดุงวิทย) ตองการใหกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนผูทําหนาที่ วางแผน และ
กําหนดนโยบายเทานั้น สวนการบริหารจัดการใหมอบอํานาจใหโรงเรียนเปนผูดําเนินการเพ่ือ  ความคลองตัวในดานการ
บริหารจัดการ โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด ๒ (บานดอนเกลี้ยง) ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการ
จัดนิทรรศการ การประชุม และสัมมนาวิชาการเฉพาะดานมาประจําที่โรงเรียน สวน โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด ๓ 
(บานนา) อยูระหวางการดําเนินการขยายหองเรียนเพ่ือเปดการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และประสบปญหาขาด
ครูผูสอน โรงเรียนจึงใชเงินรายไดสะสมจางครูอัตราจาง จํานวน ๔ คน เพ่ือแกปญหาเบื้องตน  องคประกอบดานผลที่เกิด
กับนักเรียน ตัวชี้วัดที่ ๑ นักเรียนมีความสามารถดานการอาน พบวา โรงเรียนไดดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตาม
ตัวชี้วัดดานการอานการเขียน โดยการจัดกิจกรรม เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการอาน จากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรปละ 
๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีวิธีดําเนินการที่แตกตางกันในแตละโรงเรียน  ตัวชี้วัดที่ ๒ นักเรียนมีความสามารถดานการคิดและ
เขียน พบวาโรงเรียนไดการจัดการเรียนการสอน โดยใชความคิดตอยอดในการเพ่ิมเติมและการบูรณาการ  เนนการจัดการ
เรียนการสอนตามความเหมาะสมในแตละระดับชวงชั้น สงเสริมและเปดโอกาสใหนักเรียนได โดยใชวิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน ตัวชี้วัดที่ ๓ นักเรียนคิดเปนทําเปน และแกปญหาได พบวา โรงเรียนมีการจัดคายหรือกิจกรรมตาง 
ๆ เพ่ือฝกทักษะกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติจริง และการแกไขปญหาในแตละสถานการณใหแกนักเรียน ซึ่งจะ
นําไปสูการแกไขปญหาในการเรียนและในชีวิตประจําวันที่แทจริง มีหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนรูที่สามารถทําใหนักเรียน
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ไดคิดวิเคราะห มุงเนนตามความถนัดของตนเองจนเกิดความชํานาญและแกไขปญหาเปนตามทักษะการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน  ตัวชี้วัดที่ ๔ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูตามหลักสูตร พบวา โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด ๑ 
(ดอนสักผดุงวิทย) และโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด ๒ (บานดอนเกลี้ยง) มีผลคะแนนจากการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้น สวนโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด ๓ (บานนา) พบวา รอยละ ๘๙ ของ
นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  และรอยละ ๗๙-๖๙ 
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห พรอมมีวิจารณญาณ และมีความคิดสรางสรรคตามระดับ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการประเมินระดับชาติ ตัวชี้วัดที่  ๕ 
นักเรียนเปนเด็กดี พบวา โรงเรียน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงเนนทักษะกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่ยึดหลัก
คําสอนตามแนวทางของทานพุทธทาส มุงปลูกฝง การใฝรูใฝเรียน และการเปนผูที่มีความประพฤติและการปฏิบัติดี เปนคน
ดีของสังคมและชุมชน องคประกอบดานการเสริมความเขมแข็งของสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๑ อัตลักษณและเอกลักษณของ
สถานศึกษา พบวา โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด แตละโรงเรียนมีอัตลักษณของโรงเรียนที่โดดเดนแตกตาง
กัน กลาวคือ โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด ๑ (ดอนสักผดุงวิทย) ที่มุงเนนการจัดการเรียนการสอนทางดานวิชาชีพ
เพ่ือใหนักเรียนสามารถประกอบอาชีพได โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด ๒ (บานดอนเกลี้ยง) มุงเนนทักษะการไหว 
และแนวการจัดการเรียนการสอนตามแบบสวนพฤษศาสตรโรงเรียน และโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด ๓  (บานนา) 
เนนพฤติกรรมของผูเรียนที่มีการยิ้มไหวทักทาย นักเรียนสัมมาคารวะ และการนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมใน
การจักกิจกรรมการเรียนการสอน ตัวชี้วัดที่ ๒ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา โรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี มีการแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการประสานงาน กํากับดูแล ชวยเหลือ
สนับสนุนใหทุกฝายทํางานรวมกันและเชื่อมโยงเปนทีม โดยการตั้งคณะกรรมการตามโครงสรางการบริหาร ซึ่งกําหนดให
ผูรับผิดชอบงานใด เปนกรรมการรับผิดชอบการพัฒนาและประเมินคุณภาพงานนั้น เพ่ือใหสอดรับกับการประกันคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.) ตัวชี้วัดที่ ๓ การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน พบวา ไดเปดโอกาสใหชุมชน
มีสวนรวม ในการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด ๑ (ดอนสักผดุงวิทย) มีการประสานงานกับ
ชุมชนโดยการทํางานฝมือ อาหารพ้ืนบาน โดยเพราะโครงการอาชีวะอาสาเพ่ือการบริการชุมชน ซึ่งคือไดวาโครงการ
ดังกลาวเปนโครงการจัดทําแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ ของโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด ๒ (บานดอนเกลี้ยง) มีการ
จัดโครงการภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือเสริมสรางองคความรูดานสมุนไพรและอาหารพ้ืนบานโดย ปราชญชาวบานหรือวิทยากร
พ้ืนบานมาถายทอดองคความรูใหกับนักเรียน สวนโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด ๓  (บานนา) มีการเชิญปราชญ
ชาวบานใหความรูในโรงเรียน และพานักเรียนไปทัศนะศึกษานอกสถานที่ ที่เปนแหลงเรียนรูตางๆในเขตอําเภอบานนา
เดิม พรอมเชิญบุคลากรหนวยงานตางๆ เชน ตํารวจ สํานักงานขนสงมาอบรมใหความรูกับนักเรียนเปนประจําอยาง
ตอเนื่อง 
 ๒) ระดับประสิทธิภาพระบบการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ทั้ง ๓ โรงเรียน มีระดับประสิทธิภาพ ระบบการจัดการศึกษา ภาพรวมและราย
องคประกอบอยูในระดับมาก ไดแก ๑) องคประกอบดานการเสริมความเขมแข็งของสถานศึกษา พบวา มีประสิทธิภาพอยู
ในระดับมากทุกตัวชี้วัด อัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน และการประกันและพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา  ๒) องคประกอบการดานการจัดการศึกษา พบวา มี
ประสิทธิภาพอยูในระดับมากทุกตัวชี้วัด ดานวิชาการ ดานงบประมาณ และดานงานบุคคล และ ๓) องคประกอบดวยผล
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน พบวา มีประสิทธิภาพอยูในระดับมากทุกตัวชี้วัด นักเรียนมีความสามารถดานการอาน  นักเรียนมี
สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ และนักเรียนเปนเด็กดี การประเมินผลการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัด ดานความคุมคาของงบประมาณตามโครงการ และดานการบรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการ จากการสุมตัวอยาง จํานวน ๙ โครงการ ปรากฏผลดังนี้ ดานความคุมคาของงบประมาณตามโครงการ 
พบวา มีการใชจายงบประมาณเพ่ือดําเนินกิจกรรมในแตละโครงการอยูระหวางรอยละ  ๔๘.๘๐-๑๐๐.๐๐  ดานความ
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บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ พบวา การดําเนินกิจกรรมในแตละโครงการบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว เชน โครงการฝกอบรมสัมมนาและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดสุราษฎรธานี กิจกรรมการจัดทําหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม-หนาที่พลเมือง หลังเสร็จสิ้นโครงการแลว ทําใหได 
รายวิชาหนาที่พลเมือง ที่โรงเรียนในสังกัดนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียน  โครงการประกวดสื่อ-นวัตกรรม
การสอน ทําใหครูมีสื่อการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนรู และทําใหผูเรียนมีความสนใจใน
การเรียนมากขึ้นโครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร บูรณาการหลักสูตร
มาตรฐานสากลโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด ๓ (บานนา) : SMAP ทําใหนักเรียนผานเกณฑมาตรฐานการจัด
การศึกษาดานผลผลิตในระดับดี สงผลใหนักเรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุข 

 ๓) ผลการประเมินผลการจัดการศึกษาดานความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี การสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรม  สงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น  ซึ่งพิจารณาไดจากเชิญผูรูหรือป
ราชชาวบานมาใหความรูทางดานภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น จัดอบรมจางผูรูเขามาเปนวิทยากรเพ่ือสอนเพ่ิมเติม 

สงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองตามกลุมสาระที่สอนและหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย การสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพ การเรียนการสอนและการเรียนรูอยางจริงจัง จัดใหมีอินเตอรเน็ต ความเร็วสูง พรอมทั้ง
จัดหาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือประกอบการเรียนการสอนใหโรงเรียนอยางทั่วถึง   

๔) ผลการวิเคราะหการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา  โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด ๑ 
(ดอนสักผดุงวิทย) มีความพึงพอใจภาพรวมและรายขออยูในระดับมากที่สุด ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน โรงเรียนองคการ
บริหารสวนจังหวัด ๒ (บานดอนเกลี้ยง) มีความพึงพอใจภาพรวมและรายขออยูในระดับ ดานบุคลากร ดานวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร  ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน และ
โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด ๓ (บานนา) มีความพึงพอใจภาพรวมและรายขออยูในระดับมากท่ีสุด ดานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม  ดานบุคลากร ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน
จากชุมชน  

 ๕) สําหรับแนวทางพัฒนากองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑) การกําหนดโครงการ/กิจกรรม ควรมีการ
สํารวจสภาพปญหาและความตองของโรงเรียนในสังกัด ๒) การจัดสรรงบประมาณใหแกโรงเรียนในสังกัดควรคํานึงถึง
ขนาดและจํานวนนักเรียนของแตละโรงเรียน ๓) สนับสนุนใหมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ๔) อบรมทบทวนการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการ
จัดทําหลักสูตรไดสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความตองการของผูเรียนและชุมชน ๕) พัฒนาครูใหสามารถ
วิเคราะหหลักสูตรสูแผนการจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ ๖) ใหการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ๗) เรงรัดพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และสรรหาครูใหเพียงพอ
ตอจํานวนนักเรียน ๘) การจัดการศึกษาควรใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชน ประชาชนในพื้นท่ีเปนสําคัญ  
 

เอกสารอางอิง 
             ๑. ภาษาไทย 

๑) หนังสือและเอกสาร 
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อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหองเรียนสุราษฎรธานี 
 
บทคัดยอ 

ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นลวนโยงใยถึงกันเปนลูกโซ เปนปจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เมื่อเกิดวิกฤติขึ้นในดานใดดาน
หนึ่งของสังคมนั้นหมายถึงวา ผลพวงจากวิกฤตินั้นยอมกระทบตอระบบในสังคมนั้นดวย เชน บานเมืองปจจุบันเกิดภาวะ
วิกฤติ เพราะเปนผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจทรุดตัว นักการเมือง บุคคลในสังคมหวังเพ่ือจะกอบโกยผลประโยชน
เปนสวนตัวมากขึ้น ประชาชนอดอยากมากขึ้น จึงเปนภาวะวิกฤติทางสังคมเมื่อบุคคลในสังคมมีมากขึ้นความเห็นแกตัว
มากขึ้น  สภาพสิ่งแวดลอมรอบตัวจึงไมมีคนเอาใจใสดูแลจนเกิดเปนภาวะวิกฤติทางสิ่งแวดลอม  ถึงเวลาแลวที่สังคมไทย
จะตองนํากระบวนทัศนทางพระพุทธศาสนามาปรับใชตามความเหมาะสมกับสถานการณตางๆ ในขณะนี้ดังนั้น ธรรโมสถ
ของผูปกครองจะตองมีธรรมะสําหรับนักบริหาร คือ ธรรมาธิปไตยปกครองโดยใหผูนํามีธรรมะและประชาชนตองมีธรรมะ
ดวยธรรโมสถรักษาสังคมและเศรษฐกิจคือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชนปจจุบันหรือหลักสรางความสําเร็จทันตาเห็น
นอกจากนี้แลวใชหลักการเวนจากอบายมุข (เหตุยอยยับแหงโภคทรัพย)ควบคูกันไป ธรรโมสถรักษาสิ่งแวดลอม 
พระพุทธศาสนาเสนอวิถีชีวิตที่เรียบงายและรูจักพอประพฤติปฏิบัติตนดวยการใชปญญาและพัฒนาจิตอยูกับธรรมชาติไมควร
เบียดเบียนธรรมชาติประดุจดัง “แมลงผึ้งสรางรังโดยไมทําลายสีและกลิ่นของดอกไมนําเกสรดวยจะงอยปากหรือปกทั้งสองแลว
กลับไปทํารวงรัง” 

 
คําสําคัญ:ธรรโมสถ, ปญหาสังคมไทย 

      
Abstract 
              The raised problems were threaded together into a chain. The factors supported each other. 
When the crisis in a society happens, the results will affect it. The crisis was maybe caused by the low 
economy.  Political parties in the society hope to have highly profited. There are more hungry people.  
It becomes a social crisis. The society is more selfish. Environmental conditions around it become 
without care until a crisis environment. It is time for Thais to adapt Buddhism in their daily life. 
Administrators have Than-O- Sot.  Than-Ma- Thip- Pa –Tai is ruled by leaders who have Dhama. Than-
O- Sot maintain social and economic. Thit-Tha-Thum-Mi-Ka-Tha  is present benefits or immediate 
success including the abstinence from vices (Debacle of wealth). Than-O-Sot maintains environment. 
Buddhism offers a simple way of life and satiable, behaves with intelligence. Spiritual development 
stays with nature and should not encroach on nature.  That is “Bees nest are built without damaging 
the color and smell of flowers, remove the stamens with their beaks, wings then back to build  the 
nest.” 
Key words: Than-O- Sot, Thai social problems 
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บทนํา 
ประเทศไทยเปนสังคมหนึ่งซึ่งยอมรับพระพุทธศาสนาและไดรับการหลอหลอมจากหลักธรรมคําสอนใน

พระพุทธศาสนามายาวนาน วิถีชีวิตของคนไทยสวนใหญตั้งแตกําเนิดจนถึงตาย จึงเกี่ยวโยงสัมพันธเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับพระพุทธศาสนา แตเมื่อสังคมโลกเปดกวางขึ้นทั้งในดานสื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม จึง
เปนเหตุผลสําคัญที่นําพาใหสังคมไทยกาวเขาไปสูกระแสแหงยุคโลกาภิวัตน สงผลใหสังคมไทยตองเผชิญกับปญหาใน
หลายๆ ดาน กลาวคือ 

1. ปญหาทางการเมืองการปกครองเปนปญหาสังคมอยางหนึ่งอาจจะมาจากสาเหตุหลายประการ  เชน  
ผลประโยชนขัดกัน ความคิดเห็นไมตรงกัน  การขาดอุดมคติทางการเมืองที่แนนอน เปนตน 

2. ปญหาดานสังคมและเศรษฐกิจภายใตสังคมและเศรษฐกิจที่ซับซอนในปจจุบัน แมมนุษยจะพยายามพัฒนา
ระบบสังคมและเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองความตองการ แตผลกระทบที่เกิดขึ้นก็อาจนํามาซึ่งปญหาสังคม 

3. ปญหาดานสิ่งแวดลอมเกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนผลผลิตตามมาจากการที่สิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติตองเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการกระทําของมนุษย เปนปจจัยสําคัญในการสรางปญหา
สิ่งแวดลอม  

พระพุทธศาสนา จึงเปนกระบวนทัศนใหมที่จะสามารถนําหลักการสําคัญที่มีอยูในพระไตรปฎกมาประยุกตใชใน
การแกปญหาในแบบองครวม  เพ่ือจะทําใหการแกปญหาเปนไปอยางครบวงจร อันจะสงผลดีกับการแกไขปญหาวิกฤติ
ตางๆ ของสังคมไทยตอไป  
 

ปญหาทางการเมืองการปกครอง 
การเมืองเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชอํานาจบาตรใหญ เนนผูทรงอิทธิพลและใชอิทธิพล และการแสวงหา

อํานาจและผลประโยชนเพ่ือพรรคพวกของตน ดวยเหตุนี้ จึงทําใหคนท่ัวไปมองการเมืองเปนแงลบซึ่งเปนความเขาใจที่ไม
ถูกตองนัก คนไทยจํานวนไมนอยถูกอบรมใหเชื่อวา การเมืองเปนเรื่องสกปรก ไมสมควรที่ คนสะอาดๆ อยางประชาชน
ทั่วไปจะมาใหความสนใจ เปนเรื่องนาเกลียดนาชัง เอาตัวรอดออกหางเทาไรยิ่งดี โดยเนื้อแทแลว การเมืองเปนเรื่องของ
ความดี เปนเรื่องของการสรางสรรค และเปนเรื่องของการกระทําเพ่ือสวนรวม 

ความขัดแยงทางการเมือง  เปนปญหาหลักสําคัญอาจจะมาจากสาเหตุหลายประการ  เชน  ผลประโยชนขัดกัน 
ความคิดเห็นไมตรงกัน  การขาดอุดมคติทางการเมืองที่แนนอน เปนตนจากตัวอยางสาเหตุเหลานี้เกิดจากตัวผูนําเปน
หลักการเปนแบบอยางที่ดีความตรงความคดของนักปกครองมีอิทธิพลตอความประพฤติของประชาชน และความซื่อตรง
ของประชาชนก็ขึ้นอยูกับความซื่อตรงของนักปกครองสอดคลองกับหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาที่เนนเสรีภาพทางจิต 
เปนศาสนาแรกที่สงเสริมสิทธิมนุษยชน มีสิทธิพิจารณาคัดเลือกผูนํา มีสิทธิในดานตางๆ อันไมกอความเดือดรอนสูตนเอง
และผูอ่ืนนอกจากนี้พระพุทธศาสนา  สอนใหรูจักความพอดีในการปฏิบัติตน และการแกไขปญหาตางๆ ดวยปญญา ใน
การดําเนินตามอริยสัจ 4  ผูนําควรนําไปปรับใชตามเหตุสถานการณนั้นๆ 

ผูนําควรมีหลักอธิปไตยในการปกครองตนและประชาชนสอดคลองตามทัศนะของพุทธศาสนาไดกลาวถึงอธิปไตย
ไว 3 แบบ คือ อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย ธรรมาธิปไตย โดยเฉพาะธรรมาธิปไตยปกครองโดยเนนธรรมะเปนใหญนั้นให
ผูนํามีธรรมะ (มุขบุรุษที่ดี) และประชาชนมีธรรมะ (สัมมาชน) (พระสุตตันตปฎกเลมที่11 หนา231, เลมที่ 20 หนา
186)เห็นไดจากการที่พระมหากษัตริยไทยตั้งแตสมัยอาณาจักรสุโขทัยและลานนาที่เกิดขึ้นในชวงตนพุทธศตวรรษที่ ๑๙
อันเปนยุคแรกที่รับพระพุทธศาสนาเขามาประดิษฐานในประชาคมรัฐของไทย จนถึงยุคอาณาจักรอยุธยาที่แรกสถาปนา
ในชวงปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ และประสบความสําเร็จในการผนวกเอาแควนสุโขทัยเขามาเปนสวนหนึ่งจนเกิดเปนพระ
ราชอาณาจักรสยาม อันเปนรากฐานของความเปนประเทศไทยสืบมาจนถึงปจจุบันสมัย ตลอดจนพระมหากษัตริยไทย
แหงกรุงธนบุรี และพระมหากษัตริยในพระบรมราชจักรีวงศ ซึ่งยังดํารงพระราชสถานะเปนพระประมุขของประเทศไทย
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ในปจจุบันนี้ ลวนดํารงอยูในสถานะความเปน “พุทธกษัตริย”ซึ่งมีราชธรรมในพระพุทธศาสนาเปนเครื่องกํากับการ
ประพฤตพิระองคมาโดยตลอด (อํานวย วีรวรรณ , ๒๕๕๕ : 1๗) 

อีกท้ังพระพุทธศาสนาสอนใหรูจักความสุจริตในการปฏิบัติตนสมควรแกหนาที่ รูกาล รูเวลารูหนาที่ของตน ดังนั้น
นักการเมืองจะตองมีธรรมะสําหรับนักบริหารนักปกครองซึ่งพระพุทธองคไดแสดงวาเปนคุณสมบัติของนักปกครองหรือ
ผูบริหารปรากฏในพระคัมภีรศาสนาหลายแหงดวยกันแตในที่นี้จะขอนํามากลาวเฉพาะที่ไดแสดงไวใน อรรถกถาอัฏฐก
นิบาตอังคุตตรนิกาย (พระสุตตันตปฎกเลมที่๑๕อรรถกถาอัฏฐกนิบาตอังคุตตรนิกายหนาที่๑๓๔-๑๓๕)มีใจความวา
ผูปกครองหรือนักบริหารนั้นจะตองทํานุบํารุงประชาราษฎรดวยหลักธรรมที่เรียกวาราชสังคหวัตถุ5 ประการ  คือ 

1. สัสสเมธะ  ฉลาดสามารถในการบํารุงเกษตรกรรมและกสิกรรมเปนตน  อันเปนธัญญาหารใหเกิดผลผลิตที่ดี  
มีการสงเสริมการเกษตรและกสิกรรมใหอุดมสมบูรณ อันจะเปนประโยชนพ้ืนฐานที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ
ทางดานเศรษฐกิจเนื่องดวยเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยปจจุบัน ประกอบดวยการกสิกรรมเปนสวนใหญของ
พลเมืองทั้งหมดในขอนี้ดังจะเห็นไดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนแนวทางในการดํารงชีพ ทางฝายรัฐบาลก็ไดนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๙)ถึงฉบับที่๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และกําลังอยูในชวงแผน
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) อีกดวย 

2. ปุริสเมธะ  ฉลาดสามารถในการบํารุงคน  สงเสริมคัดเลือกคนมาทํางานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ
ของเขาและการงานที่จะทํานั้น ๆ พรอมทั้งจัดสวัสดิการใหดี  เปนตนดังเชนการสรรหาบุคลากรเปนไปตามกฎระเบียบ
ราชการ สงเสริมคนในทองถิ่นเขาทํางานในเทศบาล สรางแรงจูงใจใหกับพนักงานโดยการใหรางวัลหรือเงินตอบแทนพิเศษ 
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน จัดกิจกรรมสงเสริมคนดีมีความสามารถในชุมชน ใหบริการประชาชนดวยความ
เสมอภาคเปนตน 

3. สัมมาปาสะ  ผูกประสานสงเคราะหประชาชนพลเมืองบวงคลองใจคน  คือการดูแลสุขทุกขของประชาชน  
สงเสริมอาชีพ  เชน จัดทุนใหคนยากจนยืมไปสรางตนในทางพาณิชยกรรมหรือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไมใหเกิดความเลื่อม
ล้ําหรือชองวางจนแตกแยกกัน  ซึ่งเปนการทําใหจิตใจของประชาชนเลื่อมใสในผูปกครองเชน สงเสริมการจัดตั้งกลุม
ยางพารา กลุมแปรรูปอาหาร กลุมวิสาหกิจ จัดอบรมดานอาชีพ ชวยเหลือดานอาชีพแกครอบครัวที่ดอยโอกาส สงเสริม
ภูมิปญญาทองถิ่น จัดโครงการศึกษาดูงาน ตั้งกองทุนเศรษฐกิจ ชุมชนหมูบานละหนึ่งแสนบาทใหกูยืมโดยไมมีดอกเบี้ย 
สงเสริมสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เปนตน 

4. วาชเปยยะพูดจาดวยถอยคําไพเราะออนหวานดูดดื่มใจ  รูจักพูดรูจักชี้แจงแนะนํา รูจักทักทายถามไถทุกขสุข
ของประชาชนทุกชั้น  ดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี  ดวยถอยคําที่ประกอบดวยเหตุผล  ที่เปนหลักฐานมีประโยชน  เปนทางแหง
การสรางสรรคแกไขปญหาเสริมความสามัคคีทําใหเกิดความเขาใจดี  ความเชื่อถือและความนิยมนับถือเชน ใหบริการ
ประชาชนดวยวาจาไพเราะสุภาพ มีการอบรมดานวาจาใหกับบุคลากร รับรองเรียนกรณีบุคลากรพูดจาไมสุภาพ จัด
กิจกรรมเทศบาลสัญจรเพ่ือไปสอบถามถึงปญหาของประชาชน เขามามีสวนรวมในการประนีประนอมขอพิพาทของคนใน
ชุมชนเปนตน 

5. นิรัคคฬะผูนําบริหารประเทศชาติใหอยูเย็นเปนสุขโดยปองกันและบําราบโจรผูรายใหประชาชนนอนตาหลับ
โดยยึดหลักการที่วา"ความสุขของประชาชนคือยอดปรารถนาของตน" ชาวประชาจะไปที่ใดหรือทําอะไรก็ไมตองวิตกกังวล
ถึงอันตรายอันเกิดจากมนุษยดวยกัน บานเรือนก็ไมตองใสกุญแจและในทีฆนิกายปาฏิกวรรคก็ไดแสดงไววาผูบริหารหรือ
นักปกครองที่ดีนั้นเมื่อปฏิบัติหนาที่พึงเวนความลําเอียง (อคติ ) หรือความประพฤติที่คลาดเคลื่อนจากธรรม4 ประการ 
(พระสุตตันตปฎกเลมท่ี๓ทีฆนิกายปาฏิกวรรคหนาที่๒๙) ความวา 

1. ฉันทาคติ  ลําเอียงเพราะชอบ 

2. โทสาคติ  ลําเอียงเพราะชัง 
3. โมหาคติ  ลําเอียงเพราะหลงหรือเขลา 
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4. ภยาคติ  ลําเอียงเพราะขลาดกลัว 
สรุปวาธรรโมสถของผูปกครองหรือนักบริหารตองใชธรรมาธิปไตยปกครองคือเนนธรรมะเปนใหญและประชาชน

ตองมีธรรมะดวยเมื่อนักปกครองเปนแบบอยางที่ดีจึงมีอิทธิพลตอความประพฤติของประชาชน ความซื่อตรงของ
ประชาชนขึ้นอยูกับความซื่อตรงของนักปกครองการแกความคดสวนใหญจึงตองเริ่มมาจากฝายปกครองผูปกครองหรือนัก
บริหารตองแกไขปญหาตางๆ ดวยปญญาตามหลักอริยสัจ 4ควรนําไปปรับใชตามเหตุตามสถานการณนั้นๆใหรูจักความ
สุจริตในการปฏิบัติตนสมควรแกหนาที่ รูกาล รูเวลารูหนาที่ของตน 

 

ปญหาดานสังคมและเศรษฐกิจ 
ภายใตสังคมและเศรษฐกิจที่ซับซอนในปจจุบัน แมมนุษยจะพยายามพัฒนาระบบสังคมและเศรษฐกิจเพ่ือ

ตอบสนองความตองการ แตผลกระทบที่เกิดขึ้นก็อาจนํามาซึ่งปญหาสังคมปญหาสังคมและเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน 
พบวา มีอยูหลายกรณี เชน ปญหาการวางงาน ปญหาโสเภณีปญหาสิ่งแวดลอมปญหาชุมชนแออัด เปนตน ซึ่งบางปญหา
เกี่ยวของโดยตรงกับเศรษฐกิจคือ มีสาเหตุมาจากระบบเศรษฐกิจหรือสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจแตบางปญหาอาจ
เกี่ยวของกันเพียงทางออม (โดยขอเท็จจริงแลวสังคมกับเศรษฐกิจไมอาจแยกออกจากกันได เนื่องจากเศรษฐกิจเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการทํามาหากิน ซึ่งตองปฏิบัติในชีวิตประจําวันของมนุษย สวนสังคมเปนเรื่องที่วาดวยความสัมพันธของมนุษย 
และความสัมพันธทางเศรษฐกิจก็คือความสัมพันธทางสังคมรูปแบบหนึ่ง)ในที่นี้จะยกตัวอยางปญหาที่เกี่ยวของกับสังคม
และเศรษฐกิจในประเทศไทย ดังตอไปนี้ 

1) ปญหาการวางงาน ปญหาคนกับงานไดรับความสนใจจริงจังเมื่อประมาณ ๓๐ ปที่ผาน โดยองคการแรงงาน
ระหวางประเทศ (ILO)ไดพยายามเรียกรองใหประเทศตางๆใหความสนใจกับปญหาการทํางานและการวางงาน ในป พ.ศ.
๒๕๑๙มีการรณรงคเกี่ยวกับการมีงานทําของโลกขึ้นโดย ILOสงผูเชี่ยวชาญไปประจําภูมิภาคตางๆเพ่ือใหการชวยเหลือ 
ศึกษาติดตามและวางมาตรการในการสรางงานเพ่ือรองรับปญหาหาการวางงาน ในทวีปเอเชียไดสงคณะทํางานมาประจํา
ที่ประเทศไทยระหวาง พ.ศ.๒๕๑๙ –๒๕๒๖ กอนยายไปประจําที่ประเทศอินเดีย 

 การวางงานในสังคมไทยพบวาเริ่มมีความสําคัญตั้งแต พ.ศ.๒๕๑๗ สภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีตกต่ําทําใหสรางงาน
ไดไมมาก ขณะที่แรงงานใหมเกิดขึ้นปละ ๕ – ๗ แสนคน ชวง พ.ศ.๒๕๒๕– ๒๕๒๙ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง
จากเฉลี่ยรอยละ๖ เปนรอยละ ๓ ทําใหมีผูวางงานเพ่ิมข้ึนเปน ๒ – ๕ ลานคน อยางไรก็ตาม จากการฟนตัวทางเศรษฐกิจ
ตั้งแต พ.ศ.๒๕๓๐ ทําใหสามารถสรางงานไดเพ่ิมขึ้นประมาณ ๑ ลานตําแหนง คงมีผูวางงานในป พ.ศ.๒๕๓๑ประมาณ 
๑.๕ ลานคนจากการศึกษาการขยายตัวของแรงงานรับจางชั่วคราวชวง พ.ศ.๒๕๑๔–๒๕๒๕พบวาการจางงานในภาค
เกษตร อุตสาหกรรมกอสรางเพ่ิมขึ้น แตในภาคการขนสงคมนาคมและภาคบริการกลับลดลง สะทอนวาระบบการศึกษา
ยังไมเอ้ือตอตลาดแรงงาน ผูวางงานสวนใหญอยูในเขตเมือง และอายุเฉลี่ยระหวาง ๑๕ –๒๔ ป ในป พ.ศ.๒๕๔๖ผูมีงาน
ทําเทากับ ๓๔.๖ ลานคนจากกําลังแรงงาน ๓๕.๕ ลานคนในป พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๐อัตราการวางงานอยูในระหวางรอย
ละ ๑.๕ – ๒.๐ และในป พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๘ อัตราการวางงานอยูในระหวางรอยละ ๑.๑–๐.๘ 
 จากขอเท็จจริงดังกลาวสรุปไดวาการวางงานเปนปญหาหนึ่งที่สังคมไทยเผชิญอยู ซึ่งสาเหตุอาจเนื่องมาจาก
การเพ่ิมขึ้นของประชากรวัยทํางานที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว การเพ่ิมขึ้นของผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาเกินความตองการของนายจางนอกจากนั้นยังเกิดจากภาวะเศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
 ผลของการวางงานกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจดังนี้ (ก)ขาดรายได ทําใหสภาพครอบครัวแยลง 
ทะเลาะเบาะแวงกัน (๒)ยากจน อาจทําใหเกิดการลักขโมย พอแมไมมีเวลาดูแลลูก (ค)สุขภาพจิตเสื่อมโทรม มีความวิตก
กังวลเกิดปมดอย มองโลกแงราย (ง) เด็กขาดการศึกษา ผูปกครองไมสามารถสงบุตรหลานเลาเรียนได (จ)อาชญากรรม
เพ่ิมมากขึ้น สถิติอาชญากรรมพบวาจํานวนมากทําไปเพราะยากจน โดยเฉพาะในเมืองใหญที่มีคนวางงานมาก และ (ฉ)
การพัฒนาประเทศไมกาวหนา เนื่องจากผลผลิตไมเพ่ิมขึ้น รัฐตองใชเงินจํานวนหนึ่งชวยเหลือผูวางงานแทนที่จะนําไป
พัฒนาการผลิตใหเพิ่มข้ึน(รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ, 25๕๑: ๑๖ – ๑๗) 



๔๕๖ 

 

 หลักของการพออยูพอกินในพระพุทธศาสนา(พระสุตตันตปฎกเลมที่ ๑๕อังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตหนาที่๒๕๖ 
– ๒๖๐) คือ ธรรโมสถในการแกปญหาเรื่องนี้กลาวคือ 

 ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชนปจจุบันหรือหลักสรางความสําเร็จทันตาเห็นบางทีทานเรียกวา  หัวใจเศรษฐี (อุ.อา.
กะ.สะ.) อันเปนคําสอนใหตั้งเนื้อตั้งตัวไดในทางเศรษฐกิจ4 ประการคือ 
 (1) ตองมีความหมั่นคือมีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่การงานประกอบอาชีพอันสุจริตรูจักใช
ปญญาความสามารถจัดการดําเนินการไปใหไดผลดีซึ่งเปนทางใหไดทรัพยขอนี้ตรงกับหลักเศรษฐกิจขอแรกคือ
Production หลักผลิตกรรม 
 2) ตองการรักษาคือตองรูจักเก็บคุมครองทรัพยหนาที่การงานและผลงานที่ตนไดมาหรือไดทําไวดว ยความ
ขยันหมั่นเพียรนั้นไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสียโดยเฉพาะถาเปนทรัพยก็ตองยิ่งรูจักเก็บออมขอนี้ตรงกับหลักSaving
หลักเก็บออม 
 3) ตองเลือกคบคนดีเปนเพ่ือนคือเลือกคบแตสุหทมิตร ไดแกมิตรแทเพ่ือนจริงที่มีอุปการคุณสมานสุขทุกข
แนะนําประโยชนใหและมีความรักใครจริงใจถาดําเนินธุรกิจเปนบริษัทหรือสหกรณ ก็จําเปนตองเลือกสมาชิกที่ดีตรงกับ
หลักCooperation หลักสหกรณ 
 4) ตองมีความเปนอยูเหมาะสมคือรูจักกําหนดรายไดและรายจายเลี้ยงชีวิตแตพอดีมิใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอย 
ตรงกับหลักHousehold  Budgetงบประมาณประจําบานหรือการวางแผนการใชจายประจําครอบครัวนั่นเอง 
 ดังนั้น การทําประโยชนปจจุบัน หรือการปฏิบัติตามหลัก “ทิฏฐธัมมิกัตถะ4” เปนเรื่องเก่ียวกับปากทอง การ
กิน การอยู ปจจัยการดํารงชีวิตของคนถาบานเมืองมีเศรษฐกิจดี คนมีความอยูดี กินดี ตางคนตางประกอบอาชีพสุจริต ไม
เบียดเบียนกัน รัฐบาลก็ไมตองวุนวายกับการปราบปรามเรื่องทุจริต สามารถพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาไป และ
เศรษฐกิจของชาติจะดีขึ้น 
 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางพระพุทธศาสนาคือ เริ่มจากการพัฒนาคน หากบุคคลใดสามารถปฏิบัติตนได
ครบทั้ง 4 ขอ บุคคลนั้นจะสามารถอยูไดอยางดี ไมมีความเดือดรอน ซึ่งมีความเกี่ยวของในเรื่องของความพอประมาณใน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง และเปนประโยชนตอตนเองในปจจุบัน 
 ๒) ปญหาความแตกราวในครอบครัว  ครอบครัวนับวาเปนสถาบันมูลฐานของสังคม  สมาชิกของสังคมทุก
คน  ก็ถือกําเนิดกอเกิดจากแตละครอบครัวนั่นเอง  และเปนสภาพแวดลอมที่ใกลตัวคนมากที่สุดถาสัมพันธภาพหรือสภาพ
ครอบครัวดีไมพิการหรือแตกราวปญหาทางสังคมอ่ืนๆ เชน การหยารางคนจรจัด หรือโสเภณี ศีลธรรมเสื่อม เปนตน ซึ่ง
เปนปญหาสังคมที่จะมีผลกระทบตอสังคมโดยสวนรวมจะไมเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นปญหาความแตกรัวในครอบครัว จึง
นับวาเปนปญหาสังคมที่สําคัญมากท่ีจะตองไดรับการแกไข จากหลาย ๆ ฝายโดยรวดเร็วและถูกตอง เพ่ือผลประโยชนตอ
การอยูรวมกันของครอบครัวและสังคมโดยสวนรวม(พระมหาสนอง ปจโจปการี, 25๕๓: ๓๘๗) 
 ปญหาความแตกราวในครอบครัวอาจจะมาจากสาเหตุหลายอยาง เชนสาเหตุทางเศรษฐกิจบาง สุขภาพอนา
มัยบางสิ่งแวดลอมบางและสาเหตุที่สําคัญที่สุดก็คือการบกพรองในหนาที่ของบุคคลไมคนใดก็คนหนึ่ง หรือเกิดบกพรอง
พอๆกันสาเหตุเหลานี้นาจะเปนบทเรียนสําหรับผูจะมีชีวิตครอบครัวควรจะไดพิจารณาขอคิดบางประการกอนจะตัดสินใจ
แตงงานกลาวคือ 
 1) ทั้งฝายชายและฝายหญิง จะตองมีความรักความเขาใจซึ่งกันและกัน 
 2) จะตองมีความม่ันคงทางการเงิน 
 3) จะตองพรอมที่จะอดทนในการเผชิญตอความยุงยากอันจะพึงมีข้ึน 
 4) จะตองไมมีปญหาในเรื่องสถานที่อยูหรือบานพัก 
 5) ทั้งสองฝายจะตองแสดงความจริงใจตอกัน 
 6) จะตองมีความสมบูรณแหงสุขภาพและการสนองความตองการทางเพศทั้งนี้เพราะปญหาที่จะนําไปสูการ
แตกราวในครอบครัวโดยเฉพาะการหยารางอันเกิดจากทางฝายสามี 



๔๕๗ 

 

 สาเหตุมาจากการบกพรองในหนาที่อาจจะแกไดโดยการรักษาหนาที่ของตนใหดีที่สุดพอบานแมเรือนตางก็มี
หนาที่รับผิดชอบดังที่พระพุทธองคไดตรัสเอาไวในทีฆนิกายปาฏิกวรรค ความวา ในฐานะของผูเปนสามีก็ตองทําหนาที่ท่ี
พึงทําตอภรรยาดังนี้๑.ยกยองใหเกียรติสมฐานะที่เปนภรรยา๒.ไมแสดงอาการดูหมิ่นเหยียดหยามภรรยา๓.ไมเกี่ยวของ
กับสตรีอ่ืนในทางประเวณี๔.มอบความเปนใหญให๕.ใหเครื่องแตงตัว(พระสุตตันตปฎกเลมที่ ๓ทีฆนิกายปาฏิกวรรคหนา
ที๒่๑๔) 
 สวนผูเปนภรรยาก็ตองทําหนาที่ที่พึงทําเปนการอนุเคราะหสามีดังนี้๑.จัดการงานภายในบานในฐานะที่ตนเปน
แมบานใหสะอาดเรียบรอย๒.สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยดี๓.ไมประพฤติกรรมอันเปนขาศึกตอความเปนภรรยา
สามีไดแกการเกี่ยวของกับชายอื่นในทางชูสาวหรือไมหึงหวงจนเกิดเหตุ๔.รักษาทรัพยที่สามีหามาได๕.ขยันไมเกียจคราน
ในกิจทั้งปวง(พระสุตตันตปฎกเลมที่ ๓ทีฆนิกายปาฏิกวรรคหนาที๒่๑๔)พรอมกันนั้นก็จะตองนําเอาหลักธรรมสําหรับการ
ครองเรือนคือฆราวาสธรรม4 ประการมาใชตอกันในบานดวย(พระสุตตันตปฎกเลมที่๑๗ขุททกนิกายขุททกปาฐนิบาต
หนาที่๓๓๐– ๓๓๑) ความวา 
 1.สัจจะความจริงใจคือซื่อสัตยตอกันทั้งตอหนาและลับหลัง ทั้งจริงใจวาจาและการกระทํา 

 2.ทมะฝกตนคือรูจักควบคุมจิตใจฝกหัดดัดนิสัยแกไขขอบกพรองปรับตัวปรับใจเขาหากัน 

 3.ขันติอดทนคือมีจิตใจเขมแข็งหนักแนนไมวูวามทนตอความลวงล้ํากล้ําเกินกันและรวมกันอดทนตอความ
เหนื่อยยากลําบากตรากตรําฝาฟนอุปสรรคไปดวยกัน 

 4.จาคะเสียสละคือมีน้ําใจสามารถเสียสละความสุขสําราญความพอใจสวนตนเพ่ือคูครองได  เชนอดหลับอด
นอนพยาบาลกันในยามเจ็บไข เปนตนตลอดจนมีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผตอญาติมิตรสหายของคูครองไมใจแคบ 

 ฝายพอบานหรือสามีก็จะตองเปนผูเห็นใจแมบานหรือภรรยาเปนกรณีพิเศษดวยทั้งนี้เพราะสตรีมีความทุกข
อันเปนลักษณะเฉพาะตัวอีกสวนหนึ่งตางหากจากผูชายซึ่งสามีจะตองเขาใจและพึงปฏิบัติดวยความเอาใจใสเห็นอกเห็น
ใจดวยเชนผูหญิงตองจากหมูญาติมาอยูกับตระกูลของสามีทั้งที่เปนเด็กสาวสามีควรใหความอบอุนใจผูหญิงมีระดูซึ่งบาง
คราวกอปญหาใหเกิดความแปรปรวนทั้งจิตใจและรางกายฝายชายควรเขาใจผูหญิงมีครรภซึ่งยามนั้นตองการความเอาใจ
ใสบํารุงกายใจเปนพิเศษเปนตน 

 ธรรโมสถรักษาความแตกราวในครอบครัวคือ หลักการเวนจากอบายมุข (เหตุยอยยับแหงโภคทรัพย)  4  

ประการ(พระสุตตันตปฎกเลมท่ี ๑๕อังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตหนาที่๒๕๖ – ๒๖๐)กลาวคือ 

 1) เวนจากความเปนนักเลงหญิงนักเที่ยวผูหญิง(แมแตนักเลงชาย) 

 2) เวนจากความเปนนักเลงสุรานักดื่มนักเสพยาเสพติดประเภทตาง ๆ  
 3) เวนจากความเปนนักเลงเลนการพนัน 

 4) เวนจากการคบคนชั่วเปนมิตรสหาย 

 และตองดําเนินชีวิตตาม “กุลจิรัฏฐิติเหตุที่ทําใหตระกูลม่ังคั่งดํารงอยูไดนาน4 ประการ”(พระสุตตันตปฎก
เลมที่ ๑๓อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาตหนาที่๒๘๓ – ๒๘๔) ความวา 
 1) ของหายรูจักเสาะแสวงหาคืนมา 
 2) ของเกาของชํารุดรูจักบูรณะซอมแซม 

 3) รูจักประมาณความพอดีในการกินการใช 
 4) พอบานแมบานเปนผูมีศีลธรรม 

 สรุปไดวา ผูเปนพอบานแมบานจะตองเปนคนมีศีลธรรม เปนคนดี เชน เปนคนซื่อสัตย มัธยัสถ เปนคนมีหลัก
เบญจศีลเบญจธรรม งดเวนอบายมุขได บุคคลประเภทนี้สมควรยกยองหรือตั้งใหเปนผูบริหารครอบครัว บริหารกิจการ
ของครอบครัว คือ ใหเปนพอบานหรือแมเรือนในการครองเรือนนั้น หากพอบานหรือแมบานคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคน
เปนคนทุศีล ไมมีคุณธรรมตางๆ ดังยกตัวอยางขางตนนั้น ครอบครัวและการครองเรือนก็จะพบกับความวิบัติและลมจมใน
ที่สุด รอยรั่วที่ ๔ นี้เปนรอยรั่วใหญที่อุดไดยาก และเปนเหตุใหเกิดรอยราวขางตน ไดงายเพราะฉะนั้น ผูครองเรือนที่
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ปรารถนาจะใหการครองเรือนของตนมีสวัสดิภาพ ปลอดภัย และมั่งมีศรีสุขตลอดไป พึงระวังเหตุแหงค วามวิบัติทั้ง ๔ 
ประการนี้มิใหเกิดข้ึนแกตนเองและครอบครัวของตนได 
 ๓)ปญหาดานเศรษฐกิจเศรษฐกิจของประเทศไทยปจจุบัน ประกอบดวยการกสิกรรมเปนสวนใหญ คนที่อยู
ชนบทมีมากกวาสี่ในหาของพลเมืองทั้งหมด สวนคนที่อยูนครซึ่งประกอบดวยพอคา นักธุรกิจและขาราชการ ซึ่ งอาจ
จัดเปนคนชั้นกลาง (ในความหมายอยางกวางๆ) มีจํานวนไมมากนักเมื่อเทียบกับพลเมืองทั้งเมืองแลว 
 จุดประสงคของเศรษฐกิจนั้นก็เพ่ือบําบัดหรือสนองความตองการของมนุษยใหเกิดความมั่งคั่งสมบูรณดวยโภค
ทรัพย  หรือจะกลาวอยางงายๆ ก็เพ่ือใหประชาชนมีการอยูดีกินดี  หรือมีมาตรฐานในการครองชีพสูงขึ้น  ในทาง
เศรษฐกิจถือวายิ่งมีการอยูดีกินดีดวยเครื่องอุปโภคบริโภคมากเพียงใดชีวิตยอมมีความสุขและสะดวกสบายมากเพียงนั้น  
และเชื่อวาเมื่อมีสินคาและมีการบริการที่ผลิตไดใหแกประชาชนโดยทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  ประชาชนก็จะมีความสุขและความ
เปนอยูดีขึ้นความสุขดังกลาวจึงกลาวไดวาเปนความสุขในดานวัตถุจะกลาววาความมุงหมายของเศรษฐกิจก็เพ่ือจะสราง
ความสุขใจดานวัตถุใหแกมนุษยนั่นเองก็ยอมเปนการถูกตอง 
 พุทธศาสนามีความมุงหมายที่จะสรางความสุขใหแกมนุษยเชนเดียวกันแตพุทธศาสนาแบงความสุขออกเปน2 
ประเภทใหญๆ คือโลกิยสุขและโกุตตรสุขโลกิยสุขเปนความสุขของปุถุชนหรือฆราวาสผูครองเรือนเปนความสุขที่พัวพัน
กับทรัพยสมบัติและวัตถุกามตางๆ เปนประเภทอามิสสุขคือสุขที่เจือดวยอามิสสิ่งของ  ความสุขทางเศรษฐกิจก็จัดอยูใน
ความสุขประเภทนี้  เพราะเปนความสุขของการแสวงหาและไดสิ่งของมาบําบัดความตองการ สวนโลกุตตรสุขเปนความ
สุขของผูสิ้นกิเลสาสวะ  และสําเร็จอรหัตผลแลว เปนความสุขที่เที่ยงแท ยั่งยืน ไมพัวพันอยูกับวัตถุกามหรืออารมณกาม
ใดๆ เปนประเภทนิรามิสสุข  หรือสุขไมเจือดวยอามิส  ซึ่งเปนความสุขที่เกิดขึ้นไดจากการบรรเทาความตองการหรือ
ทะยานอยากเสียได  เปนความสุขที่เกิดขึ้นจาการใหเสียสละ  จะกลาววาเปนหลักเศรษฐกิจชั้นสูงในทางพุทธศาสนาก็ได 
 สันโดษ (มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2515 : 224)คือ ธรรโมสถที่นํามาประยุกตไดกับลักษณะทั่วไปทาง
เศรษฐศาสตรกลาวคือ   
 สันโดษตรงกับภาษาบาลีวา “สนฺตุฏฐิ” มีความหมายดังท่ีปรากฏในมังคลัตถทีปนี 3 นัย ไดแก 
 1) ยินดีสิ่งที่เปนของตนกลาวคือ ความพอใจของซึ่งเปนสวนของตน ไมแสดงอาการรังเกียจหรือดูถูกปจจัย
สิ่งของตางๆ ที่ตนเองหามาไดจากการทําหนาที่การงานตางๆ โดยชอบธรรมทั้งในเวลารับทั้งในเวลาใชสอย  ไมวาสิ่งที่ตน
ไดมาเปนของตนนั้น จะเปนสิ่งที่ดี  ประณีตสวยงามหรือไมก็ตาม  ก็ยินดีดวยสิ่งนั้น  ดวยความรูสึกที่วา  เราไดมันมาเปน
สมบัติของเราโดยถูกตอง  ไมผิดศีลธรรม กฎหมายบานเมืองและจารีตประเพณีตางๆ  
 2) ยินดีในสิ่งท่ีมีอยูกลาวคือ มีความพอใจยินดีในปจจัยสิ่งของทรัพยสินเงินทองที่เราไดมาแลว  โดยปราศจาก
ความรูสึกมักมาก เสียใจ  มีอยูเทาใด  ก็พอใจเทานั้น  ไมทะยานอยากไดในสิ่งที่มีไมไดและไมไดมี  ไมปรารถนามากเกิน
กําลังความสามารถของตน  และไมมีความทะยานอยากไดของผูอ่ืนมาเปนของตน   ซึ่งหมายถึง  รูจักพอประมาณ
นั่นเอง   
 3) ยินดีดวยใจที่เสมอ  กลาวคือ  การละจากความรูสึกยินดียินรายในสิ่งที่นาชอบใจนาปรารถนา และในสิ่งที่
ไมนาชอบใจไมนาปรารถนาซึ่งในทางพระเรียกวา  อิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ    ความสันโดษตามความหมายนัยนี้  มุง
ถึงการวางใจเปนกลาง   ไม เอนเอียง   ไมหวั่นไหวไปตามอารมณตาง ๆที่มากระทบ   อันเปนเรื่องของโลก
ธรรม  ทั้ง  8  ประการ  คือ  ไดลาภ  เสื่อมลาภ  ไดยศ  เสื่อมยศ   สรรเสริญ  นินทา  สุข และทุกข   ความไมเอนเอียง
ในจิตใจนี้  เกิดจากการพิจารณาดวยปญญาเพ่ือใหเขาใจทุกสิ่งตามความเปนจริงตามกฎเกณฑของธรรมชาติ   เชน
ที่วา  “ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดจากปจจัยปรุงแตงลวนไมแนนอน(อนิจจัง) มีความเกิดขึ้น(อุปปาทะ) ในเบื้องตน  มีความตั้งอยู 
(ฐิติ) ในทามกลางและมีความดับสลายไป (ภังคะ) ในที่สุด  ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดจากปจจัยปรุงแตง ไมมีสิ่งใดคงทนอยูใน
สภาพเดิมได(ทุกขัง)และทุกสิ่งทุกอยาง ไมใชตัวตนที่แทจริง  ไมใชสัตวบุคคล  ไมใชตัวตนเราเขา  เราไมสามารถบังคับให
เปนไปดังใจเราปรารถนาไดทุกอยางไป (อนัตตา)”  ดังนี้  เมื่อเรามีความเขาใจอยางนี้  ก็จะทําใหมีจิตใจที่สม่ําเสมอในทุก
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อารมณท่ีมากระทบจิต  มีทัศนคติเห็นภาพรวมของสรรพสิ่งเสมอกัน   ไมเดือดรอนใจกับสิ่งที่ไมพึงปรารถนา  ไมลิงโลดใจ
กับสิ่งที่นาปรารถนา  ลักษณะนี้เรียกวา  ผูสันโดษดวยใจที่เสมอ 

สรุปไดวา ในยุคปจจุบันนี้  มีปญหาทางสังคมมากมายที่เกิดขึ้นเพราะขาดความสันโดษ  แตกลับมีธรรมที่เปน
ฝายตรงขามกับสันโดษเขาแทนที่   คือ  ตัณหา  ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญของการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง   การพยายามทําความเขาใจเรื่องสันโดษในสังคมไทย  ใหเห็นวา ความสันโดษเปนเรื่องของสภาพจิตใจที่ยอมรับ
ความเปนจริงอยางมีเหตุผล  ไมใชการงอมืองอเทา   เกียจครานอยางที่เขาใจกันโดยมากนั้น   เปนเรื่องที่มีความ
จําเปน  และที่สําคัญตองตระหนักเสมอวา  ความสันโดษมิใชเปนหลักธรรมที่จะปฏิบัติเพียงอยางเดียวแลวจะบรรลุคุณ
ความดีได  เพราะเวลาที่พระพุทธเจาตรัสถึงเรื่องสันโดษ พระองคจะตรัสย้ําวาใหมีความสันโดษในวัตถุที่เกินความจําเปน
แตไมใหสันโดษในธรรมและใหมีความเพียรพยายามกํากับในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เสมอ (ที.ม. 12/25/254)  หลัก
สันโดษจึงเปนอีกแนวคิดหนึ่งซึ่งสามารถสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดเปนอยางดี 
 

ปญหาดานสิ่งแวดลอม 
 สิ่งแวดลอม คือ ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษยทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต รวมทั้งที่เปนรูปธรรม (สามารถจับ
ตองและมองเห็นได) และนามธรรม (ตัวอยางเชนวัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เปน
ปจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปจจัยหนึ่งจะมีสวนเสริมสรางหรือทําลายอีกสวนหนึ่ง อยางหลีกเลี่ยง
มิได สิ่งแวดลอมเปนวงจรและวัฏจักรที่เก่ียวของกันไปท้ังระบบ 

 ปญหาสิ่งแวดลอม หมายถึงปญหาความเสื่อมโทรมในเชิงคุณภาพและปริมาณของสิ่งแวดลอมทั้งที่เปน
สิ่งแวดลอมทางชีวภาพและสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม อันมีสาเหตุมาจากการกระทําของมนุษย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง จากการพัฒนา ขอบเขตของปญหาสิ่งแวดลอมสามารถพิจารณาไดจากความรุนแรงของปญหา มีถึง 4 ระดับดวยกัน 
คือระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับทองถิ่นในสวนที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ทางธรรมชาติ ปญหา
สิ่งแวดลอมมีอยูสองลักษณะดวยกันคือ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในรูปของการรอยหรอหมดไปและความ
เสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอมรอบตัวมนุษยที่เรียกวา ภาวะมลพิษ ในสวนที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ
และสังคม ปญหาสิ่งแวดลอมเปนเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนผลผลิตตามมาจากการที่สิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติตองเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการกระทําของมนุษย เปนปจจัยสําคัญในการสรางปญหาสิ่งแวดลอม ปญหา
ความสูญเสียดุลยภาพของสิ่งแวดลอมท่ีมีทีทาวาจะเลวรายลงทุกวัน อันจะตองระดมความคิดและการกระทําชวยกันแกไข
ทุกวันนี้ก็คือ(จิรากรณคชเสนี, 25๕๕: ๓๐๒) 
 1) มลพิษทางอากาศ มาจากกาซหลายชนิด เชน ซัลเฟอรไดออกไซด คารบอนมอนนอกไซด คารบอนได
ออกไซด ออกไซดของไนโตรเจน สารไฮโดรคารบอนตาง ๆ รวมทั้งอานุภาคบางชนิดและไอของตะกั่ว โรงงาน
อุตสาหกรรมและยวดยานพาหนะ ยิ่งหนาแนนมากเทาไร มลพิษในอากาศก็เพ่ิมมากเทานั้น 

 2) มลพิษทางน้ํา น้ําในแมน้ําลําคลองปจจุบันเนาเสีย มีแนวโนมมากขึ้น เพราะมนุษยไดทิ้งขยะ สารเคมี ปุย 
ซากสัตว น้ําสกปรกจากโรงงาน ผงซักฟอก ฯลฯ มนุษยจึงตองเผชิญกับน้ําไมบริสุทธิ์ที่ตนใชยังชีพและมนุษยก็ยังรูดีตอไป
วา น้ําเปนสิ่งสําคัญในชีวิตอยางหนึ่ง และน้ําที่ตนใชยังชีพกําลังจะเปนพิษขึ้นทุกที แตมนุษยก็ไมหยุดยั้งในการทําน้ําให
เปนพิษ เพราะความละเลย ความเห็นแกตัว มักงาย และความไมเอาใจใสของมนุษยนั่นเอง แมน้ําลําคลองตาง ๆ จึง เนา
เหม็นเปนจํานวนมาก 

 3) มลพิษทางดิน การที่ดินเกิดภาวะมลพิษมีที่มาจากหลายสาเหตุ เชน มูลของสัตว การใชปุยเกินพอดี 
ตะกอนของเกลือ สารเคมี โดยเฉพาะขยะมูลฝอย ถากองทิ้งไวจะเกิดการสลายตัวทําใหเกิดสารอินทรียและ   อนินทรีย 
พอฝนตกลงมาน้ําก็จะไหลไปบริเวณขางเคียง สารตาง ๆ ก็ตามไปดวย ทําใหละแวกนั้นมีพิษไปดวย นอกจากนี้ขยะ
บางอยางก็ยากตอการทําลายหรือทําลายเพียงบางสวน ซึ่งถาทิ้งไวที่ใดก็มักจะคงอยูในสภาพเชนนั้น ถาเกิดใครมักงายทิ้ง
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ลงตามทอระบายน้ํา จะทําใหเกิดการอุดตัน ถาทิ้งบงในแมน้ําลําคลองจะทําใหตื้นเขินและเปนอันตรายตอเรือที่สัญจรไป
มา สิ่งที่สบายตัวยากท่ีกลาวมาเชน พลาสติก โลหะ หนัง เปนตน 

 4) มลพิษทางอุณหภูมิ โลกปจจุบัน นับวันอากาศจะแปรปรวนไปจากเดิม เพราะมนุษยมีการประดิษฐคิดคน
สิ่งประดิษฐตาง ๆ ทั้งที่เปนการเสริมสรางและทําลายมนุษย เชน ระเบิดไฮโดรเจน ฝนเทียม การถางปาตัดตนไม ขาด
ความเย็น หรือการอยูในเมืองอยางแออัดไมมีตนไมทําใหฝนไมตก หรือความรอนจากอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ เชน ตูเย็น 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรตาง ๆ ตลอดจนความรอนจากดวงอาทิตย เปนตน(ดร.นิรมล สุธรรมกิจ, 25๕๑: ๒๑ – ๒๒) 

สาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอม  
สาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอม อาจกลาวไดวาเกิดจาก ๒ ปจจัย ไดแกปจจัยมนุษย โดยความรูเทาไมถึงการณ 

หรือดวยความเห็นแกตัว เชนการใชยาปราบศัตรูพืชเกินความจําเปน การใชผงซักฟอกที่ทําอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา การ
ทิ้งขยะในแมน้ําลําคลอง  การตัดไมทําลายปา จนพ้ืนดินเปนทะเลทรายและเกิดน้ําทวมเปนตน และ ปจจัยความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการคิดคนสิ่งใหมๆ เพ่ือแกปญหาหนึ่ง อาจนํามาซึ่งปญหาหนึ่ง เชน การคนพบสารCFCที่มี
คุณสมบัติไวตอการทําปฏิกิริยา ไมละลายน้ํา ไมติดไฟ ไมกัดวัสดุ ไมนําความรอน ระเหยงายเหมาะแกการทําความเย็นใน
ตูเย็น และใชในการผลิตโฟมและพลาสติก สงผลตอการเกิดภาวะเรือนกระจก การคนพบDDTที่มีประโยชนในการฆา
แมลงแตก็เปนอันตรายตอคนและสัตวเลี้ยงการคนพบน้ํามันซึ่งเปนเชื้อเพลิงที่ดีสําหรับเครื่องยนตแตกอใหเกิดสารพิษใน
อากาศอยางมากในปจจุบัน(ดร.นิรมล สุธรรมกิจ, 25๕๑: ๒๒) 

พระสงฆในฐานะเปนองคกรหนึ่งของสังคม ในการชวยแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่กําลังดําเนินไปอยูในปจจุบันนี้ ก็
ควรจะไดทําความเขาใจเรื่องความหมาย ขอบขาย และสาเหตุของการทําลายสิ่งแวดลอมเสียกอนแลวจึงแสวงหาจุดที่
เหมาะสมวา พระสงฆควรจะยืนอยูตรงไหนจึงจะเหมาะสมกับการใหความรวมมือในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่กลาวมา
นี้ ลวนมีผลกระทบแกการดํารงอยูของมนุษยในทุกๆดาน  

อยางไรก็ตามสาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอมอยูที่จิตใจของมนุษย ซึ่งเต็มไปดวยความอวิชชาวิกลจริต ละโมบ และความ
เกลียดชัง ฉะนั้นเราจะตองพยายามหาทางแกไขที่จิตวิญญาณ และจิตวิทยา  ที่เปนตนเหตุของปญหาสิ่งแวดลอม  กอนที่จะ
พยายามแกไขปญหาดานวัตถุดวยการใชเทคโนโลยีที่สลับซับซอน  การศึกษาและศาสนาเปนแนวทางที่จะใชแกปญหาสิ่งแวดลอม
ได  โดยการทําใหคนเห็นและเขาใจธรรมชาติมากขึ้น  รูสึกผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมของตนเอง  เห็นผลที่เกิดขึ้นตามมา
หลังจากการกระทําของตน  และทําใหคนเห็นวาตนสามารถทําสิ่งใหมที่ดีและถูกตองได  การศึกษาจะตองชวยปลูกฝงทัศนะคติที่ดี
และเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทําลายสิ่งแวดลอมของคน 

ธรรโมสถยารักษาสิ่งแวดลอมในทางพุทธศาสนา กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึงการมีชีวิตที่ดีที่ประเสริฐ การผลิต การ
บริโภค และ การทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ  ไมควรสิ้นสุดที่ตัวมันเองแตควรจะสิ้นสุดที่การพัฒนาความเปนอยูที่ดีขึ้นของ
บุคคล  สังคม  และสิ่งแวดลอม พระพุทธเจาทรงสอนใหคนดําเนินชีวิตใหสมดุลกับธรรมชาติโดยวิธีตอไปนี้  

1. การกินใหนอย ทานสอนใหกินเฉพาะเทาที่จําเปนตอการดํารงชีพ เพราะการทําดังกลาว จะทําลายธรรมชาตินอยลง 
ซึ่งจะชวยลดมลภาวะลงดวย 

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

3. การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาด  พระพุทธเจาสอนใหคนใชธรรมชาติในการพัฒนาจิตใจ พฤติกรรม และ
ศีลธรรมของตนเอง  ดังนั้นคนตองเรียนรูการใชทรัพยากรอยางฉลาด 

เมื่อมนุษยประจักษวาการทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมิใชนําประโยชนสุข  มาใหแกมนุษยฝายเดียวที่เคยเขาใจกัน  
แตจะนําความหายนะและความทุกขมาสูมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได  ก็พากันใหความสนใจตอปญหานี้มากขึ้นเปนพิเศษ  ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวาปญหาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนปญหาของมนุษยชาติที่จะตองเผชิญรวมกัน   ปจจุบันนี้กระบวนการอนุรักษ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมไดเริ่มเคลื่อนไหวกันทั่วโลกเพ่ือรวมกันแกปญหาที่กําลังเผชิญอยูอยางทุมเทจริงจัง  แตยังมีมนุษยอยู
อีกจํานวนไมนอยที่คํานึงถึงประโยชนสวนตนเปนหลัก มีความเห็นผิดยังคงตั้งหนาตั้งตากอบโกยผลประโยชนเพ่ือตนเองโดยการ
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ทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง  ไมมีความรูสึกถึงพิษภัยที่กําลังคืบคลานเขามา  ไมคิดชวยแกปญหา  แตยังคงเพ่ิม
ปญหาอยางไมหยุดยั้ง   นักอนุรักษตองตอสูกับปญหาวิกฤตทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่หนักหนวงรุนแรงแลว  ยังจะตอง
เผชิญกับมนุษยที่ขาดจิตสํานึกซึ่งมีเครื่องมือทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนานาชนิด ไมวาจะเปนเงินทอง อํานาจ อิทธิพลหรือ
สิ่งอ่ืนๆ  

มนุษยไดประจักษชัดแลววา ปญหาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนสาเหตุแหงความทุกขของมนุษยทั้งมวล คงไมมีเวลามา
จับผิดกันวาใครคือฆาตกรผูทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสียยับเยิน คงไมสามารถจะมอบใหใครกลุมใดกลุมหนึ่งรับภาระ
แกปญหาแตเพียงกลุมเดียว  เมื่อมนุษยทุกคนบริโภคใชสอยทรัพยากรธรรมชาติเชนเดียวกัน  และปญหาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทีเ่กิดขึ้นมาก็เพราะเหตุวามนุษยใชสอยทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอยเกินความจําเปนดวยความประมาท  มนุษยทุกคนจึงตอง
มีสวนในการรวมกันแกปญหาตามกําลังสติปญญา  ความรูความสามารถ อํานาจและหนาที่ที่ตนมีอยูดังนั้น 

สรุปไดวาหากมองปญหาตามแนวพุทธศาสนาเราก็พบวาขณะนี้ธาตุ 4 คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม กําลังมีปญหาซึ่งอาจจะ
เพ่ิมความรุนแรงขึ้นทุกวันจนเขาขั้นวิกฤตขึ้นไมวันใดก็วันหนึ่ง ชีวิตมนุษยตามพุทธทัศนะประกอบขึ้นมาจากธาตุดิน น้ํา 
ไฟ ลม ตามกฎของธรรมชาติ ตองอาศัย ธาตุ 4 ที่สงเขาไปสูรางกายและถายเทออกมาตองบริสุทธิ์และสมดุล รางกายจึง
จะดํารงอยูไดอยางปกติสุข ถาหากเสียดุลบางเล็กนอย รางกายก็จะแสดงปฏิกิริยาออกมาในรูปของความออนแอหรือปวย
ไข ถารุนแรงชีวิตจะแตกสลายทันที หากสิ่งแวดลอมยังอยูในสภาพวะปกติบริสุทธิ์ สดใสตามธรรมชาติ ชีวิตมนุษยก็พลอย
พบกับความสุขสดชื่นไปดวย แตถาเมื่อไรมีความแปรปรวนมากๆ ชีวิตมนุษยก็จะประสบทุกขมากยิ่งขึ้น ภารกิจแหงการ
รวมกันเผชิญปญหา การคนควาหาสาเหตุของปญหาและทางแกใหพบ ซึ่งมั่นใจวาทางแกมีอยู จึงมิใชเปนหนาที่ของมนุษย
เพียงคนใด คนหนึ่ง หรือกลุมใด กลุมหนึ่ง แตเปนเรื่องของทุกชีวิต เพราะมันจะเปนเครื่องบงชี้ถึงความดํารงอยู และการ
ลมสลายแหงมนุษยชาติทีเดียว 

สรุป 
 ธรรโมสถของผูปกครองหรือนักบริหารตองใชธรรมาธิปไตยปกครองคือเนนธรรมะเปนใหญและประชาชนตอง
มีธรรมะดวย เมื่อนักปกครองเปนแบบอยางที่ดีจึงมีอิทธิพลตอความประพฤติของประชาชน ความซื่อตรงของประชาชน
ขึ้นอยูกับความซื่อตรงของนักปกครองการแกความคดสวนใหญจึงตองเริ่มมาจากฝายปกครองผูปกครองหรือนักบริหาร
ตองแกไขปญหาตางๆ ดวยปญญาตามหลักอริยสัจ 4ควรนําไปปรับใชตามเหตุตามสถานการณนั้นๆใหรูจักความสุจริตใน
การปฏิบัติตนสมควรแกหนาที่ รูกาล รูเวลารูหนาที่ของตน  

 ธรรโมสถยารักษาสังคมและเศรษฐกิจ ตองเยียวยาไปพรอมๆ กันโดยขอเท็จจริงแลวสังคมกับเศรษฐกิจไมอาจ
แยกออกจากกันได เนื่องจากเศรษฐกิจเปนเรื่องเกี่ยวกับการทํามาหากิน ซึ่งตองปฏิบัติในชีวิตประจําวันของมนุษย สวน
สังคมเปนเรื่องที่วาดวยความสัมพันธของมนุษย และความสัมพันธทางเศรษฐกิจก็คือความสัมพันธทางสังคมรูปแบบหนึ่ง
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางพระพุทธศาสนาคือ เริ่มจากการพัฒนาคน หากบุคคลใดสามารถควบคุมตนเองได บุคคล
นั้นจะสามารถอยูไดอยางดี ไมมีความเดือดรอน ซึ่งมีความเกี่ยวของในเรื่องของความพอประมาณในหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปนประโยชนตอตนเองในปจจุบัน 

 ธรรโมสถรักษาสิ่งแวดลอมพระพุทธศาสนาเสนอวิถีชีวิตที่เรียบงายและรูจักพอประพฤติปฏิบัติตนดวยการใช
ปญญาและพัฒนาจิตอยูกับธรรมชาติไมควรเบียดเบียนธรรมชาติประดุจดัง “แมลงผึ้งสรางรังโดยไมทําลายสีและกลิ่นของดอกไม
นําเกสรดวยจะงอยปากหรือปกทั้งสองแลวกลับไปทํารวงรัง” 
 พระองคประกาศหลักธรรมแกเพ่ือนมนุษยโดยไมคํานึงถึงขอจํากัดแหงชาติ เพศ เผาพันธุ สีผิว วัฒนธรรมประเพณี 
และวิถีชีวิต เพราะตางลวนเปนผลผลิตมาจากกฎธรรมชาติเดียวกัน ยิ่งมองใหลึกซึ้งในขั้นปรมัตถสภาวธรรม ก็ยิ่งพบวาไมมีสัตว  
ไมมีบุคคล ไมมีตัวตน ไมมีเราเขา มีแตกระแสธรรมชาติลวนๆ เทานั้นที่กําลังไหลไปตามกฎของธรรมชาติ  ตอมามีผูคนจํานวนมาก
เขาใจธรรมะของพระองค บางก็อยูเหยาเรือน บางก็มาสมัครใจใชชีวิตอยูกับธรรมชาติ ทามกลางปาเขา อันสงบสงัดเยือกเย็น เปน
แบบอยางชีวิตที่บริโภคทรัพยากรธรรมชาติเพียงเพ่ือยังชีพ ไมแตะตองสวนเกินมาตอบสนองกิเลสตัณหาตามรอยบาทของพระ
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ศาสดา กลุมชนเหลานี้เรียกวาพระสงฆ เมื่อมาอยูรวมกันมากๆ จะเปนตองมีกฎระเบียบ สําหรับเปนขอปฏิบัติรวมกันของหมูคณะ
เรียกวา ธรรมวินัย ซึ่งบัญญัติเปนขอปฏิบัติออกมา โดยหลักการมุงบํารุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหอยูในสภาพปกติ 
 ปจจุบันมนุษยกําลังมีความเขาใจผิดวาการทําลายธรรมชาติทําใหตนไดรับประโยชนมาก  จึงมุงหนาทําลายธรรมชาติ
ทุกอยางที่ขวางหนา เพราะทําลายแลวไดรับประโยชน  จึงจําเปนจะตองเริ่มใหการศึกษาใหมนุษยเขาใจทั่วกันวา มนุษยเกิดมา
จากธรรมชาติ ธรรมชาติใหชีวิต  ใหความสะดวกสบาย ตราบใดธรรมชาติยังอยู ในสภาพปกติ  ชีวิตก็จะมีความสุขตลอดไป  แต
เมื่อใดมีทีทาวา  ธรรมชาติถูกทําลายจนเสียดุล กฎธรรมชาติก็จะเริ่มแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย  ในที่สุดความทุกขก็
จะตกแกมนุษยทั่วกันโดยไมมีเงื่อนไขวา  ผูนั้นมีสวนในการทําลายหรือไม 
 ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันนี้เกิดจากฝมือของคนเห็นแกตัวหวังเพ่ือประโยชนสวนตนทั้งสิ้นโดยไม
มองถึงความเดือดรอนของคนอ่ืนเห็นความเดือดรอนของคนอ่ืนเปนเรื่องไกลตัวแตถาคนเราแกปญหาตรงจุดนี้ไดมองวา
มนุษยเทาเทียมกันและคนเหลานี้ไมเอาเปรียบกันมีจิตสํานึกดี เชื่อวาปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในสังคมคงจะหายไป 
เพราะฉะนั้นคนที่เอาเปรียบคนอ่ืนหรือเห็นแกตัวควรจะมองปญหาสังคมและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เสีย แลวปญหา
ตางๆก็จะไมตามมาจะแกไขปญหางายมากเพียงแคคนมีจิตสํานึก รูจักคําวา "หนาที่ และมีวินัย " ปญหาตาง ๆ ก็คงไมเปน
แบบวันนี้ และคงไมฝงรากจนเติบโตจนยากแกการแกไข แตถาคิดจะแกไขก็คงไมสายถาคิดจะทํา กระแสความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และอิทธิพลของโลกาภิวัฒน กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและบุคคลในสังคม ทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และคานิยม ควรที่ทุกฝายทั้งอาณาจักรและศาสนจักรตองประสานรวมมือกันปองกัน
แกไขปญหาในระบบสังคม คานิยม อุดมการณ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และรวมกันปลูกจิตสํานึกบุคคลในสังคมใหมี
ความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมมากข้ึน 

 การแกปญหาอยางเปนระบบ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการนําเอาหลักธรรมทางศาสนาประยุกตเขากับการ
ดํารงชีวิตในปจจุบัน ควบคูกับการสรางคุณภาพชีวิตเยาวชนผูเปนประชากรใหมของสังคมในยุคตอๆไป โดยสถาบัน
ครอบครัวมีอิทธิพลตอเยาวชนเปนอยางยิ่ง เพราะเปนสถาบันแรกที่ใหการอบรมทางดานจิตใจ ใหความรัก ความอบอุน 
เอาใจใสดูแล ทะนุถนอม ปกครองดูแลอยางถูกตองแลวก็จะสามารถใหเยาวชนเปนบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมได
อยางแนนอน อีกทั้งยังชวยลดปญหาใหกับสังคม สงผลใหสังคมมีความสงบสุข เพราะเยาวชนในวันนี้ก็คือผูนําและพัฒนา
สังคมประเทศชาติในวันขางหนา 
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การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยผูรับปริญญาบัตรเม่ือเดือนพฤษภาคมปการศึกษา 2558 

พระมหาดิลกรัศมี วุฒิยา 
อาจารยประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ  

มจร หองเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ/ศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานบัณฑิตท่ีมีตอการปฏิบัติงาน ที่สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูรับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม ปการศึกษา 2558 จํานวน 8 รูป/
คน โดยใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
ผลการวิจัยพบวา 

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ผูรับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม ปการศึกษา 2558 ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยที่ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความรู และดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบอยูในระดับมากที่สุด และความรูดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทักษะทางปญญา อยูในระดับมาก
ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะ จุดแข็ง ของบัณฑิตคือ ตั้งใจทํางาน มีจิตอาสา มีวินัย มีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง จุดออน ของบัณฑิต ในเรื่องภาษาอังกฤษ และทักษะในการใชคอมพิวเตอร 
คําสําคัญ :   ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต / การปฏิบัติงาน / การจัดการเชิงพุทธ 
 
Abstract 

This research attempted to study satisfaction of the graduate’s users towards the work, Bachelor 
of Arts Program in Buddhist Management, Mahachulalongkorn- rajavidyalaya University, graduated in 
May 2015 .  The data was collected from the graduates users in Buddhist Management. 8  sets of 
questionnaires were collected. The data was analyzed by frequency, percentage, and mean. 

The level of satisfaction of the graduates users towards the work, Bachelor of Arts Program in 
Buddhist Management, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, graduated in May 2015 showed at 
a high level.  Considering each side was found that there were most satisfaction; moral aspects of 
knowledge, interpersonal relationships and responsibilities and knowledge. There were two high levels; 
numerical analysis skills, communication and information technology and intellectual skills.  

Strengths of the graduates were that they intended to work, volunteer, disciplinary, and self-
learning ability. The weakness was that their English and computer ability was low. 
Keyword/: Satisfaction of the Graduates / towards the Work / Buddhist Management 
 
บทนํา 

ยุคที่มีความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูตางสถาบันทั้งในและตางประเทศ 
รวมทั้งผูที่ทํางานตองการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ดังนั้นจึงจําเปนตองพัฒนาดวยการปรับปรุงระบบการศึกษา
เ พ่ือสง เสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีความใกล เคียงกันกับ
สถาบันอุดมศึกษาที่ดีอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดความสะดวกแกการเคลื่อนยายของนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิต และ
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นับตั้งแตการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาของประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปที่เมือง Bologna ประเทศอิตาลีเมื่อป 
พ.ศ. 2542 จนเกิดขอตกลง Bologna Process ประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปจึงปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษา ที่
มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ในแตละคุณวุฒิและขยายผลการดําเนินการไปตาม
ประเทศตางๆ ทั่วโลก 

รวมทั้งประเทศไทย ไดประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 สงผลกระทบใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ มีการเนนหนักใหปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยน
วิธีการสอนเพ่ือพัฒนานิสิตใหคิดเปน แกปญหาเปนและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย มีการยกระดับขอ ง
สถาบันการศึกษาตางๆ ขึ้นเปนมหาวิทยาลัย โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF: 
HEd) เ พ่ือเปนเครื่องมือในการนํานโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงชาติ ไปสูการปฏิบัติ ใน
สถาบันอุดมศึกษาอยางเปนรูปธรรม ที่มุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของ
นิสิต ซึ่งเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ไดรับคุณวุฒิและสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศเขาใจไดตรงกันรวมทั้งสรางความเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรูที่บัณฑิตไดรับการพัฒนาวามีมาตรฐานที่สามารถ
เทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะชวย
กําหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอยางเปนระบบ อีกทั้ง ยังเปนการเปดโอกาสให
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย โดยมั่นใจถึงผลผลิต
สุดทายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวัง สามารถประกอบอาชีพ
ไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจเปนที่พึงพอใจของผูใชบัณฑิต และเปนคนดีของสังคม ชวยเพ่ิมความเขมแข็งและขีด
ความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีความประสงคที่จะสํารวจความพึง
พอใจของผูใชงานบัณฑิตที่มีตอการปฏิบัติงานที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการวางแผนจัดการศึกษา อีกทั้งเพ่ือนําผลที่ไดไปปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพและสนองเปาประสงคของสังคมสืบไป 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานบัณฑิตที่มีตอการปฏิบัติงาน ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ผูรับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม ปการศึกษา 2558 
 
การดําเนินการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ขอ ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูรับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม ปการศึกษา 2558 มีระเบียบวิธี
การศึกษา ดังนี้ 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ขอบเขตประชากร 

การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาจากผูใชบัณฑิตที่มีนิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ที่ไดปฏิบัติงานกับหนวยงาน
นั้นๆ จํานวน 8 หนวยงาน  

2. ขอบเขตเนื้อหาที่ศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูรับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม ปการศึกษา 2558 
ดานผลการเรียนรูตามกรอบ TQF 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดาน



๔๖๖ 

 

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

วิธีการศึกษา 

1. การกําหนดประชากรและขนาดตัวอยาง 
การศึกษาครั้งนี้รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากผูใชบัณฑิตที่มีนิสิตสาขา วิชาการจัดการเชิง

พุทธ ที่ไดปฏิบัติงานกับหนวยงานนั้นๆ จํานวน 8 หนวยงาน ไดแบบสอบถามทั้งหมด 8 ชุด 

 

นิสิต จํานวน (รูป/คน) 
บรรพชิต 3 
คฤหัสถ 5 

รวม 8 

 

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 
2. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ  โดยเก็บขอมูลจากจากผูใชบัณฑิตที่มีนิสิต

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธที่ไดปฏิบัติงานกับหนวยงานนั้นๆ จํานวน 8 หนวยงาน ไดแบบสอบถามทั้งหมด 8 ชุด 

 
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม ประกอบดวย 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 : แบบสอบถามความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผูรับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม        ปการศึกษา 2558 

4. การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยนําเสนอเปนตาราง ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และวัดระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ แต
ละระดับมีคะแนนดังตอไปนี้ 
  

ระดับความคิดเห็น ระดับ 

 มากที่สุด  5 
 มาก  4 
 ปานกลาง  3 

 นอย  2 

 นอยที่สุด  1 

 
การแปลความหมายระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิจารณาจากคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเปนชวงเทาๆ กัน ตามเกณฑของ
เบสท (Best, 1970 อางถึงในบุญมี พันธุไทย, 2551: 60) 

 



๔๖๗ 

 

คะแนน ความหมาย 

 คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20 ความคิดเห็นในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 2.61 - 3.40 ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.81 - 2.60  ความคิดเห็นในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.80 ความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด 

   

ผลการศึกษา   

การเก็บขอมูลจากผูใชบัณฑิตที่มีนิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ที่ไดปฏิบัติงานกับหนวยงานนั้นๆ จาก
แบบสอบถามที่รวบรวมไดจํานวน 8 ชุด และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห            ผลการศึกษาแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
   

ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของบัณฑิตที่ปฏิบัติงาน 

 การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูรับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม ปการศึกษา 2558 

ในครั้งนี้ มีผูใชบัณฑิตที่มีนิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ที่ไดปฏิบัติงานกับหนวยงาน     นั้น ๆ จํานวน 8 
หนวยงาน รวมแสดงความคิดเห็นโดยตอบแบบสอบถาม จํานวน 8 ชุด 

 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของบัณฑิตที่ปฏิบัติงาน 

 

ขอมูลเบื้องตน จํานวน N=8 รอยละ 
1. สถานภาพ 

บรรพชิต 

คฤหัสถชาย          
คฤหัสถหญิง 

 

3 

1 

4 

 

37.50 

12.50 

50.00 

รวม 8 100.00 

2. ระดับการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี                   

 

8  

 

  100.00     

รวม 8 100.00 

3. คณะ/สถานที่ท่ีจบการศึกษา 
คณะสังคมศาสตร/หองเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร

ธานี 

 

8 

 

100.00     

รวม 8 100.00 

4. สาขาวิชาที่จบการศึกษา 
การจัดการเชิงพุทธ 

 

8 

 

  100.00     

รวม 8 100.00 

5. การมอบหมายงานใหบัณฑิตปฏิบัติงานในตําแหนง 
เจาหนาที่ท่ัวไป 

รับราชการ 
ธุรกิจสวนตัว 

 

1 

2 

2 

 

12.50 

25.00 

25.00 



๔๖๘ 

 

เลขานุการเจาคณะอําเภอ 

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

1 

2 

12.50 

25.00 

รวม 8 100.00 

 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน พบวา สถานภาพสวนใหญเปน คฤหัสถหญิง จํานวน 4 คนคิด
เปนรอยละ 50.00 รองลงมาบรรพชิต จํานวน 3 รูป คิดเปนรอยละ 37.50 คฤหัสถชาย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 
12.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรีจํานวน 8 รูป/คน คิดเปนรอยละ 100.00 คณะสังคมศาสตร หองเรียนวัดพัฒนาราม
จังหวัดสุราษฎรธานี จบสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จํานวน 8 รูป/คน คิดเปนรอยละ 100.00 การมอบหมายงานให
บัณฑิตปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาที่ทั่วไป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 12.50 รับราชการจํานวน 2 คน คิดเปนรอย
ละ 25.00ธุรกิจสวนตัว จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 25.00 เลขานุการเจาคณะอําเภอจํานวน 1 รูป คิดเปนรอยละ 
12.50 และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน 2 รูป คิดเปนรอยละ 25.00 ตามลําดับ 

ตารางที ่2 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบัณฑิต 

 

ขอมูล จํานวน N=8 รอยละ 
1. ประเภทของหนวยงาน 

         หนวยงานราชการ 
         เอกชน          
         ธุรกิจอิสระ/สวนตัว 

         วัด 

 

2 

1 

2 

3 

 

 25.00 

12.50 

25.00 

37.50 

รวม 8 100.00 

2. ความเกี่ยวของกับบัณฑิตที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน 

         เจาอาวาส 

         หัวหนาหนวยงาน 

         เจาของกิจการ                   

 

3 

3 

2 

 

37.50 

37.50 

25.00    

รวม 8 100.00 

3. งานที่ปฏิบัติอยูตรงหรือสอดคลองกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 
         ตรง/สอดคลอง 
         ไมตรง/ไมสอดคลอง 

 

8 

0 

 

100.00 

0.00 

รวม 8 100.00 

4. ระยะเวลาที่บัณฑิตทํางานอยู 
         ระหวาง 7-12 เดือน 

         มากกวา 12 เดือน 

 

3 

5 

 

37.50 

62.50 

รวม 8 100.00 

 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลของผูใชบัณฑิต พบวา สวนใหญประเภทของหนวยงาน ที่บัณฑิต
ปฏิบัติงานเปนวัด จํานวน 3 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 37.50 รองลงมาหนวยงานราชการ จํานวน 2 หนวยงาน คิดเปน
รอยละ 25.00 และธุรกิจอิสระ/สวนตัวจํานวน 2 หนวยงาน คิดเปน   รอยละ 25.00 และหนวยงานเอกชนจํานวน 1 



๔๖๙ 

 

หนวยงาน คิดเปนรอยละ 12.50 ความเกี่ยวของกับบัณฑิตที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน คือ เจาอาวาส จํานนวน 3 รูป คิด
เปนรอยละ 37.50 หัวหนาหนวยงาน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 37.50 และเจาของกิจการจํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 25.00  งานที่ปฏิบัติอยูตรงหรือสอดคลองกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา สวนใหญ ตรง/สอดคลอง จํานวน 8 
รูป/คน คิดเปนรอยละ 100.00 ระยะเวลาที่บัณฑิตทํางานอยู มากกวา 12 เดือน จํานวน 5 รูป/คน คิดเปนรอยละ 
62.50 รองลงมาระหวาง 7-12 เดือน จํานวน 3 รูป/คน คิดเปนรอยละ 37.50 
 
 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูรับปริญญาบัตรเม่ือเดือนพฤษภาคม ปการศึกษา 2559 
แสดงในตารางท่ี 3-8 
 
ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูรับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม 
ปการศึกษา 2558 ในภาพรวม 

 
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต µ คะแนน ระดับความ

พึงพอใจ 

ลําดับที่ 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 

2. ดานความรู 
3. ดานทักษะทางปญญา 
4. ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.53 
4.25 
3.80 
 
4.33 
 
3.98 

36.20 
34.00 
30.40 
 
34.60 
 
31.80 

มากที่สุด 

มากที่สุด 
มาก 

 
มากที่สุด 
 
มาก 

1 
3 
5 
 
2 
 
4 

รวม 4.18 33.40 มาก  

 
จากตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูรับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม ปการศึกษา 2558 ในภาพรวม พบวา 
มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (µ =4.18) มีระดับคะแนน 33.40 หากพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมาก
ที่สุด 3 ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ และดานความรู อยูในระดับมาก 2 ดาน  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทักษะทางปญญา ตามลําดับ 

 
 
 

ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูรับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม 
ปการศึกษา 2558 ดานคุณธรรมจริยธรรม 

 



๔๗๐ 

 

ดานคุณธรรมจริยธรรม µ คะแนน ระดับความ
พึงพอใจ 

ลําดับที่ 

1. มีวินัย 

2. มีความอดทน 
3. มีความซื่อสัตย 
4. เสียสละเพ่ือสวนรวม 

5. ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

4.75 
4.38 
4.38 
4.50 
4.63 

38 
35 
35 
36 
37 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

1 
4 
4 
3 
2 

รวม 4.53 36.20 มากที่สุด  

 
จากตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูรับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม ปการศึกษา 2558 ดานคุณธรรม
จริยธรรม พบวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (µ =4.53) มีระดับคะแนน 36.20 หากพิจารณาเปนรายขอ 
อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก มีวินัย ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เสียสละ
เพ่ือสวนรวม และมีความซื่อสัตย มีความอดทน ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูรับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม 
ปการศึกษา 2558 ดานคุณธรรมจริยธรรม 

  

ดานความรู µ คะแนน ระดับความ
พึงพอใจ 

ลําดับที่ 

1. ความรูความสามารถในวิชาชีพ 
2. ความสามารถในการเรียนรู ด วย

ตนเองอยางตอเนื่อง 
3. ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานใน

สาขาวิชา 
4. มีความรูในระดับที่สามารถปฏิบัติงาน

ใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

5. เขาใจในงานของตนเองและงานที่
ไดรับมอบหมาย 

4.25 
 
4.38 
 
4.38 
 
 
4.25 
 
4.00 

34 
 
35 
 
35 
 
 
34 
 
32 

มากที่สุด 
 
มากที่สุด 
 
มากที่สุด 
 
 
มากที่สุด 
 
มาก 

2 
 
1 
 
1 
 
 
2 
 
3 

รวม ๔.๒๕ ๓๔.๐๐ มากที่สุด  

จากตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูรับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม         ปการศึกษา 2558 ดานความรู 
พบวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (µ =4.25) มีระดับคะแนน 34 หากพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับ
มากที่สุด 4 ขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง ความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา ความรูความสามารถในวิชาชีพ และมีความรูในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให
บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อยูในระดับมาก 1 ขอไดแก เขาใจในงานของตนเองและงานที่
ไดรับมอบหมาย ตามลําดับ 



๔๗๑ 

 

 
ตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูรับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม 
ปการศึกษา 2558 ดานทักษะทางปญญา 

 
ดานทักษะทางปญญา µ คะแนน ระดับความ

พึงพอใจ 
ลําดับที่ 

1 . ความสามารถในการประยุกต ใช
ความรูทางวิชาชีพกับงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2 . ความสามารถ ในกา รตั ดสิ น ใ จ
แกปญหาในงานที่รับผิดชอบ 

3. ความสามารถในการวางแผนการ
ทํางาน 

4. การตรวจสอบ ประเมินผลการทํางาน
อยางสม่ําเสมอ 

5. ความสามารถในการเสนอขอมูลและ
แนวคิดเพ่ือใชในการตัดสินใจ 

 
3.88 
 
3.75 
 
3.75 
 
3.75 
 
3.88 

 
31 
 
30 
 
30 
 
30 
 
31 

 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 

 
1 
 
2 
 
2 
 
2 
 
1 

รวม 3.80 30.40 มาก  

 
จากตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูรับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม         ปการศึกษา 2558 ดานทักษะ
ทางปญญา พบวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (µ =3.80)     มีระดับคะแนน 30.40 หากพิจารณาเปนราย
ขอ อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับ
งานที่ไดรับมอบหมาย ความสามารถในการเสนอขอมูลและแนวคิดเพ่ือใชในการตัดสินใจ ความสามารถในการตัดสินใจ
แกปญหาในงานที่รับผิดชอบ ความสามารถในการวางแผนการทํางาน และการตรวจสอบประเมินผลการทํางานอยาง
สม่ําเสมอ ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูรับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม 
ปการศกึษา 2558 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 
ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

µ คะแนน ระดับความ
พึงพอใจ 

ลําดับที่ 

1. ความสามารถในการทํางานเปนทีม 

2. ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
ระบบการทํางาน 

3. การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

4. รับผิดชอบจัดการงานใหสําเร็จตาม
เปาหมาย 

4.13 
 
4.25 
4.53 
4.25 
 

33 
 
34 
37 
34 
 

มาก 
 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
 

4 
 
3 
1 
3 
 



๔๗๒ 

 

5. ไดรับความเชื่อถือและไววางใจจาก
ผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน 

4.38 35 มากที่สุด 2 

รวม 4.38 34.60 มากที่สุด  

 
จากตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูรับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม          ปการศึกษา 2558 ดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ พบวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (µ =4.38) มีระดับ
คะแนน 34.60 หากพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับมากที่สุด 4 ขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก การรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น ไดรับความเชื่อถือและไววางใจจากผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน ความสามารถในการปรับตัวให
เขากับระบบการทํางาน รับผิดชอบจัดการงานใหสําเร็จตามเปาหมาย และอยูในระดับมาก 1 ขอ ไดแก ความสามารถใน
การทํางานเปนทีม ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 8 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูรับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม 
ปการศึกษา 2558 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

µ คะแนน ระดับความ
พึงพอใจ 

ลําดับที ่

1. ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห 
โดยใชหลักเหตุผล 

2. ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

3. ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือ
การติดตอสื่อสาร 

4. ความสามารถในการใชภาษาไทยเพ่ือการ
ติดตอสื่อสาร 

5. คว ามสามารถ ในการ ใช เ ทค โน โลยี
สารสนเทศ 

 
4.13 
3.88 
 
4.00 
 
4.00 
3.88 

 
33 
31 
 
32 
 
32 
31 

 
มาก 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
มาก 

 
1 
3 
 
2 
 
2 
3 

รวม 3.98 31.80 มาก  

 
จากตารางที่ 8 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูรับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม         ปการศึกษา 2558 ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (µ= 
3.98) มีระดับคะแนน 31.80 หากพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 
ไดแก ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห โดยใชหลักเหตุผล ความสามารถในการใชภาษาไทยเพ่ือการติดตอสื่อสาร 
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอสื่อสาร ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข และความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลําดับ 
 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 



๔๗๓ 

 

จุดแข็งของบัณฑิต คือ มีความรับผิดชอบในการทํางาน ตั้งใจทํางาน มีจิตอาสา สามารถทํางานเปนทีมไดด ี
จุดออนของบัณฑิต ในเรื่องภาษาอังกฤษ และทักษะในการใชคอมพิวเตอร 

 
สรุปผลการศึกษา 

จากแบบสอบถามที่รวบรวมไดจํานวน 8 ชุด และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยใชคาสถิติ ไดแก คาความถี่ คา
รอยละคาเฉลี่ย สามารถสรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน พบวา สถานภาพสวนใหญเปน คฤหัสถหญิง จํานวน 4 คนคิดเปน
รอยละ 50.00 รองลงมาบรรพชิต จํานวน 3 รูป คิดเปนรอยละ 37.50 คฤหัสถชาย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 
12.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรีจํานวน 8 รูป/คน คิดเปนรอยละ 100.00 คณะสังคมศาสตร หองเรียนวัดพัฒนาราม
จังหวัดสุราษฎรธานี จบสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จํานวน 8 รูป/คน คิดเปนรอยละ 100.00 การมอบหมายงานให
บัณฑิตปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาที่ทั่วไป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 12.50 รับราชการจํานวน 2 คน คิดเปน  
รอยละ 25.00 ธุรกิจสวนตัว จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 25.00 เลขานุการเจาคณะอําเภอจํานวน 1 รูป คิดเปนรอย
ละ 12.50 และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจํานวน 2 รูป คิดเปนรอยละ 25.00 ตามลําดับ ผลการวิเคราะห สวนใหญ
ประเภทของหนวยงาน ที่บัณฑิตปฏิบัติงานเปนวัด จํานวน 3 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 37.50 รองลงมาหนวยงาน
ราชการ จํานวน 2 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 25.00 และธุรกิจอิสระ/สวนตัวจํานวน 2 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 
25.00 และหนวยงานเอกชนจํานวน 1 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 12.50 ความเกี่ยวของกับบัณฑิตที่ปฏิบัติงานใน
หนวยงาน คือ เจาอาวาส จํานนวน 3 รูป คิดเปนรอยละ 37.50 หัวหนาหนวยงาน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 37.50 
และเจาของกิจการจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 25.00 งานที่ปฏิบัติอยูตรงหรือสอดคลองกับสาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา สวนใหญ ตรง/สอดคลอง จํานวน 8 รูป/คน คิดเปนรอยละ 100.00 ระยะเวลาที่บัณฑิตทํางานอยู มากกวา 
12 เดือน จํานวน 5 รูป/คน คิดเปนรอยละ 62.50 รองลงมาระหวาง 7-12 เดือน จํานวน 3 รูป/คน คิดเปนรอยละ 
37.50 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงาน  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูรับปริญญาบัตรเมื่อเดือนพฤษภาคม  ปการศึกษา 2558 ในภาพรวม พบวา 
มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (µ =4.18) มีระดับคะแนน 33.40 หากพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมาก
ที่สุด 3 ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ และดานความรู อยูในระดับมาก 2 ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทักษะทางปญญา ตามลําดับ โดยแยกเปน
รายดานไดดังนี้  

2.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม พบวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (µ =4.53) มีระดับคะแนน 
36.20 หากพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก มีวินัย ประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เสียสละเพ่ือสวนรวม และมีความซื่อสัตย มีความอดทน ตามลําดับ 

2.2 ดานความรู พบวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (µ =4.25) มีระดับคะแนน ๓๔ หากพิจารณา
เปนรายขอ อยูในระดับมากที่สุด 4 ขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา ความรูความสามารถในวิชาชีพ และมีความรูในระดับที่
สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อยูในระดับมาก 1 ขอไดแก เขาใจในงานของ
ตนเองและงานที่ไดรับมอบหมาย ตามลําดับ 

2.3 ดานทักษะทางปญญา พบวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (µ =3.80) มีระดับคะแนน 30.40 
หากพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ความสามารถในการประยุกตใช
ความรูทางวิชาชีพกับงานที่ไดรับมอบหมาย ความสามารถในการเสนอขอมูลและแนวคิดเพ่ือใชในการตัดสินใจ 



๔๗๔ 

 

ความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ ความสามารถในการวางแผนการทํางาน และการตรวจสอบ
ประเมินผลการทํางานอยางสม่ําเสมอ ตามลําดับ 

2.4 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ พบวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (µ 
=4.38) มีระดับคะแนน 34.60 หากพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับมากที่สุด 4 ขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 
ไดแก การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ไดรับความเชื่อถือและไววางใจจากผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน ความสามารถ
ในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน รับผิดชอบจัดการงานใหสําเร็จตามเปาหมาย และอยูในระดับมาก 1 ขอ ไดแก 
ความสามารถในการทํางานเปนทีม ตามลําดับ 

2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา มีระดับความพึง
พอใจอยูในระดับมาก (µ= 3.98) มีระดับคะแนน 31.80 หากพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห โดยใชหลักเหตุผล ความสามารถในการใช
ภาษาไทยเพ่ือการติดตอสื่อสาร ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอสื่อสาร ความสามารถในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข และความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลําดับ 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ จุดแข็ง ของบัณฑิตคือ ตั้งใจทํางาน มีจิตอาสา มีวินัย มีความสามารถในการเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง และจุดออน ของบัณฑิต ในเรื่องภาษาอังกฤษ และทักษะในการใชคอมพิวเตอร 
 
ขอเสนอแนะท่ีคนพบจากการวิจัย 

จากการศึกษา การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงานปการศึกษา   ๒๕๕๘ สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูศึกษานํามาเปนขอเสนอแนะในแตละประเด็นเพ่ือเปน
แนวทางในการบริหารของสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. ดานคุณธรรมจริยธรรม จุดเดนที่คนพบ คือ บัณฑิตมีวินัย จุดที่ควรปรับปรุงคือ มีความอดทน 
 2. ดานความรู จุดเดนที่คนพบ คือ บัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง จุดที่ควร
ปรับปรุงคือ เขาใจในงานของตนเองและงานที่ไดรับมอบหมาย 
 3. ดานทักษะทางปญญา จุดเดนที่คนพบ คือ บัณฑิตความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับ
งานที่ไดรับมอบหมาย จุดที่ควรปรับปรุงคือ การตรวจสอบประเมินผลการทํางานอยางสม่ําเสมอ 
 4. ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ จุดเดนที่คนพบ คือ การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
จุดที่ควรปรับปรุงคือ ความสามารถในการทํางานเปนทีม 
 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จุดเดนที่คนพบคือ 
ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห โดยใชหลักเหตุผล จุดที่ควรปรับปรุงคือ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
รายการอางอิง 

บุญมี พันธุไทย (2551).  ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาเบื้องตน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
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การจัดการสาธารณูปการในการอนุรักษโบราณสถาน 

พระครูศรีหิรัญธรรมาทร (สุริยา อาจิตปฺุโญ) 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หองเรียนสุราษฎรธานี 
 

บทคัดยอ 

 โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ไมใชทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นไดเอง แตเปนทรัพยากรวัฒนธรรม
ประเภทหนึ่ง ที่มนุษยใชสติปญญา และความรูความสามารถสรางขึ้นใหมทั้งหมด หรือดัดแปลงจากทรัพยากรธรรมชาติให
เปนประโยชนตอตน และสังคมในสมัยนั้นๆ สถานที่และสิ่งของเหลานั้น เมื่อตกทอด เปนมรดกมาถึงคนรุนเรา ก็กลายเปน
โบราณสถาน และโบราณวัตถุ เชนเดียวกับอาคาร และวัตถุ ที่เราสรางขึ้นสมัยนี้ ก็จะเปนโบราณสถาน และโบราณวัตถุ
ของคนในอนาคตสืบตอไป แบบนี้ไมขาดตอน ฉะนั้น โบราณสถาน และโบราณวัตถุ จึงเปนหลักฐานประวัติศาสตร
ประเภทหนึ่ง ที่บอกความเปนมาของบรรพบุรุษ ที่อยูในสังคมระดับตางๆ ตั้งแตกลุมชนขนาดเล็ก จนถึงหมูบาน เมือง 
และประเทศชาติ ตอเนื่องมาจนถึงสมัยเรา ประวัติศาสตร หรือความเปนมาดังกลาว แสดงพัฒนาการของผูสรางสมัยกอน 
สวนการอนุรักษสิ่งเหลานั้นไวใชประโยชนอยางเต็มที่ เปนหนาที่ของคนรุนเรา และรุนตอๆ ไป การ "อนุรักษ" และการ 
"พัฒนา" จึงเปนหลักการที่ตอเนื่องกัน ไมใช "ปฏิปกษ" กันอยางที่บางคนเขาใจ 
 ประเทศเราโชคดี ที่มี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช พระประมุขของชาติ ที่ทรงพระปรีชา
สามารถ และเขาพระราชหฤทัยประโยชนของทรัพยากรทุกประเภทอยางลึกซึ้ง จนเกิดโครงการ "พัฒนา" ในพระราชดําริ
เปนตัวอยางใหหนวยงานรัฐบาล และเอกชน ดําเนินตามจนบรรลุความสําเร็จมากมายในขณะเดียวกันพระองคก็ได
พระราชทานกระแสพระราชดํารัส ใหเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทโบราณสถาน และโบราณวัตถุ
ไวดวย เพื่อใหชวยกันอนุรักษ และใชประโยชนใหคุมคา 
คําสําคัญ: การสาธารณูปการ, การอนุรักษโบราณสถาน 
Abstract 

 Historical site and antique are not natural resources which can arise naturally but on the 
other hand, they are  cultural resources which human spent their esprit, knowledge and capability to 
entirely create or modify from natural resource for human and society interest during such period. Such 
place and object accede as heritage to our generation and become historical site and antique and this 
will happen in the same way with building and object we create nowadays will become historical site 
and antique in the future successively. Therefore, historical site and antique are accounted as one of 
historical evidences which tells origin of human ancestor  in every social class trace back from minority 
community to village, city and nation levels to current generation.  History or such background displays 
evolution of ancient creator but a mission of conserving such heritage is a responsibility of our 
generation and the next generation. "Conservation" and "development" are consecutive procedure not 
"opponent" procedure as commonly understand. 
 Thailand is fortunate as our King Bhumibol Adulyadej, Head of the Country, with his wisdom, 
ability  and acknowledgment of  advantages of all resources, therefore, he initiated  "development" 
project as example for public and private sectors to successfully follow. He also gave a speech on 
importance of historical site and antique which are the cultural resources to encourage the conservation 
and benefit them in right manner. 
Keyword: PUBLIC  RENOVATION MANAGEMENT, CONSERVATION OF ANCIENT PLACE 



๔๗๖ 

 

  
บทนํา 

 ในสมัยพุทธกาลไดมีการจัดการสาธารณูปการขึ้นแลวก็คือ  เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลวไดเสด็จไปยังเมืองรา
ชคฤห  พระเจาพิมพิสารพรอมดวยขาราชบริพารเขาไปเฝา  หลังจากทรงสดับธรรมแลวทรงเลื่อมใสและไดทรงดําริวา  
สวนเวฬุวันของเรานี้แล  ไมไกลไมใกลจากบานนัก  สะดวกดวยการคมนาคม  ควรที่ประชาชนผูตองประสงคจะพึงเขาไป
เฝาได  กลางวันไมพลุกพลาน  กลางคืนเงียบสงัด  เสียงไมกึกกอง  ควรเปนที่ประกอบกิจของผูตองการที่สงัด  และควร
เปนที่หลีกเรนอยูตามสมณวิสัย  พระเจาพิมพิสารจึงไดถวายพระราชอุทยานแหงนี้เปนวัดในพระพุทธศาสนาหลังจากได
สดับพระธรรมเทศนา  วัดเวฬุวันมหาวิหาร  เปนอารามแหงแรกในพระพุทธศาสนา  แตจากเหตุการณยายเมืองหลวงแหง
แควนมคธ  หลายครั้งในชวง  พ.ศ.  ๗๐  จึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหวัดเวฬุวันมหาวิหารขาดผูอุปถัมภและถูกท้ิงรางอยาง
สิ้นเชิงในชวงพันปถัดมา  มีการคนพบหลักฐานบันทึกเกาแกวา  เมืองราชคฤหอยูในสภาพปรักหักพังแตยังมีพระภิกษุ
หลายรูปชวยกันดูแลรักษาปดกวาดอยูเปนประจํา๑ 

 พระพุทธศาสนาเขามาสูดินแดนที่เปนประเทศไทย  เมื่อประมาณ  พ.ศ.๒๓๖  สมัยเดียวกันกับประเทศศรี
ลังกา  ดวยการสงพระสมณฑูตไปเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศตางๆ ๙  สาย โดยการอุปถัมภของพระเจาอโศก
มหาราช กษัตริยอินเดีย  ในขณะนั้นประเทศไทยรวมอยูในดินแดนที่เรียกวาสุวรรณถูมิ  ซึ่งมีขอบเขตกวางขวาง  มี
ประเทศรวมกันอยูในดินแดนสวนนี้ทั้ง  ๗  ประเทศในปจจุบันไดแก  ไทย  พมา  ศรีลังกา  ญวน  กัมพูชา  ลาว  
มาเลเซีย๒ ซึ่งสันนิษฐานวามีใจกลางอยูที่จังหวัดนครปฐมของไทย  เนื่องจากไดพบโบราณวัตถุท่ีสําคัญ  เชนพระปฐมเจดีย  
และรูปธรรมจักรกวางหมอบเปนหลักฐานสําคัญ  แตพมาก็สันนิษฐานวามีใจกลางอยูที่เมืองสะเทิม  ภาคใตของประเทศ
พมา   พระพุทธศาสนาเขามาสูสุวรรณภูมิในยุคนี้  นําโดยพระโสณะและพระอุตตระ  พระเถระชาวอินเดีย  เดินทางมา
เผยแผจนเจริญรุงเรืองมาตามลําดับ  
 การบริหารกิจการคณะสงฆมีความสําคัญตอการสรางความเขมเข็งและการดํารงอยูอยางมั่นคงของ
พระพุทธศาสนา คณะสงฆถือเปนตัวแทนหรือเปนสาวกขององคสมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจาพระบรมศาสดาของ
พุทธศาสนิกชน ซึ่งทําหนาที่ในการปฏิบัติภารกิจ  เผยแผสืบสานและถายทอดพระธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาที่ไดบัญญัติไว การบริหารกิจการคณะสงฆจะตองถือเปนธุระหนาที่ เพราะเปนการคณะสงฆและการพระ
ศาสนาหรือเพราะเก่ียวกับการคณะสงฆและการพระศาสนามี ๖ ฝาย คือ 

๑) การเพ่ือความเรียบรอยดีงาม 

๒) การศาสนศึกษา 
๓) การศึกษาสงเคราะห 
๔) การเผยแผพระพุทธศาสนา 
๕) การสาธารณูปการ 
๖) การสาธารณสงเคราะห 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะกลาวถึงดานสาธารณูปการเปนหลักสําคัญ คือ การสาธารณูปการ หมายถึงการ

กอสรางและการบูรณปฏิสังขรณ เปนระเบียบบริหารการคณะสงฆสวนกลาง พระราชบัญญัติคณะสงฆ ฉบับ พ.ศ. ๒๔๔๘ 
ใชคําวา “องคการสาธารณูปการ” แตในปจจุบันบทบัญญัติวาดวยอํานาจหนาที่มหาเถรสมาคม และระเบียบการปกครอง
คณะสงฆสวนกลางเรียกวา “การสาธารณูปการ” ทั้งองคการสาธารณูปการและการสาธารณูปการ  มีความหมายในการ
รวมกิจการคณะสงฆอยางเดียวกัน คือ  

                                         

 ๑วิ.มหา.(ไทย), ๔/๖๓/๕๕.  
 ๒พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตฺโต),  พุทธศาสนกับชาติไทย,  (กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖),  หนา ๒๓. 



๔๗๗ 

 

 ๑) การกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณศาสนวัตถุและศาสนสถาน 

 ๒) กิจการอันเกี่ยวกับการวัด คือ การสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิก การขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา การยกวัดรางเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษา และการยก วัดราษฎขึ้นเปนพระอารามหลวง 
 ๓) กิจการของวัดอื่นๆ เชน การจัดงานวัด การบําเพ็ญกุศลตางๆ 

 ๔) การศาสนสมบัติของวัด 

 การสาธารณูปการ อาจหมายรวมถึงการอนุรักษโบราณสถาน เพราะการอนุรักษโบราณสถาน  คือการดูแล
รักษา ซอมแซม โบราณสถานเพื่อใหคงคุณคาไว และใหหมายรวมถึงการปองกัน การสงวน การบูรณะและการปฏิสังขรณ
โบราณสถานดวย การอนุรักษโบราณสถานนั้นนับเปนกิจอันสําคัญอีกประการหนึ่งของพระภิกษุสงฆและพระสังฆาธิการ
ในฐานะผูพํานักอาศัยในวัด จึงมีหนาที่ในการดูแลรักษามรดกอันล้ําคาเหลานี้ใหคงอยูสืบไปโดยปริยายดวยเปนสมบัติของ
วัดที่ตองรักษาไว พระสงฆสวนมากไดกระทําหนาที่ดังกลาวไดอยางดีเยี่ยม สามารถบํารุงรักษาเสนาสนะ หรือ
โบราณสถาน โบราณวัตถุในวัด รวมถึงสิ่งมีคาอ่ืนๆ ใหคงอยูในสภาพดี และเมื่อชํารุดก็สามารถซอมแซมดวยวิธีการที่คง
สภาพของโบราณสถาน โบราณวัตถุไวไดอยางเดิมไมเปลี่ยนแปลงสภาพมากนัก 

 ถึงอยางไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้มีประเด็นที่มีความสําคัญที่จะตองนํามาพิจารณาและทําการวิเคราะหโดย
นําผลการวิเคราะหมาใชในการสนับสนุนดานขอมูลการจัดทําวิทยานิพนธโดยมีวัตถุประสงค ใหเกิดความชัดเจนถูกตอง
และความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  ประเด็นที่จะกลาวถึงนี้คือ  ในสวนของความสําคัญและปญหาในการอนุรักษโบราณสถาน  
ถึงแมวาบรรดาโบราณสถานทั้งหลายจะมีความแข็งแกรงเพียงใด ก็ยอมมีวันเสื่อมสภาพตามกาลเวลา  ตัวการที่ทําลาย
โบราณสถานมีหลายประเภทเชน  กาลเวลาที่ยาวนาน  ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  คือ  กระแสลม  แสงแดด  สายฝน  และ
ละอองน้ํา ทําใหผิวที่ละเอียดออนของสถาปตยกรรม ประติมากรรมที่งดงามถูกกัดกรอน รอนจนผุ  นอกจากนี้ยังเกิดจาก
ภยันตรายทางสังคม  เชน  การเกิดสงคราม  การทําลายของมนุษยในรุนตอๆ  มาที่คานิยมเปลี่ยนไปจนขาดความศรัทธา
ในรูปแบบของสถาปตยกรรมรุนเกา  การขาดความเอาใจใส  ทอดทิ้ง  การขาดความรูความเขาใจในการบํารุงรักษาดูแล 
ทําใหโบราณสถานหลายแหงถูกรื้อทําลายโดยปราศจากความระมัดระวัง  ทําใหการสึกกรอนทรุดโทรม แมจะมีการ
พยายามในการบูรณะสงวนรักษาไวบางแลว  แตวาการกระทําไปโดยขาดความรูทางวิชาการ ก็อาจเปนเหตุให
โบราณสถานนั้นตองเสื่อมสลายไปในเวลาอันรวดเร็วกวาที่ควร 

  ดังนั้นการอนุรักษโบราณสถานจําเปนตองทําคํานึงถึงหลักวิธีการ อยางถูกวิธี อีกดวย  มิฉะนั้นความ
พยายามในการอนุรักษก็จะเปนการทําลาย  หากพระสงฆซึ่งเปนผูมีบทบาทหนาที่ในการดูแล และไมเห็นถึงความสําคัญ
หรือไมเขาใจในหลักการ อาจทําใหโบราณสถานเหลานั้นเสื่อมสภาพลงเร็วกวาเทาที่ควร แตหากพระสงฆใหความสําคัญ
ของปญหาดังกลาวก็จะชวยกันรักษาและคอยใหความรูชี้แนะกับชาวบานใหเห็นความสําคัญของโบราณสถาน และสราง
จิตสํานึกวาโบราณสถานเปนสมบัติสวนรวมของชาติ  ที่จะตองชวยกันอนุรักษใหโบราณสถานเหลานั้นมีอายุยืนยาว 
เพ่ือใหชนรุนหลังรับรูความเปนมาของประวัติศาสตร ของทองถิ่นในประเทศไทย  จากความสําคัญดังกลาว 

 การจัดการสาธารณูปการ 
 สาธารณูปการ หมายถึง การกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณ เปนระเบียบบริหารการคณะสงฆสวนกลาง 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๘ ใชคําวา “องคการสาธารณูปการ” แตในปจจุบันบทบัญญัติวาดวยอํานาจ
หนาที่มหาเถรสมาคม และระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนกลาง เรียกวา “การสาธารณูปการ” ทั้งองคการ
สาธารณูปการและการสาธารณูปการ มีความหมายในการรวมกิจการคณะสงฆอยางเดียวกัน กลาวคือ 

 ๑)การกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณศาสนวัตถุและศาสนสถาน 

 ๒)  กิจการอันเกี่ยวกับการวัด คือ การสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิก การขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา การยกวัดรางเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษา และการยก  วัดราษฏขึ้นเปนพระอารามหลวง 
  ๓) กิจการของวัดอื่นๆ เชน การจัดงานวัด การเรี่ยไร 

  ๔) การศาสนสมบัติของวัด 



๔๗๘ 

 

 การสาธารณูปการ  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.๒๕๒๕  กลาววาเปน  “คํานาม”  หมายถึง  
การกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณ  สําหรับ  สาธารณูปการ  ที่จัดเปนระเบียบบริหารการคณะสงฆสวนกลาง  และ
ระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนกลางเรียกวา  “การสาธารณูปการ”  นั้น  หมายถึง 
  ๑.  การกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณ  ศาสนวัตถุและศาสนสถาน 

  ๒. กิจการอันเกี่ยวกับวัด  คือ  การสราง  การตั้ง  การรวม  การยาย  การยุบเลิก  การขอรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา  การยกวัดรางเปนวัดที่มีพระภิกษุอยูจําพรรษา  และการยกวัดราษฎขึ้นเปนพระอารามหลวง 
  ๓.  กิจการของวัดอื่นๆ  เชนการจัดงานวัด  การรับบริจาค 

  ๔.  การศาสนสมบัติของวัด 

 ตามความหมายทีก่ลาวมานี้ผูวิจัยไดสรุปวามีลักษณะของการกระทําการสาธารณูปการใน  ๓  ประการ  คือ 

  ๑.  การกระทํา  ดวยแรงความคิด  แรงงานและทุนทรัพยรวมถึงการควบคุม 

  ๒. การกระทํา  ดวยเอกสารรายงาน 

  ๓.  การทํา  โดยการจัดประโยชน 
  การควบคุมและสงเสริม  การสาธารณูปการ  เปนงานที่ละเอียดออนเปนตัวหลักของการคณะสงฆ  แตผู
ปฏิบัติโดยตรงคือ เจาอาวาส ซึ่งเปนพระสังฆาธิการระดับวัด เจาคณะทุกสวน  ทุกชั้น  ตองมีความสัมพันธกัน  ๒  
ประการ  คือ  ควบคุมการสาธารณูปการและสงเสริมการสาธารณูปการ 

  การควบคุมดูแลวัดนั้น  เจาคณะจะเพิกเฉยมิได  ถาเพิกเฉยจะเปนการละเวนการปฏิบัติตองสอดสอง  
ดูแล  ชี้แจง  แนะนํา  ในการสาธารณูปการของเจาอาวาส  ดังตอไปนี้ 
  ๑.  ควบคุมการทําแผนผังวัดใหสอดคลองกับยุคพัฒนา 

  ๒. ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแตละวัดใหอยูในหลักประหยัดและพอเหมาะพอควรแกสภาพทองถิ่น
และกอสรางตามแบบแปลน 

  ๓. ควบคุมใหแตละวัดสรางถาวรวัตถุใหเปนทรงไทย  หรือใหรักษาศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นเปนสําคัญ 

  ๔.  ควบคุมการเงินและบัญชี  รับ – จาย  ของแตละวัดใหเปนไปตามหลักบัญชี 
  ๕.  ควบคุมดูแลการเอกสารตางๆ  ของเจาอาวาส  เชน  รายงานขอรับพระราชทานวิสุ งคามสีมาให
เปนไปโดยถูกตอง 
  ๖.  ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปตามกฎกระทรวง 
  จะเห็นไดวา  งานสาธารณูปการเปนงานสําคัญ  โดยเฉพาะเปนงานละเอียดออน  เปนงานประดับ
ทองถิ่นและการพระศาสนา  เปนงานที่ใหความสําคัญแกพระสังฆาธิการและเห็นผลงานของพระสังฆาธิการไดเร็วกวางาน
อ่ืน  แตก็มักเปนเหตุกอปญหา  เชน  บางแหงเกิดความขัดแยงระหวางวัดกับชาวบานจนถึงลุกลามใหญโต  ก็เพราะการ
สาธารณูปการเปนเหตุหากเจาคณะไดเห็นความสําคัญเรงรัดตรวจตราชี้แจงแนะนํา  การปฏิบัติหนาที่ของพระสังฆาธิการ
ไดดีแลว  การขัดแยงระหวางวัดกับบานจะลดนอยลงตามลําดับ  และความสมัครสมานสามัคคีระหวางบานกับวัดจะมีมาก
ขึ้นเปนเหตุใหการคณะสงฆและการพระศาสนาดําเนินไปดวยความเรียบรอยดีงาม  การควบคุมสงเสริมการสาธารณูปการ  
จึงถือเปนหนาที่อันสําคัญของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้น๓ 

  เมื่อประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ  พ.ศ.๒๕๐๕  จึงปรากฏมีงานดานสาธารณูปการในมาตราที่  
๓๗  โดยบัญญัติไวในหนาที่เจาอาวาส  (๑)  บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี  กลาวโดย
สรุปลักษณะงานมีดังตอไปนี้ 

                                         

 ๓พระเทพปริยัติสุธี  (วรวิทย  คงฺคปฺโ  ),   การคณะสงฆและการพระศาสนา,  เรื่องเดียวกัน, หนา  ๔๑.   
 

 



๔๗๙ 

 

  ๑.  หมายถึงการกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณศาสนวัตถุ  และศาสนสถาน 

  ๒. กิจการอันเกี่ยวกับการวัด  คือ  การสราง  การตั้ง  การรวม  การยาย  การยุบเลิกกิจการขอรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา  การยกวัดรางเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษา  และการยกวัดราษฎขึ้นเปนพระอารามหลวง 
 ๓. กิจการของวัดอื่นๆ  เชนการจัดงานวัด  การเรี่ยไร 
  ๔. การศาสนสมบัติของวัด 

  ความหมายทั้ง  ๔  ประการ ขางตนนี้  วากันโดยเนื้อหาสาระหรือลักษณะงานแลวเปนงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาวัด  อาคารสถานที่  หรือการจัดสภาพแวดลอม  เพ่ือใหเอ้ือประโยชนตอกิจการ  ของวัดในดานอ่ืนๆ  เชน  การใช
วัดเปนสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมและการใชวัดเปนฐานในการรองรับคนเพ่ือใหเขามาฟงธรรม  หรือชักจูงใหคนเขาวัด
เพ่ือที่พระสงฆทานจะไดทําการเผยแผธรรมเปนตน 

  พัฒนาการของวัดในพระพุทธศาสนานั้น  เริ่มจากการที่พระพุทธเจาทรงรับวัดเวฬุวันเปนแหงแรก  และ
ตอมาก็ทรงอนุญาตเสนาสนะ  ๕  ชนิด  คือ  วิหาร  เรือนมุงแถบเดียว  ปราสาท  เรือนโลน  และถ้ํา   และจากการศึกษา
วัดในสมัยพุทธกาลพอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้   
  ๑.  ไมไกลบานนัก 

  ๒. ไมใกลบานนัก 

  ๓. สะดวกแกการไปวัดและการมาวัด 

  ๔. เหมาะที่ประชาชนจะไปพบพระได 
  ๕. กลางวันไมพลุกพลาน 

  ๖. กลางคืนเงียบสงัด 

  ๗. ไมมีเสียงกึกกอง 
  ๘. ปราศจากกลิ่นตัวคนที่เดินเขาออก 

  ๙. เหมาะแกการประกอบกิจของผูตองการความสงบสงัด 

 ๑๐. เหมาะที่พระสงฆจะหลีกเรนอยูตามสมณวินัย 

  ในสังคมไทย  วัดซึ่งเปนสถานที่อยูของพระสงฆ  มีความสําคัญโดยนัยตางๆ  แต เมื่อบริบททางสังคมมี
การเปลี่ยนแปลง  วัดและชุมชนมีความเหินหางกัน  ซึ่งสาเหตุอยางหนึ่งที่เปนเชนนี้  ก็เกิดจากสภาพของวัดเอง  เพราะ
เมื่อกาลเวลาไดลวงไปแลว  วัดก็เสื่อมโทรมไปดวยเหตุผลหลายประการ  มีวัดจํานวนไมนอยที่หมดคุณคาอันควรแกการ
เลื่อมใสศรัทธา  เพราะเต็มไปดวยสิ่งสกปรกและความไมมีระเบียบ  สภาพดังกลาวทําใหประชาชนพากันเหินหางวัด  
คลายความเลื่อมใสนอกจากนั้น  บทบาทของวัดที่ยังพอมีเหลืออยูบางก็มีลักษณะที่ผิดเพ้ียนไปจากเดิมคือ 

  ๑.  วัดเดิมเคยเปนที่พํานักของภิกษุสามเณร  กลายเปนที่อยูอาศัยของคฤหัสถมากกวา 
  ๒. วัดเคยเปนที่บวชเรียนของลูกหลานในทองถิ่น  ก็กลายเปนที่บวชของคนหนุมจากทองที่อ่ืน  ซึ่งแม
อุปชฌายก็ไมรูจักประวัติของผูขอบรรพชาอุปสมบทมากอน  นับเปนจุดอันตรายจุดหนึ่งตอความมั่นคงของ
พระพุทธศาสนา 
  ๓. วัดซึ่งเคยเปนสถานที่บําเพ็ญกุศลของชาวบานตามลัทธิเถรวาท  ก็ไดถูกเปลี่ยนใหมีสภาพคลายๆ  กับ
โรงพระตามแบบมหายานในตางประเทศไปเปนจํานวนมาก 

  ๔. วัดซึ่งเคยเปนระเบียบเรียบรอย  สะอาด  รมรื่นเปนสิ่งดึงดูดใจชาวบานใหเขาไปพักผอนหยอนใจ  ก็
กลายเปนวัดที่ขาดระเบียบ  สกปรก  และขาดความรมรื่น  ทําใหประชาชนไมศรัทธา  ไมอยากเขาวัด 

  ๕. วัดซึ่งเคยเปนศูนยกลางของกิจกรรมทางสังคมที่พึงปรารถนา  ก็กลายเปนแหลงอบายมุข๔ 

                                         

 ๔ชําเลือง วุฒิจันทร, การพัฒนากิจการคณะสงฆและการศาสนาเพื่อความมั่นคงแหงชาติ, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๕), หนา ๘๖. 



๔๘๐ 

 

  สรุปความมุงหมายของการสาธารณูปการก็เพ่ือบํารุงรักษาและสงเสริมสรางวัดใหเปนที่อํานวยประโยชน
แกประชาชนหรือสังคมผูเปนเจาของวัดนั้นใหวัฒนาสถาพรสืบไป  การที่จะพัฒนาวัด  หรือสาธารณูปการ  เพ่ือใหวัด
กลับมามีบทบาทตอชุมชน  หรือสังคมที่วัดตั้งอยู  เพ่ือใชวัดเปนฐานการรองรับการเผยแผหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
ทามกลางสภาพการณของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแลวนั้น สมควรที่วัดจะตองมีการดําเนินการดานสาธารณูปการโดย
แบงลักษณะงานออกเปน  ๓  ประการคือ 

  ๑.  การบูรณะและพัฒนาวัด 

  การพัฒนาวัดหรือการจัดการสาธารณูปการ  ใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการมีวัดนั้นเจาอาวาสจะตอง
มีการตื่นตัว มีการเคลื่อนไหว และบําเพ็ญตนเปน “อัตถจารีบุคคล” คือเปนคนทําประโยชน โดยการจัดกิจการตางๆ ของ
วัดดานสาธารณูปการตามหลักการ ๔ อยาง  คือ 

  ๑.๑  อาวาสสัปปายะ  คือ  การทําใหวัดเปนที่อยูสบาย  ทําใหวัดเปนอาราม  เปนรมณียสถาน  เปนที่
รื่นรมใจ  เจริญตา  แกผูพบเห็นเปนศูนยกลางของชุมชน  ทั้งทางดานวัตถุและจิตใจ  ดวยการพัฒนาวัดใหเปนอาราม  คือ  
มีการรักษาความสะอาด  ความเปนระเบียบเรียบรอยภายในวัดใหเปนสถานที่รื่นรมยใจของผูไปมาหาสู   และควรจัด
สถานที่ของวัดใหเปนสัดสวนมีเรือนคลังที่เก็บของใชเพื่อใหบริการแกประชาชนทั่วไป 

  ๑.๒ อาหารสัปปายะ  คือ  อาหารเปนที่สบาย  ไมเดือนรอนดวยการแสวงหาอาหารในสมัยกอนเปน
หนาที่พระภัตตุเทศ  สวนใหญในปจจุบันเปนหนาที่ของเจาอาวาส  การจัดใหมีสวัสดิการอาหาร  จึงควรเปนภาระของฝาย
สาธารณูปการควรรวมเรื่องตางๆ  ที่เกี่ยวของไวดังนี้  ควรมีการกําหนดเสนทางโคจรบิณฑบาต  ควรแบงเปนสาย  มีการ
จับสลากเปลี่ยนเวรกันทุก  ๗  วัน  เพ่ือเจริญศรัทธาของผูทําบุญและปองกันการติดในตัวบุคคล  ควรมีการจัดฉันรวมกัน
ในที่แหงเดียว  เพ่ือประโยชน  คือ  ทําใหเกิดความเปนธรรมในอดิเรกลาภ  ขจัดความขัดแยงในการแสวงหาอุปฎฐาก 
กอใหเกิดความสามัคคีธรรม  เปนที่เจริญศรัทธาของผูถวาย  และสามารถแนะนําอบรมไดงายในเวลากอนและหลังอาหาร  
ควรจัดใหมีเจาหนาที่รับกิจนิมนต  และแจกจายกิจนิมนตใหทั่วถึงดวยความเปนธรรมและควรจัดตั้งมูลนิธิสงเคราะห
สวัสดิการดานอาหารในยามขาดแคลน 

  ๑.๓ บุคคลสัปปายะ คือ การจัดใหมีบุคคลเปนที่สบาย  นับเปนปจจัยอยางหนึ่งที่สงผลตอความเจริญ
หรือความเสื่อมของวัด โดยเฉพาะบุคคลที่อยูในวัดหรือบริเวณวัดอันประกอบไปดวย คนวัด ๔ ประเภท คือ พระภิกษุ
สามเณร อุบาสก อุบาสิกา (แมชี) และเด็กวัด  การจัดสาธารณูปการจะตองคํานึงถึงบุคคลทั้ง ๔ ประเภทนี้ โดยจัดใหมีที่
อยูอาศัยใหเหมาะสมตามสถานภาพของแตละบุคคลไมใหปะปนกัน ดําเนินการใหมีการแบงเขตที่อยูกันอยางชัดเจน  มี
การวางระเบียบปฏิบัติในดานตางๆ  ของวัดใหเหมาะสม 

  ๑.๔ ธรรมสัปปายะ คือ การจัดใหมีธรรมมะเปนที่สบาย จุดมุงหมายของการมีวัด  คือเปนสถานที่
ประพฤติปฏิบัติธรรม  การจัดการสาธารณูปการใดๆ  ของวัดจึงไมควรที่จะลืมหัวใจที่จะกอใหเกิดความธรรมสัปปายะ คือ 
การจัดกิจกรรมของวัดใหเปนไปดวยดี  โดยการจัดกิจกรรมตางๆ ทางพระพุทธศาสนาใหเปนประโยชนแกประชาชนตาม
สมควรแกกาลสมัยนั้นๆ ดวยการจัดกิจกรรมท่ีสัมพันธกับระบบการดําเนินชีวิตในชุมชน เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนที่สนใจ
และนับถือศาสนามีความรู  ความเขาใจ  สามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชใหเกิดประโยชน  กิจกรรมที่
ดําเนินการอาจแบงได ๓  ลักษณะ คือ กิจกรรมประจําวัน เปนกิจที่จะทําใหเปนประจําอยูแลว เชน การทําวัตรสวดมนต  
ทําวัตรรวมกันเชา – เย็น เสร็จพานั่งสมาธิภาวนา  หรือการเปดเทปกระจายเสียงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมมะใหชุมชน
ไดรับฟง แตสิ่งที่ทําไดงายที่สุด  คือ การเขียนพุทธศาสนสุภาษิตติดไวตามตนไม  ในบริเวณวัด กิจกรรมในวันหยุดประจํา
สัปดาห หรือจะจัดกันในวัดพระ ๘ ค่ํา ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา ทั้งขางขึ้นและขางแรมดวยการเทศนา อบรมธรรม การเจริญ
พระกัมมัฎฐาน หรือจิตตภาวนาการรักษาศีลอุโบสถ เปนตน  และกิจกรรมในวันสําคัญของศาสนาโดยการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับวันสําคัญนั้นๆ เชน การปาฐกถาธรรม  บรรยายธรรม  หรือตอบปญหาธรรมะ  เปนตน 

                                         

 



๔๘๑ 

 

  ๒. การกอสรางและบูรณปฏิสังขรณเสนาสนะ  และสิ่งกอสรางตางๆ  ภายในวัดเพ่ือใหวัดเปนที่สัปปายะ
ดังกลาวขางตน เจาอาวาสจะตองจัดใหมีการดําเนินการรวมกับคณะกรรมการของวัดเพ่ือใหมีความเจริญรุงเรืองในทุกดาน
และมีสภาพเปนวัดในทางพระพุทธศาสนา  คือ 

  ๒.๑ การทําปายชื่อวัด  ซึ่งนิยมทําดวยวัสดุที่คงทน  มีขนาดพอสมควร  เขียนระบุชื่อวัดและที่ตั้งให
ถูกตอง  และทําการจัดตั้งใหเหมาะสมสังเกตไดงาย 

  ๒.๒ การทําประวัติวัด ซึ่งนิยมเขียนประวัติวัดไวเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร เชน ชื่อวัด มี
ความหมายอยางไร สถานที่วัด มีอาณาเขตกวางยาวเทาไร ถาวรวัตถุและปูชนียวัตถุภายในวัด  สรางเมื่อไร ใครเปนผูสราง 
การบูรณปฏิสังขรณเมื่อพ.ศ.อะไร สิ้นคาใชจายเทาไรลําดับเจาอาวาส  นับตั้งแตเริ่มสรางวัดมาจนถึงปจจุบัน  สถิติ
พระภิกษุสามเณรและ    ฆารวาสวามีเทาไร  สถิติการศึกษาพระปริยัติธรรม  เปนตน 

  ๒.๓ การทําแผนผังวัด  หรือการวางแผนผังของวัด โดยสมควรที่จะมีการประชุมระหวางเจาอาวาสและ
คณะกรรมการวัด  รวมทั้งพระสังฆาธิการผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น    ในการวางแผนผังของวัด เพ่ือใหสะดวกในการ
กอสราง และความเปนระเบียบเรียบรอยของวัดและเปนหนาที่ของ พุทธบริษัทที่จะตองจัดตองทําการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา 
  ๒.๔  การสรางถาวรวัตถุอันเหมาะสม เจาอาวาสและคณะกรรมการวัดจะตองพยายามรักษาความเปน
ระเบียบ  ในการกอสรางถาวรวัตถุใหเปนไปตามแปลนที่ไดตกลงกันไว  โดยเนนที่ประโยชนในการใช  และชุมชนเปนหลัก 

  ๓. การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด 

  ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตราที่ ๔๐ ไดแบง      ศาสนสมบัติออกเปน ๒  
ประเภท คือ ๑. ศาสนสมบัติสวนกลาง ไดแก ทรัพยสินของพระศาสนาซึ่งมิใชของวัดใดวัดหนึ่ง ๒. ศาสนสมบัติของวัด 
ไดแก ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง 
  การจัดการดูแลรักษา  ศาสนสมบัติทั้งสองประเภทนั้น มีทั้งที่อยูในสวนของรัฐและของมหาเถรสมาคม 
ซึ่งผูดูแลสวนมากก็คือเจาอาวาสหรือพระสังฆาธิการที่อยูในเขตปกครองพ้ืนที่นั้นๆ  จะตองจัดการศาสนสมบัติของวัดให
เปนไปดวยดี  คือ การจัดการดูและรักษาคุมครองปองกันศาสนสมบัติของวัดและผลประโยชนของวัดไมใหเกิดความ
เสียหายเปนสิ่งที่ควรดําเนินการใหมีการปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้ 
  ๓.๑  ถาวัดใดยังไมมีโฉนดแสดงกรรมสิทธิ์เปนสถานที่ตั้งวัดเจาอาวาสตองรีบดําเนินการจัดทําใหถูกตอง
ตามกฎหมายบานเมือง พรอมทั้งการปกปนเขตกันอยางชัดเจน   เพ่ือปองกันกรณีพิพาทระหวางวัดกับชาวบาน 

  ๓.๒ ถาวัดใดยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เจาอาวาสตองดําเนินการใหเรียบรอย  ใหถูกตองตาม
พุทธบัญญัติ  และจัดการขึ้นทะเบียนที่ธรณีสงฆ  และจัดการทําบัญชี          ที่กัลปนา  (ท่ีอุทิศผลประโยชนถวายวัด)  ให
เปนหลักฐาน  และดําเนินการจัดที่ธรณีสงฆและ             ที่กัลปนาสงฆของวัดใหเกิดประโยชนแกวัดเทาที่จะทําได  โดย
ไมทําใหประชาชนเดือนรอน 

  ๓.๓ ควรจัดทําบัญชีถาวรวัตถุของวัด  ปูชนียวัตถุของวัด และถาเปนไปไดควรถายรูปไวเปนหลักฐาน 
และจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายของวัด เก็บไวเปนหลักฐานใหเรียบรอย๕ 

 การอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
 ประวัติการอนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุมรดกทางวัฒนธรรมของไทยเรานั้นมีมาชานาน  ซึ่งเปนสิ่งแสดง
ใหเห็นถึงเกียรติของชาติไทย  ที่ผานมาพบวามรดกทางวัฒนธรรมดังกลาวนั้นไดเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ  ตามกาลเวลา  ไมวา
ยุคใดๆ  โดยเฉพาะโบราณสถานโบราณวัตถุซึ่งเปนสิ่งที่มีคุณคาและบงบอกถึงความเจริญรุงเรืองในอดีตที่ผานมา  ดังนั้น
เพ่ือเปนการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของชาติใหคงอยูตลอดไป  รัฐบาลจึงไดทําการคุมครอง  ปกปองและรั กษา  โดย

                                         

 ๕ชําเลือง วุฒิจันทร, การพัฒนากิจการคณะสงฆและการศาสนาเพื่อความมั่นคงแหงชาติ, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๕), หนา ๘๖. 



๔๘๒ 

 

การใชกฎหมายเพ่ือการลงโทษผูทําลายมรดกทางวัฒนธรรมหรือโบราณสถานโบราณวัตถุ  โดยกฎหมายที่ใชในครั้งแรกคือ
กฎหมายตราสามดวง  ซึ่งนํามาใชในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  ๔  และทั้งนี้ยังมีการ
ออกขอบังคับในการคุมครองวัดขึ้นแตจะมีความรุนแรงนอยกวากฎหมายตราสามดวงและเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่  ๕  ก็ยังคง
ใชกฎหมายดังกลาวอยูแตจะมีการชักชวนใหประชาชนหันมาสนใจเรื่องการสงวนรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม  โดยการ
จัดตั้งโบราณคดีสโมสร  และจัดแสดงนิทรรศการในป  พ.ศ.๒๔๒๙  เพ่ือใหทุกคนเห็นถึงความสําคัญของโบราณสถาน
โบราณวัตถุหรือวัฒนธรรมของชาติและรวมกันรักษาไวมิใหถูกทําลาย   

 ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ กําหนดใหรัฐบาลมีหนาที่ดูแลสงวนรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุโดยตรง  โดยให
ออกประกาศจัดการตรวจรักษาของโบราณเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม  พ.ศ.๒๔๖๖  เพ่ือคุมครองโบราณสถานและโบราณวัตถุ 
และเม่ือรัชกาลที่ ๖ เสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  ๗  ไดดําเนินการดานการสงวนรักษา
มรดกวัฒนธรรม  ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๖๙  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวฯ  ไดทรงพระกรุณา    โปรดเกลาฯ  ให
ตั้งราชบัณฑิตยสภาขึ้น  โดยมีวิธีสงวนรักษาโบราณสถานเปน  ๓  แบบ  คือ 

 ๑. การสืบคนใหรูวามีโบราณสถานอยูที่ใดบาง  โดยราชบัณฑิตยสภาไดมีการขอใหเทศาภิบาลตางมณฑล  
ชวยสืบคนแลวแจงที่มาใหทราบเพ่ือทําบัญชีและกําหนดลงในแผนที่  ประเทศไทย 

 ๒.  การตรวจ  คือ  ใหผูเชี่ยวชาญออกไป ณ โบราณสถานที่ไดรับแจง  และพิจาณาดูอายุ  สมัย  และ
ความสําคัญซึ่งบางครั้งตองมีการขุดตรวจดวย 

 ๓. การรักษา เนื่องจากโบราณสถานในประเทศนั้นมีมากเกินกวาที่ราชบัณฑิตยสภาจะดําเนินการไดทุกแหง  
จึงเปนการดูแลรักษาเฉพาะสถานที่สําคัญกอน โดยมีลักษณะของการดําเนินการเปน  ๓  ขัน้  คือ 

  ขั้นต่ํา เปนการหามมิใหผูใดรื้อทําลายโบราณสถานที่ควรสงวนรักษาไว 
      ขั้นกลาง จัดการถากถางที่บริเวณและค้ําจุนปองกันโบราณสถานมิใหหักพังตอไป 

  ขั้นสูง การปฏิสังขรณ ใหกลับคืนสภาพดีเหมือนเดิม  โดยมีแนวทางในการบูรณะ ปฏิสังขรณ  ๓  
ประการ 

  ๑.  ขอใหอนุรักษไวตามรูปแบบเดิม  อยาใหเปลี่ยนรูปรางและลวดลายไปเปนอยางอ่ืนและตามใจชอบ 

  ๒.  อยาใหรื้อทําลายโบราณสถานที่สําคัญเพ่ือจะสรางของใหม 
๓.  จะตองรักษาสภาพแวดลอมของโบราณสถาน  ไมใหอาคารใหมเขาไปเบียดจนทําใหของ

โบราณสถานเสียสงา ควรจัดผังบริเวณในเขตวัดใหมีที่ดินสําหรับกอสรางสิ่งใหมๆ  ขึ้น๖ โดยเฉพาะในป พ.ศ. ๒๔๗๘ 
รัฐบาลไดยุบราชบัณฑิตยสภาแบงออกเปน ๒ หนวยงาน  คือ  
 ราชบัณฑิตยสถาน  ทําหนาที่ดานการศึกษาคนควาวิทยาการขั้นสูงสาขาตางๆ 

 กรมศิลปากร  ทําหนาที่ดานการบํารุงรักษาวิชาการชางตางๆ  โดยใหแผนกโบราณคดีกับแผนกวรรณคดีขึ้น
สังกัดกรมศิลปากร  การดําเนินงานตางๆ  ในการศึกษาคนควาโบราณคดีและการอนุรักษโบราณสถานและการ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติไดโอนมาเปนกองโบราณคดี  กรมศิลปากรตั้งแตบัดนั้นมา 

 การอนุรักษโบราณสถานของกรมศิลปากรกอนป  พ.ศ. ๒๕๐๕  กรมศิลปากรมีหนาที่รับผิดชอบการบูรณะ
ซอมแซมโบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียนไวตามบัญชีของราชบัณฑิตยสภาโดยขั้นตนไดอาศัยแนวทางที่สํานักฝรั่งเศส
แหงปลายบูรพาทิศดําเนินการบูรณะโบราณสถานในแหลมอินโดจีนเปนหลัก  คือ  หลักการที่วา  ไมซอมแซมโบราณวัตถุ  
แตคํ้าจุนรักษาโบราณสถาน  ถาสวนใดพังทลายหายไป  ก็ใชหินหรือไมใหมวัสดุประเภทเดียวกันเขาแทนที่  แตหินและไม
ที่ใสใหมนั้นจะไมจําหลักลวดลายใหใชของเกลี้ยงๆ ใหรูไดวาเปนของใสใหม  ซึ่งจะนิยมทํากับโบราณสถานรางหรือไมไดมี
ประโยชนใชสอยแลวในปจจุบัน  ตอมาภายหลังไดมีการดําเนินงานขุดแตงโบราณสถานเพ่ือเปดเผยใหเห็นในสวนรากฐาน  

                                         

 ๖กรมศิลปกร ๒๕๓๓ข, โบราณคดีเพชรบุรี, ( กรุงเทพมหานคร : กองโบราณคดี  กรมศิลปกร), หนา  ๒๔-๒๕. 
 



๔๘๓ 

 

แตเนื่องจากยังคงรักษาหลักการเดิมที่วาใหรักษาไวเทาที่ปรากฏจึงไมไดทําการบูรณะโบราณสถานทําใหเกิดการชํารุด
เสียหาย  ดังนั้นทฤษฎีการค้ํายันโบราณสถานนี้จึงไมเหมาะกับโบราณสถานของไทยซึ่งสวนใหญเปนประเภทอิฐดังนั้น
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๑๐  กรมศิลปากรจึงปรับยุทธวิธีในการอนุรักษโดยใหการขุดแตงและบูรณะเปนงานที่
ตอเนื่องกัน  และถือหลักการที่วาซากชิ้นสวนโบราณสถานที่ยังไมไดเคลื่อนยายออกจากพ้ืนที่นั้นจะซอมแซมรูปทรง
สถาปตยกรรมที่ชัดเจนที่สุด  ซึ่งวิธีการนี้จะใหชางเทคนิคที่มีความชํานาญทางการกอสรางเปนผูดําเนินการ  อันเปนการ
สวนทางกับกระบวนการอนุรักษตามทฤษฎีและแนวปฏิบัติสากลที่นานาประเทศดําเนินการ  จนกระทั่งป  พ.ศ. ๒๕๑๗  
กรมศิลปากรจึงไดปรับปรุงโครงสรางกองโบราณคดีใหม  โดยมอบงานการศึกษารูปแบบใหนั กโบราณคดี  นัก
ประวัติศาสตรเปนผูดําเนินการ  ซึ่งจะชวยขยายความจากหลักฐานที่พอไดมากขึ้น  กวาการศึกษาเฉพาะซาก
สถาปตยกรรม  สวนการบูรณะโบราณสถานก็มอบใหสถาปนิก  วิศวกร  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนและการนุรักษ
สภาพแวดลอมของโบราณสถานดวย  ซึ่งเปนการขยายแนวคิดมาจากกฎบัตรการอนุรักษเมืองเวนิสเขามาใช  และ
ดําเนินงานสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

 การอนุรักษโบราณสถานของกรมศิลปากรในปจจุบันสวนใหญจะยึดถือระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการ
อนุรักษโบราณสถาน  พ.ศ. ๒๕๒๘  โดยมีเนื้อหาที่สําคัญไดแกการอนุรักษ  คือการดูแลรักษาตัวโบราณสถานมิใหชํารุด
หรือถูกทําลายลงไปกวาที่เปนอยู  การอนุรักษมีการปฏิบัติงานหลายระดับ  ซึ่งแตละระดับเปนไปตามคํานิยมของแตละ
ทองถิ่น  และมีวิธีการที่แตกตางไปตามแตวัสดุที่ใชในการกอสรางโบราณสถาน  เชน ศิลาแลง หิน อิฐ ไม และยัง
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศของแตละทองถิ่นดวยการอนุรักษนั้นไมเพียงแตการเก็บอาคารเพ่ือการ  “รักษา” 

เทานั้นหากหมายถึงการถนอมดูแลรักษาทุกสิ่งจากตัวอาคารถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพและบรรยากาศในจินตภาพ
อันมีคุณคาทางประวัติศาสตรโดยเชื่อวาเมืองไมใชเปนเพียงผลงานที่แสดงในพิพิธภัณฑหากแตเปนศูนยกลางของความมี
ชีวิตที่ดําเนินตอไปหลักการเพื่อการอนุรักษมีดังนี้ 
 ๑.เพ่ือเก็บรักษาสวนที่ดีของเมืองและสรางสวนที่ไมดีใหมใหสอดคลองกับของเกาท่ีดีขึ้น 

 ๒.เพ่ืออนุรักษอาคารกลุมอาคารและบริเวณท่ีเกี่ยวของ 
 ๓.เพ่ือการคิดหาประโยชนใชสอยใหมๆใหกับอาคาร 
  ๔.จะตองพิสูจนไดอยางแนใจวาที่นั้นๆมีความสําคัญควรแกการอนุรักษอยางไมตองสงสัย 

 ๕.จะตองทําใหประชาชนหันมาสนใจสิ่งนี้ดวย 

 ในปจจุบันเปนยุคของการพัฒนาประเทศใหเจริญรุดหนาเทาเทียมกับอารยประเทศนั้นสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่
ควรคํานึงถึงเปนหลักการในการพัฒนาโดยไมทําลายและตองพยายามที่จะรักษา    ดุลยภาพระหวางการอนุรักษกับการ
พัฒนาใหเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการไดจําเปนจะตองเขาใจในหลักการเสียกอนการอนุรักษกับ
การพัฒนานั้นไมใชสิ่งตรงขามอันแยกออกจากกันแตจะตองถือวาการพัฒนากับการอนุรักษเปนสวนอันสอดประสานกัน
ดังกลาวเปนอันหนึ่งอันเดียวดังเกลียวเชือกซึ่งหากยอมรับในขอตกลงคํากลาวนี้ยอมสรุปเปนหลักการไดคือ 

 ๑.พึงขจัดความเชื่ออยางผิวเผินที่วาการพัฒนากับการอนุรักษเปนสิ่งขัดกัน 

 ๒.พึงเขาใจใหถูกตองวาแทที่จริงการพัฒนากับการอนุรักษนั้นเปนสวนประกอบตอกันและกันถาเราตองการ
สรางชีวิตจิตใจใหแกเมืองใดชุมชนใดเราตองหวนกลับไปศึกษาชีวิตจิตใจในอดีตของเมืองนั้นเสียกอนคํากลาวนี้ยอมเปน
เครื่องเตือนใจแกนักพัฒนาเมืองทั้งหลายวาถาอยากสรางใหดีเทาใดก็อดไมไดที่จะสงเสริมและอนุรั กษโบราณวัตถุและ
โบราณสถานใหดีควบคูไปกับการพัฒนาเมืองดวย” 

 การยอมรับในขอที่วามรดกดานอารยธรรมที่เปนสถาปตยกรรมอันล้ําคาของโลกซึ่งมนุษยทุกชาติทุกภาษา
ตางเปนเจาของและปกปองรักษาฉะนั้นเราทุกคนตองมีหนาที่คุมครองปองกันสิ่งตางๆเหลานี้ใหรอดพนจากอันตราย
รายแรงนานัปการซึ่งไดแกการพังทลายอันเกิดขึ้นจากการละเลยไมเอาใจใสหรือมลพิษในอากาศหรือสาเหตุอ่ืนๆอีก
มากมายโดยเฉพาะการพิจารณาอยางรอบคอบในเรื่องการรื้อทําลายเพราะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการพัฒนาแผนใหม
หนทางหนึ่งในการอนุรักษใหไดผลนั้นคือการดัดแปลงนําเอาสถาปตยกรรมตางๆและโบราณสถานนํามาใชในลักษณะการ



๔๘๔ 

 

อยางใหมที่ดีขึ้นกวาเดิมและเกิดความสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันแตกิจการดังกลาวจะสําเร็จไดก็ตอเมื่อสามารถ
รักษาหลักการของการอนุรักษไวไดคือผลของการดัดแปลง จะตองยังคงไวซึ่งลักษณะสวนใหญและรายละเอียดสวนสําคัญ
ของสถาปตยกรรมหรือโบราณสถานนั้นเชนเดียวกับคงไวซึ่งคุณคาทางสถาปตยกรรมและศิลปกรรมและคงไวซึ่งคุณคา
ทางประวัติศาสตรโบราณคดีและวิชาที่เกี่ยวเนื่องจากแนวความคิดดังกลาวสรุปไดวาในปจจุบันแนวความคิดในดานการ
อนุรักษมิใชการอนุรักษในลักษณะที่แตะตองไมไดแตจะตองอนุรักษในลักษณะที่สามารถผสมกลมกลืนกับชีวิตและเปน
สวนหนึ่งของกิจกรรมมนุษยในสังคมปจจุบัน๗ 

 ประเภทของโบราณสถาน๘ 

 (๑)แบงตามประเภทของวัสดุที่ใชในการกอสราง 
 (๑.๑)โบราณสถานที่กอสรางดวยดินไดแกเนินดินกําแพงดินคูเมืองหรือถนน 

 (๑.๒)โบราณสถานที่กอสรางดวยอิฐไดแกโบสถวิหารพระปรางคเจดีย 
 (๑.๓)ประเภทที่สรางดวยหินไดแกปราสาทหินตางๆเชนเทวสถานตางๆกําแพงเมืองปอมประตูเมืองโบสถ
เจดียฯลฯหินที่นิยมใชในการกอสรางมักจะเปนทรายและศิลาแลง 
 (๒)แบงตามหนาที่และลักษณะการใชประโยชนในอดีตของโบราณสถานคือ 

 (๒.๑)ศาสนสถานไดแกสิ่งกอสรางที่สรางขึ้นตามความเชื่อในศาสนาตางๆและใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมตาม
ความเชื่อเชนเทวสถานในทางศาสนาพราหมณหรือวัดรางในทางพุทธศาสนาเปนตน 

 (๒.๒)โบราณสถานที่ใชในการสาธารณูปโภคไดแกโบราณสถานที่สรางขึ้นเพ่ือเปนประโยชนใชสอยใน
ชีวิตประจําวันเชนคูเมืองสระน้ําอางเก็บน้ําสระพังหรือบอบาดาลในมัยสุโขทัยเปนตน 

 (๒.๓)โบราณสถานที่เกี่ยวกับการปองกันศัตรูไดแกโบราณสถานที่สรางขึ้นเพ่ือปองกันเมืองจากศัตรูเชนประตู
เมืองปอมประตูเมืองหรือกําแพงเมืองเปนตน 

 (๒.๔)โบราณสถานที่เปนที่อยูอาศัยไดแกโบราณสถานที่มนุษยสรางขึ้นเพ่ือเปนที่อยูเชนบานเรือนวังเปนตน
หรืออาจดัดแปลงโดยอาศัยธรรมชาติเชนถ้ําที่มีมนุษยเขาไปอาศัยและท้ิงรองรอยไว 
 (๒.๕)โบราณสถานที่ใชในอุตสาหกรรมไดแกบริเวณท่ีมีการทําอุตสาหกรรมในสมัยโบราณมีการกอสรางขึ้นมา
เพ่ือประโยชนในการทําอุตสาหกรรมเชนเตาทุเรียนใน  สมัยสุโขทัยซึ่งเปนเตาที่สรางข้ึนเพื่อใชในการเผาเครื่องปนดินเผา 

 (๒.๖)โบราณสถานที่ใชในการฝงศพโบราณสถานที่ใชเปนที่ฝงศพที่มีขนาดใหญโตสวนมากสรางขึ้นเพ่ือฝงศพ
ของกษัตริยในสมัยโบราณเชนสุสานที่ฝงศพหรือพีรามิดที่ใชเก็บศพของกษัตริยอียิปตโบราณ 

 โบราณสถานแบงออกตามการใชประโยชนในปจจุบันเปน๒ประเภทใหญๆคือ 

 ๑.โบราณสถานที่รางแลวไดแกโบราณสถานที่ไมไดใชประโยชนตามวัตถุประสงคของการกอสรางและไมมีคน
อยูอาศัยและใชประโยชนแลว 

 ๒.โบราณสถานที่ยังไมรางไดแกโบราณสถานที่ยังใชประโยชนตามวัตถุประสงคของการกอสรางและยังมีคน
อยูอาศัยหรือเขาไปใชประโยชนอยู 
 กองโบราณคดี แบงโบราณสถานออกเปน ๗ ประเภท 

 ๑.  อนุสาวรียแหงชาติ หมายถึง อนุสรณสถานตาง ๆ ที่สรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสาวรียรําลึกถึงบุคคลหรือ
เรื่องราวสําคัญ สมควรที่ประชาชนจะตองจดจํารําลึกถึงในฐานะที่เปนแบบฉบับ 

                                         

 ๗สวาง  เลิศฤทธิ์,  โบราณคดีแนวคิดและทฤษฎี,  ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร,  (กรุงเทพมหานคร  :  บริษัท โอ 
เอส พริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๔๗),  หนา  ๙๒-๙๓.  
 ๘สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือถวายความรูแดพระสังฆาธิการ ป ๒๕๓๘ – ๒๕๔๐, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสหธรรมิกจํากัด, ๒๕๔๐), หนา ๔๕. 



๔๘๕ 

 

 ๒. อาคารสถาปตยกรรมแหงชาติ ไดแก อาคารบานเรือนที่มีคุณคาทางรูปแบบโครงสรางและองคประกอบ
อ่ืน ๆ 

 ๓. อาคารสัญลักษณของเมือง ไดแก อาคารสิ่งกอสราง สะพานหรือลําคลอง ซึ่งเปนสถานที่สําคัญที่ สราง
ชื่อเสียงใหแกบานเมืองนั้น 

 ๔. ยานประวัติศาสตร ไดแก อาคารทางการคา การพาณิชย หรืออุตสาหกรรมในอดีตที่มีลักษณะของตนเอง 
มีเรื่องราวเนื้อหาของยานนั้นโดยเฉพาะ 

 ๕. อุทยานประวัติศาสตร ไดแก พื้นที่ใด ๆ ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร   มีรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
ถนนหนทาง และสภาพแวดลอมเปนพิษ ฯลฯ สมควรรักษาไว 
 ๖.นครประวัติศาสตร ไดแก เมือง หรือบริวารของเมืองที่มีแบบอยางวัฒนธรรม ชีวิตความเปนอยู สภาพของ
อาคาร สถานที่ หรือมีอาคารประเภท ๑-๕ อยูพรอมมูล และยังมีประโยชนใชสอยอยูในปจจุบัน 

 ๗.ซากโบราณสถานหรือแหลงโบราณคดี ไดแกซากหรือแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญทางประวัติศาสตรและ
โบราณคดีรวมทั้งสถานที่สําคัญตาง ๆ 

 เมื่อโบราณสถานมีสภาพที่แตกตางกันหลายสภาพเชนนี้ การกําหนดแนวทางใหนักอนุรักษดําเนินการก็ตอง
แตกตางกันออกไปตามสภาพของโบราณสถานนั้นๆ การอนุรักษ โบราณสถานตาง ๆ มีขอจํากัดที่แตกตางกัน อาคาร
ประวัติศาสตรกับยานประวัติศาสตร กับอุทยานประวัติศาสตร หรืออุทยานประวัติศาสตร แมจะถูกจํากัดใหอยูในกรอบ
การอนุรักษที่เหมือนกันแตมีวิธีการผอนปรนแตกตางกันออกไปตามลักษณะของโบราณสถานประเภทนั้น และเทคนิคที่
แตกตางกัน ทั้งนี้จะตองพิจารณาถึงสภาพของทองถิ่น วัตถุ และสภาพของสังคมและเศรษฐกิจของแตละเมือง
ประกอบดวย 

 สาเหตุของการอนุรักษแหลงโบราณสถาน  โบราณสถานเปนมรดกทางวัฒนธรรมและหลักฐานของความ
เจริญรุงเรืองประเภทอสังหาริมทรัพยที่สามารถบงบอกเรื่องราวตางๆในอดีตนับตั้งแตประวัติศาสตรทางดานเศรษฐกิจ
สังคมการเมืองและเทคโนโลยีของมนุษยชาติซึ่งอนุชนรุนหลังสามารถคนควาและศึกษาหาความรูจากโบราณสถานเมื่อผู
ศึกษามีความรูพ้ืนฐานดานตางๆเพียงพอและไดมีการศึกษายอนหลังกลับไปตามขั้นตอนพรอมทั้งอาจตองทําการขุดคน
เพ่ิมเติมดังนั้นโบราณสถานจึงเปรียบเสมือนเปนแหลงความรูหรือตําราที่มิไดเรียบเรียงไวเปนลายลักษณอักษรนอกจากนี้
โบราณสถานยังเปรียบไดกับผูอาวุโสหรือบรรพบุรุษของมนุษยชาติที่มีอายุยาวนานแมวาโบราณสถานบางแหงจะชํารุด
ทรุดโทรมและหมดสภาพการใชงานแลวก็ตามก็เปรียบเสมือนบรรพบุรุษของมนุษยชาติดังนั้นการใชงานและการดูแล
รักษาโบราณสถานจึงควรปฏิบัติเชนเดียวกับการปฏิบัติตอบรรพบุรุษหรือญาติผูใหญการแสดงความเคารพคารวะออน
นอมถอมตนตอโบราณสถานเหลานั้นจําเปนตองปฏิบัติซึ่งอาจกลาวไดวาแหลงโบราณสถานมีประโยชนดังนี้ 

๑.ประโยชนในดานวิชาการโบราณสถานใหประโยชนในดานวิชาการมากมายไมวาจะเปนโบราณคดี
ประวัติศาสตรศิลปกรรมสถาปตยกรรมประวัติศาสตรศิลป 

๒.ประโยชนในการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในการกอสรางการเลือกใชวัสดุในการกอสรางเทคนิค
ตางๆการเลือกทําเลที่ตั้งการทํารากฐานกอนการกอสรางเปนตน 

๓.ประโยชนในทางเศรษฐกิจการทองเที่ยวโบราณสถานตางๆสวนมากจะเปนจุดสนใจของนักทองเที่ยว 

๔.เปนแหลงพักผอนหยอนใจ 

๕. ทําใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจเกิดการหวงแหนในการที่จะชวยบํารุงรักษา 
๖.ดํารงไวซึ่งเอกลักษณของคนในชาติ 

 จะเห็นไดวาในปจจุบันไดใหความสําคัญตอโบราณสถานสิ่งมีคุณคาทางสถาปตยกรรมประวัติศาสตรในฐานะ
ที่เปนของหายากและเปนสมบัติล้ําคาของชาติถึงแมวาสภาพสังคมในปจจุบัน  จะมีอิทธิพลผลักดันในดานผลของการ
เรงรัดพัฒนาใหทันสมัยขึ้นแตการพัฒนาดังกลาวก็ตองควบคูไปกับการอนุรักษอยางไดดุลยภาพใหเขากับชีวิตในสังคม
ปจจุบันและสิ่งแวดลอมสมัยใหมโดยตองไมทําใหสูญเสียเอกลักษณของสิ่งเหลานั้นไปอยางนาเสียดายสาเหตุที่ทําใหเกิด



๔๘๖ 

 

การชํารุดเสื่อมโทรมของโบราณสถานอาจแบงออกไดเปนหลายสาเหตุมิไดหมายความวาโบราณสถานหนึ่งๆจะชํารุด
เสื่อมสภาพเนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งโดยเฉพาะกรมศิลปากรอธิบายสาเหตุการชํารุดเสื่อมสภาพของโบราณสถานวามี
หลายสาเหตุและหลายกระบวนการซึ่งจะเกิดขึ้นพรอมๆกันและมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันจนไมสามารถแยกออกจาก
กันไดโดยเด็ดขาดสาเหตุที่คาดวาทําใหโบราณสถานเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพแบงออกเปน๒ประเภทใหญๆดังนี้ 
 ๑. สาเหตุภายในหมายถึงกระบวนการเสื่อมสภาพของโบราณสถานซึ่งเกิดจากสาเหตุภายในตัวโบราณสถาน
เองไดแกชนิดและคุณสมบัติของวัตถุที่เปนรากฐานของโบราณสถาน  สถานที่ตั้งลักษณะโครงสรางและน้ําหนักของ
โบราณสถานการคํานวณและการออกแบบโครงสรางไมถูกตองความผิดพลาดทางดานเทคนิคการกอสรางเปนตน 

 ๒.สาเหตุภายนอกหมายถึงกระบวนการเสื่อมสภาพของโบราณสถานที่เกิดขึ้นจากการกระทําของสิ่งแวดลอม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเคมีชีววิทยาและจุลชีววิทยาสาเหตุเหลานี้อาจแบงออกไดเปน
๒กลุมดังนี ้
 ๒.๑สาเหตุจากมนุษยมนุษยเปนศัตรูที่กอใหเกิดการชํารุดเสียหายตอโบราณสถานโบราณวัตถุและเกิดขึ้นใน
ลักษณะตางๆกันเชนเก็บรักษาไมถูกตองการเคลื่อนยายการจับถือหรือจับตองโดยขาดความระมัดระวังและการ
รูเทาไมถึงการณหรือแมกระทั้งการลักลอบขุดทําลายเพ่ือหาวัตถุมีคาการจงใจทําลายทําใหโบราณสถานโบราณวัตถุ
เหลานั้นแตกหักเสียหายกรอนลงไดอีกประการที่นาคํานึงถึงคือการพัฒนาบานเมืองไดแกการสรางความเจริญตัดถนน
หนทางการขยายพ้ืนที่ทําการเกษตรการกอสรางสถานที่ราชการที่พักอาศัยฯลฯมีสวนที่เปนภัยตอโบราณสถาน
โบราณวัตถุเชนการตัดถนนผานไปใกลโบราณสถานกอใหเกิดความสั่นสะเทือนทําใหโบราณสถานแตกราวหรือทรุด
เสียหายได 
  ๒.๒สาเหตุจากธรรมชาติ 
 ก.ความชื้นและอุณหภูมิของอากาศมีผลตอโบราณสถานโบราณวัตถุชนิดตางๆในลักษณะที่แตกตางเชนวัตถุ
จําพวกอินทรียวัตถุจะประกอบดวยเซลสที่มีคุณสมบัติดูดน้ําและความชื้นไดดีเมื่อมีความชื้นสูงเซลสในวัตถุจะดูดความชื้น
เขาไปทําใหเกิดการพองตัวแตเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความชื้นลดลงอากาศรอนน้ําที่ถูกดูดเขาไปจะระเหยออกมาทําใหเซลส
หดตัว  ถาการเปลี่ยนแปลงเชนนี้เปนไปโดยเร็วมีมากขึ้นและติดตอกันเปนระยะเวลานานจะทํา ใหวัตถุนั้นชํารุดเชนเสีย
รูปทรงไปแตกราวหรือบิดเบี้ยวเปนตนอีกประการหนึ่งการที่ความชื้นถูกสะสมอยูบนวัตถุเปนเวลานานจะกอใหเกิดเชื้อ
เห็ดราสาหรายตะไครน้ําบนวัตถุไดพวกเชื้อราจะดูดความชื้นจึงทําใหเนื้อวัตถุขาดความแข็งแรงเปอยหรือขาดไดงายหรือ
เกิดรอยเปอนบนวัตถุซึ่งยากจะแกไขใหดีไดเหมือนเดิม 

 ข.  ความไมบริสุทธิ์ของบรรยากาศโดยปกติอากาศมักจะมีแกสเสียปะปนอยูมากพวกนี้มักจะเปนกรดแกส
โดยเฉพาะบริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือในเมืองที่มีการจราจรแออัดของเสียเหลานี้ไดแกพวกคารบอนไดออกไซด
ซัลเฟอรไดออกไซดไอของกํามะถันเขมาควันไฟควันดําตางๆแกสเหลานี้มีสภาพเปนกรดกํามะถันและกรดคารบอนิกซึ่ง
ทําลายเซลสของวัตถุใหเกิดชํารุดเสียหายไป 

 ค.แสงสวางไมวาจะเปนแสงธรรมชาติหรือแสงประดิษฐจะมีแสงอุลตราไวโอเลตอยูดวยซึ่งจะทําลายเนื้อวัตถุ
ประเภทอินทรียไดมากเชนทําใหสีซีดเนื้อวัตถุเปราะกรอบขาดงายขาดความเหนียวเกิดการหดตัวขยายตัวทําใหรูปทรงบิด
เบี้ยวเสียลักษณะเดิมไปการชํารุดเสียหายจากแสงสวางที่เกิดกับวัตถุนั้นจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับชนิดของแสงระยะเวลา
ที่ถูกแสงปริมาณของแสงลักษณะของการตกกระทบของแสงและประเภทของวัตถุดวย 

 ง. เนื่องจากจุลชีวะเชนพวกเห็ดราสาหรายตะไครน้ําแบคทีเรียตางๆพวกนี้เกิดไดดีในที่ที่ความชื้นสูงคือมี
ความชื้นสัมพัทธตั้งแต๗๐เปอรเซ็นตขึ้นไปและอุณหภูมิที่คอนขางอบอุนมากกวาประมาณ๒๐-๒๕องศาเซลเซียสเมื่อพวก
จุลชีวะนี้มีคุณสมบัติในการดูดความชื้นไดดีเมื่อมีความชื้นสะสมไวมากจะกอใหเกิดการชํารุดกับวัตถุไดดังนั้นจึงจําเปนตอง
ควบคุมสิ่งแวดลอมควบคุมความชื้นของบรรยากาศใหพอเหมาะใหมีความชื้นสัมพัทธในระหวาง๖๐-๖๕เปอรเซ็นตโดย
การทําใหอากาศถายเทไดสะดวกก็จะเปนการตัดปญหาความชื้นออกไปได 



๔๘๗ 

 

 จ.ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นเปนครั้งคราวแตเกิดความเสียหายอยางรุนแรงไดเชนแผนดินไหววาตภัย
อุทกภัยอัคคีภัยฟาผาเปนตน   
 การเสื่อมโทรมของแหลงโบราณสถานเมื่อสังคมไทยยอมรับวัฒนธรรมใหมเขามายอมเกิดลักษณะที่เรียกวา  
“การสูญหายทางวัฒนธรรม” คือการเกิดวัฒนธรรมใหมเขามาทดแทนที่ของเกาดังนั้นในปจจุบันการดัดแปลงรื้อถอนหรือ
ทําลายโบราณสถานเกิดขึ้นเนื่องจากคานิยมของสังคมที่มีการรับอิทธิพลของอารยธรรมตางถิ่นเขามามีบทบาทตอการ
เปลี่ยนแปลงรสนิยมในเรื่องรูปแบบเดิม(ของเกา)  ที่สังคมปจจุบันคิดวาลาสมัยทําใหเกิดการสรางสิ่งแวดลอมใหมที่
กอใหเกิดความขัดแยงทางดานภูมิทัศนเปนการทําลายแหลงโบราณสถานใหเสื่อมคุณคาในที่สุด๙ 
 สรุปประเด็นการจัดการสาธารณูปการในการอนุรักษโบราณสถานไดดังนี้ 
 สภาพในปจจุบันไดรับอิทธิพลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตลอดจนวัฒนธรรมจากชาติตะวันตกเปน
อยางมากและมีแนวโนมที่จะไดรับมากขึ้นเรื่อยๆ อยางไมหยุดยั้งผลกระทบดังกลาวกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงโดยไม
รูตัว ในที่สุดก็อาจจะลืมเลือนวัฒนธรรมและคานิยมของไทยอันเปนสาเหตุใหสังคมไทยสูญเสียเอกลักษณหรือความเปน
คนของตนเอง  ปญหาดังกลาวหากไมไดรับการยับยั้งหรือแกไขก็จะสงผลกระทบตอสังคมไทยอยางรุนแรงไดเนื่องจาก
ศิลปะ และวัฒนธรรมเปนพื้นฐานในการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชนใน  ทุกดานแตกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกดังกลาวประเทศไทยในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคมโลก ก็ยอมตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวที่มิอาจ
หลีกเลี่ยงได  ดังนั้นเราจึงควรที่จะพัฒนาและสรางสรรคศิลปะและวัฒนธรรมไทยใหเปนที่ประจักษและเปนที่ยอมรับนับ
ถือตอสังคมโลกเพ่ือนํามาซึ่งเกียรติ  ศักดิ์ศรีของประเทศไทยและความเปนไทยหากเราทุกคนละเลยและทอดทิ้ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย  เกียรติภูมิของแผนดินและประเทศชาติในปจจุบันก็คงจะสูญสิ้นดังนั้นจากความสําคัญของศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย  จึงสมควรยิ่งที่รัฐบาลและประชาชนทุกคนทุกฝายจะตองรวมกันรณรงคการอนุรักษวัฒนธรรมไทย โดยให
เยาวชนรูจักใชวิจารณญาณเลือกรับแตสิ่งดีที่มีคาจากภายนอกนํามาปรับเปลี่ยนใชใหสอดคลองกับสังคมไทย รู จักที่จะ
รักษาสิ่งที่ดีมีคุณคาของเราไว และปลูกฝงใหเยาวชนไทยเกิดความซาบซึ้งภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  อันจะนําไปสูการ
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การอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในอดีตจะเปนไปในบทบาทของผูพิทักษรักษา  เนื่องมาจากพระสงฆแตกอนจะมี
ความคิดในเรื่องการอนุรักษเปนอยางมาก มักเปนผูรวบรวมโบราณวัตถุจากที่ตางๆ  มาไวที่วัดของตน  หรือบางครั้งเปน
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บทคัดยอ 

ธรรมาธิปไตยมิใชระบบการปกครองโดยตรง แตเปนหลักการที่สามารถนําไปใชกับการทํางานทุกระบบได เชน ดาน
เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม ฯลฯ ดังนั้น ในแงธรรมประยุกตสามารถนําใชในดานการบริหารการปกครองได ดังจะเห็นจากนัก
ปกครองผูยิ่งใหญ คือ พระเจาจักรพรรดิ ตามคติของพระพุทธศาสนา ตองมีหนาที่หนึ่งในหาประการ คือ ธรรมาธิปไตย ซึ่ง
มีความหมายวา ยึดธรรมเปนใหญ ไดแก ยึดถือความจริง ความถูกตอง ความดีงาม เหตุผลและหลักการ กฎ กติกาที่ชอบ
ธรรมเปนบรรทัดฐาน เคารพธรรม เชิดชูธรรม นิยมธรรม ตั้งตนอยูในธรรม ดังนั้น ผูปกครองไมวาในระบบใดจึงตองยึดความ
ถูกตอง ความยุติธรรม หรือความดีงามเปนหลัก เรียกวา ทุกสิ่งทุกอยางตองโปรงใส หากสังคมใดไมมีธรรมาธิปไตย ปญหา
ความไมเปนธรรมยอมเกิดขึ้นไดในสังคมนั้น ไมเวนแมกระทั่งสังคมสงฆ 

คําสําคัญ:ธรรมาธิปไตย, สังฆาธิปไตย 

 
ABSTRACT 

Dhammadhipateyya is not the direct political system but it is the principle to be used for every 
working system such as economy, education and society etc.  Therefore, in the view of applied Dhamma 
can use for the government administration that the great rulers like the great kings or emperors in the 
view of Buddhism must have the one-fifth factor, is Dhammadhipateyya that means to stick with Dhamma 
such as to rely on real fact, right, goodness, reason and principle ,rule, regulation as the social norm, 
respect the Dhamma, admiration the Dhamma, Dhamma preference and to live with Dhamma. So, the 
rulers in any political system must realize to rely on right , fairness or goodness as the major principle 
that means everything must have the transparency and if any society does not have 
Dhammadhipateyya and then the problem of unfairness will happen in that society including Sangha 
society. 

Keywords :Dhammadhipateyya, Sanghadhipateyya 
 
บทนํา 
 ในยุคโลกาภิวัฒนรัฐตาง ๆ ทั่วโลกมีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการที่มีลักษณะพ่ึงพิงกันและกัน  และเอ้ือ
ประโยชนแลกเปลี่ยนทั้งในสวนของรัฐกับบุคคลที่อาจแอบแฝงผลประโยชนที่ซับซอน  การบริหารจัดการรัฐของประเทศ
ไทยและรัฐเล็ก ๆ มักตกอยูภายใตอํานาจผูนํารัฐบาลเพียงคนเดียวหรือพรรคเดียว  การตัดสินใจบางเรื่อง  บางโครงการ
อาจกอใหเกิดความเสียหายโดยรวมแกรัฐ  แมรัฐจะใหอํานาจการบริหารแกรัฐบาล  แตตองหารจัดการรัฐควบคูกับ
คุณธรรม  สังคมตรวจสอบความโปรงใสได  บทความของ  เมรเมเยอรกับเคลิซาเนทพัค  เรื่อง  การนําหลักธรรมาภิบาล
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ตรวจสอบการบริหารกิจการรัฐตามระเบียบกฎหมายทั่วโลก  แปลโดย พระครูศรีกิตติสุนทรซึ่งไดประเด็นสําคัญที่นาสนใจ
ดังนี้  การตรวจสอบการบริหารจัดการรัฐที่ผูบริหารมีอํานาจการบริหารกิจการรัฐตามระเบียบกฎหมาย  หากแตการ
บริหารนั้นตองตอบสนองความตองการที่หลากหลาย  บุคคลหลากหลายกลุม  ซึ่งความตองการเหลานั้นมีความ
หลากหลายซับซอน  โดยการบริหารจัดการรัฐนั้นอาจถูกตองตามกฎหมาย  แตไมถูกตองตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  
และระบุวาหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือที่ควรนํามาใชตรวจสอบรัฐทั่วโลก  ผูเขียนจึงขอนําเสนอขอมูลเสริมบทความ 
เพ่ือชี้ใหเห็นถึงการบริหารกิจการของรัฐที่ถูกตองตามหลักกฎหมายแตขาดคุณธรรม  จริยธรรมบริหารงานเอื้อตอพวกพอง 
 ผลประโยชนทับซอนจากมุมมองของฝายคาน 
 การบริหารจัดการรัฐตามระบอบประชาธิปไตย  รัฐบาลตองไดรับการตรวจสอบ  โดยเฉพาะฝายคาน  การ
บริหารกิจการรัฐที่ดีแมจะถูกบริหารงานถูกตองตามกฎหมายแลว  รัฐตองบริหารไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน  มุมมอง
ของฝายคานพบวารัฐบาลยิ่งลักษณบริหารงานลมเหลว เอ้ือพวกพอง ปลอยใหมีการทุจริตฯ แนะตอง ยุติ ๕ เหตุแหง
ความเสื่อม ที่อาคารรัฐสภา นายจุรินทรลักษณวิศิษฏ ส.ส.พรรคประชาธิปตย ในฐานะประธานวิปฝายคาน กลาววา ไดรับ
มอบจากผูนําฝายคานและ ส.ส.พรรคประชาธิปตย และพรรครักประเทศไทย จํานวน ๑๕๗ รายชื่อ เพ่ือสรุปการอภิปราย
ทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๘ และรัฐมนตรีเปนรายบุคคล ตามมาตรา ๑๕๙  
(พรรคประชาธิปตยสรุป รัฐบาลยิ่งลักษณบริหารงานลมเหลว,  ออนไลน) 

โดยกอนการอภิปราย ฝายคานเจอปญหาหลายประการ เริ่มตั้งแตการพยายามลดความนาเชื่อถือจากรัฐมนตรี 
วาการอภิปรายเปนเพียงแคพิธีกรรม ทั้งที่ความจริงเปนหนาที่ของฝายคานในการตรวจสอบฝายบริหารแทนประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตยตอมามีการพยายามทําใหเขาใจวาเปนฝายคานที่คานทุกเรื่อง ซึ่งไมใชเรื่องจริง เพราะจากการ
เสนอกฎหมายเขาสภาฯ ของรัฐบาลทั้งหมด ๕๙ ฉบับ ฝายคานยกมือให ๕๗ ฉบับ ไมเห็นดวยแค ๒ ฉบับ คือ พ.ร.ก.กูเงิน 
๓.๕ แสนลานบาท ซึ่งไมเห็นดวยเพราะเปนการออก พ.ร.ก. ที่รัฐบาลอางวาเรงดวน ซึ่งความจริงพิสูจนแลววา มีการเบิก
เงินแค ๒-๓ หมื่นลาน แตรัฐบาลตองการรอใหการอภิปรายไมไววางใจผานไปกอน เพ่ือความคลองในการดําเนินการ  

ตอมาคือรางพระราชกฤษฎีกาโอนหนี้จากกระทรวงการคลังไปยังธนาคารแหงประเทศไทย เชนเดียวกับการทํา
สัญญาผูกพันระหวางไทยกับตางประเทศทั้งหมด ๓๑ เรื่อง ฝายคานก็สนับสนุนทั้งหมด และที่วามีการพยายามจับมือกับ
กลุมองคการพิทักษสยามนั้น ขอทําความเขาใจวา ฝายคานยื่นญัตติกอนที่กลุมองคการพิทักษสยามจะชุมนุมดวยซ้ํา ตรงนี้
คือความจริง แตตลอดเวลาที่ผานมา รัฐบาลพยายามลดความนาเชื่อถือผูนําฝายคาน เพ่ือใหญัตติที่ตรวจสอบมีปญหา  

ทั้งนี้ เดิมไมคิดอภิปราย ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง รองนายกรัฐมนตรี ตรงกันขามกลับชื่นชมความกลาหาญ ที่ยอมรับ
ความจริงวา เปนขี้ขาของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี แตมีประเด็นที่อภิปรายคือ การไมถอดยศ พ.ต.ท.
ทักษิณ เพราะขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ไดสอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาถึง ๒ ครั้ง ได
คําตอบตรงกันวา คดีของ พ.ต.ท.ทักษิณ เขาเกณฑการถูกถอดยศทุกประการ หรือถูกถอดยศเมื่อตองคําพิพากษาถึ งที่สุด 
(จําคุก)  

ตอมารัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร ไดให ร.ต.อ.เฉลิม ดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) แตไมเกิดอะไรขึ้น 
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ไดตอบสื่อ ๒ ขอ คือ ไมถอดถอนและจะเพ่ิมยศใหดวย ขณะที่ร.ต.อ.เฉลิม บอกวาที่ศาลตัดสินจําคุก
คดีที่ดินรัชดานั้น ไมใชการทุจริต ทั้งที่กฎหมายของสํานักงาน ป.ป.ช. ก็บอกชัดเจนวา มีความผิดรวมถึงคูสมรส และ
กฎหมายก็ออกมาเมื่อป พ.ศ.๒๕๔๒ กอนที่ พ.ต.ท.ทักษิณ จะรับตําแหนงดวยซ้ํา  

ขณะที่ พล.อ.อ.สุกําพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม สรุปได ๓ เรื่อง คือ การแตงตั้ง
ปลัดกระทรวงกลาโหมโดยมิชอบ โดยมีเปาหมายในการเขาไปแทรกแซง พรอมกับพบวานายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ทําผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 
๒๕๕๑ ทั้งที่สํานักปลัดกระทรวงกลาโหมตองเปนผู เสนอ แต พล.อ.อ.สุกําพล ลวงลูกผิดกฎหมาย และการที่
นายกรัฐมนตรีทูลเกลาฯ เสนอชื่อทั้งท่ีมีปญหาก็เปนการไมบังควร สอไปในทางมิชอบ หรือไมทําตามจริยธรรม ซึ่งผิดอยาง
รายแรง  



๔๙๑ 

 

ตอมาคือเรื่องจัดซื้อเรือลาดตระเวน ๓ ลํา มูลคา ๕๕๘ ลานบาท ซึ่งจากการตรวจสอบขอรองเรียนปรากฏวามี
การฮ้ัวกัน แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกลับเซ็นยกเลิกการชะลอ เรื่องท่ี ๓ คือการเปลี่ยนระบบยิงลูกหลอกจรวจ
นําวิธีเรือรบ ที่เปลี่ยนจากแทนหมุนไดรอบทิศทาง มาเปนแทนที่ยึดอยูกับที่ ซึ่งไมถูกตอง 

ดาน พล.ต.ท.ชัจจ กุลดิลก รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย นั้น มีเหตุผล ๓ ประเด็นหลักๆ คือ การทําผิด
กฎหมายฮ้ัวประมูล ละเวนการปฏิบัติหนาที่จนทําใหรัฐเสียหาย โดยเฉพาะงบฯ เยียวยาน้ําทวม ๑.๒ แสนลาน ใน ๒๖ 
โครงการ ที่ใหกรมเจาทาดําเนินการ สุดทายผลงานขุดลอกแมน้ํา ๗ สายแมน้ําเละเทะ อีกท้ังทําบัญชีเท็จ 

เรื่องที่ ๒ คือเรื่องตลาดนัดจตุจักร ตอนยึดที่ของการรถไฟฯ มาจากกทม. ก็บอกวาจะตั้งบริษัทลูกมาดูแล 
กลายเปนการยึดแลวมายกใหบริษัท ที เอ เอ็มแมเนจเมนทฯ จัดการ ซึ่งตอนนี้แผงก็ยังวาง  
 

สุดทายคือการแจงบัญชีทรัพยสินเท็จตอสํานักงาน ป.ป.ช. กรณีเปนเจาหนี้นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน อดีตรัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงพาณิชย จํานวน ๒๓๒ รอยลาน และเรื่องนี้ภริยาของ พล.ต.ท.ชัจจ ก็ฟองนายสุริยา ดวยวาเงินสวนหนึ่งนั้น
เปนเงินของ พล.ต.ท.ชัจจ และ พล.ต.ท.ชัจจ ก็รูเปนอยางดี เพราะไดเชิญนายสุริยา มาตกลง ซึ่งเรื่องนี้ พล.ต.ท.ชัจจ จึงไม
สมควรดํารงตําแหนงรัฐมนตรีตอไป  

คนสุดทายคือ น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยมีขอกลาวหา ๓ ประเด็นใหญ คือ เบียดบังอํานาจและ
งบประมาณของประชาชน เพ่ือประโยชนตนเองและครอบครัว พฤติกรรมที่ชัดเจนคือ คาแรง ๓๐๐ บาท ที่ตองรอถึง
เดือนถึงมกราคม ๒๕๕๖ ทั้งที่บอกวาทําไดในป ๒๕๕๕ จากการหาเสียงที่ผานมา อีกทั้งเงินเดือนปริญญาตรี ๑.๕ หมื่น
บาท ก็ปรากฏวาไมใชเงินเดือน แตเปนคาครองชีพ ที่หลายๆ รัฐบาลใหอยูแลว สุดทายคือ การใหบริการรถไฟฟา ๒๐ 
บาท ตลอดสาย แตประเด็นที่เอ้ือพวกพองกลับทําทันที โดยไมมีเงื่อนไข เชน การรองขอใหประเทศญี่ปุ นออกวีซาใหกับ 
พ.ต.ท.ทักษิณ พรอมกับตอบแทนตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒ ใหกับผูที่ดําเนินการ 

นอกจากนี้ ยังลักไกออก พ.ร.บ.พระราชทานอภัยโทษ อีกทั้ง ประเด็นการแกไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือใหผาน พ.ร.บ.
ปรองดอง มากกวานั้น คือการเอางบฯ ฉุกเฉินจํานวน ๑๐๐ ลานบาท ไปประกันตัวผูตองหาที่มาชุมนุมแลวถูกศาลตัดสิน
จําคุก  

ประการที่ ๒ คือ นายกรัฐมนตรีบริหารงานลมเหลว โดยเฉพาะการบริหารประเทศและปากทองของประชาชน 
เชน การแกปญหาเกษตรกร โครงการรับจํานําขาว ซึ่งที่สุดทายแลว เจง เพราะตนทุนสูงฝมือต่ํา เกิดการทุจริต และ
ประชาชนจนเหมือนเดิม มากกวานั้นคือทําใหประเทศไทยเสียแชมปการสงออกขาว 

ประการสุดทายคือ นายกรัฐมนตรีปลอยใหมีการทุจริต ทําผิดกฎหมาย โดยเฉพาะงบเยียวยาน้ําทวม ๑.๒ ลาน
บาท ซึ่งเปนงบกลาง ตรวจสอบยาก พฤติกรรมก็คือวา นายกรัฐมนตรี สรางภาพดวยการเปดงานตอตานการทุจริตคอรรัป
ชัน แตตอมามีการสั่งยายเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และแก
ตัวทั้งๆ ที่รูวา เลขาฯ ป.ป.ท.กําลังแฉ ๓ เรื่อง คือการนําเขารถหรู ไซฟอนเงิน และทุจริตงบฯ น้ําทวม 

สุดทายนายจุรินทร เชื่อวาแผนบันได ๕ ขั้น ไมสามารถลมรัฐบาลไดอยูแลว ลงมติเมื่อไรก็มีการอุมกันไว แตสิ่งที่
จะลมรัฐบาลไดก็คือ ตัวของนายกรัฐมนตรี และการบริหารงานที่ลมเหลว ซึ่งนายกรัฐมนตรีตองยุติเหตุแหงความเสื่อม ๕ 
ขอ ดังนี้ 

๑.หยุดทําผิดกฎหมาย หรือปลอยใหมีการทุจริต 

๒.ตองมีวุฒิภาวะในการเปนนายกรัฐมนตรี ในสภาฯ ซึ่ง ๑ ปกวา นายกรัฐมนตรีไมสามารถแสดงไดโดยชัดเจน 
มาปรากฏตัวนอยมาก หรือมาปรากฏตัววันแรกที่ขอใหเปนนายกรัฐมนตรี นอกนั้นเลี่ยงสภาฯ มาโดยตลอด ฝายคานตั้ง
กระทูใน ๓ สมัยประชุมทั้งหมด ๗๔ กระทู แตนายกรัฐมนตรี มาตอบดวยตัวเอง ๒ กระทู 
 

๓.  เลิกการบริหารประเทศแบบลอยตัว หนีปญหาและความรับผิดชอบ ซึ่งนายกรัฐมนตรีตองรักษาคํามั่นสัญญา 
โดยเฉพาะที่บอกวาจะแกไข ไมแกแคน อยาปลอยใหคําพูดเหลานี้เปนวาทะกรรมสรางภาพอีกตอไป 
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๔.  อยาปลอยใหคนอยูนอกเหนืออํานาจหนาที่มาลวงลูก โดยเฉพาะการแตงตั้ง ตรงนี้ ไมใชแคนายกรัฐมนตรี 
เทานั้นที่จะตกต่ํา เพราะสถาบันนายกรัฐมนตรี จะตกต่ําไปดวย 

๕.  นายกรัฐมนตรี ตองกาวขามผลประโยชนของพวกพอง หรือทําเพ่ือคนคนเดียว เพราะเรื่องนี้จะทําใหประเทศ
กาวเขาสูวิกฤตอีกครั้ง  
 การบริหารงานแบบโปรงใส  
 โลกของการบริหารในปจจุบันไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามตางก็มีการนาหลักการหรือ
แนวคิดทางการบริการแบบใหมๆที่มีความหลากหลายทั้งในรูปแบบและวิธีการเขามาใชกันอยางกวางขวางอาทิการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองคกร  (Total Quality Management: TQM) การบริหารเชิงกลยุทธหรือยุทธศาสตร  (Strategic 
Management) การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค  (Management by Objective: MBO) การบริหารแบบดุลยภาพ 
(Balance Score Card: BSC) เปนตนซึ่งแนวคิดทางการบริหารดังกลาวบางแนวคิดก็เริ่มเกาและลาสมัยไปแลวบาง
แนวคิดก็กลายเปนที่นิยมกันอยางรวดเร็วราวกับแฟชั่นยุคใหมอยางเชนการบริหารแบบดุลยภาพ (Balance Score Card: 
BSC) ที่กลายเปนแนวคิดยอดนิยมในยุคนี้อยางมากทั้งในหนวยงานภาคธุรกิจเอกชนและหนวยงานภาครัฐที่มีการนาไป
ประยุกตใชกันอยางแพรหลาย 
 หลักการสําคัญประการหนึ่งที่พึงนามาใชในการบริหารจัดการนั่นก็คือ “หลักความโปรงใส” ซึ่งเปนหลักการ
สําคัญประการหนึ่งที่มีการเรียกรองใหหนวยงานตางๆยึดถือปฏิบัติไมเฉพาะแตในหนวยงานภาครัฐเทานั้นในองคกรภาค
ธุรกิจก็ถือวาความโปรงใสเปนหัวใจของการดําเนินธุรกิจในยุคสมัยที่การบริหารตองมีความสุจริตและตรวจสอบได(ถวิลวดี
บุรีกุลและวันชัยวัฒนศัพท,  ๒๕๔๕) เพ่ือความเปนธรรมและเปนประโยชนตอทุกฝายความโปรงใสจะเกิดขึ้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพและไดผลก็ตองมีระบบ “ธรรมาภิบาล” หรือการกากับดูแลที่ดี (ธวัชภูษิตโภไคย, ๒๕๕๐ : ๑) เพราะ
สามารถนาไปสูการลดปญหาการทุจริตคอรัปชั่นในองคกรและนาพาหนวยงานไปสูการเปนหนวยงานใสสะอาดเปนที่
เชื่อถือศรัทธาแกบรรดาผูที่เกี่ยวของทั้งหลายไดเปนอยางดี  
 หลักการและแนวทางการบริหารงานแบบโปรงใส 
 เจริญเจษฎาวัลย (๒๕๔๖ : ๑๒)  กลาวถึงหลักการบริหารงานแบบโปรงใสผูเขียนขอทาความเขาใจกับความหมาย
ของความโปรงใสกอนเปนเบื้องตนทั้งนี้นิยามของคาวา “ความโปรงใส” (Transparency) นั้นอาจกลาวไดวาไมมีนิยามที่
ตายตัวหากแตวาการใหคานิยามของ ”ความโปรงใส” อาจขึ้นอยูกับความเขาใจของหนวยงานที่นาไปใชรวมทั้งบริบทของ
สังคมวัฒนธรรมซึ่งรวมไปถึงคานิยมและวิถีชีวิตความโปรงใสจึง เปนปรากฏการณที่แตกตางและหลากหลายเพราะ
หนวยงานในแตละแหงในแตละสังคมมีวัฒนธรรมองคกรธรรมเนียมและความสัมพันธระหวางสมาชิกของสังคมหรือ
หนวยงานที่แตกตางกันทั้งยังมีประเด็นเกี่ยวของที่ลวนมีความหลากหลายเชนความโปรงใสในภาครัฐอันเปนผลมาจาก
นโยบายหนวยงานและวิธีปฏิบัติที่จัดชองทางใหขอมูลดวยวิธีที่เสริมความเขาใจนโยบายสาธารณะเพ่ิมประสิทธิผลของวิถี
การเมืองและลดความไมแนนอนของนโยบายเปนตน 

โดยทั่วไปความโปรงใสคือการทําใหกระบวนการตัดสินใจของหนวยงานเปนไปอยางเปดเผยหรือเรียกไดวา
เปนความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากสื่อสารในนโยบายของรัฐตอกลุมที่ใหความสนใจหรือกลุมที่มีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholders) ซึ่งการสื่อสารนี้อาจมีอุปสรรคเพราะบุคคลที่ใหความสนใจหรือมีสวนเกี่ยวของนั้นมีหลายหลากอาทิ
ชาวบานประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหรือนักลงทุนจากในประเทศและตางประเทศ  (ตินปรัชญพฤทธิ์,  ๒๕๓๕ : 
๓๒) 

ความสําคัญของ “ความโปรงใส”  
AmartyaSen (๑๙๙๙ : ๔๙) ไดอรรถาธิบายวา “การรับประกันความโปรงใสเปนหมวดหมูหนึ่งที่สําคัญของ

เสรีภาพที่เปนอุปกรณ (Instrumental Freedom) และการรับประกันนี้เปนบทบาทที่ชัดเจนในการเปนเครื่องมือปองกัน
การคอรรัปชั่นการละเลยหนาที่ทางการเงินและการเกี่ยวของกับความทุจริต” กลาวคือความโปรงใสเปนเครื่องมือที่จะทา
ใหเปาหมายอ่ืนๆบรรลุถึงความสําเร็จเชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารงานของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลทั้งยังเปนวิธีปองกันคอรรัปชันที่ดีที่สุดซึ่งทาใหผูปฏิบัติในหลายๆวงการไมวาจะในภาครัฐหรือในภาคเอกชน
หันมาใหความสนใจกับความโปรงใสเพราะมองเห็นประโยชนในหลายดานทั้งนี้จากการวิเคราะหสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

๑) ความโปรงใสสามารถสรางความมั่นใจใหแกนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศและเพ่ิมความนาเชื่อถือ
ของสภาพเศรษฐกิจ 

๒ ) ความโปรงใสมีหนาที่ เปนเครื่ องมือในการเ พ่ิมการตรวจสอบไดของภาคเศรษฐกิจและภาครัฐ  
(Accountability) โดยการตรวจสอบไดจะไมสามารถเกิดขึ้นไดถาไมมีความโปรงใส 

๓) ความโปรงใสเปนหัวใจของประชาธิปไตยเพราะความโปรงใสหมายถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตัดสินใจของรัฐบาลที่มีผลตอชีวิตและเปนการมอบอํานาจแกประชาชนที่จะเลือกดําเนินชีวิตจากขอมูลที่ไดรับอันเปนการ
สรางความเทาเทียมและสรางทางเลือกใหประชาชนซึ่งเปนกระบวนการสําคัญของประชาธิปไตย 

๔) ความโปรงใสเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาอยางมีประสิทธิผลในอดีตวาทกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาจะ
พิจารณาเฉพาะประเด็นเรื่องรายไดงบประมาณรายจายและการจางงานแตในปจจุบันวาทกรรมทั้งหลายไดนาประเด็น
ของความเปนอยูทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมเขามาเกี่ยวของดวย 

๕) ความโปรงใสในภาครัฐสงผลดีตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนประสิทธิผลของการบริหารนโยบายภาครัฐและ
การพัฒนาการเพ่ิมความโปรงใสยังสามารถลดผลเสียของนโยบายรัฐบาลเชนชวยลดระยะเวลาในการเก็บภาษีและการใช
กฎระเบียบที่ซับซอนลดการสิ้นเปลือง และลดปญหาคอรรัปชัน 

๖) นอกจากนี้การรับประกันความโปรงใสหมายถึงการรับประกันสิทธิของบุคคลในขอมูลรูปแบบตางๆสิทธิเหลานี้
สามารถปองกันการละเมิดอํานาจที่เกิดขึ้นจากการมีขอมูลที่ไมเทาเทียม  (Information Asymmetry) ดังนั้นจึงชวยลด
ปญหาคอรรัปชันไดดวยการรับประกันความโปรงใสยังสงเสริมการพัฒนาดวยการเปดโอกาสใหบุคคลหรือหนวยงานแสดง
การตอบโตตอปญหาปจจุบันดวยวิธีการทางการเมืองทางประชาสังคมและทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียมกัน 

๗) การสงเสริมความโปรงใสทาใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนเพราะความโปรงใสในกระบวนการนโยบายจะ
ทาใหประชาชนเกิดความเขาใจและยอมรับนโยบายใหมๆไดอยางรวดเร็วและงายยิ่งขึ้นทั้งนี้กระบวนการความโปรงใสเชน
การใหขอมูลการแสดงความคิดเห็นและการแจงนโยบายลวงหนาเปนตนจะสงเสริมการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ตอนโยบายดังกลาวประชาชนจะสามารถติติงนโยบายที่เห็นวาไมเหมาะสมและแนะนารวมทั้งเรียกรองนโยบายที่
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนซึ่งทายที่สุดแลวความโปรงใสจะสงผลใหเกิดการพัฒนานโยบายที่ดีขึ้น 

๘) ความโปรงใสนั้นสําคัญตอภาคประชาชนเพราะการตัดสินใจของรัฐบาลมีผลกระทบตอประชาชนทุกคน
ประชาชนจึงมีสิทธิที่จะรับรูกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลเพ่ือที่จะมั่นใจวาการตัดสินใจของรัฐบาลนั้นจะสงผลรายแก
ตนเองหรือไมซึ่งหากรัฐบาลมีความโปรงใสก็จะเพ่ิมความเชื่อมั่นของประชาชนตอรัฐบาลและการตัดสินใจที่มีความโปรงใส
ก็จะมีความนาเชื่อถือเพ่ิมขึ้นกลาวโดยสรุปความโปรงใสจึงมีความสําคัญตอทั้งการเมืองการบริหารระบบเศรษฐกิจประชา
สังคมและการพัฒนา 

ความโปรงใสและการเขาถึงขอมูลขาวสารของผูมีสวนไดสวนเสีย 
Bellver and Kaufmann (๒๐๐๕ : ๑๒) ไดเปดเผยผลการวิจัยเกี่ยวกับการสรางความโปรงใสใหกับรัฐบาลใน

ประเทศตางๆทั่วโลกโดยแบงขอบเขตของความโปรงใสเปน๒ลักษณะคือความโปรงใสดานเศรษฐกิจ/สถาบัน 
(Economic/institutional Transparency) และความโปรงใสดานการเมือง (Political Transparency) จากการวิจัย
พบวามีความแตกตางระหวางความโปรงใสทางดานเศรษฐกิจ/สถาบันและความโปรงใสทางดานการเมืองมีความแตกตาง
ภายในระดับประเทศอยางมากผูวิจัยเสนอวาการทาใหเกิดความโปรงใสนั้นเกิดขึ้นไดโดยไมตองใชทรัพยากรมากมาย
เนื่องจากความโปรงใสมักจะชวยรัฐบาลประหยัดทรัพยากรสาธารณะ  (Public Resources) และมักจะเปนเครื่องมือที่
สามารถแทนองคกรอิสระและองคกรตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมากกวาและใชคาใชจายนอยกวาโดยผูวิจัยไดใหนิยาม
ของคาวา “ความโปรงใส” โดยยึดถือแนวความคิดของ Kaufmann (๒๐๐๒ : ๔๕) ที่นิยามความโปรงใสวาเปน “การ
เพ่ิมขึ้นของการหมุนเวียนของขอมูลดานเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่ตรงเวลาและนาเชื่อถือไดซึ่งผูมีสวนไดสวนเสีย
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ทั้งหมดสามารถเขาถึงได” นอกจากนี้ Transparency Task Force ของ Brookings University ไดสรุปไวเชนกันวาความ
โปรงใสก็คือระดับความเปดเผยของสถาบันซึ่งหมายถึงขอบเขตความสามารถที่บุคคลภายนอก  (เชนประชาชนหรือผูถือ
หุน) สามารถตรวจดูควบคุมและประเมินการกระทาของบุคคลภายในได (เชนเจาพนักงานรัฐหรือผูบริหารองคกร)  

ผลการศึกษาขอมูลของBellver and Kaufmann (๒๐๐๕ : ๙๘) ยังชี้ใหเห็นวาการมุงจัดหาขอมูลเพียงอยาง
เดียวมักไมเพียงพอหากจะใหมีประสิทธิผลขอมูลที่ถูกจัดหามาจะตองถูกคัดเลือกมาแลวและจะตองเหมาะสมกับกลุม
ตางๆในสังคมที่จะมีความสามารถในการวิเคราะหและนาขอมูลไปใชในวิ ธีของตนเองเชนในประเทศเม็กซิโกกฎหมาย
ขอมูลขาวสารเปดโอกาสใหประชาชนไดถามคาถามไดไมจากัดรูปแบบเชนมีจานวนวัวทั้งหมดกี่ตัวในประเทศเม็กซิโก
ประเทศเม็กซิโกผลิตนมเปนปริมาณทั้งหมดเทาไหรในป๒๐๐๓และนักการเมืองคนไหนบางที่ไมเขารวมประชุมสภาโดยไม
มีขออางที่เหมาะสมคําถามทั้งหมดนี้ถือวาถูกตองตามกฎหมายขอมูลขาวสารราชการของเม็กซิโกและลวนไดรับคําตอบซึ่ง
ในป๒๐๐๔ประเทศเม็กซิโกเปนประเทศท่ีอุทิศงบประมาณในการใหขอมูลกับสาธารณะมากท่ีสุดเปนจํานวนเงิน๒๒๖ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกาขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนอันดับ๒โดยใชเงิน๒๐ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 

การเขาถึงขอมูลขาวสารของรัฐจึงเปนเงื่อนไขที่สําคัญในการเพ่ิมความโปรงใสของภาครัฐเพราะฉะนั้นสิทธิในการ
เขาถึงขอมูลจึงจาเปนตองไดรับการรับรองโดยกฎหมายแตทวาภาวะทางการเมืองและทางระบบราชการมักทาให
นักการเมืองและขาราชการมีเหตุผลจูงใจที่ตองปดบังขอมูลดังนั้นการมีมติเห็นชอบหรือออกกฎหมายเกี่ยวกับขอมูล
ขาวสารจึงสามารถควบคุมคอรรัปชันไดเพียงระดับหนึ่งเทานั้น 

แนวทางการบริหารแบบโปรงใส 
ในสวนนี้ผูเขียนขอนาเสนอถึงแนวทางการบริหารงานแบบโปรงใสโดยจะกลาวถึงในภาพรวมๆที่ครอบคลุมทั้ง

ภาครัฐและเอกชนทั้งนี้หากพิจารณาจากหลักหรือกระบวนการบริหารทั่วไปซึ่งกลาวถึงกระบวนการในการบริหารวา
ประกอบดวยขั้นตอน๔ประการคือ (สาครสุขศรีวงศ, ๒๕๕๐ : ๒๖-๒๗)  

การวางแผน (Planning) ประกอบดวยการกําหนดขอบเขตธุรกิจตั้งเปาหมายตลอดจน 
กําหนดวิธีการเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไว 

การจัดองคกร (Organizing) ประกอบดวยการจัดบุคลากรแบงแผนกงานและจัดสรรทรัพยากรตางๆใหเหมาะสม
สอดคลองกับแผนงานเพ่ือใหองคกรสามารถดําเนินการตามแผนใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด 

การชี้นํา (Leading) ประกอบดวยเนื้อหา๒เรื่องที่สําคัญคือภาวะผูนํา (Leadership) ซึ่งเกี่ยวของกับการพัฒนา
ตัวผูบริหารเองและการจูงใจ (Motivation) ซึ่งเกี่ยวของกับการชักจูงหรือกระตุนใหผู อ่ืนทางานไดเต็มที่ตามความรู
ความสามารถ 

การควบคุมองคกร (Controlling) เปนการควบคุมองคกรใหดําเนินงานตางๆภายในองคกร 
ใหเปนไปตามแผนงานความคาดหวังหรือมาตรฐานที่กําหนดดังนั้นแนวทางการบริหารงานแบบโปรงใสโดยอาศัยกรอบ
แนวคิดการบริหารงานดังกลาวขางตน 

หลักธรรมาภิบาล  

ระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล(GOOD GOVERNANCE) 
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพ่ือใหสังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาค
ประชาชน สามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข และตั้งอยูใน ความถูกตองเปนธรรม ตามหลักพ้ืนฐานการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามแผนภาพ ดังนี้ 

๑. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ตาง ๆ โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจ หรืออํานาจของ ตัวบุคคล จะตองคํานึงถึงความเปน
ธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและ รวดเร็วดวย 
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๒. หลักคุณธรรม (Morality) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตอง ดีงาม การสงเสริม ใหบุคลากร
พัฒนาตนเอง ไปพรอมกัน เพ่ือใหบุคลากรมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต เปน
นิสัย ประจําชาติ 

๓. หลักความโปรงใส (Accountability) หลักความโปรงใส หมายถึง ความโปรงใส พอเทียบไดวามีความหมาย 
ตรงขาม หรือเกือบตรงขาม กับการทุจริต คอรรัปชั่น โดยที่เรื่องทุจริต คอรรัปชั่น ใหมี ความหมายในเชิงลบ และความนา
สะพรึงกลัวแฝงอยู ความโปรงใสเปนคําศัพทที่ใหแงมุมในเชิงบวก และใหความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสาร ไดสะดวกและเขาใจงาย และมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองอยางชัดเจนในการนี้ เพ่ือเปน สิริ
มงคลแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งในองคพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช ที่ไดทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ไดแก ผูที่มีความสุจริต และบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทํา
ประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูที่มีความรูมาก แตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ 

๔. หลักการมีสวนรวม (Participation) หลักการมีสวนรวม หมายถึง การใหโอกาสใหบุคลากรหรือผูมี สวน
เกี่ยวของเขามามีสวนรวมทางการ บริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ เชน เปนคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะทํางานโดยใหขอมูล ความคิดเห็น แนะนํา ปรึกษา รวมวางแผนและรวมปฏิบัติ 

๕. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility )หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหนาที่ ความ
สํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือรนในการแกปญหา และเคารพใน
ความคิดเห็นที่แตกตาง รวมทั้งความกลาที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทําของตนเอง 

๖. หลักความคุมคา (Cost – effectiveness or Economy) หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการและใช
ทรัพยากรที่มีจํากัด เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด ใชวัสดุอุปกรณอยาง
คุมคา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน(ไชยยาวัฒน,  ออนไลน) 

 

 การตรวจสอบการบริหารจัดการรัฐ 
 การตรวจสอบการบริหารจัดการรัฐตามระบบทั่วโลกมีกฎหมายกํากับดูแล  แตผูทุจริตมีวิธีการหลบหลีกและ
ตีความหมายเขาขางตนเอง  การตรวจสอบรัฐดวยหลักธรรมาภิบาลจึงเปนสิ่งที่ประชาชนตองนํามาตรวจสอบรัฐบาล  เชน 
การตรวจสอบรัฐบาลยิ่งลักษณของ  ดร.เจิมศักดิ์  ปนทอง  (เจิมศักดิ์  ปนทอง, ออนไลน) 
 ๑๐ เรื่องท่ีรัฐบาลยิ่งลักษณ “ดีแตโม” ! 

รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร แถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ถึงวันนี้ ขาด
เพียงหนึ่งเดือนก็จะครบขวบป เห็นหนาเห็นหลัง เพียงพอที่จะประเมินการทําหนาที่ของรัฐบาลวาเปนไปตามนโยบายที่
ตนเองเคยแถลงไวตอรัฐสภามากนอยเพียงใดพิจารณาเฉพาะนโยบายที่รัฐบาลยิ่งลักษณแถลงวาเปนเรื่องเรงดวน จะ
ดําเนินการภายใน ๑ ปแรกปรากฏวา มีอยางนอย ๑๐ เรื่อง ที่เขาขาย “ดีแตโม” อยางชัดเจน ดังตอไปนี้ 

๑) คาแรงขั้นต่ํา ๓๐๐ บาทตอวัน เงินเดือนปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาทตอเดือนใชหลอกลอเอาคะแนนเสียงจาก
ประชาชน ทั้งๆ ที่ เปนนโยบายที่ไมควรทํา ถูกเตือนวาทําไมไดและจะเกิดผลเสียมีปญหาทางปฏิบัติมากมายหาเสียงไว
อยาง แถลงในรัฐสภาพยายามกลบเกลื่อนบิดเบือนไปอีกอยาง 
วันแถลงตอรัฐสภา อางวา “ดําเนินการใหแรงงานมีรายไดเปนวันละไมนอยกวา ๓๐๐ บาท และผูที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีรายไดเดือนละไมนอยกวา ๑๕,๐๐๐ บาท อยางสอดคลองกับผลิตภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร”  

เปลี่ยนคําวา “คาแรงขั้นต่ํา” และ “เงินเดือน” เปนรายไดแตถึงกระนั้น ประชาชนก็ยังไมไดรับผลประโยชนตามคํามั่น
สัญญาคาแรง ๓๐๐ บาท ไดไมกี่จังหวัด สวนเงินเดือนปริญญาตรีจบใหม ๑๕,๐๐๐ บาท ก็ไดเฉพาะภาครัฐที่จัดสรรเงิน
เพ่ิมพิเศษมาสมทบให (ไมใชเงินเดือนจริงๆ)  เหมือนขายผาเอาหนารอดไปเรื่อยๆ 

๒) กระชากคาครองชีพประกาศกลางสภาวา “จะแกไขปญหาคาครองชีพโดยการดูแลราคาสินคาและการมี
รายไดเพ่ือเพ่ิมกําลังซื้อสุทธิของประชาชนโดยปองกันและแกไขการผูกขาดทั้งทางตรงและทางออม”  ถึงวันนี้ ของแพงทั้ง



๔๙๖ 

 

แผนดินรัฐบาลแกไข โดยอางวา ประชาชนคิดไปเองยิ่งกวานั้น ยังเนนการสรางภาพมากกวาจะไปแกปญหาราคาสินคา 
โดยการเปดรานถูกใจ เอาเงินภาษีประชาชนไปอุดหนุนใหดําเนินการขายของราคาถูกกวาทองตลาด โดยที่ประชาชนสวน
ใหญของประเทศไมไดรับประโยชนจากรานถูกใจเลย 

๓) ยกเลิกกองทุนน้ํามันเคยประกาศหาเสียงชัดเจนวา จะยกเลิกกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ดวยความเขลา ไมรูจริง
วาถายกเลิกแลวจะมีผลกระทบตามมาอยางไรแตถึงวันแถลงนโยบายตอสภา พยายามพลิกลิ้น บอกวา “ชะลอการเก็บเงิน
เขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงบางประเภทชั่วคราวเพ่ือใหราคาน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงทันที และปรับ
โครงสรางราคาพลังงานทั้งระบบใหมุงสูการสะทอนราคาตนทุนพลังงาน”  แตถึงกระนั้น ประชาชนก็ยังไมไดรับ
ผลประโยชนตามคํามั่นสัญญาราคาน้ํามันขึ้นเอาๆ เฉพาะในเดือนก.ค. ยังไมสิ้นเดือน ขึ้นไปแลว ๖ ครั้ง  ยิ่งกวานั้น ที่คุย
โมวาจะปรับโครงสรางราคาพลังงานทั้งระบบก็ทําไมไดจริง ซ้ําราย กลับยิ่งทําใหโครงสรางราคาพลังงานถูกบิดเบื อนไป
ในทางท่ีทํารายประชาชนผูบริโภคยิ่งกวาเดิม ทําลายพลังงานเอทานอลที่สามารถผลิตไดในประเทศ 

๔) ยกระดับราคาสินคาเกษตรรัฐบาลยิ่งลักษณแถลงคุยโมกลางสภาวา “ยกระดับราคาสินคาเกษตรและให
เกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน โดยดูแลราคาสินคาเกษตรใหมีเสถียรภาพที่เหมาะสม คํานึงถึงกลไกราคาตลาดโลก โดยใช
วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายลวงหนา”  ถึงวันนี้ ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ําอยางหนัก ชาวสวน
ผลไม ชาวไรยางพารา สับปะรด เกษตรกรรายยอยเดือดรอนหนัก ตองออกมาเทผลผลิตประทวงในหลายพ้ืนที่ยางพารา 
เคยขาย กก.ละ ๒๐๐ บาท ตกลงมาเหลือไมถึง ๑๐๐ บาทในขณะเดียวกัน การใชนโยบายรับจํานําขาวราคาแพงกวา
ตลาดโลกก็ทําลายกลไกราคาอยางพินาศ ทําลายระบบการคา ระบบการผลิตและการสงออกขาวไทยอยางยอยยับ ทําให
ไทยเสียแชมปสงออกขาวในตลาดโลก และรอเวลาขายขาวในสตอกของรัฐที่จะขาดทุนมหาศาล 

๕) แจกแท็บเลตเด็กนักเรียนพรรคเพ่ือไทยเคยหาเสียงวา จะแจกแท็บเลตแกเด็กนักเรียนทั่วประเทศ ตอมาก็
พยายามกลบเกลื่อนโดยอางวาจะแจกเฉพาะเด็กชั้น ป.๑ กอนวันแถลงนโยบาย รัฐบาลยิ่งลักษณ ก็กลบเกลื่อนบิดเบือน
กลายเปน “จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเลตใหแกโรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียนนํารองสําหรับระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕”  ปรากฏวา ถึงวันนี้ การดําเนินการก็เปนไปไดเพียงไมกี่จังหวัดแถมคุณภาพ
แท็บเลตยังคงมีปญหาอ้ือฉาวในขั้นตอนตรวจรับ เลื่อนแลวเลื่อนอีก กระทั่งปรากฏแท็บเลตดอยคุณภาพบางสวนก็ยั งเรง
รีบตรวจรับของเพ่ือนํามาแจกสรางภาพ 

๖) ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรัฐบาลยิ่งลักษณแถลงตอสภาวาการปองกันและปราบปราม การ
ทุจริตเปนเรื่องดวนภายในปแรก บอกวา “ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง 
โดยยึดหลักความโปรงใสและมีธรรมาภิบาลที่เปนสากลเพ่ือใหการใชทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาประเทศเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอประเทศโดยรวมอยางแทจริง” ขวบปผานไป ไมมีอะไรเปนชิ้นเปนอันตรงกันขาม 
หอการคาไทยไดทําการสํารวจพบวา มีการจายเงินใตโตะในการทําสัญญากับหนวยงานของรั ฐเพ่ิมสูงขึ้นเปน ๓๐-๓๕ 
เปอรเซ็นต ของมูลคาโครงการ  นอกจากนี้ รัฐบาลยังใชวิธีจัดซื้อจัดจางแบบพิเศษในหลายโครงการที่มีมูลคามหาศาล ทํา
ใหขาดความโปรงใส รวมไปถึงการใชเงินนอกงบประมาณ และใชเงินธนาคารของรัฐดําเนินนโยบายที่สอวาจะมีปญหาการ
ขาดทุนแนนอน 

๗) สรางคุณธรรม จริยธรรมแถลงตอรัฐสภาวา “ขยายการบังคับใชบทบัญญัติเรื่องการหามการกระทําที่เปนการ
ขัดกันแหงผลประโยชนใหครอบคลุมผูใชอํานาจรัฐในตําแหนงสําคัญและตําแหนงระดับสูงอยางทั่วถึง เขมงวดในการ
บังคับใชกฎหมายเพ่ือแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่รัฐ เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมของสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตย
สุจริตและถูกตองชอบธรรม” 

ขวบปผานไป ปรากฏวา รัฐบาลยิ่งลักษณแตงตั้งบุคคลที่มีปญหาดานจริยธรรมคุณธรรมเขามาดําร งตําแหนงในรัฐบาล
มากมาย ไมวาจะตําแหนงรัฐมนตรี อยางกรณีนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นางนลินี ทวีสิน รวมไปถึงตําแหนงทางการเมืองอ่ืนๆ 
ที่ปูนบําเหน็จรางวัลแกแกนนําเสื้อแดงที่มีคดีรายแรงติดตัว เชน นายเจง ดอกจิก นายอารี ไกรนรา ฯลฯยิ่งกวานั้น ตัว



๔๙๗ 

 

นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร และคนในตระกูลชินวัตรบางคน ก็ยังมีผลประโยชนทับซอนโดยตรงกับการ
ผลักดันการออกกฎหมายเพื่อใหมีผลลมลางความผิดในคดีทุจริตโกงกินของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

๘) โครงการบริหารจัดการน้ําเคยแถลงตอรัฐสภาวาจะทําภายในปแรก “สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยาง
บูรณาการและเรงรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน โดยเรงใหมีการบริหารจัดการน้ําในระดับประเทศอยางมีประสิทธิภาพให
สามารถปองกันปญหาอุทกภัยและภัยแลงได รวมทั้งสนับสนุนภาคการเกษตรดวยการกอสรางระบบชลประทานขนาด
ใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ฟนฟูการขุดลอกคูคลอง และแหลงน้ําธรรมชาติที่มีอยูเดิม ขยายเขตการสูบน้ําดวยไฟฟา 
จัดสรางคลองสงน้ําขนาดเล็กเขาสูไรนา และขยายเขตการจัดรูปที่ดิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําและการผลิต 
สงเสริมการใชน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพืช และจัดหาแหลงน้ําในระดับไรนาและชุ มชนอยางทั่วถึง
รัฐบาลยิ่งลักษณเรงรีบรวบรัด อางสถานการณเรงดวน ออก พ.ร.ก.เพื่อขอกูเงินมูลคากวา ๓ แสนลานบาท คุยโมจะรีบไป
ทําโครงการแกปญหาน้ําทวมแตจนบัดนี้ เงินกูที่ออกเปน พ.ร.ก.ดังกลาว ก็มีการเบิกจายไปเพียงไมถึงครึ่งแถมโครงการที่
เหลือ ก็ยังไมปรากฏรายละเอียด ไมมีการเสนอการประเมินความคุมคาของโครงการ หรือนําเสนอผลการศึกษาผลกระทบ
ใดๆ ทั้งสิ้นถึงวันนี้ โครงการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการยังมีแตอากาศไมมีผลสําเร็จเปนรูปธรรมแตภาระหนี้สินของ
ประเทศที่เกิดจากการกูของรัฐบาลปจจุบัน และเตรียมจะกูอีกกวา ๒ ลานลานบาทนับวามากมายมหาศาลเกินกวาตัว
นายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบไหวดีแตกูตัวจริง 

๙) หลักประกันสุขภาพถวนหนารัฐบาลยิ่งลักษณแถลงคุยโมวา “เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา ๓๐ บาทรักษาทุกโรคเพ่ือใหประชาชนทุกคนไดรับบริการอยางมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม”

ปรากฏวา รัฐบาลกลับปรับลดงบเหมาจายรายหัวที่จะนําไปใชดูแลประชาชนลง ๑๔๑ บาทตอหัว หรือลดลง ๔.๙% และ
ลดงบสงเสริมปองกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ๖.๓% นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทยชนบท
ถึงกับออกมาวิพากษวิจารณ “เปนครั้งแรกในรอบ ๑๐ ปของระบบบัตรทองที่งบเหมาจายรายหัวลดลง จะสรางปญหา
ใหกับหนวยบริการและทําใหเปนระบบสําหรับผูปวยอนาถาเหมือนในอดีตสวนทางกับนโยบายรัฐบาล” 

๑๐) ปญหาความปรองดองสมานฉันทแทบไมตองพูดถึงกรณีปญหาสถานการณความแตกแยก ความวุนวายทาง
การเมือง ที่เกิดขึ้นจากการใชอํานาจรัฐผลักดันวาระทางการเมืองเพ่ือนิรโทษกรรมและลบลางความผิดแกทักษิณ ชินวัตร
ขัดแยงกับที่สัญญาวาจะสรางความปรองดองสมานฉันทรัฐบาลยิ่งลักษณเคยแถลงตอรัฐสภาวา “สรางความปรองดอง
สมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสรางความเขาใจรวมกันของประชาชนในชาติใหเกิดความ
สมัครสมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข”  กลับพยายามออกกฎหมายลางผิดใหคนโกง คนฆาทหาร-ฆาประชาชนใหทายขบวนการอันธพาลทางการเมือง
เสื้อแดง ไลลา ขัดขวางการแสดงออกของคนที่คิดตางสงเสริมการจัดตั้งหมูบานเสื้อแดงที่เปนการสรางความแตกแยก เพ่ิม
รอยราวในระดับชุมชนปลอยใหมีการจาบจวง ลวงละเมิด ดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ละเวนไมดําเนินคดีกับคนในเครือขาย
การเมืองของรัฐบาล มีการสั่งไมฟองนายจักรภพ เพ็ญแข นายจตุพร พรหมพันธุ เปนตน 

รัฐบาลโกหกประชาชนทั้งหมด เปนการตรวจสอบนโยบายที่รัฐบาลยิ่งลักษณไดเคยแถลงใหคํามั่นตอรัฐสภาวาจะ
ดําเนินการเรงดวนภายในระยะเวลาหนึ่งปแรกผลปรากฏใหเห็นเปนที่ประจักษวา “ดีแตโม”  พูดอยาง ทําอีกอยางพูดสิบ
อยาง ทําหนึ่งอยาง  มีผลงานไมเทาจํานวนเสื้อผาอาภรณท่ีนางสาวยิ่งลักษณ เลือกสรรมาตกแตงใหกับตัวเอง 
บทสรุป 

บทความของ  เมรเมเยอรกับเคลิซาเนทพัค  ไดนําเสนอการนําหลักธรรมาภิบาลมาเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ  ผูเขียนมีความเห็นดวย  เพราะหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย หลักนิติธรรม   หลักคุณธรรม  หลักความ
โปรงใส  หลักการมีสวนรวม  หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ  หลักความคุมคา สามารถนํามาจัดการบริหาร
จัดการรัฐวาแมจะบริหารถูกตองตามระเบียบขอกฎหมาย  แตใชวาจะบริหารงานโปรงใส  ดังการนําเสนอหลักธรรมาภิ
บาลมาตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลยิ่งลักษณของ  ดร.เจิมศักดิ์  ปนทอง  ไมวาจะเปนเรื่อง  คาแรงขั้นต่ํา ๓๐๐ 
บาทตอวัน เงินเดือนปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาทตอเดือนกระชากคาครองชีพยกเลิกกองทุนน้ํามันยกระดับราคาสินคา
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เกษตรแจกแท็บเลตเด็กนักเรียนปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสรางคุณธรรม จริยธรรม  โครงการบริหาร
จัดการน้ําหลักประกันสุขภาพถวนหนาและปญหาความปรองดองสมานฉันทดังนั้นการบริหารกิจการรัฐทั่วโลกมีความ
ตองการที่ทับซอน  ควรถูกตรวจสอบดวยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งไดแก  หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส 
หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ  หลักความคุมคา   

 
เอกสารอางอิง 
 
เจิมศักดิ์ ปนทอง.  ม่ันคง  ตรงไป  ตรงมา. [ออนไลน]. แหลงที่มา :  http://www.naewna.com 
 /politic/columnist/๒๔๗๕  [๑๒ธันวาคม  ๒๕๕๕] 
เจริญเจษฎาวัลย. การตรวจสอบภาครัฐ. กรงุเทพฯ : พอดี, ๒๕๔๖. 
ไชยยาวัฒ.  หลักธรรมาภิบาล.[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://mpasiam๑๒-๑๓.blogspot.com 
 /๒๐๑๐/๐๕/๖.html [๑๒ธันวาคม  ๒๕๕๕] 
ตินปรัชญพฤทธิ์. ศัพทรัฐประศาสนศาสตร. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ๒๕๓๕. 
ถวิลวดีบุรีกุลและวันชัยวัฒนศัพท. การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหาร 

 จัดการที่ดี. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา,๒๕๔๕. 
ธ วั ช ภู ษิ ต โ ภ ไ ค ย . ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส จ ะ เ ป น จ ริ ง ไ ด อ ย า ง ไ ร . [อ อ น ไ ล น ], .  แ ห ล ง ที่ ม า  :  
 www.theiiat.or.th/Knowledge, [๑๒ธันวาคม  ๒๕๕๕] 
พรรคประชาธิปตย.  สรุปรัฐบาลยิ่งลักษณบริหารงานลมเหลว  [ออนไลน],. แหลงที่มา :   

http://www.democrat.or.th/th/news-activity/ [๑๒ธันวาคม  ๒๕๕๕] 
สาครสุขศรีวงศ. การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร. พิมพครั้งที๓่. กรุงเทพฯ : จ.ีพี. ไซเบอรพรินท,  ๒๕๕๐. 
Amartya,Sen.  The Standard of Living.  Cambridge University Press,  ๑๙๙๙. 
Bellver, A.And Kaufman, D. ๒๐๐๕.Tran parenting Transparency Initial Empirics and   

Policy Applications. Discussion paper at the IMF conference on transparency  
and integrity. July ๖-๗, ๒๐๐๕. 

Kaufmann, D., and Kraay, A.Growth without Governance. Policy Research  
Working Paper ๒๙๒๘, World Bank, ๒๐๐๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙๙ 

 

แนวทางการกําจัดขยะอยางยั่งยืน 

 

ดร.พัชราวลัย ศุภภะ 

อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี 
 

บทคัดยอ 

บทความนี้แสดงใหเห็นถึงแนวทางการกําจัดขยะอยางยั่งยืน ซึ่งขยะมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม ทําใหเกิด
การปนเปอนของพ้ืนดิน แหลงน้ํา และอากาศ ทําใหบานเมืองไมเปนระเบียบเรียบรอย ไมเปนที่เจริญตาของผูที่ไดพบเห็น 
สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป การแกไขปญหาของขยะ จึงควรปฏิบัติ เพ่ือปองกัน และแกไขผลเสีย ที่
จะเกิดขึ้น สําหรับการปองกัน และแกไข ที่ดี ควรพิจารณาถึงตนเหตุ ที่กอใหเกิดขยะขึ้นมา ซึ่งก็คงจะหมายถึง มนุษย 
หรือผูสรางขยะมูลฝอยนั้นเอง ขยะลนเมืองเปนปญหาใกลตัวที่ใครก็ตางเจอ และตนเหตุของปญหานั้นก็คือมนุษย หากทุก
คนทุกบานทุกชุมชนและทั้งประเทศไทยรวมมือกันแลว ก็จะสามารถเปลี่ยนเมืองขยะลน เปนเมืองไรถัง หรือเมืองปลอด
ขยะไดโดยไมยากเย็นอะไร ดังที่มีตัวอยางอันนาชื่นชมปรากฏใหเห็นแลวนับไมถ วน นอกเหนือจากความมีวินัย และ
จิตสํานึกในการจัดการขยะในครัวเรือนของชุมชนแลว ถึงแมชุมชนและทุกครัวเรือนจะรวมกันจัดการขยะเปนอยางดี
เพียงไร แตหากขาดระบบการบริหารจัดการรองรับที่ดีของรัฐก็จะไมมีทางเกิดการจัดการขยะแบบบูรณาการไดเลย อีกทั้ง
การดําเนินการของชุมชนก็จะไมสามารถขยายผลไปในระดับประเทศได รัฐจะตองหันมาแกไขปญหาขยะอยางยั่งยืน และ
ไมปลอยใหวิกฤตขยะเปนปญหาตอไป 

Keyword :การกําจัดขยะ, อยางยั่งยืน. 
Abstracts 

This article demonstrates the approach of sustainable garbage destruction, the garbage 

affects an environment and makes land, water sources, air, and residential areas dirty and untidy. In 

general, it creates unpleasure and affects people’s health. The solution to garbage problem should 

take action in order to prevent a bad impact from happening. For good prevention and solution, it 

should consider the root of problem which causes the garbage. It means that the garbage is man-made 

or man-produced. The garbage full of city is the problem seen by every individual and the root of 

problem is human. If every individual throughout Thailand works together, it is able to change the city 

full of garbage to the city without the garbage and garbage-can easily as seen many examples. Besides 

having disciple and self-awareness toward garbage management in house in community, no matter how 

good every house in community manage the garbage if the state lacks an effective management 

process, it does not also happen from the integrated process of the garbage management. And 

proceeding of community is not able to expand its work to the nation level. Therefore, the state needs 

to find the sustainable solution of the garbage and does not let the garbage crisis as a problem. 

Keyword :Garbage disposal,Sustainable. 

บทนํา 
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ปญหาขยะไดกลายเปนปญหาระดับชาติจนรัฐบาลไดกําหนดใหเปนวาระแหงชาติตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๒การ
กําหนดปญหาขยะเปนวาระแหงชาตินับไดวาปญหาดังกลาวเปนปญหาระดับวิกฤติ มีการบริหารจัดการขยะดวย
กระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ระดมสรรพกําลังทุกภาคสวน รวมถึงการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ๑ แต
ปญหาขยะก็ยังไมคลี่คลายและมีแนวโนมเพ่ิมระดับวิกฤติที่มากขึ้น ปริมาณขยะสะสมเพ่ิมจํานวนมากขึ้น ป พ.ศ.๒๕๕๗ 
รัฐบาลไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารจัดการขยะ นัยของการออกระเบียบนี้คือการจัดทําแผน
แมบท (Roadmap)การแกไขปญหาขยะระดับประเทศ และแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัด สาระสําคัญคือกําหนดให
กระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดลอมเปนผูรับผิดชอบมีหนาที่จัดทําแผนแมบท(Roadmap)ในการบริหารจัดการ
ขยะแบบบูรณาการและเปนองครวมเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ในแผนแมบทดังกลาวจะมีองคประกอบอยาง
นอยในสวนของสถานการณขยะทั้งประเทศ รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการขยะระยะเรงดวน ระยะกลาง และ 
ระยะ ๕ ป งบประมาณที่ใช หนวยงานที่รับผิดชอบ ในสวนระดับจังหวัดจะตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือ
บริหารจัดการขยะเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอนุมัติ ซึ่งในแผนปฏิบัติการตองมีองคประกอบอยาง
นอยคือ สถานการณขยะของจังหวัด รูปแบบการจัดการ คณะกรรมการ หนวยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณที่จะใช 
จังหวัดนําแผนปฏิบัติการที่ไดรับการอนุมัติแลวไปดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะของจังหวัด จัดทํา
แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสรุปแผนปฏิบัติการของทุก
จังหวัดจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการขยะของประเทศเสนอ ครม.อีกครั้ง จังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการการกําจัดขยะ
และปรับปรุงบอท้ิงขยะเกาเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเห็นชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและอนุมัติและขอตั้งงบประมาณสนับสนุน จังหวัดนําแผนที่ไดรับการอนุมัติไป
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติการบริหารจัดการขยะตามแผนโดยมีทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเปน
หนวยงานเจาของเรื่อง จังหวัดรายงานผลการดําเนินงาน และ การใชงบประมาณทุก ๑๕ วัน ในสามเดือนแรก และ เดือน
ละครั้งในสามเดือนถัดไป เสนอ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมสรุปรายงานเสนอ ครม.ทุกหกเดือน  

อนึ่งกรณีจังหวัดไมสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามแผนแมบทไดใหผูวาราชการจังหวัดเสนอแนวทางที่จะบริหาร
จัดการขยะนอกเหนือจากแผนแมบท หรือสาเหตุที่ไมสามารถปฏิบัติตามแผนแมบทตอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทราบ และเมื่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลเพียงพอใหเสนอ 
ครม. และ พิจารณาอนุญาตตอไปแตตองกําหนดใหดําเนินการนอกแผนแมบทเปนการเฉพาะ เมื่อ ครม.อนุญาตแลว
จังหวัดตองดําเนินการตามแผนเฉพาะที่ไดรับการเห็นชอบโดยเรงดวนเพ่ือใหเกิดผลที่เปนรูปธรรม ปญหาขยะจึงเปน
ปญหาระดับชาติที่จําเปนตองไดรับการแกไขดวยมาตรการที่นอกเหนือจากกรดําเนินการปกติเพ่ือขจัดปญหาใหหม ดไป
ดวยการระดมสรรพกําลังในสวนที่เกี่ยวของโดยมีแผนแมบทเปนเครื่องมือในการกํากับทิศทางการดําเนินการ๒ 

สถานการณปญหาขยะ 

                                         

๑กรมควบคุมมลพิษ ,  รายงานสถานการณมลพิษของประ เทศไทย พ .ศ .  ๒๕๔๒ ,  (กรุ ง เทพมหานคร  : 
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม, ๒๕๔๒), ๑๖. 

๒กรมควบคุมมลพิษ, คูมือการคัดแยกขยะมูลฝอยอยางถูกวิธีและเพ่ิมมูลคา,(กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพ บริษัท ฮีชจํากัด, 
๒๕๕๓), หนา ๔. 



๕๐๑ 

 

ผลจากการสํารวจของกรมควบคุมมลพิษเมื่อป พ.ศ.๒๕๕๘ พบวาปญหาขยะสะสมเปนปญหาที่สงผลกระทบ
ตอการดําเนินการบริหารจัดการขยะมากที่สุด โดยจังหวัดที่มีปริมาณขยะสะสมมากที่สุดประดวย สงขลา สมุทรปราการ 
กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช เพชรบุรี สุราษฎรธานี ราชบุรี ขอนแกน ปราจีนบุรี และ พระนครศรีอยุธยา เปนการ
เรียงลําดับการสะสมเชิงปริมาณ สวนจังหวัดที่ประสบปญหาขยะสะสมขั้นวิกฤติจํานวน ๖ จังหวัด ประกอบดวย 
สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี (FTA Watch.ขยะสะสม ๒๐ ลานตัน คพ. ดันโรด
แม็ป‘บริหารจัดการขยะแหงชาติ) ทั้ง ๖ จังหวัดเปนพ้ืนที่โดยรอบกรุงเทพมหานคร บทบาทหนาที่การกําจัดขยะเปนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

สมุทรปราการเปนแหลงผลิตทางอุตสาหกรรมที่ไมสามารถแยกออกจากกรุงเทพมหานครมีอัตราการขยายตัว
ของจํานวนประชากรอยางตอเนื่องและประขากรแฝงที่เขาออกเพ่ือใชแรงงานจํานวนมาก มีขยะสมสะประมาณสิบลาน
ตัน มาการลักลอบทิ้งสารเคมีกากอุตสาหกรรมจนเกิดปญหาเพลิงลุกไหมบอขยะที่สงผลตอมลพิษทางอากาศอยางรุนแรง
เพ่ือป พ.ศ.๒๕๕๗ มาแลว เนื่องจากเปนการทิ้งขยะกลางแจงในบอทิ้งขยะรวมของเอกชนคือบอเทพารักษซอยเทศบาล
แพรกษา๑๑ ต.แพรกษาใหม อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ บอท่ีสองคือบอบางปลา นิคมอุตสาหกรรมบางปูซอย 
๘ ต.แหรกษา ของ บริษัท ต.แสงชัยปากน้ํา (บอขยะเทพารักษ.https://map.longdo.com ) ซึ่งบอขยะดังกลาวปจจุบัน
อยูใกลกับหอพักและชุมชนอีกทั้งมีขนาดไมเพียงพอตอการรองรับขยะใหมที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องทําใหเกิดปญหาขยะ
สะสม ขยะปนเปอน มีปริมาณน้ําปนเปอนไหลซึมเขาสูน้ําไตดินและแหลงน้ําสาธารณะเปนอันตรายตอการใชน้ําเ พ่ือการ
อุปโภคบริโภค สรางความเดือดรอนรําคาญใหกับผูอยูอาศัยทั้งบริเวณใกลเคียงรวมถึงแนวเสนทางการขนขยะไปทิ้ง 

พระนครศรีอยุธยา มีขยะตกคางประมาณ ๒๒๔.๐๐๐ ตัน ตกคางอยูในบอขยะพ้ืนที่ ๓๐ ไร ในเขต ตําบล
บานปอม อําเภอบางบาล พระนครศรีอยุธยา ขณะกําลังจัดหาพ้ืนที่เพ่ือทําบอทิ้งขยะใหมซึ่งอยูหางจากบอทิ้งขยะเดินราว 
๖ กม. อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อพ้ืนที่และจัดจางผูรับเหมาขนขยะ 

ลพบุรี มีขยะสะสมตกคางราว ๕๖.๐๐๐ ตัน เปนบอขยะแบบทิ้งกองรวมกลางแจงอยูหางจากตัวเมืองราว ๓ 
กม. ตามแนวถนนเรียบคลองชลประทานสายลพบุรี-บานหมี่ ตําบลทาแค อําเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี ไดใหขยะกับโรงงาน
ปูนซีเมนตในจังหวัดสระบุรี วันละ ๒๐๐ ตัน เพ่ือนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตปูนซีเมนต 

ปทุมธานี มีขยะตกคางสะสม ๕๐,๐๐๐ ตัน นับวาไมมากนักเขิงปริมาณ แตเปนขยะปนเปอนกากเคมี
อุตสาหกรรมจากแหลงผลิตที่สําคัญถึงสองแหงคือ นิคมอุตสาหรรมนวนคร กับ บางกระดี โดยนําขยะมีทิ้งในบอกลางแจง
เขตอําเภอบางไทร พระนครศรีอยุธยา และ บอขยะสระบุรี ซึ่งเปนเขตพ้ืนที่ติดตอกัน ขยะปนเปอนดังกลาวสงผลระดับ
วิกฤตินับเปนอันตรายระดับวิกฤตจากขยะตกคางสะสม 

นครปฐม มีขยะตกคางสะสม ๒.๙ แสนตัน แนวโนมจะมีขยะสะสมมากขึ้นเนื่องจากมีการขยายตัวของที่อยู
อาศัยออกมาตามแนวเสนทางหลักและแนวการขยายตัวของรถไฟฟา มีหมูบานจัดสรร และ คอนโดมิเนียม เกิดข้ึนจํานวน
มาก ทําใหเกิดปญหาประขากรแฝงอัตราที่สูง การกําจัดขยะโดยทิ้งในบอกลาวแจงเขตอําเภอบางเลน และ อําเภอ
กําแพงแสน โดยจางบริษัทเอกชนดําเนินการ เกิดปญหาสรางผลกระทบสําหรับผูอยูอาศัยใกลกับบอขยะ และ ตามแนว
การขนขยะไปยังบอขยะ ซึ่งมีรายละเอียดในสวนตอไป 

วิกฤติขยะในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู ราว 
๑๕ ลานคน สรางขยะวันละ ๑๕,๐๓๐,๐๐๐ ตันตอวัน อัตราการผลิตขยะตอคนตอวันพบวา สูงขึ้นตอเนื่องทุกปจาก๑.๐๓ 
กิโลกรัมตอคนตอวันในป ๒๕๕๑ เปน๑.๑๕ กิโลกรัมตอคนตอวันในป ๒๕๕๖ แตหากคํานวณตามพ้ืนที่ที่เกิดขยะมูลฝอย 



๕๐๒ 

 

พบวา อัตราการเกิดขยะมูลฝอยกิโลกรัมตอคนตอวัน เปนดังนี้ เทศบาลนคร เทากับ ๑.๘๙ เทศบาลเมือง ๑.๑๕ เทศบาล
ตําบล ๑.๐๒ เมืองพัทยา ๓.๙๐ และองคกรบริหารสวนตําบล ๐.๙๑ (วาระแหงชาติวาดวยการกําจัดขยะ ๒๐๑๔ 

http://thaipublica.org/) ในสวนของกรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการจัดการขยะจึงเกิดปญหาขยะสะสมไมมากสวน
ปริมณฑลเกิดปญหาขยะสะสมทั้งสิ้น 

วิธีการกําจัดขยะ 

การกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขตปริมณฑลทั้งในเขตเมืองใหญ เชน เทศบาลและเขต
เมืองใหญที่เปนศูนยกลางความเจริญ ในระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง จะมีการจัดสรางสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยแบบ
ถูกสุขาภิบาล แตยังมีปญหาในดานการดําเนินงานการเนื่องจากขาดการบริหารจัดการทั้งในเรื่องงบการดําเนินการและ
บุคลากร รวมทั้งการเก็บคาธรรมเนียมขาดประสิทธิภาพ บางแหงยังมีปญหามวลชนตอตานการแกปญหาไปไดระดับหนึ่ง 
แตยังมีปญหาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยอยางครบวงจร ซึ่งตองการ การประสานเพ่ือการจัดระบบที่สมบูรณ และการ
สนับสนุนจากสวนกลางดานวิชาการและบริหารจัดการ๓ 

สําหรับ ขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม ที่มิใชของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม มีการนําของเสีย ของเหลือใช
ไปใชประโยชนใหมในอัตรารอยละ ๔๐ ของปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ และของเสียหรือของเหลือใชที่นํามาเปนวัตถุดิบ
ในการผลิต ยังมีอัตราการนําเขามาใชสูงอยู ซึ่งหากมีการรวบรวมของเสีย ของเหลือใชในประเทศมาแปรรูปใชใหมจะทํา
ใหปญหาการนําเขาวัตถุดิบลดลงได สวนขยะมูลฝอยทั่วไปที่มิใชของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
อุตสาหกรรมขนาดยอม ยังคงทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยชุมชน แตจากอุตสาหกรรมขนาดใหญมีบางแหงจางเอกชนไปทิ้งรวม
กับขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งนับเปนปญหาสิ่งแวดลอม ทั้งดิน น้ํา และอากาศ กรณีมีการเผาเปนบางครั้งคราว 

วิธีการกําจัดขยะของประเทศไทย 

ประเทศไทยใชวิธีการขนขยะจากแหลงกําเนินไปทิ้งในบอทิ้งกลางแจง หรือ กลบฝงเปนหลัก แตยังมีวิธีการ
กําจัดขยะอีกหลายวิธี๔ อาท ิ

๑.การถม (Dumping) 

หมายถึงการที่เรานําขยะมูลฝอยไปถมหรือทิ้งไวตามสถานที่ตาง ๆ โดยปลอยใหเนาเปอยไปตมธรรมชาติวิธีนี้
อาจแบงได ๒ วิธี คือ 

๑.๑ ถมบนพ้ืนดิน คือการถมมูลฝอยไวบนพ้ืนดินโดยถมในพ้ืนที่ที่ต่ําหรือที่ลุมเพ่ือตองการใหที่นั้นสูงขึ้น 
เหมาะกับมูลฝอยประเภท เกษตรกรรม อิฐหัก พวกใบไม กิ่งไม เปนตน ขอดีของการถมบนพ้ืนดิน คือ เหมาะกับการกําจัด
มูลฝอยในชนบท ไมทําลายทรัพยากร ไมตองใชความรูมากในการกําจัด เปนตน สวนขอเสีย คือ ไมสามารถใชกําจัดมูล
ฝอยไดทุกประเภท อาจเปนแหลงเพาะพันธุของเชื้อโรคได เปนตน 

๑.๒ ทิ้งทะเล คือการนําเอาขยะไปทิ้งทะเล ซึ่งก็มีขอดีคือไมตองเสียงบประมาณในการใชที่ดิน ไมตองแยก
ประเภทของขยะมูลฝอย ขอเสียคือ มูลฝอยที่ลอยน้ําไดอาจพัดเขาหาฝงได ขยะมูลฝอยเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศใตน้ํา 
เปนตน 

                                         

๓กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. (ม.ป.ป.),มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ,(กรุงเทพมหานคร : 

กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๑) หนา ๗. 
๔เชาวน นกอยู, เอกสารประกอบการนําเสนอเร่ือง หลักเกณฑในการพิจารณาเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอย ,

(กรุงเทพมหานคร : สวนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตรายกรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๑) หนา ๑๗. 



๕๐๓ 

 

๒.การฝง (Burial) 

๒.๑ การฝงโดยทั่วไป หมายถึงการนําเอาขยะมูลฝอยไปฝงในดินวิธีนี้เหมาะที่จะใชในชนบทเพราะมีพ้ืนที่
มากและอาจนําเอามูลฝอยไปใชประโยชนได เชน ทําปุย เปนตน ซึ่งการฝงแบบนี้มีวิธีในการดําเนินงานคือ ขุดหลุม
สี่เหลี่ยมกวางดานละประมาณ ๐.๕-๑ เมตร ลึกประมาณ ๑ เมตร แลวนําดินที่ขุดไดกองไวปากหลุม เมื่อมีขยะมูลฝอยก็
เทเกลี่ยใหกระจายทั่วหลุม จากนั้นนําดินที่ปากหลุมเกลี่ยลงทับขยะประมาณ ๑๐ เซนติเมตร กระแทกดินใหแนน
พอสมควร ชั้นตอไปก็ทําเชนเดียวกันจนเต็มหลุม ชั้นบนสุดควรจะอัดแนนและใหมีความหนาประมาณ ๑ ฟุตหรือ ๓๐ 
เซนติเมตร เพ่ือปองกันสัตวเขี่ย 

ขอดีของการฝงคือ สามารถฝงขยะไดทุกประเภท ถากําจัดดี ๆ จะไมมีกลิ่นรบกวน 

ขอเสีย คือตองมีพ้ืนที่พอสมควรในการฝง มีขอจํากัดในเรื่องน้ําทวม เปนตน 

๒.๒ การฝงอยางถูกหลักสุขาภิบาล การฝงแบบนี้คลายกับการฝงแบบธรรมดา แตตางกันตรงที่ตองมีการ
บดอัดขยะมูลฝอยเพ่ือใหยุบตัวแนนและมีการเอาดินกลบชั้นบน ซึ่งมีการบดอัดอีกครั้งหนึ่ง เหมาะกับชุมชนเมืองเพราะใช
กับพ้ืนที่ที่ตองมีปริมาณขยะมาก ๆ โดยมีวิธีทํา ๔ ขั้นตอนดังนี้ 

๑. ขุดดินทําเปนรอง ใหขุดรองใหเพียงพอกับที่ทิ้งขยะในแตละวัน และความลึกจะไมมีการกําหนดที่
แนนอนจะขึ้นอยูกับวาปริมาณขยะนั้นมีมากนอยเพียงใด 

๒. เทขยะมูลฝอยลงรองที่ขุดไว เมื่อเทขยะลงรองเรียบรอยแลว ก็กวาดขยะใหมีความลาดเอียง
ประมาณ ๔๕ องศา เพ่ือความสะดวกแกรถอัดที่จะทํางานชวงตอไป 

๓. บดอัดขยะมูลฝอย เมื่อกวาดใหลาดเอียงตามขอ ๒ แลว รถบดอัดก็จะทําการบดอัดขยะ 

๔. ปดขยะมูลฝอยดวยดิน เมื่อขยะมูลฝอยถูกบดอัดแนนดีแลว ก็เกลี่ยดินกลบแลวใชรถบดกดทับอีก
เพ่ือใหแนน ความหนาของชั้นระหวางขยะมูลฝอยที่ก้ันวันตอวัน ความหนาควรไมนอยกวา ๖ นิ้ว แตถาเปนชั้นบนสุดตอง
ไมนอยกวา ๒ ฟุต 

ขอดี คือ เหมาะที่จะใชกับชุมชนที่ไมแออัด สามารถกําจัดมูลฝอยไดเกือบทุกประเภท ยกเวน ยาง
รถยนต ประหยัดคาใชจายในการแยกขยะมูลฝอย 

ขอเสีย คือ เปนวิธีที่ใชอุปกรณราคาแพง ไมสามารถปลูกสิ่งกอสรางที่ตองรับน้ําหนักมาก ๆ ได 
๓.การเผา (Burning) 

๓.๑การเผากลางแจง หมายถึงการนําเอาขยะมาเผาในที่กลางแจงบนพ้ืนดิน โดยไมตองมีเตาเผา 

ขอดี คือ ใชไดดีกับหมูบานในชนบท ควันไฟใชประโยชนได เชน ไลแมลง นอกจากนี้ก็เปนวิธีที่ไมตองใช
พ้ืนที่มาก เปนตน 

ขอเสีย คือ อาจเกิดไฟไหมได ขยะเมื่อเผาอาจสงกลิ่นเหม็นได และถาไมมีการนําผงเถาเมื่อเผาไหมเสร็จ
แลวไปทิ้ง ก็จะทําใหเกิดการฟุงกระจายได 

๓.๒การเผาดวยเตาเผาขยะมูลฝอย ในการเผาในเตาเผาจําเปนที่จะตองมีการแยกประเภทของขยะที่ไม
ไหมออกกอน เพราะถามีมูลฝอยที่ไมไหมไฟอยูในเตาเผาก็อาจจะเกิดการอุดตันได 

ขอดี คือ ใชเนื้อที่ในการกําจัดนอย อาจนําความรอนที่ไดไปใชประโยชนได และเปนวิธีที่เหมาะกับชุมชน
เมือง เพราะเปนวิธีกําจัดที่มิดชิดไมฟุงกระจาย เปนตน 



๕๐๔ 

 

ขอเสีย คือ คากอสรางคอนขางสูง เปลืองคาใชจายในการแยกประเภทขยะมูลฝอย และไมเหมาะในการ
เผาตอนฝนตก เปนตน 

ปญหาซับซอนมากขึ้นได บทบาทหนาที่การกําจัดขยะเปนขององคการปกครองสวนทองถิ่น จนป พ.ศ.๒๕๔๒ 
พระราชบัญญัติกระจายอํานาจองคการปกครองสวนทองถิ่น(พรบ.กระจายอํานาจใหองคการปกครองสวนทองถิ่น ๒๕๔๒) 

เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจจัดระบบบริการสาธารณะตามมาตรา ๑๖ ภารกิจที่ (๑๘) การ
กําจัดขยะมูลฝอยในทองที่ตน ตามมาตรา ๑๗ ภายใตการบังคับของมาตรา ๑๖ องคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตนเอง ภารกิจที่ (๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ํา
เสีย ภารกิจที่ (๑๑) การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภารกิจที่(๑๒) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ จากภาย
รวมดังกลาวทําใหมองเห็นไดวาการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลเปนบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจนเมื่อ
สถานการขยะเขาสูระดับวิกฤติจึงกําหนดใหปญหาขยะเปนปญหาที่เปนวาระแหงชาติ และ มองหมายใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานหลักทํางานรวมกับ จังหวัด เพ่ือบริหารจัดการขยะตามแผนแมบท 
(Roadmap) ซึ่งเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการกําจัดขยะ ๒๕๕๗ ที่ใหความสําคัญกับการกําหนด
แผนปฏิบัติระดับพ้ืนที่ที่สอดคลองกับแผนแมบทในการกําจัดขยะตกคางในจังหวัดปญหาระดับวิกฤติ การปรับปรุงบอขยะ 
และ แนวทางการจัดการขยะที่ยั่งยืน 

ปญหาที่เกิดจากขยะ 

ขยะเปนปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาทั้งปญหาโดยตรงคือการสรางความเดือนรอนรําคาญ ปญหาผลกระทบจาก
มลพิษ ปญหาจากการขนยาย หลายปญหามาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ๕ 

๑.การขาดแคลนที่ดินสําหรับใชเปนสถานที่กําจัด 

๒. การดําเนินการและดูแลรักษาระบบกําจัดไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

๓. ขาดบุคลากรระดับปฎิบัติที่มีความรูความชํานาญ 

๔. ขอจํากัดดานงบประมาณ 

๕. แผนการขยะมูลฝอยในระดับทองถิ่นยังไมมีการพิจารณาดําเนินการในลักษณะศูนยกําจัดขยะมูลฝอย
รวม 

๖. ระเบียบและแนวทางปฎิบัติในเรื่องศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมยังไมเคยมีการกําหนดขึ้นอยางชัดเจน 

๗. ยังมีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนนอย 

๘. กฏหมายที่เกี่ยวของไมเอ้ืออํานวยตอการจัดการ เชน ระเบียบใหทองถิ่นลงทุนและถิ่นขาดจิตสํานึก 
ความเขาใจ และทัศนคติที่มีตอการจัดการขยะมูลฝอย 

๙. ประชาชนในทองถิ่นขาดจิตสํานึก ความเขาใจ และทัศนคติที่มีตอการจัดการขยะมูลฝอย 

๑๐. ประชาชนที่อยูในเขตพ้ืนที่ใกลเคียงตอตานการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

ปริมาณขยะที่สะสมในหลายพ้ืนที่นํามาซึ่งปญหาเกี่ยวเนื่องที่สงผลโดยตรงตอการดํารงชีวิตของมนุษยมี
มากมายหลายปญหา ซึ่งปญหาขยะที่สงผลกระทบเหลานี้ประกอบดวย 

๑. ปญหามลพิษทางอากาศ 

                                         

๕ฉวีวรรณ ชินอรุณชัย,ขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร,(กรุงเทพมหานคร : กองสงเสริมและเผยแพรกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม, ๒๕๔๓), หนา ๓๒. 



๕๐๕ 

 

อากาศเสียโดยมากจะเปนปญหาสําหรับเมืองขนาดใหญทั่วโลกรวมทั้ งเมืองใหญในประเทศไทย การ
ปนเปอนสารพิษประเภทคารบอนมอนน็อกไซดในอากาศจากฝุนควันจากยานพาหนะ คารบอนไดออกไซดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงกลั่นน้ํามัน โรงงาน รวมทั้งฝุนละอองที่เกิดจากการคมนาคม การขนสง  การกอสราง กลิ่นเหม็นจากการ
สะสมของขยะมูลฝอย เศษอาหาร ซากพืช ซากสัตว ซึ่งกลิ่นจากซากสัตวยังคงอยูแมตนเหตุไดหมดไปเมื่อกวา ๓๐ ปที่
ผานมา เชนกลิ่นเหม็นสางจากระดูกสัตวแถวรังสิตและใกลเคียงเปนตน (RMUTT.สาเหตุและมลพิษทางอากาศ) 

๒. ปญหามลพิษทางน้ํา 
ปญหาน้ําเสียมาจากสาเหตุหลายประการ ขยะเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดน้ํา เสียจากการปนเปอนของสิ่งที่ติด

มากับขยะสูแหลงน้ําและการทําใหเกิดการอุดคันน้ําไมสามารถระบายไดทําใหเกิดการแชขังและเนาเสียในที่สุด น้ําที่เนา
เสียจากขยะสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของมนุษย สัตว พืช สภาพแวดแลว และระบบนิเวศน(Royal Melbourne 

Institute of Technology.สาเหตุและมลพิษทางน้ํา) 
๓. โรคที่เกิดจากขยะ 

ผูที่อยูอาศัยใกลชิดกับขยะรวมทั้งผูที่ตองสัมผัสกับขยะทั้งโดยตรงหรือโดยออมอาจเกิดโรคตางๆที่ขยะเปน
สาเหตุหรือปจจัยทําใหเกิดโรคตางๆอาทิ โรคผื่นคันทางผิวหนัง โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินอาหาร เปนตน (HEALTH Kapook.สาเหตุโรครายจากขยะ) โรคที่เกิดจากขยะสี่อันดับแรกไดแก ทองรวงทองเสีย 
โรคภูมิแพ คลื้นไสอาเจียน และ ปวดศีรษะ สารที่ปนเปอนมากับขยะเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดโรค สารแมงกานิส
(Manganese) จากถานไฟฉายเกา กระปองสีพลาสติก เครื่องเคลือบดินเผา ทําใหเกิดอาการปวดศีรษะ งวงนอน จิตไม
สงบ ประสาทหลอน ตะคริวกลามเนื้อ โรคทางสมอง สารปรอท(Mercury) จากหลอดฟลูออเรสเซนต กระปองยาฆาแมลง 
กระจกเงา ทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง เหงือกบวมอักเสบ เลือดออกงาย ปวดทอง ทองรวงอยางรุนแรง 
กลามเนื้อสั่งกระตุก สงผลกระทบตอประสาทสวนกลาง ทารกจะพิการตั้งแตอยูในครรภมารดา สารตะกั่ว (Lead) จากแบ
ตเตอรีรถยนต ยาฆาแมลง หมึกจากหนังสือพิมพ หลอดภาพชนิด CRT แผงวงจรเครื่องใชไฟฟาอิเลคทรอนิคส ทําใหเกิด
อาการปวดศีรษะ ตัวซีด ปวดหลัง ปวดเมื่อยกลามเนื้อ เกิดอาการทางสมอง ความจําเสื่อม ชัก หมดสติ สารแคดเมียม
(cadmium) จากถานนาฬิกาชนิดควอทซ แบตเตอรีโทรศัพท  สงผลกระทบตอไต กระดูก สารฟอสฟอรัส(phosphorus) 

จากยาเบื่อหนู แผงวงจรโทรศัพท กระปองสีพลาสติก สีน้ํามัน ทําใหเหงือกบวม เยื่อบุปากอักเสบ ระบบประสาทถูก
ทําลาย กระทบระบบยอยอาหาร และยังมีสารอ่ืนที่ปนเปอนมากับขยะทําใหเกิดโรคอีกมากมาย ขยะเปนปจจัยสําคัญท่ีทํา
ใหเกิดโรคตางๆกับมนุษย๖ 

๔. ขยะเปนปจจัยในการสรางความรําคาญอ่ืนๆ 

เหตุรําคาญตาม พรบ.การสาธารณสุข ๒๕๓๔ หมายถึง เหตุหนึ่งเหตุใดที่อาจกอใหเกิดความเดือนรอนของ
ประชาชนผูอยูอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง ซึ่งทําใหเกิดปญหาทางเสียง ปญหาทางอากาศ ปญหาฝุนละออง ปญหาน้ําเนา
เสีย กลิ่นเหม็น ปญหาขยะมูลฝอย (พรบ.การสาธารณสุข ๒๕๓๔) ขยะเปนปจจัยหลักที่สําคัญที่ทําใหเกิดโรครําคาญ การ
กําจัดขยะเปนการลดเหตุรําคาญไดอยางมีนัยสําคัญ 

จังหวัดนครปฐมกับการกําจัดขยะ 

                                         

๖ภาณี คูสุวรรณ, การจัดการสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน,(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเอมพันธ, ๒๕๔๖) หนา ๖๕. 



๕๐๖ 

 

จากการที่จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่มีปญหาขยะตกคางระดับวิกฤตที่ตองเรงดําเนินการแกไขตาม
แผนปฏิบัติการที่สอนคลองกับแผนแมบทการกําจัดขยะ ๒๕๕๗ นครปฐมมีประชากร ๘๙๙.๓๔๒ ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ มากเปนลําดับที่ ๒๔ ของประเทศ สรางขยะ ๓๕๔,๔๗๗.๐๕ ตันตอป มีขยะตกคางสะสม ๓๕๓,๑๐๕ 
ตัน (PCD.Roadmap.แผนแมบทการกําจัดขยะ) มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ อปท๙๗ แหงสามารถกําจัดขยะได 
๒๖๒,๖๙๙.๗๐ ตันตอป เปนขยะที่กําจัดไดถูกตองตามหลักวิธีการ ๘๖,๑๓๖.๓๕ ตันตอป ขยะที่นําไปใชประโยชน 
๕๙,๗๔๕.๔๑ ตันตอป เกิดขยะตกคาง ๙๑,๗๗๗.๓๕ ตันตอไป ไดนําขยะไปทิ้งรวมกลางแจงโดยมิไดทําการคัดแยกขยะ
ตั้งแตตนทางซึ่งไมเปนไปตามหลักและวิธีการ ๑๗๖,๕๓๓.๓๕ ตันตอป บอขยะเอกชนตั้งอยูในสองอําเภอคือ อําเภอบาง
เลน และ อําเภอกําแพงแสน เปนการจางเหมาใหเอกชนดําเนินการ การนพขยะไปทิ้งตองผานเสนทางคมนาคมหลักที่มี
การสัญจรหนาแนนทําใหการขนยายขยะเปนไปดวยความยากลําบาก การจราจรติดขัด สงผลกระทบตอประชาชนที่อยู
ตามเสนทางการขนขยะ อนึ่งรถขนขยะมีจํานวนไมเพียงพอตอการขนขยะจึงทําใหเกิดปญหาขยะตกคางสะสมที่ตองไดรับ
การแกไขเรงดวนตามแผนแมบทการกําจัดขยะ ๒๕๕๗ เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีปริมาณขยะสะสมวิกฤติ จังหวัดนครปฐม
ไดจัดทําแผนปฏิบัติการการกําจัดขยะซึ่งเปนไปตามขอ ๘ และเปนไปตามแผนแมบทการกําจัดขยะ ขอ ๙(๑)ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการกําจัดขยะ ๒๕๕๗ ผูวาราชการจังหวัดจะตองดูแล อปท และ เจาพนักงานสวนทองถิ่นให
ปฏิบัติเปนไปตามแผนปฏิบัติการ ขอ ๙(๒) ติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ใหคําแนะนําหรือขอเสนอแนะเพ่ือแกไข
ปญหา อุปสรรค และ รายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามประเด็นการายงาน และ ระยะเวลา ขอ 
๙(๓) ปฏิบัติอ่ืนไดใหเปนไปตามระเบียบนี้ หรือ ตามท่ีกําหนดไวในแผนแมบท ขอ ๙(๔) 

จังหวัดนครปฐมไดจัดทําแผนปฏิบัติในการกําจัดขยะที่สอดคลองกับแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย ๕ ป 
(๒๕๕๘-๒๕๖๒) ของรัฐบาล เสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอนุมัติ โดยเมื่อวันที่ ๑๑ และ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม (นายชาติชาย อุทัยพันธ) จัดประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการการกําจัด
ขยะ ณ โรงแรมริเวอร อําเภอเมือง นครปฐม ซึ่งมีตัวแทน อปท. และ หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุม โดยมีคณะ
ผูจัดทําแผน ๕ ป นําเสนอรางเพ่ือรวมกันจัดทําแผนบริหารจัดการขยะ ๕ ปของจังหวัด และ พิจารณาแผนปฏิบัติการ 
และ แผนปฏิบัติการเรงดวนในการกําจัดขยะตกคาง เปนการขับเคลื่อนการกําจัดขยะตามแผนแมบทการกําจัดขยะ และ 
เสนอแผนปฏิบัติการใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอนุมัติ ผูวาราชการจังหวัดไดระดมแนวคิดตอแนว
ทางการกําจัดขยะมูลฝอบและของเสรยอันตรายโดยการรวมกลุมพ้ืนที่เพ่ือการกําจัดขยะแบบศูนยรวม(clustering) 

เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ (Local Manager Online.จังหวัดนครปฐมจัดทําแผนกําจัดขยะ
แบบรวมศูนย) ในการประชุม ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอม ภาค ๕ (นายวรพล จันทรงาม) ไดแจงตอที่ประชุมวาการ
จัดทําแผนแมบทประกอบดวย ๔ ขั้นตอน แบงการดําเนินการเปน ๓ ระยะ ระยะเรงดวน ๕ เดือน ระยะปานกลาง ๑ ป 
ระยะยาว ๑ ปขึ้นไป โดยมีเปาหมายกําจัดขยะตกคางสะสมวิกฤติ กําหนดรูปแบบการกําจัดขยะมูลฝอยปนเปอนที่
เหมาะสมถูกตองตามหลักวิชาการซึ่งเปนขยะมูลฝอยใหม การประชุมครั้งนี้ใหความสําคัญตอการลดปริมาณขยะโดยการ
คัดแยกขยะตั้งแตตนทาง การกําจัดขยะมูลฝอยแบบศูนยรวม การกําจัดขยะโดยใชเทคโนโลยีแบบผสมผสาน การแปรรูป
ขยะใหเปนพลังงาน การสรางมูลคาเพ่ิมขยะดวยการขาย การกําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับขยะอันตราย ขยะพิษ ขยะ
ปนเปอน การสรางวินัย การใหความรู การสรางความตระหนัก และ การบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดใหกับคนเพ่ือการ
บริหารจัดการขยะที่ยั่งยืน อนึ่งที่ประชุมไดกําหนดพ้ืนที่กําจัดขยะแบบรวมศูนย ๓ ขนาดคือ Model L เปนพ้ืนที่รองรับ
ขยะตั้งแต ๓๐๐ ตันตอวันขึ้นไป Model M รองรับขยะตั้งแต ๕๐-๓๐๐ ตัน ตอวัน และ Model S รองรับขยะตั้งแต ๕๐ 



๕๐๗ 

 

ตันตอวันลงมา การกําหนดแนวทางการกําจัดขยะจกคางใหแลวเสร็จภายในหกเดือน ไดขอให อปท และหนวยงานที่
เกี่ยวของปฏิบัติใหเปนไปตาม มาตรา ๘๐ แหงกฎกระทรวง ในการควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษที่ปลอยน้ําเสีย เพ่ือฟนฟู
คุณภาพแมน้ําทาจีน(นครชัยศรี)ที่อยูในสภาพเสื่อมโทรม รวมถึงการกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการขยะ Model ๓Rs

คือ Reduce ลดการสรางขยะ Reuse  นํากลับมาใชซ้ํา Recycle การนํากลับมาใชใหม ซึ่งเกี่ยวของกับการคัดแยกขยะ
ตั้งแตตนทาง 

แนวทางการกําจัดขยะที่ย่ังยืน 

การจะทําใหปญหาขยะไดรับการจัดการที่ยั่งยืนคงไมสามารถดําเนินการในลักษณะวิ่งตามปญหาอยางเดียวได
แตตองผสมผสานรูปแบบที่หลากหลายตั้งแตพฤติกรรมหรือการสรางวินัยในตนเองซึ่งเปนสวนสําคัญไปจนถึงการใช
ประโยชนจากขยะและวิธีการตามหลักวิชาการที่เหมาะสม รวมถึงการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ซึ่งแนวทางที่จะ
สรางความยั่งยืนการจัดการขยะในหลายแนวทางประกอบดวย๗ 

๑. แนวทางการกําจัดขยะในพุทธศาสนา  
พระพุทธเจาทรงกําหนดแนวทางเกี่ยวกับขยะโดยเนนการลดเหตุหรือปจจัยที่ทําใหเกิดขยะดวยวิธีการ ใหกิน

นอยใชนอย อยูอยางพอเพียงเปนแนวทางที่อยูอยางผสมกลมกลืนกับธรรมขาติและสิ่งแวดลอม ใชทรัพยากรอยางชาญ
ฉลาด สอนใหเกิดการพัฒนาจิตใจ พฤติกรรม มีศีลธรรมในตนเอง (ประเวศ อินทองปาน.พุทธศาสนากับการอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) ปญหาเกิดจากมนุษยเปนผูสรางหากจะดับปญหาตองทําใหมนุษยไมสรางปญหา ในพุทธ
ศาสนาหามสรางสิ่งปฏิกูล ในสิกขาบทที่ ๔ วาดวยพระพุธศาสนากับน้ํา ทรงบัญญัติไว “ภิกษุพึงทําการสิกขา(คระหนัก)วา
เราไมวาอาพาธจักไมถายอุจจาระ  ปสสาวะ หรือบวนเขฬะ(น้ําลาย) ลงบนของสดเขียว ในน้ํา (พระไตรปฎก ฉบับหลวง.
วินัย มหา.๒๘๕๖/๔๖๐-๔๖๔) เนื่องจากสิ่งปฏิกูลจากมนุษยเมื่อมีจํานวนมากขึ้นจนถึงระดับหนึ่งจะเปนปจจัยที่ทําลาย
สิ่งแวดลอมจึงบัญญัติเปนขอหามไว ในหลายประเทศเชนสิงคโป มีกฎหมายลงโทษสําหรับผูที่บวนน้ําลายหรือเสมหะลงใน
บริเวณที่กฎหมายหามไว พระพุทธเจาทรงมุงเนนการสรางจิตสาธารณะ เชนการใหตระหนักวาปญหามลพิษเกิดจากการ
สรางของมนุษยเองที่ขาดจิตสํานึก การจอดรถยนตโดยไมดับเครื่องยนต การทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงสูแหลงน้ํา เปนการ
สรางมลพิษทางอากาศและน้ําเนาเสียการแกไขปญหาขยะ และ มลพิษ ตามแนวทางของพุทธศาสนามุงเนนที่การสราง
จิตสํานึก ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน แกปญหาจากการไมสรางเหตุและปจจัยใหเกิดปญหา เปนการแกปญหาที่ยั่งยืน๘ 

๒. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม 

มนุษยชวยกันสรางขยะคนละคนละประมาณ ๑ กิโลกรรมตอวัน หรือคนละ .๙๕ กิโลกรรมตอวัน
(thaipublica.วาระแหงชาติวาดวยขยะ.๒๐๑๒) จังหวัดนครปฐมมีประชากร ๘๙๙.๓๔๒ คน ไมรวมประชากรแฝง สราง
ขยะวันละ ๙๗๑ ตันเศษ หรือประมาณ ๓๕๔,๕๐๐ ตันตอป เฉลี่ยสรางขยะตนละ ๑๐๗ กิโลกรรมตอวัน สูงกวาคาเฉลี่ย
การสรางขยะของคนเอเชีย ขยะที่เกิดขึ้นกําจัดไดวันละ ๗๒๐ ตัน คิดเปน ๗๔ เปอรเซ็นต ตกคางสะสม ๒๕๑ ตัน ที่ ๒๖ 
เปอรเซ็นต จากการสํารวจพบวาขยะที่เกิดจากอาหารที่เหลือ สวนประกอบของอาหาร บรรจุภัณฑอาหาร อยูที่รอยละ 

                                         

๗วินัย วีระวัฒนานนท และอุทุมพร ไพลิน,การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน,(กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพประสานมิตร, 
๒๕๔๕), หนา ๕๓. 

๘ Koufman, H.F. ,  Participation Organized Activities in Selected Kentucky Localities, ( Agricutural 
Experiment Station Bulletins. March, ๑๙๔๙), p ๗. 



๕๐๘ 

 

๓๓ นั่นคือขยะที่เกิดขึ้นจํานวน ๙๗๑ ตัน เปนขยะในสวนที่เกี่ยวของกับอาหาร ประมาณ ๓๒๐ ตัน หากดูถึงจํานวน
ครัวเรือนในจังหวัดนครปฐม มีจํานวน ๓๓๘,๐๑๙ ครัวเรียน ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ (สํานักงาน กสทช.
จํานวนครัวเรือนรายจังหวัดในประเทศไทย) และจากการเก็บขอมูลจากครัวเรือน จํานวน ๑๐๑๕ ครัวเรือน เปนเวลา ๗ 
วันพบวา ครัวเรือนที่ประกอบอาหารรับประทานเองทุกมื้อหรือบางมื้อจะมีถุงพลาสติก และ โฟม หรือสิ่งบรรจุอาหาร 
จํานวน ๓๐ ใบ/ชิ้น ตอวัน จากผลการสํารวจนี้หากนํามารณรงคใหครัวเรือนประมาณ ๖๐ เปอรเซ็นต ที่มีการประกอบ
อาหาร ในนครปฐมประมาณ ๒๐๓,๐๐๐ ครัวเรือน ใชบรรจุภัณฑอาหาร ๖,๐๘๔,๓๔๒ ชิ้น ลดการใชบรรจุภัณฑลง
ครัวเรือนละ๑๐ ใบ/ชิ้น ตอวัน จะสามารถลดถุงพลาสติกหรือโฟม วันละประมาณ ๒,๐๓๐,๐๐๐ ใบ/ชิ้น หรือ ประมาณ 
๖๐,๙๐๐,๐๐๐ ใบ/ชิ้น ตอเดือน ตัวเลขดังกลาวเปนชุดตัวเลขที่มีนัยสําคัญตอการลดปริมาณขยะของจังหวัดนครปฐมกล
ยุทธที่นําไปสูผลตามเปาหมายคือ สรางความเขาใจใหรู  สรางความตระหนัก ใหเห็นความสําคัญ สวนราชการ 
สถาบันการศึกษา อปท. เปนหนวยขับเคลื่อน สรางแคมเปญระดับจังหวัด เริ่มพรอมกันทุกภาคสวน สวนราชการ อปท. 
ทองที่ บริษัท/หางราน วัด ทุกภาคสวน เริ่มพรอมกัน(kickoff) มีปายประชาสัมพันธและชองทางการประชาสัมพันธทุก
ชองทางแสดงถึงอัตราการลดการใชบรรจุภัณฑอาหารแบบวันตอวัน หากเปนไปตามเปาหมายจะทําใหลดปริมาณขยะ
สะสมไดประมาณ ๑๕ เปอรเซ็นตหรือ ประมาณ ๑๔๖ ตันตอวัน ทําใหขยะตกคางเหลือเพียง ๑๐๕ ตัน ตอวัน หากมี
แนวทางอ่ืนที่เหมาะสมสนับสนุนใหลดการใชหรือสรางขยะจะทําใหปญหาขยะนอยลง หือ หมดไป 

๓. ลดขยะโดยการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง 
การลดขยะตั้งแตตนทางเปนวิธีการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับขยะดวยการคัดแยกขยะออกตามชนิดของขยะจะทํา

ใหสามารถนําขยะที่สามารถนํากลับมาใชไดมาใช ขยะที่นําไปผานกระบวนการทําใหมสามารถนําไปทําใหมได ขยะที่เปน
สิ่งมีมูลคาสามารถขายใหผูประกอบการโดยตรง แนวทางการคัดแยกขยะเปนแนวทางการลดปริมาณขยะที่จะเขาสูระบบ
อยางมีประสิทธิภาพ เอกชนไดนํารองไปแลวเชน สถานีบริการน้ํามัน ปตท. เปนตน สถาบันการศึกษาหายแหงไดนําแนว
ทางการคัดแยกขยะเพ่ือสรางมูลคาไปใช แตยังไมเปนการแพรหลาบ แนวทางที่สามารถเสริมการคัดแยกขยะหรือการลด
ปริมาณขยะ อาทิเลือกใชบรรจุภัณฑนอยชิ้น (Refill) มีสินคาหลายชนิดเปนชนิดที่ซื้อมาเติมได ใชสินคาประเภทนี้จะ
สามารถบรรจุภัณฑหลักที่สามารถใชไดหลายครั้ง และ มีขยะนอยลงซอมแซมเพ่ือนํามาใช (Repair)อุปกรณหลายอยาง
สามารถซอมแซมใหอยูในสภาพใชสอยไดหากมีการซอมแซมจะทําใหลดปริมาณขยะขนาดใหญทําลายยากลงอยางมากลด
การใชหรือใชใหนอยลง (Reuse)ใชทุกอยางเทาที่จําเปน ลดการซื้อหรือหาสิ่งที่ไมจําเปนลงจะทําใหลดปริมาณขยะลงได
จํานวนมากพอสมควรนํากลับมาใชใหม (Recycle)การนํากลับมาใชใหมเปนการลดการใชทรัพยากรเพ่ือการผลิตลงอยาง
มาก เปนการลดขยะท่ีจะเกิดขึ้นจากการทิ้งสิ่งที่สามารถนํากลับไปใชใหมไดอยางมาก๙ 

บทสรุป 
แนวทางการกําจัดขยะอยางยั่งยืนการจะทําใหปญหาขยะไดรับการจัดการที่ยั่งยืนคงไมสามารถดําเนินการใน

ลักษณะวิ่งตามปญหาอยางเดียวไดแตตองผสมผสานรูปแบบที่หลากหลายตั้งแตพฤติกรรมหรือการสรางวินัยในตนเองซึ่ง

                                         

๙Fornaroff, A.,  Community involvement in Health System for Primary Health Care, ( Geneva : World 
Health Organization, ๑๙๘๐), p ๓๕. 
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เปนสวนสําคัญไปจนถึงการใชประโยชนจากขยะและวิธีการตามหลักวิชาการที่เหมาะสม รวมถึงการบังคับใชกฎหมาย
อยางเครงครัด ซึ่งแนวทางที่จะสรางความยั่งยืนการจัดการขยะในหลายแนวทางประกอบดวย 

๑. แนวทางการกําจัดขยะในพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงกําหนดแนวทางเกี่ยวกับขยะโดยเนนการลดเหตุ
หรือปจจัยที่ทําใหเกิดขยะดวยวิธีการใหกินนอยใชนอย อยูอยางพอเพียงเปนแนวทางที่อยูอยางผสมกลมกลืนกับธรรมขาติ
และสิ่งแวดลอม ใชทรัพยากรอยางชาญฉลาด สอนใหเกิดการพัฒนาจิตใจ พฤติกรรม มีศีลธรรมในตนเอง 

๒. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมโดยการลดการใชวัสดุสิ้นเปลือง 
๓. ลดขยะโดยการคัดแยกขยะตั้งแตตนทางการลดขยะตั้งแตตนทางเปนวิธีการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับขยะดวย

การคัดแยกขยะออกตามชนิดของขยะจะทําใหสามารถนําขยะที่สามารถนํากลับมาใช ไดมาใช ขยะที่นําไปผาน
กระบวนการทําใหมสามารถนําไปทําใหมได 
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รูปแบบการจัดการกลยุทธการเผยแผพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครปฐม 

  พระครูใบฎีกาธีรยุทธ  จนฺทูปโม (ภูโคกหวาย) 
อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี 

 

บทคัดยอ 
  

 การเผยแผพระพุทธศาสนาในยุคแรก เริ่มตนเมื่อพระพุทธเจาทรงสงสาวกรุนแรกออกไปประกาศศาสนาทรงมี
พระดารัสวา “พวกเธอจงเที่ยวจาริก เพ่ือประโยชนและความสุขแกชนหมูมาก เพ่ืออนุเคราะหโลก เพ่ือประโยชนเกื้อกูล
และความสุขแกทวยเทพและมนุษย พวกเธออยาไดไปรวมทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามใน
ทามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริบูรณบริสุทธิ์ สัตวทั้งหลายจาพวกที่มีธุลี
คือกิเลสในจักษุนอยมีอยู เพราะไมไดฟงธรรมยอมเสื่อม ผูรูทั่วถึงธรรมจักมีดูกรภิกษุทั้งหลายแมเราก็จักไปยังตาบลอุรุ
เวลาเสนานิคมเพ่ือแสดงธรรม” ในครั้งนั้นมีพระสมณทูตจานวน ๖๐ องคเกิดขึ้นครั้งแรก การเผยแผธรรมในครั้งนั้นโดยมี
จุดมุงหมายคือเพ่ือประโยชนและความสุขแกชนหมูมาก อะไรคือประโยชน ในพระพุทธศาสนาแสดงประโยชนไว ๓ 
ประการดังที่พระพุทธองคตรัสไวในสังยุตตนิกาย นิทานวรรควา “ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันบุคคลผูเล็งเห็นประโยชนตน 
สมควรแทเพ่ือยังกิจใหถึงพรอมดวยความไมประมาท หรือบุคคลผูเล็งเห็นประโยชนผูอ่ืน สมควรแทเพ่ือยังกิจใหถึงพรอม
ดวยความไมประมาท ก็หรือวาบุคคลผูมองเห็นประโยชนทั้งสองฝายสมควรแทจริงเพ่ือยังกิจใหถึงพรอมดวยความไม
ประมาท” การเผยแผพระพุทธศาสนาในยุคแรกเริ่มตนดวยภิกษุที่เปนพระอรหันตเพียง ๖๐ องค ตอมาเม่ือจานวนภิกษุมี
จานวนมากขึ้น พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง จนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจากอนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไดแสดง
ธรรมแกภิกษุทั้งหลายวา “ธรรมและวินัยอันใดเราแสดงแลว บัญญัติแลวแกพวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น จักเปนศาสดา
ของพวกเธอโดยกาลลวงไปแหงเรา” ภายหลังพุทธปรินิพพานคณะสงฆบริหารดวยธรรมวินัย 

 

คําสําคัญ : รูปแบบการจัดการกลยุทธ, การเผยแผพระพุทธศาสนา,  
 

ABSTRACT  

 .  

In the early days of Buddhism. Beginning when the Buddha sent his disciples out to preach the 
religion first had the David Russell said. "They're saying, Go Pilgrimage For the benefit and happiness to 
the masses. For helping the world The benefits and happiness of gods and humans. They do not have 
to include the same two. Go preach in primary care Beauty in the midst of the most beautiful virgins 
and proclaim the consonant abundant pure semantics. Animals from the dust with a little passion in 
the eye. It would not be fair hearing loss. The fair will have a thorough knowledge O ye priests, although 
we were able to sub Uruguay Senanikom time to preach "the Pontifical Mission in the amount of 60 
he took first place. The Missionary By that time, the aim is for the benefit and happiness to the masses. 
What are the benefits Show interest in Buddhism, the Buddha said in the first three weeks of the sect 
Paiute tales paragraph says "O ye priests. The person who saw their benefits. True to its mission to 
provide up accompanied by a precaution. Or a person who sees the benefit of others. True to its 
mission to provide up accompanied by a precaution. So that people who see the benefit of both sides 
deserve true to the mission to reach with vigilance, "the propagation of Buddhism in the early start with 
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a monk at a Buddhist saint just 60 episode when the number of priests has dishes. many more 
Buddhism flourished The Buddha went off before Khan's death the priests to preach unto them that. 
"We have already shown that they can fair and discipline. Commandments unto her That discipline and 
fair A lot of them by the prophets of our time is past, "the Buddhist Sangha Executive extinction with 
discipline. 
 
๑. บทนํา 

     พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในชมพูทวีปเมื่อประมาณ ๒๕๕๘ ปลวงมาแลว โดยมีพระพุทธเจาตรัสรูธรรม 
หลังจากพระองคทรงพยายามบากบั่นในการแสวงหาโมกขธรรมเปนเวลา ๖ ป เมื่อตรัสรูแลว ในตอนแรกนั้นพระพุทธองค
ทรงมีพระทัยนอมไปเพ่ือความขวนขวายนอยเพราะทรงเห็นวาธรรมที่พระองคไดตรัสรูนั้นลึกซึ้งยิ่งนักยากที่ปุถุชนผูยังมี
กิเลสหนาจะรูตามไดทรงเปรียบบุคคลเชนกับดอกบัวที่มีลักษณะแตกตางกัน ทรงอุปมาเหมือนในกออุบล ในกอปทุมหรือ
ในกอบุณฑริก ดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก บางดอกท่ีเกิดในน้ํา เจริญในน้ํา ยังไมพนน้ํา จมอยูในน้ํา ดอกอุบล ดอก
ปทุม ดอกบุณฑริก บางดอกที่เกิดในน้ํา เจริญในน้ํา อยูเสมอน้ํา ดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก บางดอกที่เกิดในน้ํา 
เจริญในน้ํา ขึ้นพนน้ํา ไมติดน้ํา๑ จึงไดตัดสินพระทัยที่จะประกาศพระพุทธศาสนาโดยทรงใชเวลาตลอดหนาฝนแรก
รวบรวมพระสาวกได ๖๐ รปู  ในยุคเริ่มแรกแหงการประดิษฐานและเผยแผพระพุทธศาสนาไดอาศัยบทบาทขององคพระ
สัมมาสัมพุทธเจาและพระสงฆสาวกเปนหลักสําคัญโดยไดใชวิธีการตางๆจาริกสั่งสอนเพ่ือนําประชาชนใหไดเขาถึงพระ
ศาสนาโดยดําเนินตามพุทธปณิธานที่พระองคไดทรงตรัสไว    
      ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ เปนศูนยรวมจิตใจของคนในชาติมาชานาน อาจกลาวได
วา พุทธศาสนาเปนเสมือนรากเหงาแหงความเปนชาติและเปนเอกลักษณดั้งเดิมของชาติไทยทั้งทางสังคมและวัฒนธรรม๒ 
การที่พระพุทธศาสนาดํารงเปนเอกลักษณของชาติไทยมาแตอดีตจวบจนปจจุบันนั้น เพราะพุทธบริษัททั้ง ๔ คือ ภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกาชวยกันทํานุบํารุงและประกาศหลักคําสอนคือธรรมวินัยอันเสมือนเปนตัวแทนของ
พระพุทธเจาที่พระองคทรงฝากไวเมื่อคราวปรินิพพาน โดยเฉพาะพระสงฆซึ่งเปนบริษัทหนึ่งมีหนาที่โดยตรงในการเผยแผ
หลักคําสอน โดยประยุกตและปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อธรรม ทั้งที่เปนสื่อภายในและสื่อภายนอกตาง ๆ ใหเขากับยุค
สมัยที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว การเผยแผพุทธศาสนาปจจุบันนั้น การสื่อสารมีความกาวหนาและสังคมมีความซับซอนและ
มีขนาดใหญมากขึ้น สังคมยุคกอนเกาถูกเชื่อมโยงดวยระบบการสื่อสารหลายรูปแบบ การสื่อสารเปนกระบวนการ 
(Process) ที่มีความสําคัญตอมนุษยทั้งในดานการดําเนินชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา จนอาจกลาวไดวา การ
สื่อสารเปนฟนเฟองของเครื่องจักรกลแหงสังคมทําใหสังคมดําเนินไปอยางไมหยุดยั้ง๓ ดังนั้นพระสงฆตองมีวิธีการและ
เทคนิคการสื่อธรรมที่เหมาะสม อีกทั้งตองเปนกัลยาณมิตร มีความรูพอเพียง เสียงดังกังวาน ปฏิภาณวองไว จิตใจสะอาด 
มารยาทเรียบรอย๔ เปนผูปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยแลวนํามาสั่งสอนแกประชาชน แมผูไดสดับฟงทราบเนื้อความและ
ปฏิบัติตามก็ไดบรรลุประโยชนสุขสมแกความปฏิบัติ โดยยึดถือเหลาพระอริยะสาวกผูเผยแผหลักคําสอนเปนแบบอยางที่ดี
ดังที่ปรากฏในพระไตรปฎก  พระผูมีพระภาคทรงบําเพ็ญพระกรณียกิจในการประกาศหลักพุทธธรรม  พรอมทั้งหนทาง

                                         

 ๑วิ.ม. (ไทย) ๔/๙/๑๔.   

  ๒คะนึงนิตย  จันทบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพภาพพิมพ จํากัด, 

๒๕๓๒), หนา ๒๑๗. 
  ๓กิติมา  สุรสนธิ, ความรูทางการสื่อสาร, (กรุงเทพมหานคร : คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๔๔), หนา ๑. 
  ๔องคการเผยแผวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร , วิชาการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๙๑. 
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ปฏิบัติดังกลาวก็เพ่ือประโยชนและความสุขของชนเปนอันมาก เพ่ืออนุเคราะหชาวโลกเพ่ือประโยชนเกื้อกูลและความสุข
แกทวยเทพและมนุษยทั้งหลาย การเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้น ไดกระทํากันหลายรูปแบบ เชนการแสดง
ธรรม การสนทนาธรรม การแนะนําสั่งสอน การปฏิบัติตนใหเปนที่นาเลื่อมใส และการตอบปญหาขอของใจสงสัย เปนตน 
ตั้ งแตนั้นมาพระพุทธศาสนาไดแพรหลายไปยังถิ่ นตางๆ ของชมพูทวีปหรือประเทศอินเดีย  มีผูหันมานับถือ
พระพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก หลังจากพระพุทธองคดับขันธปรินิพพาน พระอริยสาวกไดสานตอพุทธปณิธานชวยกัน
เผยแผพระพุทธศาสนาเรื่อยมา มีพัฒนาการมาโดยลําดับ จนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระเจาอโศกมหาราชกษัตริยแหง
ราชวงศโมริยะ เปนยุคที่พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองที่สุด พระองคทรงเปนราชาอุปถัมภกการสังคายนาครั้งที่ ๓ ในป 
พ.ศ. ๒๓๖ เมื่อทําการสังคายนาสําเร็จแลว ไดสงสมณฑูตไปเผยแผพระพุทธศาสนายังนานาประเทศ จํานวน ๙ สาย 
เฉพาะสายที่ ๘ โดยการนําของพระโสณเถระและพระอุตตรเถระ ไดนําพระพุทธศาสนามายังดินแดนสุวรรณภูมิ (ประเทศ
ไทย, พมา และมอญ) ใน พ.ศ. ๒๓๖ นับตั้งแตนั้นเปนตนมาวิถีชีวิตของคนไทยก็ผูกพันกับพระพุทธศาสนามาโดยตลอด
จนถึงปจจุบัน การเผยแผพระพุทธศาสนาใหเปนที่แพรหลายในทุกยุคทุกสมัยนั้น พระสงฆสาวกนับวาเปนผูมีบทบาท
สําคัญ เพราะพระสงฆเปนสวนหนึ่งของพระรัตนตรัยและในฐานะที่พระสงฆเปนผูเผยแผพระพุทธศาสนา จึงไดกลายเปน
ผูนําทางจิตใจของประชาชนและจากการที่พระสงฆเปนผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ  ทําใหชาวบานเห็นวาพระสงฆเปนผูมี
ศีลธรรม มีความบริสุทธิ์และเสียสละเพ่ือผูอ่ืน ตางยอมรับนับถือและยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเต็มใจ โดยเฉพาะ
ประชาชนไทยสวนใหญ รอยละ ๙๐ ใชพระพุทธศาสนาเปนหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ จะเห็นไดวาพระสงฆสาวกเปนผูที่มุง
สรางสรรคสิ่งดีงามใหเกิดแกสังคมสวนรวมเปนสําคัญ ดังรูปแบบและวิธีการนําเสนอพุทธธรรมที่นํามาเผยแผนั้น จะเห็น
ไดวา ถือไดวาเปนรูปแบบและหลักคําสอนที่มีคุณคา มีประโยชนตอครอบครัว สังคมและประเทศชาติอยางแทจริง  
 

 รูปแบบการจัดการกลยุทธ     
 ความรูในองคกรนับเปนทุนที่สําคัญจึงตองมีการจัดการความรูที่เหมาะสม ดังนั้นองคกรตองเลือกรูปแบบการ

จัดการความรูที่เหมาะสมกับองคกรของตัวเอง  เพ่ือที่จะไดนํารูปแบบนั้นมาประยุกตใชจัดการกับความรูนั้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  การที่องคกรจะเลือกรูปแบบของการจัดการความรูมาใชนั้นองคกรจะตองศึกษารูปแบบของการ
จัดการความรูตางๆ มาเปรียบเทียบกันและ นํามาประยุกตใชใหเหมาะสม รูปแบบการจัดการความรูขององคกรก็มี
หลากหลายรูปแบบดวยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การเรียนรูแบบ วงลูปเดียว (Single Loop Learning) การเรียนรูในแบบนี้จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อองคกรเผชิญหนา
กับปญหาและความผิดพลาดทางการจัดการใหมุงแกปญหาเฉพาะหนา โดยมีการเรี ยนรูดวยตนเองเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและการสะสมการเรียนรู 

การเรียนรูแบบลูปซอน (Double Loop Learning) เปนการเรียนรูเพื่อแกปญหาและสนับสนุนการตัดสินใจอยาง
มีประสิทธิผลซึ่งเปนองคกรแหงการเรียนรูซึ่งกอใหเกิดการสรางการเรียนรูและเปนที่มาของแบบจําล องธุรกิจใหมที่
สอดคลองกับความซับซอนของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมการแขงขัน 

การเรียนรูแบบลูปสามชั้น (Triple Loop Learning) เปนการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาหลักการใหมที่องคการ
สามารถนําไปดําเนินการในขั้นตอไป 

 
การจัดการความรู 

รูปแบบการจัดการความรูใน มีหลากหลายรูปแบบดวยกันแตการนํามาใชนั้นองคกรตางๆ ก็มีการประยุกตใช
เพ่ือใหเหมาะสมกับองคกรของตัวเองในครั้งนี้จะกลาวถึงรูปแบบการจัดการความรูที่ไดรับความนิยมในประเทศไทย 2 
รูปแบบ คือ Tuna Model และ Xerox Model  และอีก 1 รูปแบบทีจะกลาวถึงเปน Model ที่นาสนใจที่คิดคนและ
พัฒนาโดย คือ i-cando Model โดยมีรายละเอียดของแตละรูปแบบดังนี้ 
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1. Tuna Model แนวคิดรูปแบบการจัดการความรู ของสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.) ใน
รูปแบบปลาทูนั้น มีแนวคิดที่วา ปลาทู 1 ตัวมีการแบงออกเปน 3 สวน ซึ่งจะอธิบายวาแตละส วนคืออะไรมีความสําคัญ
อยางไร 

เปาหมาย (สวนหัวปลา) หรือ KV (Knowledge Vision) 
สวนหัวที่ทําหนาที่มองหาเสนทางที่เดินทางไป แลวคิดวิเคราะหวา จุดหมายอยูที่ไหนตองวายแบบใดไปใน

เสนทางไหน และไปอยางไร ในที่นี้เราจะเปรียบเปน การบงชี้ความรู (Knowledge Identification) กอนที่เราจะทํางาน
อะไรซักอยางเราตองรูกอนวาเราตองการอะไร จุดหมายคืออะไร และตองทําอยางบาง 

สวนกิจกรรม (ตัวปลา) หรือ KS (Knowledge Sharing) 
สวนลําตัวที่มีหัวใจของปลาอยูทําหนาที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสวนตางๆของรางกาย ในที่นี้เราจะเปรียบเปน  การ

แบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) คือเราจําเปนตองสรางบรรยากาศที่เกิดการเรียนรูเพ่ือใหคนเขามา
แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน 

สวนการจดบันทึก (หางปลา) หรือ KA (Knowledge Access) 
หางปลา ทําหนาที่เปนแรงผลักดันใหเกิดการเคลื่อนที่ไป เปรียบเสมือนการเขาถึงความรู  (Knowledge Access) 

หรือ คลังความรู ที่ไดจากการเก็บสะสมความรูที่มาจากการแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งความรูเหลานี้อาจอยูในรูปแบบเอกสาร
หรือ คูมือตางๆ 

โดยทุกสวนนั้นมีความสําคัญ และ เชื่อมโยงถึงกันเพ่ือใหการจัดการความรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพหากสวนใด
ที่ทําแลวบกพรองหรือไมชัดเจนก็จะสงผลกระทบตอสวนอื่นๆ ตามมาดวย 

2. Xerox Model  
 รูปแบบของการจัดการความรู เปนรูปแบบที่บริษัท Xerox Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการ
นํามาใชอยางประสบความสําเร็จ (ตามแนวคิดของ Mr. Robert  Osterhoff) และมีหลายองคการในประเทศไทยที่มีการ
นํารูปแบบนี้มาเปนกรอบแนวคิดในการจัดการความรู ประกอบดวยกระบวนการดังนี้  

�  การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม (Transition and Behavior Management) สราง
วัฒนธรรมที่เอ้ือตอการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรู ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจะตองไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบริหาร และความรวมมือของบุคลากรทุกระดับ 

�  การสื่อสาร (Communication) องคการตองมีการวางแผนการสื่อสารอยางเปนระบบ ตอเนื่อง และ
สม่ําเสมอ โดยคํานึงถึงเนื้อหา กลุมเปาหมาย รวมถึงชองทางในการสื่อสาร 

�  กระบวนการและเครื่องมือ (Process and Tools) มีกระบวนการและเครื่องมือที่เหมาะสม และเอ้ือใหเกิด
การแลกเปลี่ยนความรูในองคการ 

�  เรียนรู (Learning) เปนการเตรียมความพรอม สรางความเขาใจเพ่ือใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญใน
การจัดการความรู รวมถึงจัดการฝกอบรมที่เหมาะสมใหกับบุคลากร 

�  การวัดผล (Measurements) เลือกการวัดผลเพ่ือใหทราบถึงสถานะ ความคืบหนา และผลที่ไดเปนไป
ตามที่คาดหวังหรือไม อยางไร ซึ่งจะชวยใหองคการสามารถทบทวน และปรับปรุงกระบวนการตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายจองการจัดการความรู 

�  การยกยองชมเชยและใหรางวัล (Recognition and Rewards) มีการยกยองชมเชย และระบบการให
รางวัลเพื่อจูงใจใหบุคลากรเขารวมกิจกรรม 

โดยเปาหมายของการจัดการความรูจะถูกกําหนดใหสอดคลองกับทิศทางในการดําเนินธุรกิจ และเชื่อมโยงกับกล
ยุทธทางธุรกิจขององคกร 

3. I - Cando Model  
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รูปแบบการจัดการความรูผานเว็บที่เสริมสรางสมรรถนะของนักศึกษาครู เปนการนําเอาแนวคิดและหลักการของ
การจัดการความรู(Knowledge Management) และการเรียนรูผานเว็บ (Web-based Learning) มาผสมผสานกับ
แนวคิดพ้ืนฐานการเรียนรูที่เนนกิจกรรมผานเว็บ เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะของผูเรียน (Competency) โดยตนแบบ
ดังกลาวไดพัฒนาขึ้นอยางเปนระบบ (Systematic Approach) อันประกอบดวย 3 องคประกอบ หลัก ไดแก ปจจัย
นําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) 

ปจจัยนําเขา   
เปนองคประกอบพ้ืนฐานของการเรียนรูผานเว็บ (Elements of Web-based Learning) ซึ่งประกอบดวย

องคประกอบยอย 3 ดาน ไดแก ผูเรียน (Student) ผูสอน (Teacher) และปฏิสัมพันธ (Interaction) ทั้งนี้ลักษณะการ
เรียนรูดังกลาวจะอาศัยความสามารถของเทคโนโลยีการเรียนรูผานเว็บ 3 สวน ไดแก เทคโนโลยีการเรียนรูรวมกัน 
(Collaboration Technology) เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) และเทคโนโลยีฐานขอมูล 
(Storage Technology) 

กระบวนการ  
1.การคนคิดและสรรคสราง (Creating) คือ กระบวนการสราง การกําหนด การแสวงหา การดําเนินการ การ

จัดหา และการกําหนดเปาหมายหรือการนิยามความรูใหชัดเจนเพ่ือใหไดมาซึ่งความรู ขับเคลื่อนโดยกิจกรรมคิดคนคนหา
ตัวตน 

2.การพิจารณาและคัดสรร (Analyzing) คือ กระบวนการคิดวิเคราะห พิจารณาเลือกสรร กลั่นกรองความรู และ
การจัดประเภทหรือหมวดหมูความรู ขับเคลื่อนโดยกิจกรรมชุมชนคนสนใจ 

3.การลองทําและนําไปใช (Nurturing) คือ กระบวนการนําเอาความรูที่หาไดมาจากการพิจารณา และเลือกสรร
ความรู มาฝกกระทํา หรือลองทํา และประยุกตใชความรูในทางปฏิบัติ ซึ่งทําใหความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) 
สามารถถายโอนและปรับเปลี่ยนใหกลายเปนความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) 

4.การกระจายและแบงปน (Disseminating) คือ กระบวนการที่ไดจากการนําความรูไปลองทํา และประยุกตใช
ความรูแลวมาแบงปน แลกเปลี่ยน กระจาย และถายโอนความรูรวมกัน ขับเคลื่อนโดยกิจกรรมชุมชนคนปฏิบัติ 

5.การประเมินและปรับปรุง (Optimizing) คือ กระบวนการนําเอาความรูที่ไดจากการเผยแพรแลวมาประเมิน
และปรับปรุงดวยตนเองเพ่ือนําไปใชในการทํางานการแกไขปญหา หรือการตัดสินใจตางๆ ขับเคลื่อนโดยกิจกรรม
แบบอยางปฏิบัติที่เปนเลิศ 

ผลลัพธ  
ประกอบดวยการประเมินสมรรถนะการเรียนรูของผู เรียน(Competency) 3 ดาน ไดแก ดานความรู  

(Knowledge) พิจารณาจากผลการประเมินตนเองของนักศึกษา (Knowledge assessment) ด านทัศนคติ  
(Attitude)พิจารณาจากผลการประเมินทัศนคติของนักศึกษา (Attitude assessment) และดานทักษะ (Skill) พิจารณา
จากผลการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของนักศึกษา (Performance assessment) 

  

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการจัดการความรูในองคการ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญตอการจัดการความรูโดยเปนเครื่องมือที่สนับสนุนการจัดการความรูใน
องคการใหมีประสิทธิภาพ ตัวอยางของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกนํามาใชกับการจัดการความรู เชน  
 �  ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Document and Content Management Systems) 
 �  ระบบสืบคนขอมูลขาวสาร (Search Engines) 
 �  ระบบการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 
 �  ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส (Electronics Meeting Systems and VDO Conference) 
 �  การเผยแพรสื่อผานระบบเครือขาย (Web Board หรือ e-Discussion) 



๕๑๕ 

 

 �  ซอฟตแวรสนับสนุนการทํางานรวมกันเปนทีม (Groupware) 
 �  บล็อก (Blog หรือ Weblog) ซึ่งเปนเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความรู หรือประสบการณ ผานพ้ืนที่
เสมือน (Cyber Space) 
 

การเผยแผพระพุทธศาสนา 

        การเผยแผ  คือ การทําใหขยายออกไป การทําใหขยายวงกวางออกไป ทําใหแพรหลาย ออกไป การเผยแผ
พระพุทธศาสนาจึงไดแก การดําเนินงานเพื่อใหหลักธรรมคําสั่งสอนใน พระพุทธศาสนาแพรหลายออกไปในทุกสารทิศ มีผู
ศรัทธาเลื่อมใส เคารพ ยําเกรง ในพระรัตนตรัย นอมนําเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ มีหลั กการ
ใหญ ๆ ดังนี้ 
       ๑. หลักประโยชน ๓ การประกาศพระพุทธศาสนาโดยยึดหลักประโยชน และความสุข ของมหาชนเปนที่ตั้ง ถือเปน
วัตถุประสงคหลักในการเผยแผพระพุทธศาสนา ดังที่พระพุทธเจา ทรงประทานโอวาทใหแกเหลาพระสาวกชุดแรกที่ทรง
สงใหไปประกาศพรหมจรรยวา“พวกเธอ จงเที่ยวจาริก เพ่ือประโยชนและความสุขแกชนหมูมาก เพ่ืออนุเคราะหโลก เพ่ือ
ประโยชนเกื้อกูลและ ความสุขแกทวยเทพและมนุษย พวกเธออยาไดไปรวมทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงาม ใน
เบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ ครบบริบูรณ บริสุทธิ์..” 
       ๒. หลักไตรสิกขา หลักการที่สําคัญอีกประการคือ ไตรสิกขา คือ สิ่งที่เรียกวาความงาม ในเบื้องตน ไดแก ศีล งาม
ในทามกลางไดแก สมาธิ งามในที่สุด ไดแก ปญญา ปรากฏใน พระดํารัสที่สงสาวกไปเผยแผพระพุทธศาสนารุนแรก ซึ่งถือ
เปนหลักการสําคัญในการเผยแผ พระพุทธศาสนา การดําเนินงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูฟงไดนั้น หลักนี้ถือเปน
หลักใหญที่ ครอบคลุมการปฏิบัติใหบรรลุประโยชนที่ตนพึงปรารถนา ดังปรากฏในเมตตาสูตร ขุททกนิกาย วา“ผูฉลาด 
ในประโยชนมุงหวังบรรลุสันตบท ควรบําเพ็ญกรณียกิจ ควรเปนผูอาจหาญ ซื่อตรง เครงครัด วางาย ออนโยน และไม
เยอหยิ่งควรเปนผูสันโดษ เลี้ยงงาย มีกิจนอย มีความประพฤติ เบา มีอินทรียสงบ มีปญญารักษาตน ไมคะนอง ไมติดใน
ตระกูลทั้งหลายอนึ่ง ไมควรประพฤติความเสียหายใด ๆ ที่จะเปนสาเหตุใหวิญูชนเหลาอ่ืนตําหนิเอาได…” 
       ๓. ศักยภาพของมนุษย พระพุทธเจาถือหลักวา มนุษยเปนผูฝกได มนุษยสามารถที่จะรู ตามได ถาเขาไดฝกฝนตน
ตามหลักการที่แสดง การมองเชนนี้ เปนการมองที่ศักยภาพทางปญญา ของมนุษยมากกวามองในแงความแตกตางในดาน
ทางรางกาย ซึ่งถือเปนหลักใหญหลักหนึ่ง ที่นําไปสูการรับสมาชิก การพยายามที่จะทําใหเห็นอุดมการณที่เปนเหมือนการ
มองมนุษยทุกคน ที่จิตใจ มากกวามองรูปลักษณที่แสดงออกมาภายนอก อันจะนําไปสูการรับฟงคําสอนและนําไปปฏิบัติ 
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตามที่พระพุทธองคทรงแสดงไว โดยใชวิธีวิเคราะหผูฟง ดังนี้ 
๒. หลักการวิเคราะหผูรับสารตามแนวพุทธศาสนา 
        พระพุทธเจาทรงแยกวิเคราะหผูรับสารตามระดับปญญา ซึ่งแตกตางไปจากหลักการสื่อสาร ของนักวิชาการ
ตะวันตกที่วิเคราะหผูรับสารตามหลักพ้ืนฐานงายๆ เชน ลักษณะทางกายภาพ จิตใจ เชน หลักทฤษฎีความแตกตาง
ระหวางบุคคล ที่ใหขอคิดวาบุคคลมีความแตกตางกันในดาน บุคลิกภาพ สภาพจิตวิทยา ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ 
แตกตางกัน เนื่องจากมีการเรียนรูจาก สภาพแวดลอมที่แตกตางกัน แตสําหรับพระพุทธองคทรงแบงบุคคลที่จะสั่งสอน 
ตามระดับปญญา ซึ่งลึกซึ้งกวานักวิชาการตะวันตก พระองคจะทรงแสดงธรรม (หรือสื่อสาร) ตามความเหมาะสม ของ
บุคคล 
       ๑. ความแตกตางของบุคคล ๔ ประเภท  ทรงมองเห็นวาบุคคลมีความสามารถทางปญญา แตกตางกันเปน ๔ 
ระดับ คือ 
        ๑) อุคฆติตัญู ไดแก ผูมีภูมิปญญาที่สามารถเรียนรูและเขาใจพระธรรมคําสอนไดทันที เมื่อ ไดฟง เปรียบเสมือน
ดอกบัวเจริญเต็มท่ี ผลิโผลเหนือระดับน้ํา เตรียมที่จะบานไดทันทีเม่ือไดรับ แสงจากดวงอาทิตย 
        ๒) วิปจิตัญู ไดแก ผูสามารถเรียนรูไดเมื่อมีการอธิบายขยายความเพ่ิมเติม เปรียบเสมือน ดอกบัวที่ชูกานมาถึง
ระดับพ้ืนน้ํารอที่จะโผลพนน้ําในวันรุงขึ้นและเตรียมบานเมื่อไดรับแสงตะวัน 



๕๑๖ 

 

         ๓) เนยยะ คือ ผูที่อาจเรียนรูธรรมดวยอาศัยความเพียรอยางยิ่งยวดทั้งดวยการฟง การคิด การถาม การทองบน 
เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยูใตน้ํา ตองการเวลาในการโผลขึ้นสูพนผิวน้ํา เพ่ือเบงบานในโอกาสตอไป 

        ๔) ปทปรมะ ไดแก ผูซึ่งไมอาจเรียนรูและเขาใจในพระธรรมวิเศษ แมจะฟง คิดและทองบน อยางไรก็ตาม 
เปรียบเสมือนบัวที่จมติดอยูใตตม 

 

ความแตกตางของบุคคลโดยจริตนิสัย  

 บุคคลยอมมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน เนื่องจาก สาเหตุภายใน คือ จริตนิสัย ๖ ประการ ไดแก บางคนชอบ
สวยงาม (ราคจริต) บางคนชอบใชอารมณ  หุนหัน พลันแลน มักโกรธ (โทสจริต) บางคนก็ปกติลุมหลงเร็ว (โมหจริต) บาง
คนก็มีความเชื่อความศรัทธาโดยขาดปญญา (ศรัทธาจริต) บางคนก็มีปกติใชวิจารณญาณ กอนรับฟง (พุทธิจริต) บางคนก็
จัดอยูในพวกคิดมาก กังวลมาก หาขอยุติไดยาก (วิตกจริต) 
วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา 

        ๑. วิธีการที่ ๑ อนูปวาโท ไมวารายใคร ไมโจมตีใคร ไมโจมตีศาสนาอ่ืน แตใชปญญาบอกวา พระพุทธศาสนาดี
อยางไร 

       ๒. วิธีการที่ ๒ อนูปฆาโต ไมทํารายใคร ไมใชกําลังเพ่ือไปบังคับใหใครเชื่อ ไมทําราย ยึดหลักอหิงสาธรรม คือ ไม
เบียดเบียน ใชปญญาในการอางเหตุผล จนกระท่ังผูฟงอยากลงมือ ปฏิบัติดวยตนเอง 
        ๓. วิธีการที่ ๓ ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร มีความสํารวมในศีลและมารยาทใหดี 
        ๔. วิธีการที่ ๔ มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ รูจักประมาณในการรับประทาน รวมไปถึงการใชสอย ปจจัยสี่ จะไดเปนทาง
มาแหงความเคารพเลื่อมใสของผูไดพบเห็น 

        ๕. วิธีการที่ ๕ ปนฺตฺจ สยนาสนํ นั่งนอนใน ที่สงบ นักปฏิบัติธรรมตองรักความสงบ และรักในการอยูในท่ีสงบ 

                ๖. วิธีการที่ ๖ อธิจิตฺเต จ อาโยโค ประกอบความเพียรในอธิจิต ตองหมั่นฝกสมาธิเพราะ สมาธิ คือ แกนของ
การไดบรรลุมรรคผลนิพพาน 

หลักการเกี่ยวกับเนื้อหาที่เผยแผ 
                ๑. สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม สอนจากสิ่งที่รูเห็นไดงาย เขาใจกันอยูแลว ไปยังสิ่งที่รู เห็นไดยากหรือ
ยังไมเขาใจ เชน สอนหลักอริยสัจ ๔ ทรงนําเอาทุกข เปนตัวปญหาขึ้นแสดงกอน เพราะเห็นไดงาย เขาใจงาย จากนั้นก็
สาวไปหาเหตุของทุกข แลวโยงเขาถึงการดับทุกข พรอมบอกหนทางวา จะดับทุกขไดอยางไร 

       ๒. สอนลุมลึกลงตามลําดับ การสอนเรื่องจริงที่เคยรู ไปสูเรื่องจริงที่ผูฟงไมเคยรูมากอน ไดแก สอนแบบอนุปุพพิก
ถา ไตรสิกขา ๓ เปนตน โดยทานเปรียบเหมือนการเดินทางลงสูทะเล 

                ๓. สอนดวยอุปกรณเสริม ยกเรื่องที่มาแสดงใหดู เพ่ือผูฟงเห็นดวยตา ดวยหู เชน สอนพระนันทะ โดยทรง
นําไปชมนางฟา นางอัปสรที่สวยงาม เนื่องจากทานเปนคนรักสวยรักงาม เปนตน 

                ๔. สอนตรงจุด ตรงประเด็น ไมวกไปวนมาหรือสอนออกนอกเรื่อง 
                ๕. สอนแตพอดีเทาท่ีจําเปน สิ่งที่เขาอยากรู ไมไดสอนทุกเรื่อง 
                ๖. สอนมีเหตุมีผล ผูฟงตรองเห็นจริงตามได 
                ๗. สอนสิ่งที่มีความหมาย เปนประโยชน มีสาระแกผูฟง 
คุณสมบัติภายนอก (ทางกายภาพ) ของผูเผยแผ  

คุณสมบัติของผูเผยแผหรือผูสอน เปนสิ่งที่ทําใหผูฟงเกิดศรัทธาและยอมปฏิบัติตามใน คําสอนอยางนาอัศจรรย 
โดยผูสอนพึงมีคุณสมบัติที่ปรากฏภายนอกและคุณสมบัติภายใน ไดแก ดานบุคลิกภาพ หมายถึง รูปราง หนาตา น้ําเสียง 
อากัปกิริยา คือ การแสดงออก เคลื่อนไหว เปนมารยาทที่งดงาม สังคมยอมรับ เปนเสนห ผูกมัดใจคนผูไดเห็น มีทาทีสงา
ผาเผย องอาจ สงบเยือกเย็น 

 



๕๑๗ 

 

คุณสมบัติภายในของผูเผยแผ 
คุณธรรมที่ผูเผยแผพึงปฏิบัติและเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจหลักพุทธธรรม เพ่ือจะไดสอน ใหถูกประเด็น ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีจุดมุงหมาย ใหไดรับความสุขความเจริญแกผูฟง เปนที่ตั้งและมีจิตประกอบดวยเมตตา
ธรรมเปนหลัก ดังนี้ 
        ๑. ปณิธาน ในการแสดงธรรมตอผูฟง นักเผยแผพึงตั้งจิตไวในใจของตนกอน แสดงวา จักกลาวชี้แจงไปตามลําดับ
เหตุการณ พรอมยกเหตุผลใหสมจริงมาประกอบ แสดงดวยเมตตาจิต หวังอนุเคราะห ไมใชเพ่ือหวังลาภสักการะและไม
แสดงธรรมกระทบใครใหเสียหาย หรือตําหนิตรงๆ ทําใหผูฟงเกิดความไมพอใจ 
       ๒. ปฏิสัมภิทา ความเขาใจปญญา แตกฉานในอรรถะ (เนื้อหาสาระ) เขาใจในธรรม (อธิบาย ยอหรือพิสดารได) 
เขาใจในหลักนิรุกติ (การช่ําชองในภาษา) และเขาใจในหลักปฏิภาณ คือ ไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะหนา 
       ๓. พหูสูต การคงแกเรียน การไดฟงมาก จําได คลองปาก เพงพินิจใหขึ้นในใจของตนและ สามารถขบคิดไดดวย
ทฤษฎี คือ เห็นตามไดดวยเหตุผลที่เปนจริง 
         ๔.การรูจักแสดงธรรมไปตามขั้นตอน  การแสดงธรรมไปโดยคํานึงถึงภาวะของผูฟงเปนหลัก โดยเริ่มจากสิ่งที่มอง
เห็นไดดวยตา ไปจนถึงพิจารณาเห็นดวยปญญาภายในของตน ไดแก เลาเรื่องทานกถาใหฟงกอน (การใหทาน) ชี้แจงผลดี
ของการเปนคนมีศีล มีความประพฤติเรียบรอย ดีงาม จากนั้นก็เลาเรื่องสวรรค คือความสุขใจใหฟงถัดมา และโยงไปเรื่อง
โทษของกามท่ีทําใหมนุษย ตองทุกขกายทุกขใจอยูนี้ ขอสุดทาย  ชี้แจงทางออกจากกามหรือทางออกจากทุกข 
 
เอกสารอางอิง 
 

๑. ภาษาไทย : 

 ก. ขอมูลปฐมภูม ิ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพ 

 มหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
ข. ขอมูลทุติยภูมิ 

 

(๑) หนังสือ  

กิติมา  สุรสนธิ. ความรูทางการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร : คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๔. 
คะนึงนิตย  จันทบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพภาพพิมพ จํากัด, ๒๕๓๒. 
สุวรีย ศิริโภคาภิรมย. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี : ฝายเอกสารการพิมพ สถาบันราชภัฏเทพสตรี,  
 ๒๕๔๖. 
องคการเผยแผวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร. วิชาการศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง 
 กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
 
 
 
 
 
 



๕๑๘ 

 

รูปแบบการจัดการสาธารณปูการของพระสังฆธิการในจังหวัดนครปฐม 

 
พระครูปลัดประวิทย  วรธมฺโม 

อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี 

 

บทคัดยอ 

 การพัฒนาประเทศมุงเนนการพัฒนาความเจริญทางดานเศรษฐกิจ ทําใหสังคมไทยเปลี่ยนเปนสังคมเมือง 
ความสัมพันธและพ่ึงพาอาศัยกันของคนในชุมชนในสังคม เปลี่ยนไปเปนตางคนตางอยู เปนสังคมบริโภคนิยม ความเสื่อม
ถอยทางศีลธรรม จริยธรรมมีมากขึ้น และขาดศรัทธาในพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตของคนไทยเริ่มหางไกลจากวัดมากขึ้นทุก
ทีเปนปญหาสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ ๔ ปญหาที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา ที่สังเกตไดจากปรากฏการณทางสังคมไทยหลาย
ประการ เชน ผูเขาวัดสวนใหญเปนผูสูงอายุ วัยรุนหนุมสาวไมนิยมเขาวัด อันเนื่องมาจากสาเหตุ คือ พระภิกษุบางสวน
กระทาผิดหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตนไมกอใหเกิดศรัทธาตอประชาชน มีการสรางโบสถวิหารเกิน
ความจําเปน วัดบางวัดอาศัยกลวิธีในวงการธุรกิจ ดึงดูดใหคนยินยอมบริจาคทรัพยเพ่ือตอบแทนทางวัตถุเปนสําคัญ การ
บริหารจัดการองคกรใดก็ตาม จุดมุงหมายที่สําคัญอยูที่ความตองการใหบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผลอยูเสมอ ทั้งนี้ยอมจะตองอาศัยองค ประกอบหลายประการ คือ คนหรือบุคลากร (Man) เงินหรือ
งบประมาณ(Money) วัสดุอุปกรณ (Material) การจัดการหรือเทคนิคในการบริหาร (Management) องคประกอบทั้ง ๔ 
ประการมีความสําคัญมาก แตองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการบริหารจัดการองคการก็คือ คน หรือ บุคลากร ในการ
บริหารจัดการในองคการทางศาสนาก็เชนกัน วัดจะเจริญรุงเรือง เปนที่รมรื่นเปนที่ศรัทธา และอานวยประโยชนแกชุมชน
มากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับคน บรรดาสิ่งกอสรางโบสถ วิหาร ลานเจดีย ศาลาการเปรียญ วัสดุอุปกรณ และการเงิน จะมี
ความสมบูรณเพียงใดก็ไมมีความหมาย ถาบุคลากรเหลานั้นไมมีความรู ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายหรือวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการวัดใหมีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับความสามารถในการ
บริหารจัดการของพระภิกษุสามเณรภายในวัดเปนสําคัญ เจาอาวาส ซึ่งเปนผูปกครองคณะสงฆระดับตน ซึ่งมีหนาที่ในการ
บริหารจัดการวัดในดานตางๆ เจาอาวาส ซึ่งเปนผูนาเบื้องตนนับเปนปจจัยสําคัญในการนาองคกรไปสูเปาหมายแหงความ
สาเร็จ ทั้งนี้เพราะเจาอาวาสเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจ กําหนดนโยบาย และบริหารบุคลากรในองคกร ใหทา
งานอยางมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรจาเปนจะตองมีความสามัคคีและทางานใหสอดคลองสัมพันธกัน  
ระหวางผูนากับผูตาม เจาอาวาสนั้นมีภารกิจการบริหารจัดการวัดตามอํานาจหนาที่ของเจาอาวาสตามภารกิจของคณะ
สงฆ 
 

คําสําคัญ : การจัดการสาธารณูปการ, พระสังฆธิการ 

Abstracts 

The Developing countries, focusing on the development of mature economies. Thailand is a 
society changing society. Relationship and dependence of people in society. Switch to the people. As 
a society, consumerism The moral decline Ethics is more And lack of faith in Buddhism Thailand became 
a way of life far removed from the social problems are increasingly more and more problems with the 
four principles. The observation of social phenomena, such as Thailand, many people are mostly 
elderly. Young unpopular measure. The reason is due to the monks some offense doctrine of Buddhism. 



๕๑๙ 

 

Behave and not cause the public to believe. The creation of a church than is necessary. Some are 
relying on tactics in the business. Attracting people to accept donations in return for the key material. 
The management of any organization The aim is to achieve the objectives set out effectively. Effective 
date This will inevitably require the Several operators are the people or personnel (Man) or low (Money) 
Material (Material) management techniques in management (Management) features all four aspects are 
very important. But the most important element in the management of the organization or personnel 
management, organizational, religious, too. The temple is thriving The trees are believed , Beneficial to 
the community how much it depends on the person. The Jedi Temple Lot church hall building materials 
and financial integrity are not just meaningless. If those people do not know. Sufficient capacity to 
achieve operational efficiency goals or objectives. Management measures the performance depends on 
the ability of the management of a novice monk, the abbot of a monastery which is the parent ministry 
level. Which is responsible for managing the various aspects of a pastor who was initially considered as 
a key factor in the organization's goal of success. This is because the abbot, who played a key role in 
deciding policy and administrative personnel in the organization. To work efficiently in the performance 
of the personnel necessary to have a harmonious relationship and work together in harmony. Between 
the field and the follower ABB is a mission managed by the abbot of the temple by the authority of 
the ecclesiastical mission. 
Keywords : Public Assistant  Mangemen, Sangha Administration 

บทนํา 
 สังคมไทยประกอบไปดวยสถาบันทางสังคมหลายสถาบัน แตสถาบันที่มีความใกลชิดกับคนในสังคมมากที่สุดและ
เปนสถาบันพ้ืนฐานของสังคม คือ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนาโดยเฉพาะสถาบันศาสนานั้น มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการดาเนินชีวิตของมนุษย เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาประชาชนสวนใหญของสังคมไทยนั้นนับถือ
พระพุทธศาสนา ถือไดวาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจาชาติ ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงมีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี และการขัดเกลาทางสังคม ถาพิจารณาองคประกอบของพระพุทธศาสนานั้น 
ไดแก พระพุทธเจา พระธรรมคาสั่งสอน มีพระสงฆเปนผูเผยแผพระธรรมใหแกอุบาสกอุบาสิกา หรือประชาชน ดังนั้น 
การพิจารณาความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนาโดยมีวัดเปนองคกรทางศาสนาที่เปนพ้ืนฐานทางสังคม และพระภิกษุ
สงฆกับวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในสังคมแลว จะเห็นไดวาไมสามารถจะแยกออกจากกันได๑ วัดเปนศูนยกลางแหงการ
รวมนาใจของบรรดาพุทธศาสนิกชน ทาหนาที่ในการวางรากฐานความเจริญใหแกสังคม สงเสริมความเปนปกแผน ความ
มั่นคงใหแกสังคม ชวยลดปญหาสังคม สงเสริมประสิทธิภาพการควบคุมทางสังคมหรือกลาวไดวา วัดเปนศูนยกลางทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ผูคนใชเปนบรรทัดฐานในการดําเนินชีวิต และเปนเอกลักษณของสังคม ซึ่งจะพบไดจากการ
แสดงออกทางศิลปะ วรรณคดี คติธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี เปนตน ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน วัดและพระสงฆ
ยังมีบทบาทเกี่ยวของกับความเปนอยูของคน เจาอาวาสจึงตองมีภารกิจที่ตองรับผิดชอบตอการบริหารจัดการวัดในทุก ๆ 
ดาน โดยใหพระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูปไดศึกษาและปฏิบัติอยางเต็มความสามารถ ใหเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ
กรมการศาสนา กลาววา การบริหารวัด คือ การปกครองบังคับบัญชากากับดูแล แนะนา สั่งสอนภิกษุสงฆ สามเณร และ
ฆราวาสผูอยูในวัดใหมีความเปนระเบียบ เรียบรอย ใหอยูในศีลธรรมอันดี และดําเนินกิจกรรมโครงการตาง ๆ ของวัดให
สําเร็จดวยดีมีประสิทธิภาพสูงสุด เจาอาวาสจึงตองมีภารกิจที่ตองรับผิดชอบตอการบริหารจัดการ โดยใหพระภิกษุ

                                         

๑ พระมหาอนุศักดิ์ จันทราลักษณ, “ปญหาและแนวทางแกปญหาการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในจังหวัดมหาสารคาม”, 
รายงานการคนควาอิสระ ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต, (สาขาการศึกษานอกระบบ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), ๒๕๕๑.   



๕๒๐ 

 

สามเณรในวัดทุกรูป ไดศึกษาและปฏิบัติอยางเต็มความสามารถ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แตปญหาที่ทาใหการบริหาร
จัดการวัดขาดประสิทธิภาพ ก็คือ เจาอาวาสจานวนมากที่ยังขาดทักษะในการบริหารจัดการวัด ไมมีศักยภาพในการพัฒนา
วัด ไมมีความรูในการสั่งสอนประชาชน เจาอาวาสจานวนมากยังปลอยปะละเลยพระภิกษุสามเณร  ในการปกครองให
ประพฤติปฏิบัติไปตามยถาถากรรม ไมมีการศึกษาอบรมพระธรรมวินัย จึงสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัด๒ 
ดังนั้น การสาธารณูปการ จึงเปนงานหนึ่งของเจาอาวาส ในงาน ๖ ดาน งานการสาธารณูปการเปนงานที่เกี่ยวของกับการ
กอสราง การบูรณะซอมแซม ปฏิสังขรณ เสานาสนะภายในวัด รวมถึงการขอสรางวัด ขอตั้งวัด ขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ซึ่งเปนการสรางถาวรวัตถุที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการนามาซึ่งความศรัทธาแหงพุทธบริษั ท ดังจะเห็น
โดยทั่วไปวา การบริจาคทรัพยในพุทธศาสนานั้น สวนมากจะบริจาคเพ่ือการสรางถาวรวัตถุ หรือไมก็เปนบูรณปฏิสังขรณ 
ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญวาพระสังฆาธิการใน จังหวัดนครปฐมนั้นไดดาเนินการบริหารจัดการงาน
คณะสงฆดานสาธารณูปการไปในรูปแบบใดบาง ซึ่งในปจจุบันการบริหารจัดการดานดังกลาวถือวาดีอยูแลว แตหากไดพบ
ปญหาหรืออุปสรรคในบางประการที่ผูวิจัยไดดาเนินการวิจัยอยูนี้ ก็จะใหทางคณะสงฆไดดําเนินการพัฒนาใหมีความเจริญ
ยิ่งๆขึ้นตอไป 
 กระบวนการบริหารนั้นตองประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญหรือที่เรียกกันยอๆ วา “POSDCORB Model”๓  ซ่ึง
อธิบายตามความหมายได ดังนี้ 
 ๑. การวางแผน (P = Planning) หมายถึง การจัดวางโครงการและแผนปฏิบัติงานไวลวงหนาวาจะตองทํา
อะไรบางและทําอยางไร 
 ๒. การจัดการองคการ (O = Organizing) หมายถึง การจัดหนวยงาน กําหนดโครงสรางของหนวยงาน การ
จัดสายงานตําแหนงตาง ๆ กําหนดอํานาจหนาที่ใหชัดเจน 
 ๓. การจัดหาบุคคล (S = Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคล เปนการบริหารงานทางดานบุคคล อันไดแก 
การจัดอัตรากําลัง การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี การประเมินผลการทํางาน และ
การใหพนจากงาน 
 ๔. การอํานวย (D = Directing) หมายถึง การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการหนวยงานใหเกิดความรวมมือเพ่ือ
ดําเนินไปสูเปาหมายเดียวกัน 
 ๕. การประสานงาน (Co = Coordinating) หมายถึง การประสานงานกิจการดานตางๆ ของหนวยงาน ให
เกิดความรวมมือเพ่ือดําเนินไปสูเปาหมายเดียวกัน 
 ๖. การรายงาน (R = Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหนวยงานใหแกผูบริหารและสมาชิกของ
หนวยงานไดทราบความเคลื่อนไหวของการดําเนินงานวากาวหนาเพียงใด 
 ๗. การงบประมาณ (B = Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ การจัดทํางบประมาณบัญชีการใชจายเงิน 
การควบคุมและการตรวจสอบดานการเงิน 
การบริหารที่สําคัญและมีความจําเปนตอองคการ๔  ดังนี้ 
 ๑. วัตถุประสงคที่แนนอน กลาวคือ จะตองรูวา จะดําเนินการไปทําไม เพ่ืออะไรและตองการอะไรจากการ
ดําเนินการ เชน ตองมีวัตถุประสงคในการใหบริการหรือในการผลิตตองรูวาจะผลิตเพ่ือใคร ตองการผลตอบแทนเชนใด 
ถาหาไมมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคแลวก็ไมมีประโยชนที่จะบริหารการดําเนินงานตางๆ  จะไมมีผลสําเร็จเพราะไมมี
เปาหมายกําหนดไวแนนอน 

                                         

  ๒ธีรวุฒิ ทองโอษฐ, “การศึกษาการปฏิบัติศาสนกิจของเจาอาวาสในจังหวัดรอยเอ็ด”, วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๒)    
 ๓ Gulick L. & Urwick J., Papers on the Science of Administration, (New York : Institute of Public 
Administration, ๑๙๗๓), pp. ๑๘ - ๑๙. 
       ๔สมคิด  บางโม. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕. 



๕๒๑ 

 

 ๒. ทรัพยากรในการบริหาร ไดแก วัตถุและเครื่องใชเพ่ือประกอบการดําเนินงานรวมไปถึงความสามารถใน
การจัดการ ทรัพยากรในการบริหาร ไดแก ๔ Ms คือ มนุษย (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) และ
ความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ ๖ Ms ที่มีเครื่องจักร (Machine) และตลาด (Market) เพ่ิมเขามาซึ่ง
ในปจจุบันมีความจําเปนมากข้ึน 
 ๓. มีการประสานงานระหวางกันหรือเรียกไดวามีปฏิกิริยาระหวางกัน  กลาวคือเปาหมายและวัตถุประสงค
รวมทั้งทรัพยากรในการบริหารทั้ง ๔ Ms หรือ ๖ Ms ดังกลาว จะตองมีความสัมพันธซึ่งกันและเกิดปฏิกิริยาระหวางกัน 
หรือกลาวไดวาจะตองมีระบบของการทํางานรวมกันและที่เกิดขึ้นจริงๆ ดวย การนําปจจัยทั้งหลายเบื้องตนมาไวรวมกัน
แลวไมเกิดปฏิกิริยาระหวางกัน ไมเกิดความสัมพันธ ระหวางกัน การบริหารก็จะไมเกิดขึ้น 
 ๔. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารงานนั้นสิ่งที่วัดผลสําเร็จของงานวาบรรลุเปาหมายของ
วัตถุประสงคขององคการก็คือ ประสิทธิผลขององคการ หมายถึงความสามารถขององคการ ในอันที่จะบริหารงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการในการใชทรัพยากรขององคการที่มีอยูระยะสั้น  โดยเปรียบเทียบกับปจจัยนําเขาและคาใชจาย
กับปจจัยนําออกและรายไดขององคการ 
 การจัดการ ตามที่นักวิชาการและทานผูรูทั้งหลายดังกลาวขางตนไดใหความหมายไวจึงสามารถกลาวไดวา 
การจัดการมีเนื้อหาสาระครอบคลุมเรื่องตางๆเขาดวยกันอยางนอย ๗ เรื่อง๕  คือ 
 ๑. การจัดการ คือกระบวนการที่ผูปฏิบัติงานจะตองดําเนินการใหเปนขั้นตอนและมีแนวทางการปฏิบัติงานใน
องคการที่ชัดเจน 
 ๒. การจัดการ คือการกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานในองคการที่มีเปาหมายตามที่กําหนด 
 ๓. การจักการ คือการมุงผลความสําเร็จของงานในองคการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๔. การจัดการ คือวิธีการสั่งการ การควบคุมงาน และการดําเนินงานในองคการใหเรียบรอยดีงาม 
 ๕. การจัดการ คือการที่ผูจัดการและผูปฏิบัติงานตองวางแผนและดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนดไว  โดย
ตองมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธะกิจ นโยบาย เปาหมายและกลยุทธที่ชัดเจนในการดําเนินงานขององคการ 
 ๖. การจัดการ คือการผสมผสานในการใชทรัพยากรตางๆขององคการเพ่ือใหองคการนั้นประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 ๗. การจัดการ คือการใชศาสตรและศิลปของผูปฏิบัติงานในองคการที่จะรวมแรงรวมใจสรางความ
เจริญกาวหนาใหแกองคการ  เพื่อใหองคการถึงความสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไวแลว 
 
การสาธารณูปการ 
 แนวคิดเกี่ยวกับงานการสาธารณูปการคือการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวัดดานอาคาร  สถานที่และ
สิ่งแวดลอม เพ่ือใหวัดเอ้ือประโยชนตามภารกิจของเจาอาวาสดานอ่ืน ๆ การพัฒนาเหลานี้ ไดแก การดูแล บํารุงรักษาสา
ธารณสมบัติของวัดการดูแลรักษาและกอสรางอาคารสถานที ่เชน อุโบสถ เมร ุอาคารเรียน หอธรรม กุฏิ ศาลาการเปรียญ 
เปนตน มีรายละเอียดดังนี้   
 สําหรับการสาธารณูปการที่จัดเปนระเบียบการบริหารกิจการคณะสงฆสวนกลางและระเบียบการปกครอง
คณะสงฆสวนภูมิภาค เรียกวา การสาธารณูปการ๖  ไดแก 
 ๑)  การกอรางและการบูรณปฏิสังขรณ ศาสนวัตถุและศาสนสถาน 
 ๒) กิจการอันเกี่ยวกับวัดคือการสรางวัด การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิก การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การ
ยกวัดรางเปนวัดมีภิกษุจําพรรษา และการยกวัดราษฎรเปนพระอารามหลวง 
                                         

 ๕สุรพล  สุยะพรหม, การจัดการและพฤติกรรมองคการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธีระฟลมและไซเท็กซ จํากัด, ๒๕๕๐), หนา ๒. 
๖พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย  คงฺคปฺโ , เอกสารประกอบคําบรรยาย เร่ืองการคณะสงฆและการพระศาสนา, พิมพ

ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๕๔ - ๕๖. 



๕๒๒ 

 

 ๓) กิจการอื่นๆของวัด เชนการจัดงานวัด การเรี่ยไร 

 ๔) การศาสนสมบัติของวัด 

 การสาธารณูปการทั้ง ๔ ความหมายนี้สวนมากบัญญัติไวในหนาที่ของเจาอาวาสตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๗ (๑) วาเจาอาวาสมีหนาที่บํารุงรักษาวัดจัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี การ
สาธารณูปการตามความหมายที่กลาวมานี้จะมีลักษณะของการกระทําการสาธารณูปการใน ๓ ประการ คือ ๑) การ
กระทําดวยแรงความคิด  ๒) การกระทําดวยเอกสาร  ๓) การกระทําโดยการจัดประโยชน 
 การควบคุมและการสงเสริมการสาธารณูปการเปนงานที่ละเอียดออนเปนตัวหลักของการคณะสงฆ แตผู
ปฏิบัติโดยตรงคือเจาอาวาสซึ่งเปนพระสังฆาธิการระดับวัด เจาคณะทุกระดับทุกชั้นตองมีความสัมพันธกัน ๒ ประการ คือ 
๑)  การควบคุมการสาธารณูปการ ๒) การสงเสริมการสาธารณูปการ 

 การชวยเหลืออุดหนุนหรือเกื้อกูล คนสวนมากหรือคนทั่วไปหรือกิจการเกี่ยวกับการดูแลรักษาและจัดการวัด
ใหอยูในความเรียบรอย เปนงานเกี่ยวกับการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของวัด  ไดแก การกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณศา
สนวัตถุ และศาสนาสถานภายในวัดใหเรียบรอย ซึ่งเปนการพัฒนาวัดใหเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน  โดยมีพระภิกษุสงฆเปน
ผูนําในการพัฒนาทั้งดานวัตถุและจิตใจ 

 การสาธารณูปการที่จัดเปนระเบียบการบริหารกิจการคณะสงฆสวนกลางและระเบียบการปกครองคณะสงฆ
สวนภูมิภาค แบงออกเปน ๔ ดานคือ ๑) ดานการกอสรางและบูรณปฏิสังขรณ ๒) ดานกิจการอันเกี่ยวกับวัด  ๓) ดาน
กิจการอ่ืนๆของวัด  ๔) ดานการศาสนสมบัติของวัด การสาธารณูปการถือวาเปนงานที่มีขอบขายเนื้อหาที่กวางขวางมาก 
ไมเฉพาะแตการกอสรางและบูรณปฏิสังขรณเทานั้น ยังมีการดําเนินการเพ่ือกิจการของวัด มีการจัดงานวัดและงานอ่ืนๆ 
ตลอดถึงการดูแลศาสนสมบัติของวัด เพ่ือใหทรัพยสินของพระศาสนาคงอยูจึงตองอาศัยผูมีความรู  เพ่ือใหงานแตละดาน
สามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานในแตละดานของการสาธารณูปการมีการดําเนินการ  ดังนี้ 
 การสาธารณูปการ  หมายถึง  การกอสรางและบูรณปฏิสังขรณศาสนสถานภายในวัด  เชนโบสถ  ศาลา กุฏิ 
และการสาธารณูปการโดยรวม  หมายถึง การพัฒนาวัดในดานวัตถุทุกอยาง ไมเฉพาะศาสนสถานเทานั้นแตรวมไปถึงการ
ทําวัดใหสะอาด รมรื่น สะดวก สบาย  การทําถนนการทําทางเดินในวัด และการตบแตงวัดใหดูสวยงามใหสบายตาแกผู
พบเห็นดวย สาธารณูปการเปนงานของเจาอาวาสอยางหนึ่งซึ่งถือวาเปนหนาที่ที่จะตองทํา  ทั้งนี้เพ่ือสรางสิ่งที่จําเปน 
รักษาซึ่งที่มีอยูแลวไว  และซอมแซมสิ่งที่ชํารุดทรุดโทรมใหคงสภาพไว  เพ่ือประโยชนแกชุมชนและพระสงฆภายในวัด  

การกอสรางของคณะสงฆนั้นถือวามีหลายขั้นตอนในการดําเนินงาน  ทั้งเรื่องการกอสรางและการดําเนินเรื่องเอกสาร
ตางๆ  เพื่อใหการดําเนินการกอสรางเปนไปอยางถูกตอง  ตามระเบียบของราชการและพระราชบัญญัติกฎขอบังคับของม
หาเถรสมาคม และการกอสรางเพ่ิมเติมถาวรวัตถุใหมๆ เพ่ือใชประโยชนในทางพระพุทธศาสนา การสรางเสนาสนะและ
สิ่งกอสราง ควรสรางสิ่งที่สําคัญตามลําดับคือ กุฏิ ศาลาการเปรียญ หรือวิหาร  อุโบสถ ศาลาโรงฉัน ศาลาพัก หอไตรหรือ
หองสมุด โรงเรียนปริยัติธรรม เจดีย รั้วกําแพง อาคารปูชนียะสถานตางๆ และสิ่งสาธารณประโยชนอื่นๆ๗ 

 การบูรณปฏิสังขรณวัดวาอารามที่สรางดวยแรงศรัทธาของคนทั้งหลายถือวาเปนสิ่งที่พระภิกษุสงฆท่ีอาศัยอยู
ในอารามนั้นๆ  มิควรนิ่งดูดายควรมีการดูแลรักษาอยูเสมอ  เสนาสนะใดมีความชํารุดเสียหาย  ก็ควรซอมแซมและ
บํารุงรักษาตลอดจนบูรณปฏิสังขรณใหแข็งแรงปลอดภัยใชการไดดีทุกโอกาส  เพ่ือใหเปนวัดที่สมบูรณ พระภิกษุสงฆตอง
รวมแรงรวมใจกันในการชวยกันดูแลรักษาซ่ึงมีวิธีการดําเนินการดังตอไปนี้๘ 
 ๑ การบูรณปฏิสังขรณหรือปลูกสรางเสนาสนะและศาสนาวัตถุ  เชนอุโบสถ  วิหาร  ศาลาการเปรียญเปนตน  
ควรรักษาศิลปกรรมของไทยอันเปนการแสดงออกและเปนแหลงที่รวมไวซึ่งวัฒนธรรมของชาติ  และของทองถิ่น  มีขนาด
และจํานวนที่จําเปน  มิใชวา วัดใหญจะตองสรางเสนาสนะใหญโตเสมอไป  กอนสร างควรใหนายชางเขียนแบบแปลน
                                         

 ๗พระธรรมกิตฺติวงศ (ทองดี  สุรเตโช), คําวัด, พิมพครั้งท่ี ๑, หนา ๑๑๐๖.   
 ๘ชําเลือง วุฒิจันทร, การพัฒนากิจการคณะสงฆและการพระศาสนาเพื่อความมั่นคงแหงชาติ , (กรุงเทพมหานคร : 
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, ๒๕๒๔), หนา ๑๗๙ - ๑๘๐. 



๕๒๓ 

 

แผนผังใหเรียบรอยกอน  เงินทุนอยางนอยควรมีอยูประมาณครึ่งหนึ่งหรือ  ๓ ใน ๔ ของราคากอสราง หรือครบจํานวน
แลวจึงเริ่มลงมือกอสราง   
 ๒ การบูรณปฏิสังขรณวัตถุที่เปนศิลปะ  ที่ควรอนุรักษไว เพราะเปนของโบราณ  เจาอาวาสพึงสังวรไวดวยวา 
สวยงามกับสวยศิลป  มีความหมายและประโยชนที่ตางกัน ดังนั้นวัดที่จะบูรณศาสนาวัตถุของวัดอันเปนศิลปะและ
โบราณวัตถุ   ที่มีชิ้นสวนที่ลงรักปดทองไวชานาน  แตเกิดชํารุดเสียหายไปบางชิ้น  เมื่อวัดจัดซอมใหม  ทางวัดจึงควร
รักษาศิลปวัตถุและโบราณวัตถุไว  ใหเปนสมบัติของวัด เปนประโยชนแกประเทศชาติสืบไป 

 ๓ การอนุรักษศิลปะโบราณวัตถุสถานของวัดควรมีการแจงใหกรมศิลปากรเพ่ือสํารวจและศึกษา วาสิ่งใดมี
คุณคาทางศิลปะโบราณคดีและประวัติศาสตร เพ่ือจะไดใหกรมศิลปากรมาดูแลรักษา หรือชวยเหลือในการ
บูรณปฏิสังขรณใหถูกตองตามหลักวิชาการและกฎหมายได 
 ๔ วัดควรเขียนบันทึกประวัติของวัด เพ่ือเปนหลักฐานใหอนุชนรุนหลังไดทราบหรือศึกษาคนควา   ซึ่งนิยม
เขียนประวัติวัดไวเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร เชน ชื่อวัด มีความหมายอยางไร สถานที่วัด มีอาณาเขตกวางยาวเทาไร 
ถาวรวัตถุและปูชนียะวัตถุภายในวัด  สรางเมื่อไร ใครเปนผูสราง การบูรณปฏิสังขรณเมื่อพ.ศ.อะไร สิ้นคาใชจายเทาไร
ลําดับเจาอาวาส  นับตั้งแตเริ่มสรางวัดมาจนถึงปจจุบัน  สถิติพระภิกษุสามเณรและฆราวาสวามีเทาไร  สถิติการศึกษา
พระปริยัติธรรม  เปนตน 

 ๕ วัดควรมีแฟมประวัติวัด  วัดละ ๒ แฟม เพ่ือเก็บไวที่กรมการศาสนา ๑ แฟม และเก็บไวที่วัดหนึ่งแฟม แต
เทาท่ีปฏิบัติอยูปรากฏวาไมคอยสมบูรณ เพราะทางวัดสวนใหญไมคอยทราบ  
พระสังฆธิการกับการสาธารณูปการในจังหวัดนครปฐม 

 ความคิดเห็นของประชาชนในการสงเสริมสนับสนุน ดานทุนการกอสรางและบูรณปฏิสังขรณถาวรวัตถุในวัดวาอาราม
ตางๆเปนหนาที่ของพุทธศาสนิกชนทุกทานเปนปกติอยูแลว เรื่องการกอสรางและการบํารุงรักษาประชาชนทุกภาคสวนจะตอง
ชวยกันดูแล โดยเฉพาะวัดใหญๆที่มีผูมีจิตศรัทธาที่มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของทางวัด การกอสรางภายในจังหวัดนครปฐม มี
การดําเนินการกอสรางอยางตอเนื่องตลอดมาและสวนใหญจะเปนการกอสรางใหญๆทั้งสิ้น ซึ่งมีคาการกอสรางเปนจํานวนเงิน
หลายๆลานบาท ประชานชนสวนใหญจะใหความสนใจวาการกอสรางนั้นเพ่ือประโยชนอะไรและสิ้นคาใชจายเทาไร จะแลวเสร็จ
เมื่อใด เปนตน  วัดไดมีการประชุมคณะกรรมการวัดแลวทําแผนนโยบาย พัฒนาใหนาอยู สรางศรัทธาตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา คณะกรรมการวัดไดบริหารพัฒนาอยางรอบคอบโดยการจัดระดับปญหาความตองการในแนวทาง
พระพุทธศาสนาและประชาชนและหนวยงานราชการเพ่ือประโยชนรอบดานของวัด มีระบบการจัดการสาธารณูปโภค
ภายในวัด และมีเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาด ทําไดอยางดีและเหมาะสมวัดไดมีการ โดยการบอกบุญ เรี่ยไร ตั้งตูรับ
บริจาค และการจัดงานการกุศลตางๆ เพ่ือระดมทุนจัดตั้งกองทุน มูลนิธิฯ ในการสนับสนุนการกอสรางและ
บูรณปฏิสังขรณ การศาสนศึกษา การสาธารณสงเคราะห และการสาธารณประโยชน เพ่ือชวยเหลือสังคมดานอ่ืนๆอีกดวย
โดยภาพรวม ความคิดเห็นของประชาชนในการสงเสริมสนับสนุนดานกิจการอันเกี่ยวกับวัด ปจจุบันมีการแบงอํานาจและหนาที่
ใหแตละทานดูแล พัฒนาจัดการอยางเปนระบบตามหลักการบริหารจัดการสมัยใหมมีการ แตงตั้งคณะกรรมการฝายตางๆ 
และมีหนวยงานราชการตางๆมากมายใหความรวมมืออยางดีในทุกกรณีท่ีวัดตองการมีการแตงตั้งคณะกรรมการในแผนกนี้
อยางเหมาะสมและทําหนาที่ไดดีอาจมีปญหาบางแตทุกอยางก็เรียบรอยดีทุกงานเรื่องความขัดแยงก็มีบาง เนื่องจากลูก
ศิษยลูกหาตางเปนคนสําคัญ แตทุกเรื่องก็สามารถตกลงและรวมมือกันทําหนาที่ของตนอยางเต็มความสามารถ ควรรักษา
สภาพที่เปนอยูในขณะนี้ไวใหดีตลอดไป และควรเนนดานวัฒนธรรมทองถิ่นใหมากขึ้นควรมีการทํา วัดเปนของประชาชน
เปนที่ทําบุญบําเพ็ญกุศล ตามประเพณีของชาวบานและในวัดอันมีเจาอาวาสเปนหัวหนาปกครองดูแลรักษาวัดและมีหนาที่ให
ความสะดวกแกประชาชนในการทําบุญบําเพ็ญกุศลทั้งที่บานและวัด หรือที่อ่ืนใดในหมูบาน ตําบลที่ตั้งวัดนั้นและหนาที่จัดการ
สาธารณสงเคราะหอ่ืนๆ แกประชาชนวัดมีสถานะเปนพระอารามหลวง เปนศูนยกลางของชุมชน มีหนวยงานราชการและ
เอกชนมาใชจัดกิจกรรมตางๆมากเกินไปวัดสวนใหญจะมีปญหาเรื่องของแผนผังที่กําหนดคือเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส 
และเขตสาธารณประโยชน ไมมีการกําหนดใหชัดเจนอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในการใชสถานที่ของวัดในการจัด



๕๒๔ 

 

กิจกรรมตางๆ เชน การบําเพ็ญกุศลตางๆ ที่เปนการสงเคราะหแกญาติโยม พระสงฆเรานั้นควรดูแลเอาใจใสใหทานเหลานั้นไดรบั
ความสะดวกสบาย โดยคํานึงถึงหลักการสงเคราะหเมื่อเขามีความเดือนรอนเราก็ตองชวยเหลือเขาเหลานั้นตามสมณวิสัย “ควร
รักษาสภาพที่เปนอยูในขณะนี้ไวใหดีตลอดไป และควรเนนดานวัฒนธรรมทองถิ่นใหมากขึ้น     การศาสนสมบัติของวัด ขาด
การประชาสัมพันธ เชิญชวน แนะนําสถานที่แกพุทธศาสนิกชนและนักทองเที่ยวเจาหนาที่แผนกประชาสัมพันธ มีนอย
เกินไปในแตละวัน ไมสามารถใหขอมูลไดทั่วถึงเพ่ิมการประชาสัมพันธเชิญชวน แนะนํา ตอนรับแกพุทธศาสนิกชนและ
นักทองเที่ยวควรมีการสรางแรงจูงใจใหทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนา และบํารุงพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนตลอดไปตาม
หลักพระธรรมวินัยเขตสังฆาวาส กุฎีสงฆ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมยังไมเปนที่เปนทางที่เหมาะสม “ประตูทางเขาวัด
คอนขางแคบ รถบัสใหญๆเขาออกไมสะดวก ทําใหการจราจรติดขัดในสวนของฌาปณสถาน (เมรุ) ควรไดรับการ
บูรณปฏิสังขรณใหม ใหเปนสัดสวนสถานที่ดานนอกกําแพงวัดดานที่ติดกับเทศบาลเมืองไรขิง ควรปรับปรุงใหเกิดความ
เหมาะสม วาจะใชประโยชนอยางไรตอไป 

 จังหวัดนครปฐม มีการใหการสงเสริมสนับสนุนเงินทุนในการกอสรางและบูรณปฏิสังขรณถาวรวัตถุในวัดวาอาราม
ตางๆซึ่งถือเปนหนาที่ของพุทธศาสนิกชนทุกทานเปนปกติอยูแลว  ทั้งนี้เรื่องการกอสรางและการบํารุงรักษาประชาชนทุกภาคสวน
จะตองชวยกันดูแลรักษา โดยเฉพาะวัดใหญๆที่มีผูมีจิตศรัทธาและมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของทางวัด  มีการดําเนินการ
กอสรางอยางตอเนื่องตลอดมาและสวนใหญจะเปนการกอสรางใหญๆทั้งสิ้น ซึ่งมีมูลคาการกอสรางเปนจํานวนเงินหลายสิบลาน
บาท ประชานชนสวนใหญจึงใหความสนใจวาการกอสรางนั้นเพ่ือประโยชนอะไรและสิ้นคาใชจายเทาไร จะแลวเสร็จเมื่อใด เปนตน 
โดยทางวัดไดมีการประชุมคณะกรรมการวัดแลวทําแผนนโยบาย พัฒนาวัดใหนาอยู และสรางศรัทธาปสาทะตามแนวทาง
ในพระพุทธศาสนา โดยคณะกรรมการวัดไดบริหารพัฒนาอยางรอบคอบโดยการจัดระดับปญหาความตองการในแนวทาง
พระพุทธศาสนา คณะกรรมการ และประชาชนจากหนวยงานราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนรอบดานของวัด ซึ่งมีระบบการ
จัดการสาธารณูปโภคภายในวัด และมีเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาด ซึ่งทําไดอยางดีและเหมาะสม  และวัดไดมีการ 
โดยการบอกบุญ เรี่ยไร ตั้งตูรับบริจาค และการจัดงานการกุศลตางๆ เพ่ือระดมทุนจัดตั้งกองทุน มูลนิธิฯ ในการสนับสนุน
การกอสรางและบูรณปฏิสังขรณ การศาสนศึกษา การสาธารณสงเคราะห และการสาธารณประโยชน เพ่ือชวยเหลือสังคม
ดานอ่ืนๆอีกดวยมีการวัดเปนของประชาชนเปนที่ทําบุญบําเพ็ญกุศล ตามประเพณีของชาวบานและในวัดอันมีเจาอาวาสเปน
หัวหนาปกครองดูแลรักษาวัดและมีหนาที่ใหความสะดวกแกประชาชนในการทําบุญบําเพ็ญกุศลทั้งที่บานและวัด หรือที่อ่ืนใดใน
หมูบาน ตําบลที่ตั้งวัดนั้นและหนาที่จัดการสาธารณสงเคราะหอ่ืนๆ แกประชาชน วัดมีสถานะเปนพระอารามหลวง เปน
ศูนยกลางของชุมชน มีหนวยงานราชการและเอกชนมาใชจัดกิจกรรมตางๆมากเกินไป วัดสวนใหญจะมีปญหาเรื่องของ
แผนผังที่กําหนดคือเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตสาธารณประโยชน ไมมีการกําหนดใหชัดเจน อํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชนในการใชสถานที่ของวัดในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การบําเพ็ญกุศลตางๆ ที่เปนการสงเคราะหแกญาติโยม 
พระสงฆเรานั้นควรดูแลเอาใจใสใหทานเหลานั้นไดรับความสะดวกสบาย โดยคํานึงถึงหลักการสงเคราะหเมื่อเขามีความเดือน
รอนเราก็ตองชวยเหลือเขาเหลานั้นตามสมณวิสัย ควรรักษาสภาพที่เปนอยูในขณะนี้ไวใหดีตลอดไป และควรเนนดาน
วัฒนธรรมทองถิ่นใหมากข้ึน เรื่องการประชาสัมพันธ เชิญชวน แนะนําสถานที่แกพุทธศาสนิกชนและนักทองเที่ยว
ยังไมเปนระบบ และเจาหนาที่แผนกประชาสัมพันธ มีนอยเกินไปในแตละวัน ไมสามารถใหขอมูลไดทั่วถึง  เพ่ิมการ
ประชาสัมพันธเชิญชวน แนะนํา ตอนรับแกพุทธศาสนิกชนและนักทองเที่ยว ควรมีการสรางแรงจูงใจใหทุกคนมีสวนรวม
ในการพัฒนา และบํารุงพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนตลอดไปตามหลักพระธรรมวินัย เขตสังฆาวาส กุฎีสงฆ และโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมยังไมเปนที่เปนทางที่เหมาะสม ประตูทางเขาวัดคอนขางแคบ รถบัสใหญๆเขาออกไมสะดวก ทําใหการจราจร
ติดขัด ในสวนของฌาปณสถาน (เมรุ) ควรไดรับการบูรณปฏิสังขรณใหม ใหเปนสัดสวน สถานที่ดานนอกกําแพงวัดดานที่
ติดกับเทศบาลเมืองไรขิง ควรปรับปรุงใหเกิดความเหมาะสม วาจะใชประโยชนอยางไรตอไป 
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บทคัดยอ 

  
 สภาพทั่วไปของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ดานสถานที่ มีความพรอม
และพอเพียงตอการจัดการปฏิบัติธรรม ดานบุคลากร มีพระวิปสสนาจารยพอเพียงตอการสอนธรรมนําปฏิบัติ และ
สามารถขอบุคลากรมาเพ่ิมเติมได ดานงบประมาณ แทบทุกสํานักสามารถอยูไดดวยเงินบริจาค ดานการบริหารจัดการ มี
การนําเอารูปแบบการจัดการสมัยใหมเขามาใชในการบริหารสํานัก การบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดใน
เขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ใหเปนสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนั้น นอกจากไดตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติแลว สวนใหญมีความโดดเดนเกินมาตรฐาน ไดแก มีสถานที่ใหญโต กวางขวาง สวยงาม 
เหมาะสมแกการปฏิบัติธรรม มีเจาสํานักที่มีชื่อเสียงเปนที่ศรัทธาของประชาชน มีคณะทํางานที่เขมแข็ง รูงาน ไดรับ
งบประมาณจากการบริจาคอยางพอเพียงตอการจัดปฏิบัติธรรม หรือไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากทางราชการ 
ตลอดจนมีกองทุนหรือมูลนิธิรองรับ มีการนําเอาระบบการบริหารจัดการสมัยใหมเขามาใชงาน เปนตน รูปแบบการ
จัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ นั้น ดานสถานที่ ไดรับการพัฒนาใหรมรื่น 
สะอาด สวยงาม เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม ดานบุคลากร เจาสํานักเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเปนที่นาเคารพเลื่อมใสมี
พระวิปสสนาจารยที่มีความสามารถในการสอนธรรมนําปฏิบัติ สามารถตอบปญหาขอของใจไดอยางชัดเจน มีคณะทํางาน
แบงฝายกันรับผิดชอบอยางชัดเจน ดานงบประมาณ ไดรับการสนับสนุนจากหนวยราชการ มีกองทุนหรือมูลนิธิของวัด 
และรับบริจาคตามศรัทธา ดานการบริหารจัดการ มีการนําเอาระบบการจัดการสมัยใหมเขามาชวยในการบริหารจัดการ
สํานัก มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูตามสื่อตาง ๆ อยางทั่วถึงเปนปจจัยผลักดันใหทางสํานักปฏิบัติธรรมประสบ
ความสําเร็จ 
 

คําสําคัญ :รูปแบบการจัดการ,  สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด 

 
ABSTRACT 

Generally, the meditation institutes at Sangha Administrative Region 14 possessed readiness 
to support meditation practices. The facilities and support included location, personnel for meditation 
training, e.g. trainers, etc., budget from donation, and application of contemporary management 
techniques.  The management of the outstanding awarded meditation institutes at Sangha 
Administrative Region 14 had gone far beyond the benchmark and the standard of the Nation Office 
of Buddhism. For examples, there were a grand place, a large area, and a beautiful scenerywhich were 
supportive to practicing meditation. In addition, the contributing factors to success were  Venerable 
Abbots,  high competent teams, modern management approaches, sufficient operating budgets from 
donation  and from government, and a good support from related foundations. The success model of 
the outstanding awarded meditation institutes comprised  place, personnel, budget, and management. 



๕๒๗ 

 

As for place, the location and surroundings are pleasant, clean and peaceful.  Personnel, and Abbots  
are the role models. In addition, they are well-respected, able to teach and guide people through 
meditation practices, and clearly respond to Dhamma inquiries. The teamwork with clear roles and 
responsibilities are also another important success factors. Budget, the support from government, 
foundations of one own, and donations are the another keys to success. Lastly, in managerial 
perspective, the application of contemporary management techniques and the utilization of technology 
for public relations push the institutes to success. 

Key Word :Management Model, Provincial Meditation Institutes. 

บทนํา 

ตั้งแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ และเสด็จไปแสดงธรรมโปรดปญจ
วัคคีย๑ ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวันจนบรรลุอรหัตผลแลวหลังจากนั้นอีกไมนานพระองค ไดสงพระภิกษุสงฆ ๖๐ รูปแรก
ออกไปเผยแผพระพุทธศาสนา โดยตรัสวา“มุตฺตาหํภิกฺขเวสพฺพปาเสหิ, เย ทิพฺพา เย จ มานุสา, ตุมฺเหปภิกฺขเวมุตฺตา สพฺพ
ปาเสหิ, เย ทิพฺพา เย จ มานุสา, จรถภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปายอตฺถายหิตาย สุขาย เทวมนุสฺ
สานํฯ.”๒แปลความวา “ภิกษุทั้งหลาย เราพนแลวจากบวงทั้งปวง ทั้งที่เปนของทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย แมพวกเธอก็พน
แลวจากบวงทั้งปวง ทั้งที่เปนของทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชน เพ่ือความสุข
แกชนจํานวนมาก เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก เพ่ือประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษยฯ”๓ 

นับแตนั้นมา พระพุทธศาสนาก็แผขยายเจริญรุงเรืองอยูในชมพูทวีป สามารถยืนหยัดอยูไดอยางสงางาม 
ในทามกลางศาสดาเจาลัทธิตาง ๆ จํานวนมาก จนกระทั่งองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ 
สาลวโนทยาน แขวงเมืองกุสินารา หลังจากนั้นไดมีการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่๑๔โดยมีพระมหากัสปเถรเจาเปน
ประธาน รวบรวมพระธรรมวินัยเปนหมวดหมู ทําใหพระพุทธศาสนาตั้งมั่นสืบมาเปนรอยป แลวจึงไดมีการสังคายนาพระ
ธรรมวินัยครั้งที่ ๒ โดยมีพระยสกากัณฑบุตรเปนประธาน ทําการชําระพระพุทธศาสนาใหบริสุทธิ์ ยังใหพระพุทธศาสนา
ตั้งมั่นสืบมาอีกสองรอยปเศษจากนั้นจึงมีการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ ๓ ในสมัยของพระเจาอโศกมหาราช โดยมี
พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเปนประธาน เมื่อชําระพระพุทธศาสนาใหบริสุทธิ์แลว ไดจัดสงสมณทูต ๙ สาย ออกไปเผยแผ
พระพุทธศาสนาในแวนแควนตาง ๆ ทําใหพระพุทธศาสนาแผขยายออกไปและเจริญรุงเรืองในประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้ งใน
ประเทศไทยดวย 

พระพุทธศาสนาไดเจริญรุงเรืองในประเทศไทยนับตั้งแตยุคกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี มาจนถึง
กรุงรัตนโกสินทร โดยพระภิกษุสามเณรไดศึกษาและปฏิบัติธรรม จนมีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้ง แลวนํามาสั่งสอน
ประชาชนใหมีความรูความเขาใจตามไปดวยโดยการศึกษานั้น ไดเนนในธุระ ๒ ของพระพุทธศาสนา ไดแก 

๑. คันถธุระ (ธุระฝายคัมภีร , กิจดานการเลาเรียน (Gantha-dhura: burden of study;task of 
learning) 

๒. วิปสสนาธุระ เปนธุระฝายเจริญวิปสสนา ทํากิจดานการบําเพ็ญภาวนา หรือเจริญกรรมฐานอันรวมทั้ง
สมถะที่เปนเบื้องตนซึ่งเรียกรวมเขาไวดวยโดยฐานมีวิปสสนาเปนสวนสําคัญและคลุมยอด (Vipassanà-dhura: burden of 

                                         

๑วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๒/๑๘-๒๐. 
๒วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
๓วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๗-๔๕/๔๗-๖๖. 
๔วินย.อ. ๑/๘ มหาจุฬาอฏฐกถา, ๒๕๓๒. 



๕๒๘ 

 

insight development; task of meditationpractice)๕ 

ในสมัยกรุงสุโขทัยนั้นการปฏิบัติในคันถธุระและวิปสสนาธุระ แบงออกจากกันอยางชัดเจน พระภิกษุที่
อยูในเมืองสวนใหญจะเนนในดานคันถธุระ ศึกษาในคัมภีรพระไตรปฎกตาง ๆ สวนพระภิกษุที่อาศัยอยูในวัดปา จะศึกษา
ในสวนของวิปสสนาธุระ เนนในการเจริญพระกรรมฐาน รูปแบบของการปกครองคณะสงฆที่แยกเปนฝายคามวาสี (คันถ
ธุระ) และอรัญวาสี (วิปสสนาธุระ) ยังคงคลายคลึงกันแมวาจะมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร
ตอนตนก็ตาม๖ 

รูปแบบของการศึกษาทั้งดานคันถธุระและวิปสสนาธุระ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในยุคของสมเด็จ
พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ที่ทรงแยกการศึกษาพระปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมออกจากกัน ทําให
ฝายวิปสสนาธุระเสื่อมทรามลงไป มีแตพระเถระรูปสําคัญ ที่ศึกษาดานวิปสสนาธุระโดยความรักชอบเปนสวนตัวเมื่อปฏิบัติ
ไดดีแลวก็นํามาเผยแผสั่งสอน ทั้งตอพระภิกษุสามเณรและฆราวาส แตก็อยูในวงแคบเฉพาะผูที่รักชอบการปฏิบัติเปน
เทานั้น จึงเปนเหตุใหการปฏิบัติธรรมถูกจํากัดไวโดยปริยายพระมหาเถระเจาคณะปกครองชั้นสูง โดยเฉพาะมหาเถร
สมาคม ไดเล็งเห็นความสําคัญในดานการปฏิบัติธรรมมานานแลว และไดหาทางแกไขมาโดยตลอด จนในที่สุดก็ไดออกมา
เปนระเบียบมหาเถรสมาคมใน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยกําหนดใหมีการจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขึ้นมา เพ่ือให
พระภิกษุสามเณรตลอดถึงประชาชนทั่วไป มีสถานที่สําหรับปฏิบัติธรรมในภูมิลําเนาของตนไดโดยสะดวก 

นับมาจนถึงปจจุบันนี้รวมเปนระยะเวลา ๑๔ ป มหาเถรสมาคมไดมีการพิจารณาอนุมัติใหวัดตาง ๆ ทั่ง
ประเทศ จัดตั้งเปนสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๑,๕๑๒ สํานัก๗และทางเจาคณะปกครองยังกระตุนใหทุก
สํานัก มีความกระตือรือรนในการจัดปฏิบัติธรรม เพ่ือสนองตอความตองการของพุทธศาสนิกชนใหมากยิ่งขึ้น ดวยการ
อาศัยวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทําการมอบรางวัลสํานักปฏิบัติธรรมดีเดนเฉลิม
พระเกียรติ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน มีสํานักปฏิบัติธรรมที่ไดรับรางวัลดีเดน ๒๙๐ สํานักดวยกัน๘ 

ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ซึ่งประกอบไปดวยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร นับเปนเขตปกครองคณะสงฆอีกเขตหนึ่ง ที่มีผูนิยมไปปฏิบัติธรรมกันเปนจํานวนมาก 
เพราะมีพ้ืนที่หลากหลาย ทั้งปาเขากวางขวาง ชายทะเลและทุงนา อีกทั้งอยูใกลกรุงเทพมหานคร สะดวกในการที่จะ
เดินทางไปปฏิบัติธรรม มีวัดตาง ๆ ที่ไดรับการพิจารณาจากมหาเถรสมาคม ใหตั้งเปนสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดรวม
ทั้งสิ้น ๘๔ สํานัก ซึ่งตางก็มีรูปแบบและวิธีการในการบริหารจัดการสํานักของตน เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการ
ปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัทอยางเต็มที่ แตเนื่องจากการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณรและญาติโยมนั้น มักจะไปเฉพาะ
สํานักที่ตนรักชอบหรือมีความเลื่อมในเปนการสวนตัว ไมไดตระเวนไปปฏิบัติธรรมจนครบทุกแหงจึงเปนการยากที่จะทราบ
ไดวา ในแตละสํานักนั้น มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดการสํานักปฏิบัติธรรมอยางไร มีความเหมาะสมในการรับบุคคล
เขาปฏิบัติธรรมหรือไม อยางไรเหตุใดบางสํานักจึงไดรับรางวัลสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดดีเดน บางสํานักจึงไมไดรับ
รางวัล 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในเขตปกครอง
คณะสงฆภาค ๑๔ ที่ไดรับรางวัลสํานักปฏิบัติธรรมดีเดนทั้ง ๑๘ สํานัก วาแตละสํานักมีรูปแบบ แนวทางหรือวิธีการ

                                         

๕ธ.อ. ๑/๗. 
๖พระธรรมปริยตัิโสภณ (วรวิทยคงฺคปฺโญ), วิทยาพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบริษทัสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๒), 

หนา ๔. 
 

๗ขอมูลจาก ศูนยประสานงานสํานักปฏิบัติธรรมแหงประเทศไทย,วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ตําบลบางแพ อําเภอดําเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี, พ.ศ. ๒๕๕๖. 
 ๘ขอมูลจาก กองพุทธสาสนสถาน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, พ.ศ. ๒๕๕๖. 



๕๒๙ 

 

อยางไร ในการจัดการสํานักของตน เพ่ือตอบสนองตอความตองการปฏิบัติธรรมอยางรอบดาน จะไดนํารูปแบบที่ไดจาก
การศึกษา ไปใชพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมอื่น ๆ อยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 (ก) ดานสถานที่ สถานที่ปฏิบัติธรรมมีความสงบ รมรื่น เปนสัปปายะ มีการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่
อยูเสมอ โดยเฉพาะหองน้ํา ที่พักสะดวกสบายมีปจจัยสี่พรอม มีการแยกที่พักชาย - หญิง  และมีการรักษาความปลอดภัย 

(ข) ดานบุคลากร เจาสํานัก มีศีลาจารวัตรที่นาเลื่อมใส เปนนักปกครองที่ดี พระวิปสสนาจารยควรปฏิบัติ
ใหเชี่ยวชาญ มีความนาเชื่อถือ ตอบปญหาการปฏิบัติธรรมใหเขาใจงาย มีพระวิปสสนาจารยอยูประจํา เพ่ือคอยให
คําแนะนําญาติโยม 

(ค) ดานการบริหารจัดการ มีการมอบหมายงาน แบงความรับผิดชอบอยางชัดเจน มีการประชาสัมพันธงาน
ของวัดใหญาติโยมทราบ ทั้งผลงาน ทั้งกําหนดการแนนอนทั้งป ผานทางสื่อตาง ๆ มีการบริหารที่โปรงใส 

(ง) ดานงบประมาณ ไดงบสนับสนุนจากทางราชการเปนบางสวน ที่เหลือแทบทั้งหมดไดรับบริจาคจาก
ประชาชนตามศรัทธา หลายสํานักมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจาอาวาสดัง มีการจัดงานประจําปเพ่ือหางบประมาณเพ่ิมเติมได 

จากผลรวมการสัมภาษณทุกกลุม ไดรูปแบบการจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด ๔ ดาน คือ ดาน
สถานที่ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ  และดานการจัดการ นําไปเปนประเด็นสําคัญในการสังเกตการณแบบไมมีสวน
รวม (Non-Participant Observation)  ในสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดดีเดนทั้ง ๑๘ สํานัก ในเขตปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๔  เมื่อไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จแลว จึงไดทําการวิเคราะหขอมูล และสรุปรวมเพ่ือตอบปญหาการวิจัย 
ไดดังนี้ 

(ก) ดานสถานที่ ทุกสํานักมีอาคารปฏิบัติธรรมที่กวางขวาง สวนใหญรองรับคนไดประมาณ ๓๐๐ - ๕๐๐ 
คน มีอาคารที่พักแยกชาย - หญิง มีหองน้ําหองสุขาท่ีสะอาดและพอเพียง บางแหงหองน้ําก็หรูหราสวยงาม แทบทุกสํานัก
มีสิ่งดึงดูดใหคนไปทําบุญหรือรวมกิจกรรม ไมวาจะเปนการมีสิ่งศักดิสิทธิ์ประจําวัด มีอดีตเจาสํานักซึ่งเปนที่เคารพนับถือ
มาแตเดิม หรือมีเจาสํานักที่มีชื่อเสียง สอนธรรมนําปฏิบัติแลวทําตามไดงาย มีสถานที่กวางขวาง รมรื่น สวยงาม 
สะดวกสบาย 

(ข) ดานบุคลากร ทุกสํานักมีพระวิปสสนาจารยประจํา สวนใหญแลวมี ๓ รูป (๑๒ วัด) เปนอยางนอย สูงสุด
คือ ๑๒ รูป/คน (๑ วัด) มีคณะทํางานที่เขมแข็ง รูงาน   

(ค) ดานงบประมาณ ทุกวัดสามารถอยูไดดวยเงินบริจาค บางวัด (๘ วัด) มีมูลนิธิ กองทุน ชวยสนับสนุน 
หรือมีโครงการจัดผาปาเพ่ือหาทุน สวนวัดที่รับจัดโครงการของทางราชการ เชน โครงการครอบครัวอบอุนดวยพระธรรม 
ก็จะไดรับงบประมาณสนับสนุน เปนตน 

(ง) ดานการจัดการ ทุกวัดมีการบริหารแบบรวมศูนยอยูที่เจาอาวาส แลวกระจายความรับผิดชอบออกไปยัง
แตละแผนก หรือแตละทีมงาน  ทุกวัดมีกําหนดการปฏิบัติธรรมที่ชัดเจนทั้งป มีการประชาสัมพันธใหทราบหลายทาง เชน
แผนปาย สถานีวิทยุชุมชน และสื่ออิเล็กทรอนิกส 

(ก) ดานสถานที่ มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก (๔.๔๔) มีหัวขอที่ไดรับคะแนนประเมินในระดับสูงคือ มี
ความสงบเหมาะแกการปฏิบัติ (๔.๕๒) มีการดูแลรักษาความสะอาดดี (๔.๕๐) จากกลุมตัวอยางพระ หัวขอที่ไดคะแนน
ประเมินสูงสุด ๓ อันดับแรก ลวนเปนหัวขอที่เกี่ยวกับสถานที่ ไดแก มีหองน้ําหองสวมสะอาด , มีการดูแลรักษาความ
สะอาดดี, สถานที่สวยงามรมรื่น จากกลุมตัวอยางฆราวาส หัวขอที่ไดคะแนนประเมินสูงสุดเกี่ยวกับสถานที่ ไดแก สถานที่
สวยงามรมรื่น 



๕๓๐ 

 

(ข) ดานบุคคลากร มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก (๔.๕๘) จากกลุมตัวอยางฆราวาส หัวขอที่ไดคะแนน
ประเมินสูงสุด ๒ อันดับแรกเกี่ยวกับบุคคล ไดแก เจาสํานักมีชื่อเสียง , สอนธรรมที่ปฏิบัติตามไดงาย แตในกลุมตัวอยาง
พระ หัวขอเกี่ยวกับบุคลากรกลับไดคะแนนประเมินต่ําสุด ไดแก "เจาสํานักมีชื่อเสียง" และ "สอนธรรมที่ปฏิบัติตามไดงาย" 

ค) ดานงบประมาณ มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก (๔.๕๘) หัวขอที่มีความตางอยางมีนัยสําคัญระหวาง
กลุมตัวอยางพระและฆราวาสคือ ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน และ รับบริจาคจากผู
มีจิตศรัทธาทั่วไป สรุปไดวาควรไดรับการสนับสนุนจากทางราชการบาง ถาไมไดรับการสนับสนุนก็รับบริจาคจากผูมีจิต
ศรัทธาทั่วไป หรือจัดหางบประมาณดวยวิธีการอ่ืน ๆ 

(ง) ดานการจัดการ มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก (๔.๔๗) มีหัวขอที่ไดรับคะแนนประเมินในระดับสูงคือ 
ลงทะเบียนเก็บประวัติอยางเปนระบบ (๔.๕๒) จัดการแนะนําสถานที่และระเบียบ (๔.๕๐) จัดการตอนรับเหมาะสม  
(๔.๕๐) 

หลังจากวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามแลว ผูวิจัยไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๒ รูป/คนมาทําการ
ประชุมกลุมเฉพาะ (FocusGroupDiscussion) เพ่ือระดมความคิดเห็น ซึ่งไดรับขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เปนประโยชน
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

(ก) ดานสถานที่ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔  นอก จากมีสถานที่
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติแลว ยังเกินมาตรฐานไปมาก แตสวนใหญก็อยูในรูปแบบ
ของความสะอาด สงบ รมรื่น มีอาคารที่พักที่อาศัยอยางพอเพียง ไมแออัด มีความเปนสวนตัว หองน้ําหองสุขามีความ
สะอาดและพอเพียง มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ใหกวางขวาง แข็งแรง สวยงาม รักษาความเปนธรรมชาติเอาไวได 
มีการจัดเวรทําความสะอาดทุกวัน มีการสาธารณูปโภคทั้งไฟฟาและน้ําสมบูรณ มีการดูแลรักษาความปลอดภัยอยางดี 
สามารถรองรับประชาชนไดรอบดาน ทั้งผูที่ชอบความเปนธรรมชาติ และผูที่ชอบความสะดวกสบาย 

(ข) ดานบุคลากร สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ มีเจาสํานักที่เปนผูที่มี
ภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความเอ้ือเฟอ มีความสามารถในการสอนธรรมนําปฏิบัติ มีคณะทํางานที่เข็มแข็ง รูงาน 
ทํางานดวยใจรัก ดวยความศรัทธา ถาไดรับการฝกฝนอบรมเพ่ิมเติม ก็ยิ่งเปนการดีตอการบริหารจัดการงานของสํานัก ถา
ไดบารมีของอดีตเจาสํานักที่มีคนเคารพนับถือมาเปนกําลังชวยเหลือ ก็ยิ่งมีความเจริญรุงเรือง ชวยใหสํานักปฏิบัติธรรมนั้น
ประสบความสําเร็จไดงาย 

(ค) ดานงบประมาณ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ถารองบประมาณ
จากทางราชการแลว ก็ยากที่จะบริหารงานได เพราะงบประมาณของทางราชการมักจะลาชาถึงไดมาก็ไมพอเพียงตอการ
จัดกิจกรรม สํานักปฏิบัติธรรมทุกแหงลวนแตไดรับงบประมาณจากการบริจาคทั้งสิ้น เพียงแตที่มาของงบประมาณนั้น
แตกตางกัน มีทั้งเลื่อมใสในศีลาจารวัตรของเจาสํานัก มีความเคารพรักศรัทธาในอดีตเจาสํานัก มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสํานักให
คนไปสักการบูชา เจาสํานักเปนพระเกจิอาจารยมีชื่อเสียง สามารถออกวัตถุมงคลหางบประมาณเขามาบริหารจัดการ
สํานักของตนได เปนตน 

(ง) ดานการจัดการ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ไดนําเอาระบบการ
บริหารจัดการมาใชงานอยูแลว ไมวาเจาสํานักนั้นจะเรียนรูทฤษฎีการบริหารจัดการมาหรือไม ถาบริหารแลวประสบ
ความสําเร็จ ลองเอาหลักการบริหารเขาไปจับก็จะเปนไปตามทฤษฎีทั้งสิ้น เพียงแตวาถาเจาสํานักมีการศึกษาสูง ก็จะ
นําเอาระบบมาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตตองไมลืมในการนําเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเขามาประยุกตใช
ดวย จึงจะถือวาประสบความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม 

อภิปรายผลการวิจัย 



๕๓๑ 

 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในเขตปกครองคณะ
สงฆภาค ๑๔ มีประเด็นเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดดีเดนในเขต
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

(ก) ดานสถานที ่ของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔  ทั้งจากการวิจัยแบบ
คุณภาพและปริมาณ พบวาไดผลสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมด คือสถานที่ ตองสงบ รมรื่น เปนสัปปายะ 
ปราศจากเสียงรบกวนทั้งจากคน สัตวเลี้ยง และยานพาหนะ นอกจากนั้นยังตองสะอาด เปนระเบียบ หองน้ําสะอาด ควร
แยกฆราวาสและพระ หองพักไมตองหรูหรา แตควรสะดวกสบายพอสมควร และแยกเปนสัดสวนชายหญิงไมปะปนกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของอุทัย  สติม่ัน ที่วา วัดหรือสํานักปฏิบัติธรรมเปนสัญลักษณของความสงบรื่นรมย เพราะเปนที่
พักของผูมีบาปกรรมอันสงบระงับแลวเปนที่อยูของผูเห็นภัยในวัฏฏะหางไกลจากความชั่วทุกรูปแบบ เปนที่อาศัยของผูที่
บริสุทธิ์สะอาดทางกายวาจาใจ๙ 

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔  ทั้งจากการวิจัยแบบคุณภาพและปริมาณ 
พบวา มีการเดินทางสะดวก  มีการรักษาความปลอดภัยที่นาอบอุนใจจึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของพระครูศรีรัตนธรรม
นิเทศ ที่วา อุปสรรคทั่วไปของการสอนกัมมัฏฐานของผูนําชาวพุทธในอังกฤษคือ ดานสถานที่มีไมเพียงพอแกความ
ตองการ  ยังขาดสภาพคลองตัว เนื่องจากไมมีทุนสนับสนุนจากองคกรตางๆ ขาดเครื่องมืออุปกรณในการทํางาน อีกทั้งมี
กฎหมายควบคุมการเขาประเทศอังกฤษ ที่มีผลกระทบตอการเขาไปพํานัก ในประเทศอังกฤษสวนรูปแบบที่ควรพัฒนา 
คือ ดานสถานที่ ควรมีการจัดใหมีความเปนสัปปายะ สําหรับจัดกิจกรรมการสอนกัมมัฏฐานใหเพียงพอ และใหมีความ
อบอุนเพียงพอ๑๐ 

เนื่องจากผูเขาปฏิบัติธรรมสวนหนึ่งเปนผูที่มีฐานะดี จึงมีความตองการความสะดวกสบายของสถานที่และ
ความสะอาดเปนสําคัญ สํานักปฏิบัติธรรมเอกชนบางแหง ที่มีที่พักสะดวกสบายหรูหราแบบรีสอรท อาหารระดับโรงแรม 
และเก็บคาหลักสูตรแพง ๆ จึงมีผูสนใจไปรวมปฏิบัติธรรมกันมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาศรณชัย มหาปฺ
โญ ที่วา การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการสาธารณูปการมีการพัฒนาโดยการศึกษาและ
วางแผนการกอสรางสิ่งตางๆ ภายในวัด เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานที่จึงควรมีการจัดทําแผนแมบทในการพัฒนา๑๑และ
สอดคลองกับงานวิจัยของแมชีเณรัชฌา ศักดิ์ศิริสัมพันธที่วาการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมโดยคณะสงฆพบวา มีการ
พัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่ พัฒนาสื่อ และพัฒนาหลักสูตร สวนรูปแบบฝายคฤหัสถพบวาเปนการ พัฒนา ๖ ดาน 
ไดแก พัฒนาโครงสรางในการบริหาร พัฒนาบุคลากร พัฒนาสื่อ พัฒนารางกายและจิตใจ พัฒนาหลักสูตร และพัฒนา
สถานที่๑๒ 

(ข) ดานบุคลากร ของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔  ผลการศึกษาวิจัย
ทั้งแบบคุณภาพและปริมาณ พบวา ดานบุคลากร สอดคลองกับคุณสมบัติของสํานักปฏิบัติธรรมที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนดไว คือ  

                                         

๙อุทัย สติมั่น, “การพัฒนารูปแบบการจัดองคความรูสําหรับสํานักปฏิบัติธรรมในประเทศไทย”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๑๐พระครูศรีรัตนธรรมนิเทศ (ปกานนทพิลาพันธ), “รูปแบบการบริหารจัดการสาํนักปฏิบัติกัมมัฏฐานของผูนําชาวพุทธในประเทศ
อังกฤษ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย     มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๑๑พระมหาศรณชัย มหาปฺุโญ, “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน”,  วิทยานิพนธ
พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๑๒แมชีเณรัชฌา  ศักดิ์ศิริสัมพันธ, พุทธวิธีบริหารเพื่อการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๕๓๒ 

 

๑.มีพระวิปสสนาจารยหรือผูสอนการปฏิบัติพระกรรมฐานที่ผานหลักสูตรการอบรมพระวิปสสนาจารย หรือมี
ความรูความสามารถในการสอนการปฏิบัติสมถวิปสสนากรรมฐานตามหลักมหาสติปฏฐานสูตรเปนอย างดี สามารถตอบ
ขอซักถามและสอบอารมณกรรมฐานได 

๒. มีวิทยากรผูบรรยายธรรม ที่ผานหลักสูตรการเผยแผพระพุทธศาสนามีความสามารถในการเทศนาและ
บรรยายธรรมใหผูฟงเขาใจหลักพุทธธรรม 

๓. พระภิกษุสามเณรหรือบุคลากรในสํานักมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ สามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่
ด๑ี๓ 

บุคลากรของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดดีเดนในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ เปนปจจัยสําคัญที่สุดใน
การบริหารจัดการสํานัก เจาสํานักจะตองมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติธรรม และปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางแกพระภิกษุ
สามเณร และเพ่ือเปนที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนทั่วไป พระวิปสสนาจารยนั้น ก็ควรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติ
ธรรม มีการปฏิบัติตนเปนที่นาเชื่อถือ ควรมีการศึกษาแบบสมัยใหมเพ่ือใหสามารถคุยกับญาติโยมได ควรมีความสามารถใน
การตอบปญหาใหเขาใจไดงาย ควรมีการสงเสริมใหไดรับการศึกษา และดูงานเพ่ิมเติม เพ่ือใหสามารถกลับมาพัฒนาวัดได
สอดคลองกับงานวิจัยของแมชีเณรัชฌา ศักดิ์ศิริสัมพันธ ที่วา การพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมโดยคณะสงฆมีการพัฒนา
บุคลากร พัฒนาสถานที่ พัฒนาสื่อ และพัฒนาหลักสูตร สวนรูปแบบฝายคฤหัสถพบวาเปนการพัฒนา ๖ ดาน ไดแก 
พัฒนาโครงสรางในการบริหารในการบริหาร พัฒนาบุคลากร พัฒนาสื่อ พัฒนารางกายและจิตใจ พัฒนาหลักสูตร และ
พัฒนาสถานที๑่๔ 

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ มีการประยุกตใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเขากับหลักทฤษฎีการบริหารทางตะวันตกนํามาบริหารสํานักปฏิบัติธรรมในทุกดาน สอดคลองกับ
งานวิจัยของพระครูอุทัยกิจจารักษ ที่วา รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ มีการดําเนินการตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งภารกิจดังกลาว บางประการกําหนดไวในระเบียบ กฎมหาเถรสมาคม แตบางประการคงเปนไปตาม
จารีตประเพณีที่ปฏิบัติตามสืบตอมา การบริหารจัดการแนวใหมไดมีการบูรณาการเขากับแนวคิด และทฤษฎีหลักการบริ
หารทิศตะวันตก เขาหลักพุทธวิธีการบริหารและการเผยแผ เพ่ือสงเสริมใหพระสังฆาธิการใหมีความสามารถ มีทักษะและ
มีศักยภาพในบริหารจัดการองคกรปกครองคณะสงฆใหทํางานเพ่ือพระพุทธศาสนาอยางมีคุณภาพ๑๕ 

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔มีพระวิปสสนาจารยประจําอยูที่สํานัก
อยางนอย ๓ รูปตามเกณฑของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และมีการสงพระภิกษุในสํานักไปศึกษาหลักสูตรพระ
วิปสสนาจารยเพิ่มเติม เพ่ือนําความรูใหม ๆ มาใชในการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม สอดคลองกับงานวิจัยของบุญสง 
หาญพานิชที่วามีการนําองคความรูใหม ๆ ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการความรูไปใช๑๖สําหรับบุคลากรทั่วไป มีการกําหนด
หนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องงานในโรงครัว และการทําความสะอาดสถานที่ สํานักปฏิบัติธรรมประจํา
จังหวัดสวนใหญมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชนโดยรอบ ถึงเวลาจึงขอแรงเรียกใชไหววานไดโดยสะดวก 

(ค) ดานการจัดการ ของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดดีเดนในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ทั้งจากการ
วิจัยแบบคุณภาพและปริมาณพบวา สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดดีเดนในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔  มีการบริหาร

                                         

๑๓กองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดดีเดน ประจําป ๒๕๕๓, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๓), หนา ๒๐๐. 

๑๔แมชีเณรัชฌา  ศักดิ์ศิริสัมพันธ, พุทธวิธีบริหารเพื่อการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๑๕พระครูอุทัยกิจจารักษ (สุรางคสุจิณฺโณ), “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาขององคกรปกครองคณะสงฆ 
ภาค ๒”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๑๖บุญสง หาญพานิช, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทย”,วิทยานิพนธ ครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๔๖. 



๕๓๓ 

 

จัดการแบบรวมศูนย เจาสํานักหรือเจาอาวาสเปนผูคุมดานนโยบาย และแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหแตละทีมงานไป
จัดการ ทีมงานมีการแบงหนาที่กันอยางชัดเจน หนาที่การสอนธรรมนําปฏิบัติเปนของพระและแมชี งานการครัวเปนของ
แมชีและ/หรือฆราวาส สอดคลองกับงานวิจั ยของฉันทนา กลอมจิต ที่วา มีการมอบหมายงานใหเหมาะสมกับ
ความสามารถของแตละบุคคล๑๗และสอดคลองกับงานวิจัยของคูณ โทขันธ และเทพพร มังธานีที่วา มีการวางแผนการ
บริหารอยางชัดเจน มีการกระจายอํานาจและการมอบหมายหนาที่อยางเปนระบบ๑๘ 

ในการรักษาความปลอดภัยของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดดีเดนในเขตปกครองคณะ สงฆภาค ๑๔ 
สามารถขอกําลังเสริมจากเจาหนาที่ตํารวจ ทุกสํานักมีแหลงสําหรับขอกําลังเสริมไมวาจะพระหรือฆราวาส เพ่ือมาชวยใน
กรณีท่ีจัดงานใหญมีคนมากเมื่อพบปญหาที่เกินกําลังของคณะทํางาน เจาสํานักจึงลงไปชวยเหลือแกไข  

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดดีเดนในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ทุกสํานักมีการวางแผนการจัด
กิจกรรม โดยเฉพาะแผนงานประจําป และแผนการจัดหางบประมาณมารองรับการจัดกิจกรรมใหพอเพียง สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ทรงวิทย แกวศรี ที่วา ยุทธวิธีของพระพุทธเจานั้น สามารถบูรณาการเพ่ือนําออกมาใชกับการดําเนินงาน
ทั่วไปขององคการตาง ๆ เชน มีการวางแผนงานลวงหนา ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว๑๙ 

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ มีการประชาสัมพันธกิจกรรมของวัดใน
หลาย ๆ ทาง  เชน ใบปด สิ่งพิมพ เว็บไซต เพ่ือใหญาติโยมรับขาวสารไดตามความถนัด มีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน การ
เปดเฟซบุก การเปดเว็บไซตเปนของสํานัก สอดคลองกับผลการวิจัยของ ดํารงศักดิ์ จันโททัย ทีว่า องคการจําเปนตองเปด
โอกาสใหผูใชบริการ สามารถใชชองทางติดตอ สื่อสารตลอดจนการมีปฏิสัมพันธหรือดําเนินธุรกรรมไดอยางหลากหลาย 
โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาชวยในการบริการ๒๐ 

อยางไรก็ตาม การจะออกกําหนดการจัดกิจกรรมของสํานักไดชัดเจนทั้งปตามหลักเกณฑนั้น ตองอาศัยความ
มั่นใจในความพรอมทั้งดานสถานที่ บุคลากร งบประมาณ และการจัดการ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะยิ่งชัดเจนลงตัวเม่ือไดจัดกิจกรรม
ซ้ํา ๆ ไปนานหลายครั้ง อยางที่เกิดขึ้นกับหลาย ๆ สํานัก การคอย ๆ เริ่มตนทีละนอยและคอย ๆ พัฒนาหรือขยายงานไป 
จึงเปนการบริหารจัดการที่นาจะเหมาะสมกับสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดทุกแหง 

 (ง) ดานงบประมาณ ของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔  ทั้งจากการวิจัย
แบบคุณภาพและปริมาณพบวา งบประมาณเห็นปจจัยหลักท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมของสํานักปฏิบัติธรรมประจํา
จังหวัดทุกแหง สอดคลองกับงานวิจัยของรุงนภา จิตรโรจนรักษที่วา รูปแบบการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานสําหรับประเทศไทยประกอบ ดวยปจจัยหลัก ๔ ดาน คือ วิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป๒๑และ
สอดคลองกับงานวิจัยของจารุวรรณ ธรรมวัตรและคณะที่วา การจัดการศึกษาในวัดมีพัฒนาการที่ตอเนื่องและยาวนาน
ตองอาศัยปจจัยสนับสนุนจากการระดมทุนจากแหลงทุนตาง ๆ  ผูที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือสํานักเรียนหรือเจาอาวาสใน

                                         

๑๗ฉันทนา กลอมจิต, รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา วัดปาบานคอ 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี,รายงานการวจิัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการการศึกษา , ๒๕๔๖), หนา ๒. 

๑๘คูณ   โทขันธ  และเทพพร  มังธานี,  “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา 
วัดมหาพุทธาราม อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ”, รายงานการวิจัย, กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการการศึกษา, ๒๕๔๖. 

๑๙ทรงวิทย แกวศรี, “การศึกษาวิเคราะหยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจา”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 

๒๐ดํารงศักดิ์ จันโททัย, “การจัดการงานสังคมสงเคราะหโดยมุงเนนความสัมพันธกับผูใชบริการ”, วิทยานิพนธสังคมสงเคราะหศา
สตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาบริการสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๙), หนา (๑). 

๒๑รุงนภา จิตรโรจนรักษ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรั บประเทศไทย”, 
วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๔๘. 



๕๓๔ 

 

สํานักเรียนนั้น ๆ๒๒ 

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดดีเดนในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ทุกสํานักสามารถอยูไดดวยเงิน
บริจาค ไมจําเปนตองเรี่ยไรหรือเก็บเงินจึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของสยาม สุมงามที่ใหความสําคัญกับการบริหาร
งบประมาณ จนถึงกับแยกออกไดเปน ๔ ดาน๒๓ เวนแตคาบริการเสริมพิเศษ เชน คาพ่ีเลี้ยงดูแลคนปวย คาจัดหลักสูตร
พิเศษเฉพาะกลุม คาขนมเพ่ิมเติมสําหรับหลักสูตรของเด็ก และไมสอดคลองกับงานวิจัยของจาวุรรณ ธรรมวัตรและคณะ
ที่วา การจัดการศึกษาในวัดยอมตองอาศัยปจจัยหลาย ๆ อยาง เชน  ความสัมพันธสวนตัว สวัสดิการ หรือคานิตยภัตซึ่งก็
คือเงินงบประมาณ เปนตน๒๔ 

แตถาหากตองการงบประมาณสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดดีเดนในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔  อาจ
สามารถเขียนขอไปยังหนวยงานที่มีการใหทุนได  นอกจากนั้น งบประมาณคาอาหารและการครัวนั้น ยังสามารถบอกบุญให
ญาติโยมมาออกโรงทานเลี้ยงไดบางสํานักมีตนสังกัดหรือมูลนิธิที่สามารถของงบประมาณเสริมไดแตทุกสํานักมีผลงานที่
ประชาชนทั่วไปศรัทธา จึงมาใหการสนับสนุนบริจาคเงินชวยเหลือใหเอง 

ขอเสนอแนะ 

จากศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆภาค 
๑๔”ทําใหมีขอเสนอแนะไปยังผูที่มีสวนเกี่ยวของ ดังนี้ 

(ก) ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

๑) เจาคณะปกครองสงฆตามลําดับชั้น ควรนําเอาผลการวิจัยในครั้งนี้ ไปเปนขอสรุปในการกําหนดแนวทาง
พัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดตอไป 

๒) ศูนยประสานงานสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแหงประเทศไทย ควรนํางานวิจัยในครั้งนี้ ไปเผยแผตอ
ศูนยประสานงานสํานักปฏิบัติธรรมประจําภาค และศูนยประสานงานสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด เพ่ือเปนแนวทางใน
การนําไปพัฒนาศูนยประปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดของแตละจังหวัดตอไป 

๓) เจาสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแตละแหง ควรนําเอาผลการวิจัยครั้งนี้ ไปปรับปรุงพัฒนาสํานัก
ปฏิบัติธรรมของตนเพ่ือยกระดับใหไดมาตรฐานสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดที่ไดรับรางวัลดีเดนตอไป 

(ข) ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 

๑) สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแตละแหง ควรพัฒนาสถานที่ใหสะอาด สวยงาม รมรื่น เปนสัปปายะ 
ขยายสถานที่ใหพอเพียงและเหมาะสม ทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่พักอาศัย 

๒) สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแตละแหง ควรควรจัดหลักสูตรการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมกับกลุมคนที่
มีรายไดนอย และหลักสูตรการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมกับวัยใหกับกลุมเยาวชน ทั้งท่ียังศึกษาเลาเรียนและที่อยูนอกระบบ
การศึกษาภาคปกติ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกกลุมเปาหมายนี้ดวย 

๓) เจาสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแตละแหง ควรศึกษาและปฏิบัติธรรมใหเห็นผลรักษาศีลาจารวัตร

                                         

๒๒จารุวรรณ  ธรรมวัตร, รศ และคณะ,  “รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : 
กรณีศึกษาวัดบึง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักนโยบายและแผนการศึกษา  สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๔๕), หนา ๑๙. 

๒๓สยาม สุมงาม, “รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน”, 
วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร), ๒๕๕๒. 

๒๔จารุวรรณ  ธรรมวัตร, รศ และคณะ, อางแลว หนา ๑๒. 



๕๓๕ 

 

ตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัด เพราะเปนบอเกิดแหงความเลื่อมใสศรัทธา และควรที่จะอยูตอนรับญาติโยมใน
วันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ เพราะเปนวันที่ญาติโยมมีเวลาเดินทางไปยังสํานักไดโดยสะดวก 

๔) สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแตละแหง ควรสงพระวิปสสนาจารยประจําสํานักไปศึกษาความรู
เพ่ิมเติม ไมวาจะเปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือกระทั่งปริญญาเอก เพ่ือนําเอาความรูที่
ไดรับ มาชวยในการบริหารและเผยแผธรรม ควรสงคณะทํางานไปดูงานจากสํานักที่ประสบความสําเร็จ เพ่ือนําเอาสิ่งที่ได
รูเห็นมาประยุกตใชในการปรับปรุงสํานักของตน  

๕) พระวิปสสนาจารยประจําสํานักปฏิบัติธรรมทุกแหง ควรสอนธรรมนําปฏิบัติดวยภาษาที่เขาใจงาย 
เพ่ือใหทันยุคทันสมัยสมกับหลักธรรมที่เปนอกาลิโก (ไมถูกจํากัดดวยเวลา) ควรเปดโอกาสใหผูปฏิบัติธรรมไดซักถาม
ขอขัดของในการปฏิบัติธรรม เพ่ือนําไปปรับปรุงการปฏิบัติธรรมของตนใหกาวหนายิ่งขึ้น 

๖) สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแตละแหง กําหนดตารางการปฏิบัติธรรมลวงหนาเปนรายป แลวแจงให
ผูสนใจปฏิบัติธรรมไดทราบทั่วกัน และจัดหางบประมาณใหพอเพียงกับแผนงานประจําปที่กําหนดไว เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปโดยสะดวกและคลองตัว 

๗) สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแตละแหงควรมีการประชาสัมพันธงานปฏิบัติธรรมของสํานักผานทางสื่อ
ตาง ๆ ไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศน สิ่งตีพิมพ หรืออินเตอรเน็ต อยางทั่วถึงและควรนําเอาเทคโนโลยีตาง ๆ ที่ทันยุคทันสมัย 
เขามาชวยในการเผยแผธรรมของสํานัก 

๘) สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแตละแหง ควรสรางคณะทํางานและบุคลากรใหพอเพียงกับแผนงานที่
ไดกําหนดไว ถายังสรางบุคลากรไมทัน ก็ตองมีแผนรองรับวาจะหาเพ่ิมไดจากที่ใด ในจํานวนเทาไร 

๙) สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแตละแหง ควรเขียนโครงการของบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติธ รรม 
จากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักวัฒนธรรมจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น และบริษัทหางรานตาง ๆ 
และมีการประสานงานกับหนวยราชการ โรงเรียน องคเอกชน ใหสงเจาหนาที่ นักเรียน และพนักงานเขามารวมปฏิบัติ
ธรรม 

(ค)ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป  

ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ถามีผูใดสนใจทําการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของกับ รูปแบบการจัดการสํานัก
ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด ผูวิจัยขอเสนอแนะใหทําการศึกษาวิจัยตามหัวขอดังตอไปนี้ 

๑) ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรเปลี่ยนพ้ืนที่ในการศึกษาไปยังสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในเขต
ปกครองคณะสงฆภาคอ่ืน ๆ  

๒) ควรศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในเรื่องเรื่อง รูปแบบการจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในเขตปกครอง
คณะสงฆภาค ๑๔ เพ่ือดูแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในทุก ๕ ป 

๓) ควรศึกษาปจจัยในการเขารวมหรือไมเขารวมปฏิบัติธรรม ในสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดตาง ๆ ของ
บุคคลทั่วไป ทั้งในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ และในเขตปกครองคณะสงฆอ่ืน ๆ  

๔) ควรศึกษาวิจัยถึงประสิทธิผลในการเผยแผธรรมโดยสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดทั้งในเขตปกครอง
คณะสงฆภาค ๑๔ และในเขตปกครองคณะสงฆอ่ืน ๆ  

๕) ควรศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติธรรมของผูเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดทั้ง
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ และในเขตปกครองคณะสงฆอ่ืน ๆ ในดานตาง ๆ เชน ความสามารถในการควบคุมสติ 
การเปลี่ยนแปลงของอารมณ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมทางกายภาพ เปนตน 



๕๓๖ 

 

เอกสารอางอิง 
 

(๑) หนังสือ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
 
 (๒) วิทยานิพนธ 

พระมหาศรณชัย มหาปฺุโญ.การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน. วิทยานิพนธ
พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระครูศรีรัตนธรรมนิเทศ (ปกานนทพิลาพันธ).รูปแบบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติกัมมัฏฐานของผูนําชาวพุทธใน
ประเทศอังกฤษวิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
, ๒๕๕๖. 

พระครูอุทัยกิจจารักษ (สุรางคสุจิณฺโณ).รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาขององคกรปกครองคณะ
สงฆ ภาค ๒.วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๖. 

ดํารงศักดิ์ จันโททัย.การจัดการงานสังคมสงเคราะหโดยมุงเนนความสัมพันธกับผูใชบริการ.สังคมสงเคราะหศาสตรดุษฎี
บัณฑิต.สาขาวิชาบริการสังคม.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๙. 

ทรงวิทย แกวศรี. การศึกษาวิเคราะหยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจา.  วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

บุญสง หาญพานิช. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทย. วิทยานิพนธ 

 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต.สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๔๖. 

แมชีเณรัชฌาศักดิ์ศิริสัมพันธ. พุทธวิธีบริหารเพ่ือการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

รุงนภา จิตรโรจนรักษ.การพัฒนารูปแบบการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสําหรับประเทศไทย.
วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต.สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

สยาม สุมงาม.รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พ้ื น ฐ าน . วิ ท ย า นิ พน ธ ศึ ก ษ าศ าสตร ดุ ษฎี บัณ ฑิ ต  ( ก า รบ ริ ห า ร ก า รศึ กษ า ) .  บัณฑิ ต วิ ท ย าลั ย  : 
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๕๓๘ 

 

การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) และนัยเชิงปรัชญาความเบี่ยงเบนทางเพศในพุทธวรรณกรรมและจริยธรรม
กามกิจเชิงพุทธรวมสมัย 

ดร. โยตะ ชัยวรมันกุล๑ 
 

 

บทคัดยอ 
 บทความนี้นี้มุงศึกษาแนวคิดจริยธรรมเชิงพุทธ เรื่อง การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร)และนัยเชิงปรัชญา
ความเบี่ยงเบนทางเพศในพุทธวรรณกรรมและจริยธรรมกามกิจเชิงพุทธรวมสมัย  การประพฤติผิดในกามทําลายจริยธรรม
ลงอยางเงียบๆและกอปญหาทําสังคมออนแอ  เหตุปจจัยดังกลาวมาจากประเพณีนิยม คุณคาทางสังคม เปาหมายทาง
พฤติกรรม และความไมรับผิดชอบตอความรัก  พุทธศาสนาไมเคยประณามเหตุปจจัยดังกลาวนี้ และเสนอแนะวาทุกคน
ตองละเวนจากอภิพฤติกรรมอันเปนภัยรายและผลกระทบอันใหญหลวงที่จะตามมา 
คําสําคัญ: การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) ความเบี่ยงเบนทางเพศ ศีลขอที่สามใน  

 พระพุทธศาสนา ความอยากในกามกิจ(ตสฺมิ เสวนจิตฺตํ)สาเหตุแหงความเสื่อมทางศีลธรรม(อกุศลมูล) 
 
Abstract 
 This qualitative research focuses on the Buddhist ethical concept of ‘sexual misconduct’ 
(kamesumicchacara) and the philosophical implications of sexual deviance in Buddhist literature and 
on contemporary Buddhist sexual ethics. Sexual malpractices have mutely eroded ethics and created 
social ills. Their roots can be found in traditionalism, social values, behavioral aims and love 
irresponsiveness. Buddhism blames none of these roots but recommends that all people refrain from 
hostile metaphysical acts with glacial aftershocks.   
Keywords: Sexual misconduct (kamesumicchacara), sexual deviance, the third  
precept in Buddhism, ‘the desire for sexual affairs’ (tasmisevanacittang), ‘the  
roots of demoralization’ (akusalamula) 

 
บทนํา 
 การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร)และความเบี่ยงเบนทางเพศในสังคมเราทุกวันนี้เปนความทาทายที่คอย
เยาะเยยถากถางปรัชญาเมธียิ่งใหญตางๆของโลก  แมการประพฤติผิดในกาม และความเบี่ยงเบนทางเพศจะแฝงมากับ
สิทธิสวนบุคคล แตการประพฤติผิดในกาม และความเบี่ยงเบนทางเพศทําลายทั้งสังคมและจิตใจมนุษย ที่เขาไปเกี่ยวของ  
แรงกระตุนความอยากแบบสัตวทําใหมนุษยหาขออางวาเปนพฤติกรรมที่ชอบธรรม หรือบางครั้งเรียกคูนอนวา “กิ๊ก” แต
ในความเปนจริงเปนการมีคูเพ่ือสนองตัณหาของตน การมีเมียนอยหรือคูขาเปนเรื่องผิดศีลธรรมมาแตครั้งโบราณกาล แต

                                         

๑ดร. โยตะ ชัยวรมันกุล  อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไรขิงพระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม 



๕๓๙ 

 

การกระทําดังกลาวยังแอบแฝงในการหาเงินอีกดวย๒ สามีและภรรยาอาจแอบมี“กิ๊ก”ของตน สามีบางรายแอบมี “สามี
นอย” ของตนเพ่ือความสนุกยังมีใหเห็น   แยยิ่งกวานั้น ผูเบี่ยงเบนทางเพศบางรายยังกอกามวิตถาร หรือเปลี่ยนคูนอนกับ
เพ่ือนฝูงและยังอางวาเปนการหาความรื่นเริงตามประสาธรรมชาติ  แตการประพฤติผิดในกาม และความเบี่ยงเบนทาง
เพศเปนมหันตภัยใหกับสังคมและจิตใจ และทายสุดก็ลงเอยที่การหยาราง ทําใหบานแตกสาแหรกขาด อันเปนมูลเหตุ
ปจจัยใหสังคมสวนใหญเลวรายลง 
 สํานักวิจัย เอแบค พบวา คูครอง ๗๔.๙% เคยนอกใจคูครองของตน  การนอกใจคูครองของตน และความเบี่ยงเบน
ทางเพศในจึงกลาเปนปญหาสังคมที่ตองพิจารณาในภาพรวมตามตัวประวัติศาสตร ความซับซอน และแงมุมในเชิงลึก๓ 
สวนสถาบันวิจัยสถิติมันสมอง (The Statistic Brain Research Institute)๔ พบวาผูชายถึง ๗๔% จะนอกใจคูครองของ
ตนหากคูครองจับไมได เชนกันผูหญิงนอกใจคูครองถึง ๖๘%  ผูชายถึง ๕๗% จะนอกใจคูครองของตนทุกรูปแบบสวน
ผูหญิงนอกใจคูครองถึง ๕๔% จะนอกใจคูครองของตนทุกรูปแบบ คุณหมอ ประเวศ วสีกลาววา๕ 

 

การประพฤติผิดในกาม และความเบี่ยงเบนทางเพศเปนปญหาสังคม ซึ่งในทุกวันนี้
ถึงขั้นวิกฤตและทําใหเกิดบานแตกสาแหรกขาด ทั้งจากสามีไปมีเมียนอยหรือ
ภรรยาไปมีสามีนอย ทําใหทั้งคูตองทิ้งครอบครัวของตนไปอยูกับคูนอนใหม  
 

 

 การประพฤติผิดในกามและความเบี่ยงเบนทางเพศเชนการวิตถารเปนประเด็นปญหามาตั้งแตยุคพระพุทธเจา  
ประเทศไทยประกาศใหมีคูครองคนเดียวตั้งแตป พ.ศ.๒๔๗๖ จึงทําใหการมีคูครองหลายคนเปนการผิดกฎหมาย แตคน
ไทยบางคนยังแอบประพฤติอยู  การประพฤติผิดในกามและความเบี่ยงเบนทางเพศหยั่งรากลึกอยูในประเพณีและคุณคา
ของคนไทยที่ทําใหมีอิทธิผลตอบุคลิกภาพของคนไทย  การมีภรรยาหลายคนเปนการยอมรับสภาพฝายชายเปนใหญ ดังที่
พบในวรรณคดีขุนชางขุนแผน และ นางทาส การประพฤติผิดในกามและความเบี่ยงเบนทางเพศไมเปนที่เปดเผยแตอยูใน
วรรณกรรมและศิลปะที่เลาขานติดตอกันมาทุกยุคทุกสมัย  ผูศึกษาเชื่อวาสาเหตุพฤติกรรมดังกลาวนาจะมาจากประเพณี
นิยมเปนสวนใหญ พฤติกรรมที่ไมดีเชนนี้ทําใหผูเบี่ยงเบนทางเพศบางคนพอใจแตกับมองไมเห็นมหันตภัยที่จะตามมาจาก
พฤติกรรมดังกลาว 

 

๒. แนวคิดการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) และเกณฑทางจริยธรรมในมุมมองพุทธจริยธรรม 

 

ก.   คํานิยามศัพทการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร)  
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๕๔๐ 

 

 ทวีศักดิ์ ยานประทีป ใหคํานิยามวา๖กาเมสุมิฉาจาร คือการผิดประเวณีที่กระตุนโดยกามกิเลสและวัตถุนิยม ที่
นักปราชญตําหนิติเตือน การประพฤติผิดในกามในพุทธปรัชญารวมถึงการประพฤติผิดในกามที่ระบุไวในตัวบทกฎหมาย
อีกดวย๗Saddhatissa นิยามวาการประพฤติผิดในกามคือความหมกมุนในรูป รส กลิ่น เสียง และ  การประพฤติ
ผิดในกามท่ีผิดกฎหมายและผิดตอศีลธรรมอันดี๘ 
 
ข. ปจจัยการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) 

การประพฤติผิดในกามที่สําคัญมาจากตัวบุคคล ความอยากและความเต็มใจที่จะการประพฤติผิดในกามประการ
แรกมีสตรีตองหามสําหรับบุรุษ อันไดแกสตรีที่มีคูครองไมวาจดทะเบียนแตงงานหรือไมก็ตาม (ไมรวมหญิงหมาย หรือ
หญิงหยาราง หรือหญิงที่แยกทางจากคูครอง)หญิงที่แตงงานแตถูกจําคุก หญิงที่อยูในความปกครองของผูปกครอง  และ
หญิงที่อยูในความคุมครองของศาสนา เชน แมชี ยุวนารีและหญิงที่กฎหมายคุมครอง   สวนบุรุษที่ตองหามสําหรับสตรี
(อคมนียวตฺถุ)ไดแก ชายที่แตงงานและชายที่ตองหามทางศาสนา 

ประการที่สอง “ความอยากท่ีจะประกอบกามกิจ”(ตสฺมิ เสวนาจิตฺตํ) เริมจากใจที่มีแตกามกิเลส ดังภาษิตที่วา “ดุจ
ดังหยดฝนที่รั่วจากหลังคา กามกิเลสยอมรั่วจากใจที่ไรการศึกษา”๙  ประการที่สาม  คือความเต็มใจและความพรอมใจตอ
ความใครและความพรอมตอกามกิจของทั้งสองฝายเมื่อพบกันในแตละครั้งและรวมประกอบกามกิจดวยกันในแตละครั้ง 
ความเต็มใจและความพรอมใจคือการเลือกที่จะทําตาม หรือไมขัดขืนในระหวางประกอบกามกิจ เปนอิสระไมมีบังคับทั้ง
ทางกายและทางจิตใจ๑๐ 

 
ค. สมุฎฐานแหงการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) 

การประพฤติผิดในกาม มีมูลเหตุปจจัยทั้งจากทางภายในและภายนอก   มูลเหตุปจจัยภายในมาจากใจที่มีแตกาม
กิเลสและความหมกมุนจาก รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสที่ที่กระตุนกามกิเลสและพรอมที่จะสนองความอยากทางกาม
ของตน  พุทธปรัชญาเชื่อวาการประพฤติผิดในกามเกิดจากความอยากของตัวบุคคลแตแตกตางกันไปตามการยึดเหนี่ยว
จากประสาททั้งหา๑๑ธรรมชาติของมนุษยจึงแตกตางกันไปตามกามกิเลส จิตใจ และ วัตถุกามนิยม  ความตองการดังกลาว
จะพัฒนาไปสูกามกิเลส การประพฤติผิดในกาม และความเบี่ยงเบนทางเพศ Hallie Engel เชื่อวาการผิดประเวณีมาจาก
ความเบื่อหนาย  ปญหาอัตตา การแกแคน และ ความไมตอเนื่องทางอารมณ๑๒ ประการสุดทาย  สาเหตุจากภายนอก
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๑๐Koestner, Katie, &Sokolow, Brett A. (๒๐๐๐). “Everything You Need to Know about Consent”. 

http://studentaffairs.stanford.edu/sites/default/files/sara/ (accessed November ๓๐, ๒๐๑๓).  
๑๑

Bodhiyana Meditation Center.“Thai Tipiṭaka Volume ๒๐.Sutta Aṅguttaranikāya ๑ : Suttantapiṭaka No. 

๑๒: Anṅguttaranikāyaeknipāta-dukanipā-tikanipāta”.http://www.bhodhiyana. org/ tipiṭaka_pdf_collection.html 

(accessed July ๑๕, ๒๐๑๓). 
๑๒Engel, Hallie (๒๐๑๓). “What Causes People to Commit Adultery? eHow 

Contributor”.http://www.ehow.com/info_๘๔๖๕๕๔๕_causes-people-commit-adultery.html (accessed November ๓๐, 

๒๐๑๓). 



๕๔๑ 

 

ไดแก สื่อสารมวลชน เครือขาย และ สื่อสิ่วพิมพตางๆที่นําเสนอและขึ้นบนสื่ออยูทุกวินาที  อยางไรก็ตาม กามกิเลส เปน
เรื่องธรรมชาติ แต การประพฤติผิดในกามเปนการบากามที่อยูนอกเหนือความพอดีทางธรรมชาติ๑๓ 

 

ง. หลกัศีลธรรมเกี่ยวกับการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) 
ศีลธรรมมิใชคณิตศาสตรหรือการคํานวณเชน (–๑) X (-๑) = ๑แต ชั่ว x ชั่ว ไมไดผล ออกมา “ไมชั่ว”  และ “ไม

ชั่ว”  ก็ไมไดหมายความวา “มีศีลธรรม”  แมกึ่งดีกึ่งชั่งยังหมายความวา ไมมีศีลธรรม  พุทธจริยธรรมนั้นมีความชัดเจน 
นั่นคือ บาปก็คือบาปหากผิดศีลขอใดขอหนึ่ง  พุทธปรัชญาเนนการเดินสายกลาง และในพุทธศาสนาเรามีเกณฑท่ีหนึ่งและ
เกณฑที่สองเพ่ือแยกแยะความถูกตองจากความผิด และ แยกแยะความดีจากความชั่ว  พุทธจริยธรรมเกี่ยวกับประเด็น
การประพฤติผิดในกามอยูที่ศีลขอทีสาม – การละเวนการประพฤติผิดในกาม  พุทธศาสนาไมเคยประณามกามกิจเวนแต
บุคคลนั้นประพฤติผิดประเวณี พุทธศาสนาเห็นวากามกิจเปนธรรมชาติของมนุษย หรือเปนหนาที่ และเปนความสุขอัน
สําคัญสําหรับคูสมรส 

 

จ. เกณฑการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) 
เกณฑการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร)ในพุทธศาสนามีอยูสองระดับ ระดับตนอยูที่ความจงใจทําชั่วและ

สถานการณ“ความจงใจทําชั่ว”คือการกระทําใดๆที่ตกอยูใตภาวะ “โลภ”(โลภะ)  “โกรธ” (โทสะ) “หลง” (โมหะ)๑๔โดย
ตั้งอยูบนพื้นฐานอกุศล (อกุศลมูล) ระดับท่ีสองคือตั้งใจทําผิดกฎหมาย ผิดประเพณี และ ผิดวัฒนธรรม 

พุทธจริยธรรมเนนทําจิตใจใหบริสุทธิ์ปราศจาก “โลภ”(โลภะ)  “โกรธ” (โทสะ) “หลง” (โมหะ)ซึ่งตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
อกุศล (อกุศลมูล)  แตการทําผิดศีลขอสามมีอยูสี่เงื่อนใข  เงื่อนไขแรกตองมีฝายชายหรือฝายหญิงประพฤติผิดในกาม  
เงื่อนไขที่สองตองประพฤติผิดในกามดวยความตั้งใจประพฤติผิดในกาม เงื่อนไขที่สามการประพฤติผิดในกามไดเกิดขึ้น
แลว และเงื่อนไขที่สี่มีความยินดีที่เกิดจากอวัยวะสัมผัส หากครบทั้งสี่เงื่อนไขจึงถือไดวาผิดศีลขอสาม๑๕ 

การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) สามารถเขาไปเกี่ยวของกับสถานการณหลายๆอยางและหลายระดับ (๑) 
ชายที่มีภรรยาแลวประพฤติผิดในกามกับหญิงที่มีสามีแลว เปนการประพฤติผิดในกามสองเทาเพราะฝายชายที่นอกใจ
ภรรยาละเมิดสามีฝายหญิงและ ภรรยาของตน สวนฝายหญิงที่นอกใจสามีละเมิดภรรยาฝายชายและสามีของตน (๒) ชาย
ที่แตงงานแลวประพฤติผิดในกามกับหญิงโสดเปนการประพฤติผิดในกามเพียงเทาเดียวเพราะฝายชายที่นอกใจภรรยา
ละเมิดภรรยาของตน สวนหญิงโสดละเมิดภรรยาฝายชาย  (๓) ชายโสดประพฤติผิดในกามกับหญิงที่มีสามีเปนการ
ประพฤติผิดในกามเพียงเทาเดียวเพราะฝายชายละเมิดภรรยาผูอื่น สวนฝายหญิงละเมิดสามีของตน  และ (๔) ชายโสดกับ
หญิงโสดประกอบกามกิจไมไดละเมิดศีลขอสาม 

 การประพฤติผิดในกามแบบเบี่ยงเบนทางเพศสามารถเขาไปเกี่ยวของกับสถานการณหลายๆอยางและหลายระดับ
ไดดวย  (๑) ชายที่มีภรรยาแลวประพฤติผิดในกามกับชายที่มีภรรยาแลวเปนการประพฤติผิดในกามเปนสองเทาเพราะ
ชายทั้งคูที่นอกใจภรรยาตนเองละเมิดภรรยาของแตละฝายและภรรยาของตน  (๒) หญิงที่มีสามีแลวประพฤติผิดในกาม
กับหญิงที่มีสามีแลวเปนการประพฤติผิดในกามเปนสองเทาเพราะหญิงทั้งคูที่นอกใจสามีละเมิดสามีของแตละฝายและ
สามีของตน  (๓)ชายที่มีภรรยาแลวประพฤติผิดในกามกับชายโสดเปนการประพฤติผิดในกามเพียงหนึ่งเทา เพราะชายที่มี
ภรรยาแลวละเมิดภรรยาตนเองสวนชายโสดละเมิดภรรยาผูอื่น  (๔)  หญิงที่มีสามีแลวประพฤติผิดในกามกับหญิงโสดเปน
การประพฤติผิดในกามเพียงเทาเดียวเพราะหญิงที่นอกใจสามีละเมิดสามีตนสวนหญิงโสดละเมิดสามีผูอ่ืน (๕)ชายโสดที่

                                         

๑๓พระเทพเวท ี(ป.อ.ปยุตฺโต).พุทธธรรม: ฉบับปรับปรุงและแกไขเพ่ิมเติม.(กรุงเทพ: จุฬาลงกรณการพมิพ, ๒๕๓๒),หนา ๕๓๗. 
๑๔ที.ปา. ๑๑/๓๙๔/๒๙๒. 
๑๕ที.ปา.๑๑/๓๙๔/๒๙๒. 
 



๕๔๒ 

 

บรรลุนิติภาวะประกอบกามกิจกามกับชายโสดที่บรรลุนิติภาวะไมผิดศีลขอสามทั้งสองฝาย  และ (๖)หญิงโสดที่บรรลุนิติ
ภาวะประกอบกามกิจกามกับหญิงโสดที่บรรลุนิติภาวะไมผิดศีลขอสาม ทั้งสองฝาย  ชายโสดไปประกอบกามกิจกับหญิง
โสเภณีไมผิดศีลขอสามเพราะศีลขอสามหวังสงเสริมศีลธรรมจรรยาครอบครัวใหกับบุคคลที่แตงงานแลว 

 

๓. การศึกษานัยทางปรัชญาเกี่ยวกับความเบี่ยงเบนทางเพศในพุทธวรรณกรรม และจริยธรรมกามกิจเชิงพุทธรวม
สมัย 

 

1.  ความเบี่ยงเบนทางเพศในพุทธวรรณกรรม 

เรื่องเกี่ยวกับความเบี่ยงเบนทางเพศ หรือลักเพศ หรือกามวิตถารในพุทธวรรณกรรมหาไดจากพระวินัย มีอยูหนึ่ง
หมวดที่กลาวถึงการกระทําผิดจนตองปาราชิกสําหรับภิกษุและภิกษุณี เชนในเรื่องพระนางมัลลิกา และเรื่องวานรตัว
เมีย๑๖ เรื่องการกระทําชําเราศพ  เรื่องการใชเครื่องชวย เรื่องการใชตุกตาชวย๑๗ในพระวินัยยังระบุการชวยตัวเองในเรื่อง
พระหลังคอม๑๘และพระมีลึงคยาว๑๙ 

 

ก. ตัวอยางการสมสูกับสัตวในพุทธวรรณกรรมไดแก 
 1.  เรื่องของพระนางมัลลิกา 

“...วันหนึ่งพระนางมัลลิกาเสด็จเขาหองสรงสนานเพ่ือทรงลางพระพักตร พระหัตถและพระ
บาท และสุนัขทรงโปรดตามเขาไปดวย เมื่อพระนางกมลางพระบาทาเจาสุนัขพยายามจะทํา
อสัทธรรมสันถวะ พระนางทรงยินดีผัสสะของมัน จึงไดประทับยืนอยู.  กษัตริย ทรงเห็นการ
กระทําท่ีนาอดสูจากทางพระแกลหองพระบรรทม เมื่อพระนางมัลลิกาเสด็จเขามามี่หองพระ
บรรทม  กษัตริยทรงบริพาสวา “เจาหญิงชั่ว  เจาทําอะไรกับหมานั่นในหองอาบน้ํา  เจา
อยาไดปฏิเสธเพราะขาเห็นตําตาทั้งสองขาง”  พระนางมัลลิกาทรงตอบวาพระนางเพียงลาง
พระพักตร พระหัตถและพระบาท   และมิไดทรงทําอะไรผิด และทรงตรัสตอวา “หองสรง
สนานนั้นนาแปลก หากมีใครเขาไปในหองนั้นและมองจากพระแกลนี้จะเห็นเปนสองคน และ
หากพระองคยังแคลงพระทัย  ก็ไดทรงโปรดเสด็จเขาไปในหองสรงสนานนั้นที และกระหมอม
จะมองดูพระองคจากพระแกลนี้” 

กษัตริยทรงเสด็จเขาหองสรงสนาน และเม่ือทรงเสด็จออกมา พระนางมัลลิกาทรงตรัสถามวา
ทําไมพระองคทํามิดรมิรายกับแพะตัวเมียในหองนั้น แมกษัตริยทรงปฏิเสธแตพระนางมัลลิกา
ทรงยืนยันวาพระนางเห็นพฤติกรรมผิดปกติเชนนั้นดวยพระเนตรชองพระนางเอง กษัตริย
ทรงสนเทห เพราะความขมุกขมัวทําใหพระองคตองยอมรับสิ่งที่พระนางมัลลิกาทรงอธิบาย 
และพระองคจังสรุปวาหองสรงสนานนาจะมีอาการที่แปลกประหลาด…”๒๐ 

 

 

 

                                         

๑๖วิ.ม.(ไทย) ๑/๒๗. 
๑๗วิ.ม.(ไทย) ๑/๒๒๒. 
๑๘วิ.ม.(ไทย) ๑/๒๒๑. 
๑๙วิ.ม.(ไทย) ๑/๒๒๑. 
๒๐ธ.อ.๑/๕๔. 



๕๔๓ 

 

 2. เรื่องวานรตัวเมีย 

“….พระพุทธเจาทรงประณามภิกษุที่พบวาฝกวานรตัวเมียสนองความใครของตน  
ซึ่งภิกษุนั้นจําตองเวียนวายอยูในขุมนรกตามแบบตางๆทีภิกษุประพฤติผิดในกาม 
โดยทรงงงชี้ใหเห็นถึงผลกรรมจากการที่ภิกษุละเมิดคําสาบานที่จะถือพรหมจรรย 
หรือพรหมจริย...๒๑ 

 

 ข. การชําเราศพพบจากเรื่อง การชําเราสองศพ๒๒ 
 ค. เ รื่องการใชเครื่องชวยกามกิจ เรื่องการใชตุกตาชวยกามกิจ๒๓ 
 ง. เรื่องลักเพศพบ ในพระวินัยยังระบุการชวยตัวเองในเรื่องพระหลังคอม๒๔ และพระมีลึงคยาว๒๕ 
 ความเบี่ยงเบนทางเพศพบไดตั้งแตยุคพระพุทธเจาตามธรรมบัญญัติ ไมวาภิกษุและภิกษุณีละเมิดพระวินัย
จําตองปาราชิก พระธรรมวินัยยังครอบคลุมใหปาราชิกภิกษุและภิกษุณีหากพบวาเปนคนที่มีทั้งอวัยวะเพศชายและเพศ
หญิง หรือเปนกระเทยหากพบวาไดบวชไปแลว๒๖ 
 
2. ความเบี่ยงเบนทางเพศในจริยธรรมกามกิจเชิงพุทธรวมสมัย 
 ความเบี่ยงเบนทางเพศจากป2495แบงไดเปน 27 ประภท (DSM: DSM I in 1952, DSM.II in 1968, 
DSM.III in 1980, DSM.III-R in 1987,  DSM.IV in 1994, DSM.IV-TR in 2000, and DSM. V in 2008) ดังนี้ 
 

· พวกใช อุ จจา ระ เป นตั ว กระตุ นทา ง เพศ
coprophilia, 

· วิปริ ตทาง เพศแบบชอบอวดอวัยวะเพศ
exhibitionism,  

· พวกชอบเก็บสะสมชุดชั้นในผูหญิงfetishism/ 
frotteurism,  

· การรักรวมเพศhomosexuality,  

· รวมเพศทางทวารหนัก klismaphilia, 

· พว กช อบถู ก เ หยี ย ดหย า ม เ ว ล า มี เ ซ็ ก ซ
masochism, 

· พ ว ก ช อ บ มี เ ซ็ ก ซ กั บ เ ด็ ก เ ล็ ก ห รื อ ค น แ ก  
pedophilia,  

· กาขมขืน rape, 

· กลุมวิตถารเหลือเดน residual category, 

· พวกชอบทํารายคนอื่นเวลามีเซ็กซsadism, 

· ทํารายคนอ่ืนเพ่ือมีเซ็กซsexual assault, 

· พวกชอบถูกเหยียดหยามเวลามี เซ็กซ sexual 
masochism,  

· sexual orientation disturbance (like 
homosexuality),  

· พวกชอบทํ า ร า ยคน อ่ืน เ วล ามี เ ซ็ กซ sexual 
sadism,  

                                         

๒๑วิ.ม.(ไทย) ๑/๒๗-๒๙. 
๒๒วิ.ม.(ไทย) ๑/๒๒๑-๒๒๒. 
๒๓วิ.ม.(ไทย) ๑/๒๒๒. 
๒๔วิวิ.ม.(ไทย) ๑/๒๒๑. 
๒๕วิ.ม.(ไทย) ๑/๒๒๑. 
๒๖ Peter Jackson. A. (๑ ๙ ๙ ๓ ).Male Homosexuality and Transgenderism in the Thai Buddhist 

Tradition.Excerpted from the book "QUEER DHARMA: VOICES OF GAY BUDDHISTS"  edited by Winston Leyland. 
 



๕๔๔ 

 

· กามวิตถารชนิดหนึ่งที่ไดรับความสุขหรือความ
พอใจเมื่อตนตองเสียหริดพิการอวัยวะบางสวน 
mutilation 

· กามวิตถารที่ชอบรวมเพศกับศพnecrophilia, 

· ก า ม วิ ต ถ า ร ที่ น อ ก เ ห นื อ รู ป แ บ บ non-
normative deviance 

· พวกชอบใชปากสัมผั สอวั ยวะคู ร วม เพศ
มากกวาการรวมเพศจริงpartialism,  

· พวกชอบพูดลามกทางโทรศัพท  telephone 
scatologia (obscene calls),  

· พวกชอบแตงตัวผิดเพศtransvestic  fetishism,  

· พวกชอบแตงตัวผิดเพศ transvestitism (sic),  

· พวกใชป สสาวะกระตุ นความรู สึ กทาง เพศ
urophilia,  

· พวกถํ้ามองvoyeurism,  

· พวกชอบมีเซ็กซกับสัตวzoophilia, 
 
การแสวงหาความรักจากเพศเดียวกัน หรือ รักรวมเพศ และพวกชอบแตงตัวผิดเพศ หาไดจากสังฆาณัติบาลีใน

นิกายเถรวาทแตศัพทดังกลาวไมตรงกับแนวคิดรวมสมัยและสังฆาณัติไมไดแยกแยะพฤติกรรมขามเพศ หรือรักรวมเพศ 
และพวกชอบแตงตัวผิดเพศ  อยางไรก็ตามกามกิจกับเพศชายเดียวกันยังพบไดในพระวินัยในพระไตรปฎก เรื่องแนว
ปฏิบัติของสมณะเพศที่หามภิกษุกระทํา  อรรถกถาพระวินัยในพระไตรปฎกไดอธิบายเรื่องการรักรวมเพศเอาไวชัดเจน 
และนิกายเถรวาทประณามเพศสัมพันธไมเชื่อวาความอภิรมยทางกามารมณมีจริง ที่สําคัญพุทธศาสนาเริ่มจากกลุมสงฆท่ี
เปนพรมจรรยที่เรี่ยกวาคณะสงฆ  พระวินัยเนนที่ตัวพระสงฆแตไมไดเนนที่ตัวฆราวาส Leonard Zwilling กลาววา๒๗ 

 
“…เราไมควรคาดหวังกับความหมายที่เจาะจงกับคําวา”รักรวมเพศ”ในพุทธวรรณกรรม แต
รักรวมเพศเกิดจากอารมณที่เสาะหาความสะใจจากกามกิจกับเพศเดียวกันไมใหคนอ่ืนได
รับรู..” 

 
4.การอภิปรายแนวคิดการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร) และนัยเชิงปรัชญาความเบี่ยงเบนทางเพศในพุทธ
วรรณกรรมและจริยธรรมกามกิจเชิงพุทธรวมสมัย 

 

ก.  การอภิปรายหลักการศีลธรรม 

 ศีลธรรมมิใชคณิตศาสตรหรือการคํานวณเชน (–๑) X (-๑) = ๑ แต ชั่ว x ชั่ว ไมไดผล ออกมา “ไมชั่ว”  และ 
“ไมชั่ว”  ก็ไมไดหมายความวา “มีศีลธรรม”  แมกึ่งดีกึ่งชั่งยังหมายความวาไมมีศีลธรรมทั้งที่เพ่ือรักษาชีวิต  พุทธ
จริยธรรมนั้นมีความชัดเจน นั่นคือ บาปก็คือบาปหากผิดศีลขอใดขอหนึ่ง  พุทธปรัชญาเนนการเดินสายกลาง และในพุทธ
ศาสนาเรามีเกณฑท่ีหนึ่งและเกณฑท่ีสองเพ่ือแยกแยะความถูกตองจากความผิด และ แยกแยะความดีจากความชั่ว  
 เอปคูรัสกลาวไวอยางขัดเจนในคําสอนหลักหรือคติอันสูงสงที่วาความยุติธรรมทั่วไปเปนขอผูกมัดตางตอบ
แทนเพ่ือปองกันมนุษยจากสิ่งเลวราย หรือไมใหถูกทํารายจากคนอื่นBarnettใหเหตุผลวาการอยูในสังคมเปนเพราะความ
เต็มใจมิใชกฎระเบียบที่สังคมตั้งขึ้น เงื่อนไขมีอยูวากฎระเบียบตองอยูภายใตหลักการความยุติธรรมและการปกปองสิทธิ
และแสรีภาพสวนบุคคล๒๘ หากบุคคลไมไมจําเปนตองเห็นดวยกับกฎระเบียบ และ กฎระเบียบไมยอมรับสิทธิและแสรี

                                         

๒๗Leonard Zwilling. (๑๙๙๒). “Homosexuality As Seen In Indian Buddhist Texts”, in Cabezon, Jose Ignacio, 

(Ed.), Buddhism, Sexuality & Gender. State  University of New York. หนา ๒๐๓. 
๒๘Barnett, Randy E. (๒๐๐๕ ). Restoring the Lost Constitution: The Presumption of Liberty.MA: Princeton 

University Press.หนา ๑๒. 

 



๕๔๕ 

 

ภาพสวนบุคคล จึงเหมาะที่จะยกรางหลักการที่บุคคลตองเลี่ยงพฤติกรรมเลวเนื่องการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเลวดังกลาวเปน
การปฏิเสธความพอใจที่ทั้งสองฝายตองการ 

 ศาสตราจารยสมภาร พรหมทาเชื่อวาศีลธรรมเปนเพียงสวนหนึ่งของอภิปรัชญาความเปนจริงที่เรียกวา กฎ
ทั่วไปของจิตวัตถุ (The General Law of Mental Objects )และกฎทั่วไปที่เนนผลลัพธ (The General Law of End-
based Objects) กฎทั่วไปของจิตวัตถุเชื่อวาเปนสวนหนึ่งในหาชุดของตัวคน –สิ่งไรชีวิต – สิ่งมีชีวิต – จิตใจ – ผลกรรม 
–และสิ่งอ่ืนๆที่นอกเนื้อทั้งสี่สิ่ง  กฎทั่วไปของจิตวัตถุทํางานดวยวินัย  มีกฎตายตัวดังเชนวัตถุธาตุอ่ืนๆและอวัยวะของคน   
สวนกฎทั่วไปที่เนนผลลัพธเชื่อวาการกระทําใดๆยอมกอกรรมที่ตามมา  หลักการวิทยาศาสตรนิยมและวัตถุนิยมเห็นได
จากกฎทั่วไปของวัตถุกายภาพ (The General Law of Physical Objects) และกฎทั่วไปของวัตถุชีวภาพ (The General 
Law of Biological Objects)๒๙แมรางกายและใจเปนหนึ่งเดียวแตกายมักไมเชื่อจิตใจ  ความใครในกามมักเกิด งอกงาน
และบดบังจิตใจเมื่อมนุษยตองการอยูรอด ถึงแมมีการฝกอบรมทั้งกายและใจมาเปนอยางดีแตทายที่สุดจิตและวิญญาณยัง
ตองพายความทะยานอยาก 
 
ข. การอภิปรายเรื่องกฎเกณฑ 
 การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร)ยอมกอผลชั่วเหมือนกับรอยเกวียนที่ตามหลังรอยตีนวัว หากใครคนใด
ประพฤติผิดผลเสียยอมคามคนนั้นมา๓๐อยางไรก็ตามพุทธศาสนาเชื่อวาคนมิไดเปนผูตัดสินวาใครดีใครเลว หรือทําดีทํา
เลวตามท่ีธรรมชาติไดกําหนดไวลวงหนาตามบวงกรรม๓๑ กามกิจมีเพ่ือสรางลูกสรางหลานแตก็กอหายนะไดหากใชในทาง
ที่ไมถูกตอง 
 หากกรรมที่เกิดจาก “โลภ”(โลภะ)  “โกรธ” (โทสะ) “หลง” (โมหะ)จึงผิดศีลธรรมเพรา โลภเกิดความเห็นแกตัว
และไมรูจักพอ สวน โกรธกอเกิดอารมณหายนะที่ไรเหตุผล และ หลงลากมนุษยไปสูหวงกรรมที่หมกมุยกับกามกิจที่เกิน
แกสมควร  พุทธองคสอนวา “ไมมีไฟที่ไหนเทียบเทาความอยากที่รอนรุม ไมมีการตระกรุมตระกรามไหนเทาความเคียด
แคน  ไมมีบวงแรวแมนใดเทาความโงเงา  ไมมีกระแสน้ําเชี่ยวใดเทาความละโมบ๓๒มนุษยที่สลัดความโลภไดยากจําตอง
เวียนวายตายเกิดพรอมทนทุกข  Zeno of Citium (C. 335-264 BC) เชื่อวา “มนุษยทีละโมบดุจดั่งทรายในทะเลทราย
ที่ซับน้ําฝนและน้ําคางอยางละโมบ แตไมเคยใหใบหญาที่พอจะเปนคุณประโยชนกับสิ่งอ่ืนๆ” Thomas Merton กลาววา
มนุษยไดแตหมกมุนเกินเหตุกับผลงานของตนมากกวาจินตนาการ และมนุษยไมใหคุณคากับตนเอง หรือสิ่งที่ตนทํา  และ
สิ่งที่ตนครอบครอง ความจริงคือการครอบครองและผลงานยางเสริมใหมนุษยละโมบยิ่งขึ้น แตหากสยบความโลภได
มนุษยจะหมดทุกขโศก 
 
ค.  การอภิปรายความเบี่ยงเบนทางเพศ 

                                         

๒๙พรหมทา, สมภาร (๑๙๙๒). พระพุทธศาสนากับปญหาจริยศาสตร: ทัศนะของพุทธศาสนาเกี่ยวกับปญหา
โสเภณี ทําแทงและการุณยฆาต(Buddhism and ethical problems: Buddhist perspective regarding the problem of 

prostitution, abortion and euthanasia).(กรุงเทพฯ : พุทธชาด, ๒๕๓๕),หนา ๒๑-๒๔. 
๓๐ธ.อ.๑. 
๓๑พรหมทา, สมภาร (๑๙๙๒). พระพุทธศาสนากับปญหาจริยศาสตร: ทัศนะของพุทธศาสนาเกี่ยวกับปญหาโสเภณี ทําแทงและ

การุณยฆาต(Buddhism and ethical problems: Buddhist perspective regarding the problem of prostitution, abortion and 
euthanasia).(กรุงเทพฯ : พุทธชาด, ๒๕๓๕),หนา ๓๑. 

๓๒Müllerand, Max & Fausböll, Max (๑๘๘๑). “Sacred Books of the East, Vol. ๑๐: The Dhammapada and 

SuttaNipāta”. http://www.sacred-texts.com/(accessed December ๔, ๒๐๑๓). 

 



๕๔๖ 

 

 ในศาสนาพุทธนั้นไมวาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศประเภทใดยิ่งเปนความผิดเทาเดียวหรือสองเทา การภิกษุหรื อ
ภิกษุณีกอกามกิจยอมปาราชิก  สํานักอรรถประโยชนนิยมเชื่อวาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศใหความรื่นรมยสําหรับบาง
คน เพราะผูมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศบางคนตองปฏิบัติตามกฎที่หามทํารายคนอ่ืน  แตอรรถประโยชนนิยมเชื่อวาการ
กระทําถูกตองหากผลการกระทําดีเทียบเทากับตัวเลือกที่มีในขณะที่การกระทําถูกตองหากการกระทํานั้นจําตองปฏิบัติ
ตามกฎตามที่กฎกําหนดไว ดังนั้นการยอมรับการกระทําดังกลาวจะกอผลที่ดีใหกับสังคมมากกวาตัวเลือกที่มีอยู   แตผูมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศจึงตองเลือกพฤติกรรมที่ตนจะไดเสพสุขทางกามมากกวาและนับวาไมผิด  ในขณะเดียวกัน
สังคมยอมชอบธรรมที่ตองบังคับพฤติกรรมตัวบุคคลเพ่ือมิใหบุคคลไปทํารายผูอ่ืน  แตจะไมชอบธรรมหากพฤติกรรม
ดังกลาวผิดศีลหรือทํารายตนเอง๓๓ ไมเคยมีผูพิพากษาทานใดพิพากษาวาบุคคลนั้นผิดศีลธรรมหรือเปนตัวอันตรายหาก
ทานถูกบังคับ ดังนั้นไมมีใครตัดสินไดวาผูมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเปนคนผิดเพียงแคหาความสนุกกับความเบี่ยงเบน
ทางเพศชั่วครั้งชั่วคราวเพราะเราไมทราบวาพฤติกรรมเบี่ยงเบนดังกลาวจะใหความสนุก หรือความทุกแกผูมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศดังกลาว หากเพ่ือแสวงหาความสุขตามอนุบทนิยม (consequentialism) ถือวาผูมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ทางเพศไมมีความผิดตามหลักการดังกลาว 
 สํานักกรณีนิยม (Deontological School)เชื่อวาการกระทําที่ไมผิดศีลคือการกระทําที่ทําตามกฎ หรือ ตาม
ขอบังคับ หรือตามหนาที่เพราะเปนขอผูกมัดของตัวบุคคลตอหนาที่๓๔ หากผูมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเทียวหาเสพสุข
กามสวนตนโดยประพฤติผิด นับวาเปนผูละเมิดกฎ และในกรณีเชนนี้นับไดวาทําผิดแมจะมีอัตตาณัติ (autonomy) และ 
อําเภอใจ (freewill) แตไมมีขอหลีกเลี่ยงเพราะตองปฏิบัติตามกฎโดยเครงครัด  จริยธรรมกรณีนิยม มีความเห็นตรงขากับ
อนุบทนิยม(consequentialism)ที่ตัดสินที่ผลกรรมและจริยธรรมคุณงามความดี ที่ยึดวิธีการตัดสินใจ และเปนจริยธรรม
ที่พิจารณาเปนรายกรณีและ เนนที่ปฏิบัติเพราะมองไปในอนาคตวาจะมีการปรับปรุงบรรทัดฐาน หลักการ และเกณฑทาง
ศีลธรรม 
 
5. บทสรุป 

 การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิฉาจาร)และความเบี่ยงเบนทางเพศมีมาตั้งแตในยุคพระพุทธเจา  แมวา “กาม”
เปนเรื่องธรรมชาติแตการประพฤติผิดในกามเกี่ยวของกับการเสพกามเกินควร  กามกิเลสและการประพฤติผิดในกามที่มี
อัตราเพ่ิมสูงขึ้นในยุคปจจุบันสรางความทาทายไมนอยใหกับนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ แมวาการประพฤติผิดในกาม และความ
เบี่ยงเบนทางเพศจะแอบอิงกับสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลแตการประพฤติผิดในกาม และความเบี่ยงเบนทางเพศยัง
ทําลายทั้งสังคมและจิตใจ  การประพฤติผิดในกามมักมาจากความตองการทางวัตถุและความเมามัวกับรูป รส กลิ่น เสียง
และการสัมผัส  แตนักปราชญยอมตําหนิการประพฤติผิดในกาม สวนความเบี่ยงเบนทางเพศเปนการบากามและละเมิด
บรรทัดฐานทางสังคม  ดังนั้นความอยากทางกามไมวามีสาเหตุจากภายในหรือภายนอกจะไปลงเอยที่ การประพฤติผิดใน
กาม และความเบี่ยงเบนทางเพศ 
 พุทธจริยธรรมมุงที่จะชําระจิตใจใหบริสุทธิ์จากเหตุแหงอกุศลมูล เจตนาจึง เปนกุญแจสําคัญที่จะไขไปสูการชําระ
จิตใจใหบริสุทธิ์แตจําเปนตองยอมรับเงื่อนไขสี่ประการในการละเมิดศีลขอที่สาม ในการใชเกณฑศีลธรรมทางพุทธศาสนา
มีอยูสองระดับ ไดแก ประการแรกคือเจตนาและสถานการณ สวนประการที่สองไดแกกฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีและ 
การนําไปปฏิบัติ  ทั้งศีลธรรมมิใชคณิตศาสตรหรือการคํานวณเชน (–๑) X (-๑) = ๑ แต ชั่ว x ชั่ว ไมไดผล ออกมา “ไม
ชั่ว”  และ “ไมชั่ว”  ก็ไมไดหมายความวา “มีศีลธรรม”  แมวากึ่งดีกึ่งชั่งยังหมายความวาไมมีศีลธรรมทั้งที่เพ่ือรักษาชีวิต  

                                         

๓๓Lerner, Max (๑๙๖๑). (Ed.). Essential Works of John Stuart Mill. New York: Bantam Book.๒๕๐๔, หนา.๗๘-

๘๑. 
๓๔Flew, Antony.(๑๙๗๙). "Consequentialism". A Dictionary of Philosophy: หนา.๗๙; Waller, ๒๐๐๕หนา. ๒๓. 
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พุทธจริยธรรมนั้นมีความชัดเจน นั่นคือ บาปก็คือบาปหากผิดศีลขอใดขอหนึ่ง  การประพฤติผิดในกาม และความ
เบี่ยงเบนทางเพศสงผลใหผิดทั้งเทาเดียวและสองเทาได ดังนั้นภิกษุปละภิกษุณีที่ถือศีลพรหมจรรยจําตองปาราชิกหาก
หากประกอบกามกิจ 
 พุทธศาสนาเชื่อวาการนอกใจคูครองเปนความผิดหากมีการตัดสินแบบไมมีอคติและความเบี่ยงเบนทางเพศยิ่งมี
ความผิดดวย ผูมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศหรือกามกิจที่ใหความสนุกไดหามกมองในแงอรรถประโยชนนิยมแตตองไม
ทํารายผูอ่ืน  ผูวิจัยเชื่อวาการประพฤติผิดในกาม และความเบี่ยงเบนทางเพศฝงรากลึกมาจากประเพณีนิยม คุณคาทาง
สังคม  เปาหมายพฤติกรรมและความรักที่ขาดความรับผิดชอบทั้งที่ทุกวันนี้คนเรามีการศึกษาดีและไดรับการอบรมมาดี    
ทั้งนี้กามกิจยังมีแงดี เชนความสัมพันธที่นําไปสูการแตงงาน และ กามกิจยังเปนกุศล มีความหมาย และสัมพันธกับทฤษฎี
พุทธจริยธรรม ดังนั้นพุทธกุศลกรรมเรื่อการละเลิกจึงมีความสําคัญที่มิควรมองขามเพราะจะชวยมนุษยใหรอดจากความ
ทุกขทรมานในการเสพสัมพันธ ดังคติที่วาตนไมพิษยอมใหผลพิษ ดังนั้นการประพฤติผิดในกาม และความเบี่ยงเบนทาง
เพศยอมใหผลกรรมที่พิษเชนกัน 
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ธรรมาภิบาลตามแนวโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ 

          พระครูปฐมธีรวัฒน  
อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี 

 
บทคัดยอ 

แนวคิด ธรรมภิบาล เปนคําศัพทในวงการวิชาการไทยที่เปลี่ยนรูปศัพทมาจากคําวา ธรรมรัฐ ปากฎอยูใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับป พ.ศ.๒๕๔๐  นํามาใชเปนทางราชการหลังจากนั้น  เรียกวา “วิธีการปกครองที่
ดี” ซึ่งในสภาวะปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปน “วิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี” ซึ่งแปลมาจากวลีในภาษาอังกฤษวา 
“Good  Governance” หมายถึงการปกครองหรือการบริหารจัดการที่ดีมีจุดมุงหมายใหสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือใน
การบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  นําองคกรใหมีคุณภาพและมีคุณธรรมบรรลุตามเปาประสงคขององคการนั้น 
ๆ      
 หลักธรรมที่นํามาอภิบาล รักษา ปกครอง ในการบริหารจัดการบานเมองที่ดีนั้น  มีอเนกประการ  สมารถ
นํามาประยุกตไดตามความเหมาะสมในแตละสถานการณและแตละกิจกรรม ตามหลักศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
ทางศาสนา ปฏิบัติตามแนวทางธรรมานุธรรมปฏิบัติ ธรรมาธิษฐานและธรรมานุสติธรรมในพระพุทธศาสนา คือ คําสั่งสอน
ของพระพุทธเจา มี ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ เปนสวนคําสั่ง ๒๑๐๐๐ พระธรรมขันธ เรียกวาพระวินัย คือ ศีลบัญญัติ 
ประกอบดวย ภิกขุวิภังค  ภิกขุณีวิภังค และสิกขาบทนอกปาฏิโมกข (มหาวรรคและจุลวรรค) เปนคําสอน ๖๓๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ แยกเปนพระอภิธรรม ๔๒๐๐๐ ระธรรมขันธ  พระสูตร ๒๑๐๐๐ พระธรรมขันธ พระธรรมวินัยดังกลาวนี้ 
สังเคราะหเปนหัวใจของคําสั่งสอน คือ ใหละการกระทําความชั่ว  ใหกระทําแตความดี  และทําจิตใจใหสะอาดผองใส มี
เปาหมายสูงสุด คือการพนทุกขทั้งปวง   
 สําหรับโลกียชน จากองคความรูทั้งสองมิติ คือ ธรรมาภิบาลและการรักษาศีลหานั้น  ไดนํามาบูรณาการ 
เชื่อมโยงหลอมเปนแนวคิด ในมุมมองที่วา “ธรรมาภิบาลตามแนวโรงการหมูบานรักษาศีลหา” เพ่ือเปนเครื่องมือในการ
บริหารตน บริหารคนและบริหารงานของประชาชน ชุมชน ทองถิ่น ตลอดจนขาราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงาน
ภาคเอกชนทุกหมูเหลา  โดยใชหลักองคธรรมสิกขาบทบัญญัติ คือเบญจศีล  และไดนํากรอบแนวปฏิบัติของรัฐบาลรวมกับ
มหาเถรสมาคม กําหนดเปนแผนงานระดับชาติ จัดโครงการ “หมูบานรักษาศีลหา” ขึ้น  เปนโครงการที่กําลังดําเนินการ
เปนขั้นเปนตอนเปนระบบอยูในขณะนี้  มีกระบวนการขับเคลื่อน รณรงค ประชาสัมพันธ มีการประเมินผลอยางเปน
รูปธรรม ในทุกหมูบานเริ่มจากครอบครัว ชุมชน โรงเรียน สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะในโรงเรียนวิถีพุทธ หนวยงาน 
บริษัท หางรานทั่วประเทศใหลงทะเบียนเปนผูสมาทานรักษาศีลหา ทุกขอหรือบางขอตามขอจํากัดของแตละบุคคล ใน
สวนของภาครัฐ ดําเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย ภาคศาสนา ดําเนินการโดยคณะสงฆ และสํานักงานพระพุทธศาสนา 
รวมดําเนินการอยางแข็งขัน เพ่ือบรรลุเปาประสงคท่ีตั้งไว 
Keyword: ธรรมาภิบาล, โครงการหมูบานรักษาศีล ๕ 
Abstract 

The concept of "Good Governance" is developed from Thai academic word "Thammarath" which 
appeared in Constitution of the Kingdom of Thailand 2540/1997 and used in official government. It 
is called "Kan Pok Krong Tee Dee" or good government. In the contemporary situation, it have changed 
to be "Wi Tee Kan Borihan Jad Kan Tee Dee" or the method for the good administration. The word was 
translated from English "Good  Governance" means good government or good administration as the 
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tools for public and private sectors and leading the organizations to be good quality and be moral 
along the objective of those organizations.  
 The principles used to preserve the country in the good management that there are multiple 
ways and it can be adapted as appropriate in each situations and each activities. According to morality, 
virtue and religious ethics follow the guidelines of practice the Dhamma, pray the Dhamma and remind 
the Dhamma in Buddhism is the teaching of the Buddha. there are 84,000 sections. 21,000 is called 
the discipline and divided into Bhikkhu's discipline, Bhikkhuni's discipline and 63,000 disciplinary rule 
outside the Patimokkha which is divided into 42,000 Abhidhammas and 21,000 Suttas. All disciplines 
is synthesis as the heart of the doctrine for do good, avoid evil, and purify the mind to reach the 
ultimate goal and overcome the suffering. 

 For the temporal collision, the cognitive dimension is both good governance and the five 
precepts can be integrated fusible link concept the view that "good governance at the village along the 
five precepts" as a tool in their management. Management and administration of the local community 
as well as government officials, enterprises and private entities all and sundry. The main one is the five 
precepts and commandments to be guidelines and bring the government together with the Sangha 
Supreme Council. Define a national plan of the "Five Precepts village" project is being carried out step 
by step the system right now. Process-driven PR campaign the effect is substantial. In every village from 
family, community, schools, educational institutions, especially in Buddhist schools, companies, 
agencies across the country to register as acceptance of the Buddhist commandments. All or some of 
the restrictions of the individual. In the public sector operated by Ministry of the Interior, run by the 
religious clergy and Office of National Buddhism co-operated actively to achieve the goals. 

Keyword : Good governance , Project of Sila 5 Village 
 
เปาประสงค       
ธรรมาภิบาล    เกิดขึ้นจากแรงผลักดันเพ่ือปฏิรูปประเทศที่กําลังพัฒนาในดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การ
บริหารจัดการ และพฤติกรรมทางสังคม โดยมีเปาประสงคดังนี้                                                                                     
 ๑. เพ่ือสรางความม่ันคงใหกับประเทศ 

            ๒. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 
 ๓. เพ่ือแกวิกฤติใหเปนโอกาส ในสถานการณท่ีเปนปญหาของประเทศ 
 ๔. เพ่ือยกระดับประเทศใหทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 
 ในสวนโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ปรารภเหตุ เพ่ือสรางความดีถวายระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดวยการ
สมาทานรักษาศีล ๕ ที่พระองคทรงมีพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอม  ทรงปกครองประเทศดวยทศพิธราชธรรม 
ตามพระบรมราชโองการที่ที่วา “เราจะปกครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงประชาชนชาวสยาม”  และ
ปรารภเหตุ เพ่ือใหเกิดความผาสุก มีความสงบ สามัคคีในชาติ    อาศัยการรักษาศีล ๕ ของประชาชน โดยมีเปาประสงค 
ดังนี้ 

๑. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

๒. เพ่ือปะโยชนสุขของประชาชน 

๓. เพ่ือประโยชนสงบสันติสุขของประเทศ  



๕๕๑ 

 

องคความรู 
 องคความรูหรือหลักการของธรรมาภิบาล คือ รากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ  สําหรับประเทศไทย  มี
สาเหตุมาจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป พ.ศ.๒๕๔๐ ตองกูเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) จํานวน 
๑๗.๒ พันลานดอลลารสหรัฐอเมริกา  โดยมีเงื่อนไขเปนพันธะสัญญาวา 

ประเทศไทยจะตองปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารใหมีธรรมาภิบาลในภาครัฐ  ซึ่งกอนหนานี้ ประเทศไทยมีการบริหาร
จัดการที่ไมดี (อธรรมาภิบาล) ประเทศไทย จึงประกาศหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศไว ๖ หลัก เปนองค
ความรู เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและความเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม เพ่ือใหคนไทยโดเฉพาะขาราชากร  มี
ความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทนมีระเบียบวินัย สุจริต จนเปนนิสัยประจําชาติ 

๒. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กติกาตาง ๆ ใหทันยุคสมัย เปนธรรม    
และปฏิบัติอยางเสมอภาคกัน 

๓. หลักความโปรงใส คือ การเปดเผยขอมูล ขาวสาร อยางตรงไปตรงมาและตรวจสอบได ประชาชนเขาถึง
ขอมูลไดเทาเทียมกับบุคลากรของรัฐ 

๔. หลักการมีสวนรวม คือ เปดโอกาสใหประชาชน โดยเฉพาะผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
การวิจารณ เพื่อขจัดการผูกขาด 

๕. หลักความรับผิดชอบ คือ ทุกคนมีความรับผิดชอบ แสดงบทบาท ปฏิบัติภารกิจตามหนาที่ ที่เกิดจาก
สถานภาพ และปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการทํางานอยางตอเนื่อง 

๖. หลีกความคุมคา คือ การบริหารจัดการทุกภาคสวน  ตองใชสัพพทรัพยากรใหเกิดประโยชน 
สูงสุด ยึดถือหลักประหยัดและความคุมคา 

 สําหรับในสวนของโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ เจตนารมณใหพุทธศาสนิกชนใสใจ ฝกอบรม ประพฤติปฏิบัติ
ดีงามทางกายและทางวาจาทั่วทั้งแผดินไทย  ศีล ๕ เปนรากฐานของมนุษยธรรมเปนสิกขาบทบัญญัติที่พระพุทธองคทรง
ตรัสไวปรากฏอยูในพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค สังคีติสูตร 

หมวด ๕ วา 
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี                    เจตนางดเวนจากการฆาสัตว 
๒. อทินนาทานา เวรมณี                     เจตนางดเวนจากการถือเอาสิ่งของที่เจาของเขามิไดให 
๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี               เจตนางดเวนจาการประพฤติผิดในกาม 

๔. มุสาวาทา เวรมณี                          เจตนางดเวนจากการพูดเท็จ 

๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เจตนางดเวนจากกการเสพของมึนเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหง
ความประมาท 

 

ธรรมาภิบาลกับโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ 

 การดําเนินชีวิตในสังคม ตางมีสถานภาพ มีหนาที่ มีความรับผิดชอบ มีการประกอบอาชีพ มีการทํางาน เพ่ือ
เลี้ยงชีวิต มนุษยเปนสัตวสังคม อยูรวมกันเปนครอบครัว เปนชุมชน เปนหมูบาน เปนเขตทองถิ่น เปนอาณาจักร เปน
ประเทศ มีผูปกครอง มีผูบริหารจัดการ มีการพัฒนาดานเทคโนโลยี เชื่อมโยงระบบขอมูลขาวสารอยางไรพรมแดน  ที่การ
รวมมือ มีการแขงขน มีการมุงประโยชน มียุทธศาสตร มีกลยุทธ มีเทคนิค มีวิธีการในการบริหารจัดการ  เมื่อเทคโนโลยี
พัฒนากาวหนามากเทาไร ความตองการของมนุษยในทางวัตถุนิยมเพ่ือสนองความตองการที่ไมมีที่สิ้นมุดก็ซึมลึกลงไป



๕๕๒ 

 

เทานั้น ในสังคมมีทั้งคนดีและคนไมดีปะปนคละเคลากันไป ความสลับซับซอนในสังคมก็มี มากขึ้นตามลําดับ  ในทุก
องคการ ในทุกสวนงาน 

มีการทุจริต คอรัปชั่น มีการโกงกันทุกระดับ มีการหลอก ทําลาย ทําราย ทั้งโดยตรงและโดยออม มีผูกระทําและมี
ผูถูกกระทําตางกรรมตางวาระในทุกยุคทุกสมัย 

 นับวาเปนบุญของประเทศ  ที่ประเทศไทยไดนําหลักธรรมาภิบาลมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ ให
มีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี  ประกอบกับประเทศไทยเปนดินแดนพระพุทธศาสนา มีเบญจศีล คือ ศีล ๕ ซึมลึกลงไป
ในพิธีกรรมตาง ๆ เปนการสรางจิตสํานึกใหเปนรากฐานที่สําคัญของสังคมไทย 

เห็นไดจากงานพิธีกรรมทุกครั้ง จะเปนงานราษฎรหรืองานหลวง งานมงคล หรืองานอวมงคลก็ตาม จะเริ่มดวยการบูชา
พระรัตนตรัย สมาทานศีล ๕ เปนเบื้องตน  นั้นก็คือ เปนการสรางเกราะปองกัน สรางความมั่นคงในชีวิต  ถือเปน
หลักประกันชีวิต คือ ไมเบียดเบียน ทํารายซึ่งกันและกัน ไมทําลายชีวิตซึ่งกันและตามหลักเบญจศีลขอที่ ๑  สรางความ
มั่นคงในทรัพยสินทั้งสวนบุคคลและสวนรวม ถือเปนหลักประกันทรัพยสินและตามหลักธรรมาภิบาลขอที่ ๑ -๒ คือการมี
คุณธรรมปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาและรักษากฎหมายตามนิตินัยของรัฐ    สรางรั้วรอบคอบชิด เสมือน
หนึ่งมีตูเซฟแทนการประกันทรัพยสินไวกับบริษัทประกันภัย รวมทั้งธนาคาร อยูในตัวไวเก็บของมีคา ถือวาเปน
หลักประกันทรัพยสิน ตามหลักเบญจศีลขอที่ ๒ และตามหลักธรรมาภิบาลขอที่ ๑-๒-๓ มีความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบทรัพยสินที่มาไดโดยสุจริต  ไมไดคดโกงใครมา ไมไดคอรัปชั่น ไมไดใชหนาที่การงานแสวงหาผลประโยชนโดยมิ
ชอบ     สรางความอบอุนแกครอบครัวและสังคม ไมตกเปนทาสของกามารมณ  รักใครปรองดองกันในครอบครัว ตาม
หลักเบญจศีลขอที่ ๓ และตามหลักธรรมาภิบาลขอที่ ๔-๕ คือ การมีสวนรวม รับผิดชอบตามหนาที่และสถานภาพของตน 
โดยเฉพาะสามีกับภรรยามีความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน  รวมกันเปนหัวหนาครอบรัว บริหารจัดการครอบครัวตามหลัก
ธรรมาภิบาลทั้ง ๖ หลัก     สรางหลักประกันทางสังคม ในมิติการสื่อสาร พูดในสิ่งที่เปนจริงและเปนประโยชน ไมประชด
ประชัด กระทบกระทั่งดวยคําพูดตามหลักเบญจศีลขอที่ ๔ และตามหลักธรรมาภิบาลขอที่ ๑-๒ และ ๕ ไมโกหก 
หลอกลวง ไมวาในกรณีใด ๆ  ใชเครื่องสื่อสารดวนความรับผิดชอบ     สรางหลักประกันสุขภาพ ทั้งทางรางกายและจิตใจ 
ตามหลักเบญจศีลขอที่ ๕ ที่สรางภูมิคุมกันไมใหมีโรคภัยตาง ๆ ที่เกิดจากพิษสุรา มีสุขภาวะทางกายที่แข็งแรง มีสุขภาวะ
ทางจิตใจที่เขาแข็งทําใหความคิดมีจริตปกติ  ตามหลักเบญจศีลขอที่ ๕ และหลักธรรมาภิบาลขอที่ ๑-๒ -๕ และ ๖ คือ 
ความคุมคาของชีวิต ที่จะไดเกิดมาแสนจะยุงยาก ดําเนินชีวิตไดอยางมีสติสรางคุณคาแทแกชีวิตไมใชคุณคาเทียม อยางที่
นักดื่มเขาเปนกัน ที่สรางปญหาแกสังคมไมมีที่สิ้นสุด ใชชีวิตดวยความประมาทขาดสติ สรางความเดือดรอนแกตนเอง 
ครอบครัวและคนอื่น ๆ อยางตอเนื่อง 
 ผูบริหารจัดการระดับรากหญา คือ ผูใหญบาน ผูนําชุมชน กํานัน  ซึ่งเปนผูนําระดับทองถิ่น  ทุกหมูบาน ทุก
ตําบล  รวมกันยกกระดับใหเปนหมูบานรักษาศีล ๕ ทุกหมูบาน ทุกตําบลแลว  ความจําเปนที่จะใชตํารวจในการตรวจจับ 
รักษาความสงบก็มีความจําเปนนอยลง  โจร ขโมย ฉกชิงวิ่งราว ปลนจี้ จะมีมีการเสพ การซื้อขายยาเสพติดก็จะหมดไป 
อุบัติภัยที่เกิดจากการขับยานพาหนะดวยอาการมนเมาประมาทก็จะไมมี   การใชกฎหมายก็หมดความสําคัญลง ด วยคน
ฝาฝนกฎหมายไมมี เพราะมีศีล ๕ ที่มีผลหรืออานิสงส ที่หลวงปูมั่น พระมหาเถระในสังคมไทยไดกลาวถึงอานิสงสของการ
รักษาศีล ๕ ไววา 

๑. ทําใหอายุยืน  ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน (ยกเวนโรคชราภาพ) 
๒. ทรัพยสมบัติที่ครอบครองอยู ไดมาโดยสุจริต มีความปลอดภัยจากโจรผูรายเบียดเบียน ทําลาย 

๓. ครอบครัว สามี ภรรยา ลูกหลาน อยูดวยดันอยางอบอุน มีความผาสุก 

๔. พูดอะไร มีผูเคารพเปนที่เชื่อถือ คําพูดมีเสนห ไรเลหกล 

๕. เปนผูมีสติปญญาดีและเฉลียวฉลาด 



๕๕๓ 

 

            เมือลูกบานทุกหมูบานทุกตําบล ตางรักษาศีล ๕ ไดตามอัตภาพของปจเจกชน ยอมเปนหลัก ประกนไดวาบาน
เมือและสังคมจะมีความสงบสุข  ผนวกหับผูนําตั้งแตระดับทองถิ่นไปจนถึงระดับชาติระดับรัฐบาล ทั้งขาราชการการเมือง
และขาราชการประจํา ตางตั้งมั่นอยูในศึล ๕ เปนฐาน และมีธรรมาภิบาลเปนหลักในการบริหารจัดการ บานเมืองก็จะมี
การบริหารจัดการที่ดี  ทั้งนี้ตองมีการรวมมือกันในทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน  ตองปฏิบัติใหได
อยางจริงจัง  ไมใชรับศีลสักแตวารับตามพิธีกรรม  เมื่อรับแลวจบพิธีกรรมก็จบเพียงแคนั้น  ประการหลักการบริหาร
จัดการ ทําเปนแผน เพ่ือใหมีแผน ทํายุทธศาสตร เพอใหมียุทธศาสตร มีกลยุทธเพ่ือใหมีกลยุทธ ใหดูดี มีหลักการสวยหรู  
อยูในแผนพัฒนาทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว  มีไวโชว  อยูในหนวยงานเปนคัมภีรที่ศักดิ์สิทธิ์เพ่ืออางอิงวามีแผน
เทานั้น  ผลที่เกิดจึงมีผลนอย ไมเปนไปตามหลักยุทธศาสตรที่วางไว 
 

สรุป 

         ธรรมาภิบาลตามแนวโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ เปนสารัตถะเพ่ือบูรณาการหลักธรรมภิบาล ซึ่งเปนหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี เขากับโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ซึ่งเปนคุณคาชองชีวิตและสังคม   ประชาชนทุกหมูเหลา 
ทุกหมูบาน ทุกชุมชน รวมถุงผูนําหรือผูบริหารจัดการทุกระดับชั้น สมาทานรักษาศีล ๕ ในฐานะที่เปนพ้ืนฐานการอยู
รวมกันในสังคม  ดวยการตางไมทําลายชีวิตทุกสรรพสัตว  ดําเนินชีวิตดวยการไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน เลี้ยงชีพดวย
อาชีพสุจริต ไมผิดศีลธรรมและกฎหมาย   ไมถือเอาทรัพยสินสิ่งของที่เจาของเขามิ ไดให    ไมลักขโมย ปลนจี้ ฉกชิง 
วิ่งราว  ดําเนินชีวิตปราศจาการเบียนเบียนผูอื่นดานทรัพยสินและกรรมสิทธิ์ตาง ๆ  ไมลวงละเมิดทางเพศ ขืนใจบุคคลที่
ไมยินยอมพรอมใจ และหรือพอแม ญาติผูใหญที่ยังใหการคุมครอง (ผูเยาว) ดําเนินชีวิตไมเบียดเบียนผูอื่นดานคูครอง ไม
ผิดประเพณีนิยม  ไมโกกหก หลอกลวง ยุแยง สอเสียดในทางเสียหาย ดําเนินชีวิตดวยการไมเบียดเบียนผูอ่ืนดวยวาจา 
คําพูด ที่ไมเปนจริงไมเปนประโยชน กอใหเกิดความขัดแยง รวมทั้งไมปกปดขอมูลขาวสารที่เปนจริง  ไมเสพของมืนเมา 
คือสุรา นาเสพติด รวมทั้งบุหรี อันเปนที่ตั้งแหงวามประมาท ดําเนินชีวิตดวยความไมประมาท มีสติปญญาในการใชชีวิต   
             สําหรับผูนําหรือผูบริหารจัดการทุกระดับชั้น นอกจากมุงมั่นสมาทานรักษาศีล ๕ แลวยังตองใชหลักธรรมาภิ
บาลทั้ง ๖ หลัก คือ การมีคุณธรรม ทําตามกฎหมาย  ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส ตรวจสอบไดทุกเมือ ใหทุกคนที่มี
สวนไดสวนเสียมีสวนรวมในทุกมิติ  รับผิดชอบตามหนาที่ที่มาจากสถานภาพทุกสถานการณ  บริหารสัพพทรัพยากรให
เกิดประสิทธิผลอยางคุมคา การบริหารจัดการบานเมืองจะเปนการบริหารจัดการที่ดีอยางแทจริง ประชาชน ชุมชน สังคม 
จะมีแตความสามัคคี อยูรวมกันอยางสันติสุขอยางยั่งยืน ตลอดไป 

 

เอกสารอางอิง 
 

จิตรกร ตั้งเกษมสุข และคณะ.คูมือการศึกษาวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : เฟองฟาการพิมพ,๒๕๔๗ ไชยวัฒน คําปู. และ
คณะ. ธรรมาภิบาล. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ น้ําฝน,๒๕๔๕ 

ธีระพล อรุณะกสิกรและคณะ. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง 
            และสังคมที่ดี.กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๒.            
พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต).“ธรรมาภิบาล”,พุทธจักร,ปที่๖๑ฉบับที่ ๘.(สิงหาคม๒๕๕๐):๕-๖. 
พระมหาสุทิตย  อาภากโร และคณะ.ศีล ๕ คุณคาของชี วิตและสังคม ,นนทบุรี :บริษัท ดีไลน  ดี ไลน  จํากัด,                 
๒๕๕๙ (พิมพครั้งที่ ๕).มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชมม มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. เฉลิมพระเกียรติ 
            สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ,กรุงเทพฯ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๙.  
 

 



๕๕๔ 

 

เจตคติของนิสติ มจร.พะเยาตอวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย 

 

พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทฺธสาวโก 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.สถาบันวิจัยทางพระพุทธศาสนา,นาน 

thiang2008@hotmailmail.com 
 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาเจตคติที่มีตอวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทยของพระนิสิตชั้นปที่ ๓ คณะ
สังคมศาสตร  สาขาวิชารัฐศาสตร วิชาเอกการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตพะเยา มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเจตคติที่มีตอวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทยและศึกษาความคิดเห็นที่เอ้ือตอการจัดการ
เรียนการสอนวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย ดําเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนพระนิสิตชั้นปที่ ๓ คณะสังคมศาสตร  สาขาวิชารัฐศาสตร วิชาเอกการ
ปกครอง ที่เรียนวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย จํานวน 2๑ รูป และวิเคราะหขอมูลโดยการหาความถี่ รอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลังจากนั้นไดนําขอมูลมาอธิบายเชิงพรรณนาประกอบตาราง 

 

ผลการวิจัยพบวา พระนิสิตมีเจตคติดานความรู ความเขาใจที่มีตอ และเจตคติดานแนวโนมของพฤติกรรมใน
ระดับดี สวนเจตคติดานความรูสึกที่มีตอวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทยอยูในระดับปานกลาง  โดยความรูที่ไดรับ
จากเรียนวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย ไดแก ไดเรียนรูวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมือง ไดเรียนรูถึงความคิด
แนวทางของผูนํากลุมตางๆ ไดเรียนรูถึงพัฒนาการของเหตุการณการเมืองไทยทั้งในอดีตและปจจุบัน ไดเรียนรูเกี่ยวกับ
การบริหารการปกครองแบบใชหลักธรรมและการนําหลักทางพุทธศาสนามาใชกับการเมือง สวนดานความรูสึกท่ีมีตอวิชา
เหตุการณปจจุบันในการเมืองไทยในดานบวก ไดแก รูสึกวาอยากศึกษาการเมืองไทยมากขึ้น เรียนแลวสนุก เรียนแลวให
ความคิดทําใหเปนคนกลาแสดงออก เรียนแลว มีความเขาใจ เกิดวิสัยทัศนใหม เปนวิชาที่มีประโยชนสามารถนําไป
ประยุกตในชีวิตประจําวันได ในดานลบไดแก เรียนแลวไมคอยเขาใจ ฟงไมรูเรื่อง เรียนแลวงวงนอน เบื่อ ไมนาสนใจ เปน
วิชาที่ยากในการศึกษาวิชาหนึ่ง วิชานี้จะเครียดชวงที่มีเหตุการณทางการเมืองไทย เชน กรณีปญหาทางการเมืองชวงป 
พ .ศ. 2556-2557  เรียนแลว มีความรูสึกแยกับนักการเมืองปจจุบัน เพราะมีการเอารัดเอาเปรียบกัน มีความรูสึกวา
พระสงฆไมควรยุงกับการเมือง แตพระสงฆควรสอนชาวบานเพ่ือใหรูผิดรูถูก ฉะนั้นพระสงฆควรรูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
สถานการณทางการเมืองในปจจุบันใหมากที่สุดดวย โดยในดานปญหาอุปสรรคในการเรียนพบวา พระนิสิตบางคนไมมี
ความรูพื้นฐานในดานการเมืองมากอน จึงทําใหเขาใจยาก  

 
ขอเสนอแนะจากการวิจัยพบวา ผูสอนควรจะมีตัวอยางมาเสนอการเมืองในแตละยุค  ผูสอนควรจะมีสื่อตัวอยาง

เหตุการณทางการเมือง แลววิเคราะหเชน ดานประวัติศาสตรเปรียบเทียบพระพุทธศาสนา การนําแนวคิดของแกนนําแต
ละกลุมมาวิเคราะหแบบเจาะประเด็น  ผูสอนควรพานิสิตออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่  และผูสอนควรจัดใหนิสิตไดเขา
รวมกับการอภิปรายทางการเมือง และสัมภาษณนักการเมือง 

 
 
  



๕๕๕ 

 

1.บทนํา 
 

 เนื่องจากการศึกษาวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย เปนรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับอํานาจทางเมือง การมีสวน
รวมทางการเมือง เหตุการณการเรียกรองทางการเมือง การใชรัฐธรรมนูญ เหตุการณการดําเนินงานของฝายนิติบัญญัติ 
การครอบงําและการผูกขาดอํานาจทางการเมือง การพัฒนาพรรคการเมือง การเมืองไทยกับระบบราชการ ความรวมมือ
ระหวางพลเรือนในทางการเมือง การดําเนินการของฝายบริหาร ความมั่นของชาติ พฤติกรรมและแนวโนมการแกปญหา
เหตุการณการเมืองไทยเฉพาะหนา สัมพันธภาพระหวางการเมืองกับประชาชน ปญหาสําคัญในเหตุการณทางการเมือง
การปกครองของไทยในยุคปจจุบัน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาใหมีความรูความเขาใจเหตุการณทางการเมืองการปกครอง
ของไทยทั้งในอดีตจนถึงปจจุบัน เพ่ือใหสามารถอธิบายเหตุการณทางการเมืองและการปกครองของไทยไดอยาง
กวางขวาง และเพ่ือใหสามารถรูปญหาและวิธีแกไข รวมทั้งแนวโนมของการเมืองการปกครองของไทย สวนวัตถุประสงค
เชิงคุณธรรม เพ่ือใหรูและเขาใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนํามาประยุกตใชกับเหตุการณทางการเมืองการ
ปกครองของไทย และเพ่ือใหสามารถนําความรูดานการเมืองการปกครองของไทยตามแนวพระพุทธศาสนาไปประยุกตใช
ในการเผยแผพระพุทธศาสนา เพ่ือการแกไขสถานการณทางการเมืองและพัฒนาสังคมไทยตอไป 

 

  การศึกษาวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย จึงเปนการพัฒนาตัวผูเรียนเปนสําคัญพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม 
จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม โดยผูเรียนตอง
พยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหนิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับการศึกษา
เหตุการณทางการเมืองการปกครอง โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม  มีภาวะความ
เปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกรและสังคม 

 

  จากการที่ผูวิจัยเปนผูสอนในรายวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  จึงตองการทราบเจตคติที่มีตอวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย ของพระนิสิตชั้นปที่ ๓ 
คณะสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร วิชาเอกการปกครอง ที่กําลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
เพ่ือที่จะไดนําขอมูลไปใชในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพ่ือใหพระนิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พัฒนาเพิ่มข้ึน และปลูกจิตสํานึกในดานทักษะการทําวิจัยชั้นเรียนใหแกพระนิสิตอีกดวย 

 

2.วัตถุประสงค 
 

 วิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการวิจัยดังนี้ 
๒.๑ เพ่ือศึกษาเจตคติท่ีมีตอวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย 

๒.๒ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย 

 

 

 

 

   



๕๕๖ 

 

๓.วิธีดําเนินการวิจัย 

 

  การศึกษาเจตคติที่มีตอวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย ของพระนิสิตชั้นปที่ ๓ คณะสังคมศาสตร 
สาขาวิชารัฐศาสตร วิชาเอกการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้ 
  
       ๓.๑.ประชากรกลุมเปาหมาย 

 

  พระนิสิตชั้นปที่ ๓ คณะสังคมศาสตร  สาขาวิชารัฐศาสตร  วิชาเอกการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ที่เรียนวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทยภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
จํานวน 21 รูป  
   

       ๓. .๒ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

3.๒ .๑ แบบสอบถามปลายป ด เพ่ือวัดเจตคติตอวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทยวิจัยชั้นเรียน โดยใช
มาตราสวนประมาณคา ๕ ระดับ (Likert Scale) ตามวิธีการของ Likert ซึ่งมีตัวเลือกใหเลือก ๕ ขอ คือ 1 ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง  2 ไมเห็นดวย 3 ไมแนใจ 4 เห็นดวย 5 เห็นดวยอยางยิ่ง โดยถือเกณฑน้ําหนักในการใหคะแนนตัวเลือกของขอ
คําถามประเภทบวกและประเภทลบดังนี้ (บุญเรียง ขจรศิลป, ๒๕๓๐) 

 

ขอคําถามประเภททางบวก 

Favorable Statement 

ขอคําถามประเภททางลบ 

Unfavorable Statement 

เห็นดวยอยางยิ่งให ๕  คะแนน 
เห็นดวย ให           ๔ คะแนน 
ไมแนใจ           ให ๓ คะแนน 
ไมเห็นดวย ให ๒  คะแนน 
ไมเห็นดวยอยางยิ่งให ๑ คะแนน 

ไมเห็นดวยอยางยิ่งให ๕ คะแนน 
ไมเห็นดวย ให ๔ คะแนน 
ไมแนใจ   ให ๓ คะแนน 
เห็นดวย           ให ๒ คะแนน 
เห็นดวยอยางยิ่งให ๑ คะแนน 

  
 3.๒ .๒  แบบสอบถามปลายเปด เพ่ือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับขอคิดเห็นในดานความรูที่ไดรับ ความรูสึกท่ีมีตอ
วิชาวิจัยชั้นเรียน ปญหา อุปสรรคที่พบ และขอเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิจัยชั้นเรียนในอนาคต 
   

  ๔.วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

 

  ผูวิจัยนําเครื่องมือที่สรางขึ้นใหพระนิสิตไดตอบแบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง 
  

 ๕.การวิเคราะหขอมูล 

 

 ในการศึกษาครั้งนี้ไดมีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบสอบถาม โดยการวิเคราะหเจตคติของ
กลุมเปาหมาย ขอมูลเกี่ยวกับการวัดเจตคติของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลคือ  การแจกแจง



๕๕๗ 

 

ความถี่  )Frequency) และคาร อยละ )Percentage) ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการคิดคะแนนเฉลี่ยของ
แบบสอบถามตามเกณฑของศักดิ์ชัย เสรีรัฐ (๒๕๓๐) ดังนี้ 
 ถาคะแนนเฉลี่ยมีคานอยกวา ๑ .๕๕   แสดงวา มีเจตคติที่ไมดีอยางมากตอวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย  

 ถาคะแนนเฉลี่ยระหวาง ๑.๕๖ – ๒.๕๕ แสดงวามีเจตคติท่ีไมดีตอวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย  

 ถาคะแนนเฉลี่ยระหวาง ๒.๕๖ – ๓.๕๕ แสดงวามีเจตคติปานกลางตอวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย  

 ถาคะแนนเฉลี่ยระหวาง ๓.๕๖ – ๔.๕๕ แสดงวามีเจตคติท่ีดีตอวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย  

 ถาคะแนนเฉลี่ยมากกวา ๔.๕๕ แสดงวามีเจตคติท่ีดีอยางมากตอวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย  

   
๔.ผลการวิจัย 
 

  การวิจัยชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาเจตคติที่มีตอวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทยของพระนิสิตชั้นปที่ ๓ 
คณะสังคมศาสตร  สาขาวิชารัฐศาสตร วิชาเอกการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ โดยใชตารางประกอบการอธิบาย ดังนี้  
 

       ๔.๑ .ระดับเจตคติที่มีตอวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย  
 
  การวิเคราะหขอมูลระดับเจตคติมีตอวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย ในภาพรวมมีระดับเจตคติใน
ระดับปานกลาง (X = 3.42(  การวิเคราะหเจตคติในแตละดาน ดังแสดงในตารางที่ 1-3  

 

ตารางท่ี 1   ความรู ความเขาใจที่มีตอวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย 

 
ขอที ่ รายการ คาเฉลี่ย  คา เบี่ ยงเบน

มาตรฐาน  
ระดับ 
เจตคติ 

1 วิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย ยาก
ในการทําความเขาใจ 

3.40 1.10 ปานกลาง 

2 นิสิตทุกคนควรเรียนวิชาเหตุการณปจจุบัน
ในการเมืองไทย 

4.50 0.61 ด ี

3 ไม เห็นจําเปนตองเรียนวิชาเหตุการณ
ปจจุบันในการเมืองไทย 

2.00 1.34 ไมด ี

4 วิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย เปน
วิชาที่นาสนใจ 

4.25 1.02 ด ี

5 ทุกคนควรเรียนวิชาเหตุการณปจจุบันใน
การเมืองไทย 

4.15 0.93 ด ี

6 วิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย ทําให
ไดความรูมาก 

4.25 0.44 ด ี

7 วิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย เปน
วิชาที่เรียนรูไดยากมาก 

3.05 0.99 ปานกลาง 

8 วิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย เปน
วิชาที่ฝกฝนไดงาย 

3.50 1.05 ปานกลาง 



๕๕๘ 

 

 รวม 3.64  ด ี

 

 จากตารางที่ 1 แสดงวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีเจตคติดานความรู ความเขาใจที่มีตอวิชาเหตุการณ
ปจจุบันในการเมืองไทยในระดับดี โดยเรียงตามระดับเจตคติดี ไดแก นิสิตทุกคนควรเรียนวิชาเหตุการณปจจุบันในการ
เมืองไทย (X =4.50) วิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย เปนวิชาที่นาสนใจ และวิชาเหตุการณปจจุบันในการ
เมืองไทย ทําใหไดความรูมากในระดับท่ีเทากัน (X = 4.25) และทุกคนควรเรียนวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย (X 

=4.15) ระดับเจตคติปานกลางไดแก วิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย  เปนวิชาที่ฝกฝนไดงาย (X = 3.50) วิชา
เหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย ยากในการทําความเขาใจ (X =3.40) และวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย เปน
วิชาที่เรียนรูไดยากมาก (X =3.05) และระดับเจตคติไมดี ไดแก ไมเห็นจําเปนตองเรียนวิชาเหตุการณปจจุบันในการ
เมืองไทย (X = 2.00)  

 

ตารางท่ี 2    ความรูสึกที่มีตอวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย 

 

ขอที ่ รายการ คาเฉลี่ย  ค า เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน  

ระดับ 

เจตคติ 
1 วิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย เปน

วิชาที่เรียนแลวมีความสุข 

3.50 0.89 ปานกลาง 

2 วิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย เรียน
แลวเครียด 

2.60 1.10 ปานกลาง 

3 วิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย เรียน
แลวงวงนอน 

2.85 1.04 ปานกลาง 

4 เรียนวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย
แลว นาเบื่อ 

2.40 0.94 ไมดี 

5 วิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย ไม
นาสนใจ 

2.50 1.15 ไมดี 

6 วิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย ไม
เห็นจําเปนตองเรียน 

2.30 1.30 ไมดี 

7 เรียนวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย 

แลวสนุก 

3.95 0.61 ดี 

8 ที่ เ รี ยนวิ ช า เหตุ การณป จ จุ บั น ในก า ร
เมืองไทย  เพราะถูกบังคับให เรียนตาม
หลักสูตร 

3.20 1.44 ปานกลาง 

 รวม 2.91  ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 2  แสดงวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีเจตคติดานความรูสึกที่มีตอวิชาเหตุการณปจจุบันใน
การเมืองไทยในระดับปานกลาง โดยเรียงตามระดับเจตคติดี ไดแก เรียนวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย แลว
สนุก (X = 3.95( ระดับเจตคติปานกลาง ไดแก วิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย เปนวิชาที่เรียนแลวมีความสุข (X 

=  3.50 ( ที่เรียนวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย เพราะถูกบังคับใหเรียนตามหลักสูตร (X = 3.20) วิชาเหตุการณ
ปจจุบันในการเมืองไทย เรียนแลวงวงนอน (X =2.85) วิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย เรียนแลวเครียด (X 



๕๕๙ 

 

=2.60) เรียนวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทยแลว นาเบื่อ (X =2.40) และระดับเจตคติไมดี ไดแก วิชาเหตุการณ
ปจจุบันในการเมืองไทย ไมนาสนใจ (X =2.50) เรียนวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทยแลว นาเบื่อ (X = 2.40 (
และวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย ไมเห็นจําเปนตองเรียน (X =2.30) 

 

ตารางท่ี 3 

แนวโนมของพฤติกรรมที่มีตอวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย 

 

ขอที ่ รายการ คาเฉลี่ย  คา เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน  

ระดับ 

เจตคติ 
1 วิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย 

เปนวิชาที่สามารถประยุกตใชในชีวิตได 
4.05 0.89 ดี 

2 วิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย มี
ความจําเปนตอการประกอบอาชีพใน
อนาคต 

4.05 1.10 ดี 

3 การศึกษาพัฒนาไดเพราะวิชาเหตุการณ
ปจจุบันในการเมืองไทย 

4.10 0.85 ดี 

4 วิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย 

เรียนแลวใชประโยชนไดจริง 
4.10 1.02 ดี 

5 วิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย 

เปนวิชาที่ทําใหเปนคนกลาแสดงออก 

3.85 0.81 ดี 

6 วิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย ไม
ทําใหชีวิตกาวหนาในอนาคต 

2.90 1.45 ปานกลาง 

7 วิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย 

เปนวิ ชาที่ ได พัฒนาทักษะในการคิ ด
วิเคราะห 

3.60 0.94 ดี 

8 เ รี ยนวิ ช า เหตุ ก า รณป จ จุ บั น ในการ
เมืองไทย  ไมมีทักษะที่สามารถนํ า ไป
ประกอบอาชีพในอนาคต 

2.95 1.57 ปานกลาง 

 รวม 3.70  ดี 
  

 จากตารางที่ 3 แสดงวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีเจตคติดานแนวโนมของพฤติกรรมที่มีตอวิชาเหตุการณ
ปจจุบันในการเมืองไทยในระดับดี โดยเรียงตามระดับเจตคติดี ไดแก การศึกษาพัฒนาไดเพราะวิชาเหตุการณปจจุบันใน
การเมืองไทย และวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย เรียนแลวใชประโยชนไดจริง ในระดับที่เทากัน (X =4.10) วิชา
เหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย เปนวิชาที่สามารถประยุกตใชในชีวิตได และ วิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย มี
ความจําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต ในระดับท่ีเทากัน  (X = 4.05)  วิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย เปน
วิชาที่ทําใหเปนคนกลาแสดงออก (X = 3.85) วิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย เปนวิชาที่ไดพัฒนาทักษะในการคิด
วิเคราะห (X =3.60) ระดับเจตคติปานกลาง ไดแก เรียนวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย ไมมีทักษะที่สามารถ
นําไปประกอบอาชีพในอนาคต (X = 2.95) และ วิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย ไมทําใหชีวิตกาวหนาในอนาคต 

(X =2.90)  



๕๖๐ 

 

  

 

 

        ๔ .2 ขอคิดเห็นในดานความรูที่ไดรับ ความรูสึกที่มีตอวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย  ปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต  
 

๔ .2.1 ความรูที่ไดรับจากการเรียนวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย 

๑) ไดเรียนรูวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมือง สามารถประยุกตใชในชีวิตได 
๒) ไดเรียนรูถึงความคิดแนวทางของผูนํากลุมตางๆและไดเรียนรูถึงเหตุการณการเมืองไทยในปจจุบัน 

๓) ไดความรูเปนไปของการเมืองไทย และไดเรียนรูการวิเคราะหดวยตนเอง 
๔) ไดเรียนรูถึงเหตุการณเมืองไทยทั้งในอดีตและปจจุบัน 

๕) ไดความรูเกี่ยวกับวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย  การชุมนุมตางๆ การเลือกตั้ง กลุมธุรกิจ 
และระบบราชการไทย 

๖) ไดเรียนรูเหตุการณการเมืองปจจุบันและแนวทางแกไขทางการเมือง 
๗) ไดเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารการปกครองแบบใชหลักธรรมและการนําหลักทางพุทธศาสนามาใชกับ

การเมือง  
๘) ไดวิเคราะหเกี่ยวกับระบบการปกครองระบอบตางๆเชน ระบบทักษิณ  แนวคิดของแกนนําสุเทพ  เปน

ตน 

 

๔ .2.2 ความรูสึกที่มีตอวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย 

๑) รูสึกวาเปนวิชาที่มีประโยชนสามารถนําไปประยุกตในชีวิตประจําวันได 
๒) รูสึกวาอยากศึกษาการเมืองไทยมากขึ้น 

๓) เรียนแลวสนุก 

๔) วิชานี้เรียนแลวใหความคิดทําใหเปนคนกลาแสดงออก 

๕) เรียนแลว มีความเขาใจ เกิดวิสัยทัศนใหม 
๖) เรียนแลวไมคอยเขาใจ ฟงไมรูเรื่อง 
๗) เรียนแลวงวงนอน เบื่อ ไมนาสนใจ 

๘) เปนวิชาที่ยากในการศึกษาวิชาหนึ่ง 
๙) วิชานี้จะเครียดชวงที่มีเหตุการณทางการเมืองไทย เชน กรณีปญหาทางการเมืองชวงป พ .ศ. 2556-

2557 เพราะอาจารยตองใหไปหาขาวแลวนํามาวิเคราะห 
๑๐) เรียนแลว มีความรูสึกแยกับนักการเมืองปจจุบัน เพราะมีการเอารัดเอาเปรียบกัน  
๑๑) มีความรูสึกวาพระสงฆไมควรยุงกับการเมือง แตพระสงฆควรสอนชาวบานเพ่ือใหรูผิดรูถูก ฉะนั้นพระ

สงฆควรรูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานการณทางการเมืองในปจจุบันใหมากท่ีสุดดวย 

 

๕.อภิปรายผล 

 

 การวิจัยชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาเจตคติที่มีตอวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทยของพระนิสิตชั้นปที่ ๓ 
คณะสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร วิชาเอกการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตพะเยา 
มีประเด็นสําคัญนํามาอภิปราย ดังนี้  



๕๖๑ 

 

 

๕ .2.1  ผลการศึกษาระดับเจตคติมีตอวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย ในภาพรวมมีระดับเจตคติในระดับ
ปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของผจญ พีบุง ที่ทําการศึกษาเจตคติของนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาเอกดนตรีไทย ระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปที่ ๑ สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก ใน ๔ ดาน คือ 

ดานคุณคาวิชา ดานเนื้อหาวิชาดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล และเปรียบเทียบเจตคติที่มีตอ
วิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกของนิสิตนักศึกษา ระหวางกลุมที่เรียนในหลักสูตรทางดานศิลปศาสตร กับกลุมที่เรียนใน
หลักสูตรทางดานครุศาสตรพบวา นิสิตนักศึกษามีเจตคติตอวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกโดยรวมระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวานิสิตนักศึกษามีเจตคติที่ดีในดานคุณคาวิชา สวนดานอ่ืน ๆ นิสิตนักศึกษามีเจตคติระดับปาน
กลาง  

๕ .2.2 ผลการศึกษา ในดานความรูสึกที่มีตอวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย  พบวามีทั้งเจตคติดานบวก
และดานลบ เจตคติในดานบวก ไดแก เปนวิชาที่มีประโยชนสามารถนําไปประยุกตในชีวิตประจําวันได  มีความตองการ
ศึกษาการเมืองไทยมากขึ้น เรียนแลวสนุก เรียนแลวใหความคิดทําใหเปนคนกลาแสดงออก เรียนแลว มีความเขาใจ เกิด
วิสัยทัศนใหม สวนเจตคติในดานลบไดแก เรียนแลวไมคอยเขาใจ ฟงไมรูเรื่อง เรียนแลวงวงนอน เบื่อ ไมนาสนใจ เปนวิชา
ที่ยากในการศึกษาวิชาหนึ่ง เปนวิชาที่เครียดชวงที่มีเหตุการณทางการเมืองไทย เชน กรณีปญหาทางการเมืองชวงป พ .ศ. 

2556-2557 เรียนแลว มีความรูสึกแยกับนักการเมืองปจจุบัน เพราะมีการเอารัดเอาเปรียบกัน มีความรูสึกวาพระสงฆ
ไมควรยุงกับการเมือง แตพระสงฆควรสอนชาวบานเพ่ือใหรูผิดรูถูก ฉะนั้นพระสงฆควรรูสถานการณทางการเมืองใน
ปจจุบัน สอดคลองกับฑิตยา สุวรรณะชฏ  ไดแบงลักษณะของเจตคติออกเปน ๒ มิติ คือทางบวกและทางลบ ทางบวก 

ไดแก ความรูสึกในทางที่ดีชอบและพึงพอใจ สวนทางลบ ไดแก ความรูสึกหรือทาทีในทางที่ไมดี ไมชอบและไมพึงพอใจ 

สวนกฤษณา ศักดิ์ศรี  ไดกลาวถึงลักษณะที่สําคัญของเจตคติวา )๑ (เจตคติเกิดจากการเรียนรูหรือประสบการณของ
บุคคลที่ไมใชเปนสิ่งที่ติดตัวมาแตกําเนิด )๒ (เจตคติเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดขึ้ นอยูกับสภาพแวดลอม สถานการณและ
เหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไป )๓(  เจตคติเปนสิ่งซับซอน มีที่มาสลับซับซอน เพราะเจตคติขึ้นอยูกับหลายประการเชน 

ประสบการณการรับรู ความรูสึก ความคิดเห็น อารมณ สิ่งแวดลอม ฯลฯ ฉะนั้นจึงผันแปรได รวมทั้งสอดคลองกับปราณี 
ทองคํา ที่กลาวถึงลักษณะของเจตคติที่มีการระบุในแงดี-ไมดี มีความผันแปรในทางบวกและทางลบหรือในดานการ
สนับสนุนหรือตอตาน    

 

  ๕.2.3 ขอคิดเห็นในดานความรูที่ไดรับจากการเรียนวิชาเหตุการณปจจุบันในการเมืองไทย  พบวา ไดเรียนรู
วิชาเหตุการณปจจุบันในการเมือง สามารถประยุกตใชในชีวิตได ไดเรียนรูถึงความคิดแนวทางของผูนํากลุมตางๆ และได
ความรูพัฒนาการของการเมืองไทยทั้งในอดีตและปจจุบัน ไดเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารการปกครองแบบใชหลักธรรมและ
การนําหลักทางพุทธศาสนามาใชกับการเมือง สอดคลองกับการศึกษาของบุญญลักษม ตํานานจิตร  ที่ทําการศึกษาเจตคติ
ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอรายวิชาทักษะการสื่อสารเพ่ืองานธุรกิจเทคโนโลยี  พบวานักศึกษาสวน
ใหญมีความพึงพอใจในวิธีการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน และสามารถ
นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดจริง ความสามารถนําความรูรายวิชานี้ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และชอบสื่อการ
สอนของรายวิชานี้  
 

๖.ขอเสนอแนะ 

 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของนิสิตที่เรียนวิชา  เหตุการณ
ปจจุบันในการเมืองไทย และสงผลดีตอมหาวิทยาลัยและในการทําวิจัยครั้งตอไป มีขอเสนอแนะที่ไดจากผลการศึกษา 
ดังนี้ 



๕๖๒ 

 

           7.1 ผูสอนควรจะมีตัวอยางมาเสนอการเมืองในแตละยุค 
7.2 ผูสอนควรจะมีสื่อตัวอยางเหตุการณทางการเมือง แลววิเคราะหออกมาเปนดานๆ เชน ดาน  ประวัติศาสตร
เปรียบเทียบพระพุทธศาสนา การนําแนวคิดของแกนนําแตละกลุมมาวิเคราะหแบบเจาะประเด็น เปนตน 
7.3 ผูสอนควรพานิสิตออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

          7.4  ผูสอนควรจัดใหนิสิตไดเขารวมกับการอภิปรายทางการเมือง และสัมภาษณนักการเมือง 
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แนวทางการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สุเทพ  เชื้อสมุทร 
หนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร 
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บทคัดยอ 

 พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ควรมีความรูความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานภายใตขอจํากัดตางๆ  จึงจะปฏิบัติการ
สอนใหประสบผลสําเร็จไดตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา  เพราะเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา การจัดการศึกษา
ใหแกเยาวชนจะมีคุณภาพเพียงใดนั้น ปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งคือ คุณภาพการสอนของครู ถาหากพระสอนศีลธรรม มี
ความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เยาวชนยอมไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ หาก
พระสอนศีลธรรมไดรับการพัฒนาหรือมีความรูในเรื่องเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  ก็สามารถใหการถายทอด
ความรูแกเยาวชนอยางมีคุณภาพ  เพราะการสมรรถนะเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ทําใหพระสอนศีลธรรมรูวา การจะ
เปนครูหรือพระสอนศีลธรรมนั้นไมใชเพียงการสอนอยางเดียว แตยังมีบทบาทในดานอ่ืนๆ อีกที่จะตองปฏิบัติ จึงมีความ
จําเปนที่พระสอนศีลธรรมควรมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น สิ่งที่จะสรางประสิทธิภาพพระ
สอนศีลธรรมได  คือตองใหความรูในเรื่องเกี่ยวกับสมรรถนะนั่นเอง โดยแนวทางการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมมี  
๖ ดาน ไดแก (๑) ดานเนื้อหาและหลักสูตร  (๒) ดานการจัดการเรียนการสอน (๓) ดานผลิตและการใชสื่อ (๔) ดานการ
วัดและประเมินผล  (๕) ดานการวิจัยในชั้นเรียน  (๖) ดานคุณลักษณะและเจตคติ โดยมีคุณภาพระดับมากที่สุด  คือ
สมรรถนะดานการทําวิจัยในชั้นเรียน  นอกนั้นมีคุณภาพระดับมาก ดานแนวทางการพัฒนาพบวา แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความเหมาะสม สอดคลอง เปนประโยชน และความเปนไปได 
 

คําสําคัญ : แนวทางการพัฒนา สมรรถนะ พระสอนศีลธรรม  โรงเรียน 

 

Abstract 

His moral teaching in schools Should be able to operate under restrictions. He is teaching them 
achieve the purpose of education. It is generally accepted that. Education for youth to have just that. 
One significant factor is Quality of Teaching If the moralistic Ability to manage the course. Youth will 
receive a quality education. In other words, If the moral teaching has been developed or have knowledge 
about operational performance. It can give young people the knowledge and quality. The performance as a 
guide to action. Makes the moralistic know to be a teacher or the teaching is not just a moral teaching alone. 
It also plays a role in other areas. More to follow Therefore it is necessary that the moral teaching should be 
knowledgeable. Capable of teaching so that the performance will be moralistic. Is to provide knowledge about 
the performance itself. The development performance, the moralistic, with six areas: (1) the content and 
courses (2) the teaching (3) the production and use of media (4) measurement and evaluation (5). Research-
in-class (6), attributes and attitudes. The highest level of quality The performance of the research in the 
classroom. The results showed that the performance of the moralistic approach in secondary schools. Are 
appropriate and consistent as possible. 
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Keywords: Improving school performance, the moralistic. 
บทนํา 
  การจะพัฒนาคนไทยใหมีคุณธรรมและจริยธรรมนั้น สามารถดําเนินการไดโดยใชหลักธรรมทางศาสนา  เพราะ
ศาสนามีหลักธรรมที่ทําใหคนเปนผูมีคุณภาพทั้งดานรางกายและจิตใจ  อีกทั้งพลเมืองในประเทศไทยสวนใหญนับถือ
พระพุทธศาสนา ซึ่งเปนศาสนาประจําชาติไทยและเปนสถาบันหลักของสังคมไทยที่แทรกอยูในวัฒนธรรมและ วิถีดําเนินชีวิต
ของคนไทย  ดังนั้น เด็กไทยสมควรไดรับการปลูกฝงคุณธรรมตามหลักคําสอนทางพระพุทธ ศาสนาที่เหมาะสมกับวัย  และเปน
ประโยชนแกชีวิตอยางแทจริงตั้งแตเริ่มแรก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไดกําหนดวิสัยทัศนที่
มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความ
เปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข มี
ความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนน
ผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ และจุดมุงหมายของ
หลักสูตรที่ระบุวาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพ ใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ โดยกําหนดเปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ (๑) มี
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา 
การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต (๓) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย (๔) มีความรักชาติ 
มีจิต สํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (๕) มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชน สรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกัน ในสังคมอยางมีความสุข ซึ่งไดกําหนดใหผูเรียนที่เปนชาว
พุทธ เรียนวิชาพระพุทธศาสนาตลอดหลักสูตร และระบุวาการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใหไดผลสมบูรณนั้น  ควรกําหนด
จุดมุงหมายหลักคือ ตองใหนักเรียนรับรู เขาใจ ศรัทธา และเห็นคุณคาของพระพุทธ ศาสนา และพระรัตนตรัย ปฏิบัติตนเปน
พุทธศาสนิกชนที่ดี อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางถูกตองและเหมาะสม แมกระทรวงศึกษาธิการ จัดใหมีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธ 
ศาสนาทุกชั้น และทุกระดับการศึกษาตลอดระยะเวลาเรียน ๑๒ ปก็ตาม แตก็ยังมีปญหาในทางปฏิบัติอยูมาก กลาวคือ 
การบริหารและการจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนายังขาดประสิทธิภาพ  ขาดความเอาใจใส และไมมีมาตรการเสริม
อยางเปนรูปธรรม สถานศึกษาหลายแหงจึงไมไดจัดใหมีการเรียนการสอนอยางจริงจัง รวมทั้งขาดการบูรณาการการเรียน
การสอนดานศีลธรรมเขากับวิชาสามัญโดยทั่วไป อีกท้ังไมใหความสําคัญตอพระภิกษุท่ีมีความรูความเขาใจในศาสนาอยาง
ถองแท เขามาเปนครูหรือวิทยากรในสถานศึกษาอยางเปนระบบและครบวงจร  ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ สงผลให
ผูเรียนขาดความซาบซึ้ง ขาดการปฏิบัติและขาดการนําไปประยุกตใชในชีวิตไดอยางทั่วถึง  จึงไมสามารถใชวิชา
พระพุทธศาสนาเปนเครื่องมือในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม แกปญหาชีวิตของเยาวชนและประชาชนในสังคมไดอยาง
เดนชัด และเปนรูปธรรม๑  

 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เริ่มดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ  ๒๕๔๖ โดยขอตกลงความรวมมือ
ระหวางกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนใหพระสงฆ เขาไปสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั้งในระดับ
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียน นักศึกษา มีความรูคูคุณธรรม สามารถนําไปบูรณาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางเหมาะสม มี ความสุข  และสามารถนําหลักธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได การสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมีความไมพรอมอยูหลายดาน ไมวาจะเปนดานการจัด การเรียนการสอน  ดานสื่อวัสดุอุปกรณ หรือดานการวัดและ
ประเมินผล โดยเฉพาะพระที่เขาไปสอนไมไดมีความรูดานวิชาชีพครูโดยตรง กําหนดคุณสมบัติเพียงวา ผูที่จะเขาสอนศีลธรรม

                                         

๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย  จํากัด, ๒๕๕๓). หนา ๔๔. 
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ในโรงเรียนตองจบนักธรรมเอก หรือประโยค ๑-๒ ขึ้นไป หรือสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ ๒ แหง  คือ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือเปนพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ขึ้นไป๒ ซึ่งพระสอน
ศีลธรรมที่มีคุณสมบัติดังกลาวแลวไมไดบงชี้วาจะตองเปนผูมีความรูดานวิชาชีพ พระธรรมโกศาจารย อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลาวปาฐกถาเรื่อง “นโยบายวาระพระสงฆเขมแข็งในสถานการณปจจุบัน”แกพระสอนศีลธรรม 
พระนักเทศน และพระนักเผยแผพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจําป ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ ณ วัดประยูร
วงศาวาส  สรุปความไดวาจุดออนของพระที่เขาไปสอนศีลธรรมในโรงเรียน ก็คือ ความรูในเรื่องวิชาครู การจัดทําแผนการสอน 
ซึ่งจะตองหาแนวทางแกไขตอไป  ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานพระพุทธศาสนา ที่ศึกษาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนทั่วประเทศ พบวา พระสอนศีลธรรมสอบตกในเรื่องการสอนวิชาพระพุทธศาสนาทั้งในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ไมวาจะเปนดานการเรียนการสอน ดานสื่อและวัสดุ อุปกรณ ดานการวัดผลและการประเมินผล พระสอนศีลธรรม
มีจํานวนนอยที่ใชวิธีการสอน วิธีการใชสื่อและการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ซึ่งเมื่อศึกษาขอมูลที่ลึกลงไปพบวา พระ
สอนศีลธรรมในปจจุบันขาดความรูในเรื่องเกี่ยวกับสมรรถนะนั่นเอง และสอดคลองกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สก
ศ.)๓  ไดจัดทําโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา: กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมในสถานศึกษาของครู/ครูพระ และ
ความตองการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเสนอหลักสูตรประเภทตางๆ ที่ชวยในการเพ่ิมพูนศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา และหาแนวทางรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนศีลธรรม 

พบวา พระสอนศีลธรรมมีผลการประเมินในทุกดานอยูในระดับคอนขางต่ํา การสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 
และพระผูรับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรม ซึ่งมีความเห็นวา พระที่สอนอยูในปจจุบันไมมีความรู ความเขาใจในเรื่องการ
จัดการเรียนการสอน แตมีความรูความเขาใจและมีประสบการณดานพระพุทธศาสนา และสวนใหญไมมีวุฒิการศึกษาทางสาย
สามัญ มีคุณวุฒิเพียงนักธรรมหรือบาลีเทานั้น ซึ่งเมื่อเทียบวุฒิการศึกษาทางธรรมกับสายสามัญ พระสอนศีลธรรมที่สําเร็จ
การศึกษาระดับนักธรรมชั้นเอก ซึ่งเทียบเทากับวุฒิการศึกษาทางสายสามัญระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖  ทําใหทราบวาการ
ดําเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนยังมีปญหาอยูหลายๆ ดาน ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพนอยลง  ดังนั้น 

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตองมีความรูความสามารถที่จะปฏิบัติงานภายใตขอจํากัดตางๆ  จึงจะปฏิบัติการสอนใหประสบ
ผลสําเร็จไดตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว  เพราะเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา การจัดการศึกษาใหแกเยาวชนจะมี
คุณภาพเพียงใดนั้น ปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่ง คือ คุณภาพการสอนของครู ถาหากครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนเปนอยางดี  เยาวชนก็ยอมจะไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ ซึ่ง David  Mc Cleland อธิบายวาการที่บุคคลจะมี
พฤติกรรมในการทํางานอยางไรขึ้นอยูกับสมรรถนะ ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะที่บุคคลมีอยู  ทั้งความรู ทักษะ ความสามารถ 
บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคม ลักษณะนิสัยสวนบุคคล และคุณลักษณะอ่ืนๆ  ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธี การคิด 
ความรูสึกและการกระทําของบุคคลนั้นๆ  ดังนั้น หากพระสอนศีลธรรมไดรับการพัฒนาหรือมีความรูในเรื่องเกี่ยวกับสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน ก็จะสามารถใหการศึกษาแกเยาวชนอยางมีคุณภาพได  เพราะการพัฒนาสมรรถนะเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ทําใหพระสอนศีลธรรมตระหนักรูวา การจะเปนครูหรือพระสอนศีลธรรมนั้นไมใชเพียงการสอนอยางเดียว แตยังมี
บทบาทในดานอ่ืนๆ อีกที่จะตองปฏิบัติควบคูกันไป๔  

จากสถานการณที่เกิดขึ้นดังกลาวแลว  จึงมีความจําเปนที่พระสอนศีลธรรมตองมีความรู ความสามารถ ซึ่งถือวาเปน
สิ่งที่ครูตองยึดถือและปฏิบัติ ดังนั้น สิ่งที่จะสรางประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมได  คือตองใหความรูในเรื่องเกี่ยวกับสมรรถนะ
นั่นเอง เมื่อพระสอนศีลธรรมไดทําหนาที่สอนศีลธรรมในโรงเรียน ตองไดรับการพัฒนาในเรื่องของสมรรถนะเพ่ือเปนแนวทางใน

                                         

๒ กรมการศาสนา. รายงานฉบับยอ โครงการศึกษาวิจัย การศึกษาทบทวนโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, ๒๕๕๔). หนา ๑๓-๑๕. 

๓ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.). เกณฑมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู . (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ  คุรุสภาลาดพราว, ๒๕๕๔). หนา ๘๙. 
 ๔David  Mc Cleland. Test for Competence, (rather than intelligence. American Psychologists. ๑๙๙๙). P. ๒๔๒. 



๕๖๗ 

 

การพัฒนาตนเองใหเปนที่ยอมรับในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งความสําคัญของการพัฒนาครู  ที่เปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่งของ
หนวยงาน เพราะเปนตัวจักรที่สําคัญในการผลิตงานออกมา สวนทรัพยากรอ่ืนๆ เชน เครื่องมือเครื่องใชตางๆ  มีความ สําคัญ
รองลงมา หนวยงานใดมีคนดีมีคุณภาพในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ จะไดผลงานที่มีทั้งคุณภาพและปริมาณ  คน หรือ
ทรัพยากรมนุษย เปนทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ประการหนึ่ง และองคการตองใหความสนใจที่ไมยิ่งหยอนไปกวา
กิจกรรมอ่ืนๆ ขององคการที่จะตองไดรับการพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนแนวความคิดที่มีมานานแลว เริ่มตนจาก
มนุษยปฏิสนธิในครรภมารดาเรื่อยไปจนจบการศึกษา พรอมที่จะเขาทํางานตามองคกรตางๆ และเม่ือเขาทํางานแลวก็ยังตอง
ศึกษาอบรมพัฒนาอยูตลอดเวลา อาจกลาวไดวาตราบใดที่มนุษยยังมีชีวิตอยูตองไดรับการพัฒนาตลอดเวลา ความสําคัญ
ของการพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งจําเปนตอประสิทธิภาพ ของงานเปนอยางมาก กลาวคือ เมื่อไดมีการบรรจุแตงตั้งบุคคลเจา
ทํางาน ก็มิไดหมายความวา จะสามารถทํางานไดทันทีเสมอไป จําเปนตองมีการอบรม แนะนําเบื้องตนแกผูเขาทํางานใหม 
(Orientation) ในบางกรณีอาจตองมีการอบรมถึงวิธีการทํางาน (Inservice Training) ใหดวย เหมือนคํากลาวของ ดังนั้น 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือขจัดความไมมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการยกระดับความรู ทักษะ และ
ทัศนคติของพนักงาน หรือเจาหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือนําไปสูประสิทธิผลขององคการ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยมีความเก่ียวเนื่องกันอยางมากกับกระบวนการพัฒนายุทธศาสตรขององคการ กระบวนการถือเปนสวนหนึ่งของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย  ซึ่งเปนสาขาวิชาแขนงหนึ่งของการพัฒนายุทธศาสตรภายในองคการ ตลอดจนการรวมมือกันในการ
ปฏิรูปสิ่งที่บุคลากรตองการหรือจําเปนจะตองปฏิบัติไปในทางที่ถูกที่ควร การพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพราะ
สามารถทําใหบุคคลไดรับความรู ความชํานาญเพิ่มข้ึน สามารถติดตามวิทยาการซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไดทันทวงที 
นอกจากจะชวยใหตนเองกาวหนาในหนาที่การงานแลว ยังทําใหหนวยงานไดรับผลผลิตเพ่ิมขึ้นและลดความสิ้นเปลืองที่จะ
เกิดขึ้นไดอยางมาก ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดของทุกหนวยงาน และเปนการเพ่ิมขวัญและกําลังใจในการทํางาน ซึ่งเปาหมายของ
การบริหารงานบุคคลที่สําคัญคือ การพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพอยู เสมอ บุคลากรที่สําคัญของโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษา ก็คือครู ผูบริหารตองใหความเอาใจใสสนับสนุน สิ่งเสริมและการจัดใหมีการพัฒนาความรูครูขึ้นใหมใน
โรงเรียนหรือสถาบันของตนเอง ความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรไมวาจะเปนองคการขนาดเล็กไปจนถึงองคการขนาดใหญก็
ตองใหความสําคัญ เพราะทรัพยากรมนุษยเปนตัวจักรที่สําคัญ และเปนการพัฒนางานของโรงเรียนไปสูความสําเร็จ ความ
มั่นคง ความเจริญกาวหนา และเติบโตขององคการ การพัฒนาบุคลากรยังเปนการเตรียมความพรอมในการที่จะขยายงานตางๆ 
ออกไปเพ่ือใหทันตอวิทยาการ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ดังนั้น การพัฒนาพระสอนศีลธรรม จึงเปน
สิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารจะตองจัดใหมีอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ก็เพ่ือชวยใหโรงเรียนและบุคลากร ในโรงเรียนมีประสิทธิภาพใน
การทํางานเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งถือวามีความสําคัญมาก เพราะมนุษย เทคโนโลยี หนาที่ ความรับผิดชอบมักมีการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหโรงเรียนตองการครูและบุคลากรที่มีความรู ทักษะเพ่ิมขึ้น สําหรับปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงนั้นๆ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเปนสิ่งจําเปนไมวาจะเปนหนวยงานขนาดเล็กหรือขนาดใหญ ตราบใดที่วิทยาการ
บนโลกยังมีความเปลี่ยนแปลงและคนยังไมหยุดนิ่งที่จะพัฒนาพนักงานใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคลากรครูก็เชนเดียวกัน 
ครูเปนบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดตอการพัฒนาสังคมและชาติบานเมือง ทั้งนี้เพราะครูตองรับหนาที่ในการพัฒนาบุคคลใน
สังคมใหมีความเจริญงอกงามอยางเต็มที่ จนบุคคลเหลานั้นสามารถที่จะใชความรูความสามารถของตนเพ่ือพัฒนาชาติ
บานเมืองตอไป ดังนั้น การพัฒนาครูใหเปนบุคคลที่มีศักยภาพมากที่สุดจึงเปนงานที่นักวิชาการศึกษา ผูนิเทศและผูบริหาร
การศึกษาตองทําอยางจริงจังและตอเนื่อง  

  จากนโยบายและมาตรการในการผลิตและพัฒนาครูไทยในศตวรรษที่ ๒๑ โดยสํานักเลขาธิการสภาการศึกษา๕  ได
เสนอในการที่จะปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) วาตองมีการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพ และ
ความรู ความสามารถ โดยพัฒนากรอบคุณวุฒิมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ เพ่ือการรองรับสมรรถนะ ความรู ความสามารถของ

                                         

๕ สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 
(ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓. (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ  คุรุสภาลาดพราว, ๒๕๕๓). หนา ๑๒๑-๑๒๒. 



๕๖๘ 

 

ผูสําเร็จการศึกษาในทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษา โดยเฉพาะคุณวุฒิวิชาชีพ เพ่ือการรองรับสมรรถนะ ความรู ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และตามความตองการของผูจางงาน และพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน สมรรถนะระบบการ
จางงานและกําหนดเงินเดือน คาตอบแทนตามสมรรถนะ เพ่ือใหสามารถดึงดูดคนเกง และคนดีมีใจรักในวิชาชีพมาเปนครู  
เพราะการพัฒนาครูจะตองพัฒนาความรูและทักษะใหกาวทันวิทยาการใหมๆ ครูตองใฝรู และตองเปนผูนําดานวิชาการ
และการเปนแบบอยางที่ดีในสถานศึกษาและในชุมชน การพัฒนาครู จึงเปนกลยุทธสําคัญที่จะสงเสริมใหครูกาวหนาใน
วิชาชีพ สามารถทํางานไดอยางมีสัมฤทธิ์ผล สามารถจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นอยางมีคุณธรรม ผูสําเร็จการศึกษาจึงจะมี
คุณภาพ สังคมไทยจึงจะเขมแข็งพอที่จะเผชิญเหตุการณตางๆ ได เปาหมายการพัฒนาครูจึงตองเพ่ิมพูนขีดความสามารถ
ในการเปนครูที่มีคุณภาพภายใตบริบทตาง ๆ ของสังคมไทยที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป วิธีการพัฒนาครูมีหลายวิธี เชน ๑.  
การพัฒนาตนเองในระหวางเปนครูประจําการ ๒.การฝกฝนกับครูพ่ีเลี้ยงหรือผูเชี่ยวชาญในระหวางเปนครู ๓. การเขารับ
การฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ๔. การศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 

แผนพัฒนาคุณภาพคร ูคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)๖ ไดนโยบายปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต ดังนี้ 

๑) พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพ่ือเปนฐานหลักของการพัฒนา มีแนวนโยบาย คือ (๑) พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูในทุกระดับและประเภทการศึกษา  (๒) ปลูกฝงและเสริมสรางใหผูเรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

คานิยม  มีจิตสํานึกและมีความภูมิใจในความเปนไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และรังเกียจการทุจริต ตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสียง (๓) 

เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนทุกคน ตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตไดมีโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู 
โดยเฉพาะผูดอยโอกาส ผูพิการหรือทุพพลภาพ ยากจน อยูในทองถิ่นหางไกล ทุรกันดาร (๔) ผลิตและพัฒนากําลังคนให
สอดคลองกับความตองการของประเทศ และเสริมสรางศักยภาพการแขงขัน และรวมมือกับนานาประเทศ (๕) พัฒนามาตรฐาน
และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก (๖) ผลิตและ
พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน มีคุณธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี  

๒) สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู มีแนวนโยบาย (๑) สงเสริมการจัดการศึกษา 

อบรม และเรียนรูของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย (๒) สงเสริมสนับสนุนเครือขายภูมิปญญา และการเรียนรูประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษา กีฬา 

เปนวิถีชีวิตอยางมีคุณภาพและตลอดชีวิต (๓) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู นวัตกรรม และทรัพยสิน
ทางปญญา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรูและสรางกลไกการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  
  ๓) พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการ
เรียนรู มีแนวนโยบาย (๑) พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือการพัฒนา คุณภาพ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเรงรัดกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาไปสู
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองคกร ปกครองสวนทองถิ่น (๓) สงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน ประชาชน 

ประชาสังคม และทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนสงเสริมการศึกษา (๔) ระดมทรัพยากรจาก
แหลงตางๆ และการลงทุนเพ่ือการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการ และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (๕) สงเสริมความ
รวมมือระหวางประเทศดานการศึกษา พัฒนาความเปนสากลของการศึกษาเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน และเพ่ิม
ศักยภาพการแขงขันของประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัตน ขณะเดียวกันสามารถอยูรวมกันกับพลโลกอยางสันติสุข มีการพ่ึงพา
อาศัยและเกื้อกูลกัน ซึ่งสํานักเลขาธิการสภาการศึกษา ไดมียุทธศาสตรในการยกระดับคุณภาพ ครู คณาจารย บุคลากรทางการ
ศึกษา และสงเสริมและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนา
                                         

๖ สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แผนพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙). (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ คุรุสภาลาดพราว, ๒๕๕๓). 
หนา ๑๐๓ - ๑๐๔. 



๕๖๙ 

 

สถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทใหมีคุณภาพและมาตรฐานไดรับการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมีกลยุทธและแนวทางดําเนินงาน คือ การเรงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานครู อาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ ๑.ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยการ   
สรรหา คัดกรองคนมีจิตวิญญาณความเปนครู คนด ีคนเกงมาเปนครู ๒.สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถาบันผลิตครูใหมี
ความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพมีศักยภาพ  ทั้งในการผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งวิจัยและพัฒนาตอยอดเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครู  ๓.วางแผนการผลิต และพัฒนาครูอยางเปนระบบใหสอดคลองกับความตองการในการ จัดการศึกษาทุก
ระดับ/ประเภทการศึกษา รวมทั้งสงเสริมใหผูสําเร็จการศึกษาสาขาอ่ืน หรือภูมิปญญา ปราชญชาวบาน มาเปนผูสอน
เพ่ิมเติม ๔. เรงรัดการผลิตครูพันธุใหม และครูสาขาขาดแคลนใหเพียงพอ ตามความตองการ ๕. เรงรัดพัฒนาครู
ประจําการ และครูที่สอนไมตรงวุฒิใหมีความรูความสามารถในวิชาที่สอนโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเปนเครื่องมือในการพัฒนา ๖. สรางความรวมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ โดยจัดหาทุนใหครู คณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษาไดไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณทั้งในและตางประเทศ ๗. แกไข
ปญหาการขาดแคลนครู และลดภาระงานอ่ืนที่ไมจําเปนของครู และจัดใหมีบุคลากรสายสนับสนุนอยางเพียงพอ ๘.สราง
ขวัญ กําลังใจ สรางแรงจูงใจ โดยปรับระบบเงินเดือนและคาตอบแทน ระบบการประเมินวิทยฐานะ สวัสดิการ สิทธิ
ประโยชนเกื้อกูล ความกาวหนาและความมั่นคงในวิชาชีพครู รวมทั้งเรงรัดการแกไขปญหาหนี้สินของครู คณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา ๙. ฟนฟูศรัทธาวิชาชีพครู ยกยอง เชิดชูเกียรติครูดี ครูตนแบบอยางตอเนื่อง ๑๐. พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ๑๑. พัฒนาเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู และระบบ
ประกันและรับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู  
 การพัฒนาบุคลากรครูเริ่มตั้งแตการคัดเลือกคนที่จะเขามาเรียนครู  การบํารุงขวัญกําลังใจของครู การวาง
ระบบใหครูไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่องนับเปนสิ่งจําเปนสําหรับการพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาทั้งระบบ ในแนวทางการพัฒนาอาชีพครูใหมีคุณภาพและประสบผลสําเร็จควรมีแนวทางการปฏิรูปและพัฒนา
อาชีพครู ดังนี้ ๑. กําหนดใหมีมาตรฐานอาชีพครูที่ครบวงจร คือตองมีมาตรฐานหรือคุณสมบัติของคนที่เหมาะสมกับการเปนครู 
มาตรฐานกระบวนการใหการศึกษาอบรมผูที่จะเปนครู มาตรฐานความรูความสามารถ ของผูเปนครู ทั้งความรูความสามารถเฉพาะ
ดาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตนของครู ๒. กําหนดใหมีองคกร และมีมาตรการในการตรวจสอบดูแลให
เปนไปตามมาตรฐานขององคกรตรวจสอบมาตรฐาน ๓. มีการกํากับควบคุมดูแลกระบวนการจัดการศึกษาดานการฝกหัดครู
อยางเขมแข็งและจริงจัง เพ่ือใหการผลิตครูไดมาตรฐาน ๔. ผูที่ผานการศึกษาดานการฝกหัดครูจะเขาเปนครูได จะตองผานการ
ตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กําหนด และมีการรับรองคุณสมบัติหรือเรียกวาใบอนุญาตใหประกอบอาชีพครูได ผูไมผาน
การตรวจสอบรับรองไมมีสิทธิเขาเปนครู ๕. กระจายการสรรหาและรับคนเขาเปนครู มอบใหเปนหนาที่ของโรงเรียนผาน
คณะกรรมการ โรงเรียนตองรับครูใหมเฉพาะที่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพครูเทานั้น ๖. การบรรจุครูควรบรรจุใหประจํา
โรงเรียน ไมใหมีการโยกยายมาชวยราชการ แตควรโยกยายใหพนจากหนาที่เดิมทันทีเพ่ือบรรจุคนใหมทดแทนได ๗. กําหนด
เงื่อนไขใหครูตองพัฒนาตนเองเปนระยะๆ  เชน  ๒  ปแรก  ถือวาเปนขั้นทดลองปฏิบัติงาน และตองมีการประเมินทุก ๓ ป ผูที่ผาน
การประเมิน ๓ ครั้ง จึงจะถือไดวาเปนครูประจํา ไมตองประเมินใหมอีก ยกเวนกรณีจําเปนพิเศษ ๘. ใหมีการสงเสริมการพัฒนา
ครูเปนประจําดวยวิธีการตางๆ ผานสื่อทางไกล การเขาเรียนหรืออบรมในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งหลักสูตรระยะสั้น และ
หลักสูตรปริญญาชั้นสูง เปนตน ๙. ใหมีระบบตอบแทนความดีความชอบของครูที่มีผลงานดีเดน เชน การยกเวนการ
ประเมิน การใหคาตอบแทนเพ่ิมขึ้นพิเศษ การใหตําแหนงพิเศษ เปนตน ๑๐. กําหนดใหมีบัญชีเงินเดือนขาราชการครู
โดยเฉพาะ โดยใหเริ่มตนสูงกวาขาราชการทั่วไปประมาณ ๒๐% เพ่ือดึงดูดคนที่มีความสามารถพิเศษเขามาเปนครู ๑๑. 
กําหนดระบบคาตอบแทนครูที่ตองทํางานในพ้ืนที่ชนบท ในพ้ืนที่หางไกล ถิ่นทุรกันดารเปนพิเศษ ครูในพ้ืนที่ยากลําบากตอง
ไดรับคาตอบแทนสูงกวาครูในพ้ืนที่ปกติ ๑๒. ปรับสถาบันศึกษาที่ผลิตครูใหมีคุณภาพ มีความพรอมตามมาตรฐานที่กําหนด 

จะตองไมอนุญาตใหสถาบันศึกษาที่ไมพรอมจัดการศึกษาดานฝกหัดครู ๑๓. จัดใหมีทุนจํานวนหนึ่งสําหรับผูที่มีความสามารถ
พิเศษเขามาเรียนดานฝกหัดครู เพ่ือจะไดครูที่มีความสามารถสูง ๆ เพ่ือเปนผูนําในโอกาสตอไป ๑๔. ใหสถานศึกษาบริหารงาน



๕๗๐ 

 

ภายใตการกํากับดูแลของกรรมการโรงเรียนที่มีประชาชนในทองถิ่นรวมเปนกรรมการ เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนกํากับดูแลครู
ไดใกลชิดยิ่งขึ้น ๑๕. มีระบบประเมินผูไมเหมาะสม และผูไมสามารถจัดการเรียนการสอนใหบรรลุผลไดตามหลักสูตร ใหพน
จากหนาที่ครู ซึ่งสนอง โลหิตวิเศษ๗ ไดสังเคราะหผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาครู โดยใชโรงเรียนเปนฐานพื้นที่เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดเสนอยุทธศาสตรในการพัฒนาครู  เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู ดังนี้ 

 ๑. ยุทธศาสตรการกระจายอํานาจ วิธีการพัฒนาครูควรใหโรงเรียนและครูหาแนวทางการพัฒนาตนเอง โดยโรงเรียน 
คณะผูบริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนและชุมชนเปนผูกําหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนของตน 

 ๒. ยุทธศาสตรกัลยาณมิตร สงเสริมกระบวนการกัลยาณมิตร ในการบริหารการมีสวนรวมการบริหารจัดการ การ
ฝกอบรม การนิเทศติดตาม การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการวัดและประเมินผล เพ่ือสรางความมีน้ําใจอันดีตอกัน ชวยเหลือ
เกือ้กูลกัน 

 ๓. ยุทธศาสตรความเปนหุนสวน (Partnership) เปนการสงเสริมความเปนหุนสวนในการพัฒนาทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

 ๔. ยุทธศาสตรการวิจัยและการจัดการความรู เพ่ือพัฒนาความรูอยางเปนระบบ หรือสรางองคความรูอยางเปน
ระบบ และนํามาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนได 

 ๕. ยุทธศาสตรการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน สงเสริมการใชระบบคอมพิวเตอรใน
การเรียนการสอนโดยการฝกอบรมใหครูใหสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบคอมพิวเตอรในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 

 ๖. ยุทธศาสตรเครือขายการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาครู สงเสริมใหมีการพัฒนาเครือขายการเรียนรูสําหรับครู ให
ครูสามารถไดรับความชวยเหลือดานวิชาการไดตลอดเวลา 

 ๗. ยุทธศาสตรครูผูนําการปฏิรูปการเรียนรูและการวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางแรงจูงใจใหครูมีการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู และการนํากระบวนการวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  โดยการพัฒนาครูตนแบบ
เพ่ิมข้ึน 

 ๘. ยุทธศาสตรการนิเทศและติดตาม การดําเนินการจะประสบผลสําเร็จ ตองมีการนิเทศ แนะนํา อยางตอเนื่อง 
จากครูผูฝกอบรม จากผูบริหาร จากผูติดตามในพ้ืนที่ ดังนั้น ในการพัฒนาครูควรมีการจัดระบบการนิเทศ ติดตามผล ให
เปนแบบกัลยาณมิตร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และติดตามชวยเหลือครูอยางตอเนื่อง 

 ๙. ยุทธศาสตรคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพครู สงเสริมและสอดแทรกใหครูสนใจพัฒนาผูเรียนเพ่ือให
ผูเรียนเจริญงอกงาม สอดแทรกในวิธีการอบรมเพ่ือสรางจิตสํานึกใหผลการสอนของครูหรือผลการพัฒนาตัวครูเกิดกับ
ผูเรียนมากกวาครูไดผลงานทางวิชาการ และหาวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการท่ีเปนผลที่เกิดกับผูเรียนอยางแทจริง 

 ๑๐. ยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็ก ควรมีการรวมกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือเปนเครือขาย
ในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน การอบรมครูในเรื่องการสอนแบบรวมชั้นเรียน หรือการเวียนครูไป
สอนตามโรงเรียนตางๆ ทั้งนี้แลวแตความเหมาะสม   
 ยุทธศาสตรในการพัฒนาบุคลากรครูควรมีเนื้อหาที่ครอบคลุมการวางระบบโดยรวมเพ่ือใหครูไ ดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง เริ่มตั้งแตการสรรหาบุคคลผูที่จะเขาเปนครู การวางระบบการผลิตครู การบํารุงขวัญกําลังใจของครู
ในรูปแบบตางๆ การพัฒนาบุคคลครู โดยจัดใหครูรวมกลุมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู จัดงบประมาณใหอยางเพียงพอ วาง
ระบบใหครูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สงเสริมการพัฒนาในระยะสั้น เชน การอบรม การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ 
เปนตน ตลอดถึงการจัดตั้งหนวยงานพิเศษโดยใหมีหนาที่ในการพัฒนาครู เปนตน ซึ่งยุทธศาสตรเหลานี้สามารถนํามา
ประยุกตใชในการวางแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรมไดเปนอยางดี  

                                         

๗สนอง โลหิตวิเศษ. สนอง โลหิตวิเศษ. รายงานการสังเคราะหผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานพ้ืนที่
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๗). หนา ๙. 



๕๗๑ 

 

 มาตรฐานการประกอบวิชาชีพครู สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา๘ ไดกําหนดมาตรฐานวิชาชีพไววา มาตรฐานวิชาชีพ
ครู คือ มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ) โดยจรรยาบรรณของวิชาชีพไดมีการกําหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพ่ือประมวลพฤติกรรม
ที่เปนตัวอยางของการประพฤติปฏิบัติ ประกอบดวย พฤติกรรม ที่พึงประสงค และพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ดังนี้ สมรรถนะ
ดานการพัฒนาหลักสูตร ๑.  สามารถวิเคราะหหลักสูตร ๒.  สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรไดอยางหลากหลาย ๓.  

สามารถประเมินหลักสูตรไดทั้งกอนและหลังการใชหลักสูตร ๔.  สามารถจัดทําหลักสูตรการจัดการเรียนรู ๑.  สามารถนํา
ประมวลรายวิชามาจัดทําแผนการเรียนรูรายภาค และตลอดภาค ๒.  สามารถออกแบบการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัยของ
ผูเรียน ๓. สามารถเลือกใช พัฒนาและสรางสื่ออุปกรณที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน๔.สามารถจัดกิจกรรมที่สงเสริม 
การเรียนรูของผูเรียนและจําแนกระดับการเรียนรูของผูเรียนจากการประเมินผล  ซึ่งการวัดและประเมินผลการศึกษา 

ประกอบดวย ๑. สามารถวัดและประเมินผลได ตามสภาพความเปนจริง ๒. สามารถนําผลการประเมินไปใช ในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลักสูตรการวิจัยทางการศึกษา ๑.  สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน ๒.  สามารถทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน  นอกจากนี้ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ได
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู เพ่ือที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานดังนี้ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  มาตรฐานที่ ๑ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ หมายถึง การศึกษาคนควา วิจัย 
เพ่ือพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการที่องคการหรือหนวยงาน หรือสมาคม
จัดขึ้น เชน การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ เปนตน ทั้งนี้ตองมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏ
ชัดเจน 

  มาตรฐานที่ ๒  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียนหมายถึง การเลือกอยางชาญ
ฉลาด ดวยความรัก และหวังดีตอผูเรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ ครูตองคํานึงถึง
ประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก 

มาตรฐานที่ ๓   มุงมั่นพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ หมาย ถึง การใชความพยายามอยางเต็มความสามารถของครู
ที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ใหมากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความตองการ โดยวิเคราะหวินิจฉัยปญหาความตองการที่
แทจริงของผูเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะใหไดผลดีกวาเดิม รวมทั้งการสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ตามศักยภาพของ
ผูเรียนแตละคนอยางเปนระบบ 

มาตรฐานที่ ๔ พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช ปรับปรุง หรือสราง
แผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืนๆ ที่สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให
ผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 
  มาตรฐานที่ ๕ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ หมายถึง การประดิษฐ คิดคน ผลิต 
เลือกใช ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ เอกสารสิ่งพิมพ เทคนิควิธีการตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคของการเรียนรู 
  มาตรฐานที่ ๖ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน หมายถึง การจัดการเรียนการ
สอนที่มุงเนนใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรูตามสภาพความแตกตางของบุคคลดวยการปฏิบัติจริง  และ
สรุปความรูทั้งหลายไดดวยตนเองกอใหเกิดคานิยมและนิสัยในการปฏิบัติ จนเปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป 

  มาตรฐานที่ ๗  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ  หมายถึง การรายงานผลการ
พัฒนาผูเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนใหครอบคลุมสาเหตุ ปจจัย และการดําเนินงานที่เกี่ยวของ  โดยครู
นําเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด คือ (๑) ปญหาความตองการของผูเรียนที่ตองไดรับการพัฒนา และเปาหมาย

                                         

๘ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของครู. (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ คุรุสภาลาดพราว, 
๒๕๕๒). หนา ๒๑. 



๕๗๒ 

 

ของการพัฒนาผูเรียน (๒) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นํามาใชเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  

และขั้นตอนวิธีการใชเทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ (๓) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กําหนด ที่
เกิดกับผูเรียน (๔) ขอเสนอแนะแนวทางใหมๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหไดผลดียิ่งขึ้น 

  มาตรฐานที่ ๘ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  หมาย ถึง การแสดงออกการประพฤติและปฏิบัติในดาน
บุคลิกภาพทั่วไป การแตงกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเปนครูอยางสม่ําเสมอ ที่ทําใหผูเรียนเลื่อมใส
ศรัทธา และถือเปนแบบอยาง 
 ดังนั้น แนวทางการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา ควรมีองคประกอบ ๖ สมรรถนะ 
ดังนี้   
  ๑) การพัฒนาสมรรถนะดานเนื้อหาและหลักสูตร มีองคประกอบ คือ (๑) ความรู เกี่ยวกับหลักการ   การออกแบบ
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร และการใชหลักสูตร มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการ ของนักเรียนทั้งทางดานจิตวิทยา 
สรีรวิทยา และสังคมวิทยา  รูและเปาหมายของของการเรียนรูพระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑  สมรรถนะดานนี้ สอดคลองกับคลอค (Cloc)๙ ซึ่งไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมรรถภาพการบริหารวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา มีสมรรถภาพที่จําเปนและสําคัญตอความสําเร็จ ในการ
บริหารงาน ๕ ดาน คือ (๑) สมรรถภาพทางเทคนิคการบริหาร (๒) สมรรถภาพ ทางมนุษยสัมพันธ (๓) สมรรถภาพทางสังคม
สัมพันธ (๔) สมรรถภาพทางการพัฒนาหลักสูตร และ (๕) สมรรถภาพทางการจูงใจบุคลากร  ที่พระสอนศีลธรรมตองนําไป
ปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดผลการสอนอยางจริงจัง ดังนั้น หนวยงานที่ เกี่ยวของควรมีการจัดถวายความรู ในเรื่องหลักสูตร
พระพุทธศาสนา มีการจัดปฐมนิเทศ การติดตามการจัดการเรียนการสอน นิเทศติดตาม แลสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ
พระสอนศีลธรรมใหชัดเจน เพ่ือที่จะไดรับการยอมรับจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูปกครอง ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในการ
จัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น และถือเปนการที่พระสอนศีลธรรมจะไดพัฒนาตนเองอีกดวย 

  ๒) การพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนการสอน มีองคประกอบ คือ ความสามารถในการวางแผนการ
สอน การเตรียมการสอน การทําบันทึกการสอน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการอบรม ซึ่งครูแตละคนจะมี
สมรรถภาพการสอนแตกตางกัน และตรงกับการศึกษาวิจัยของกวิน (Gwen)๑๐ ไดศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการสอน
ของครูดานการเตรียมการสอน และพฤติกรรมการสอนของครูโดยศึกษาครูที่เตรียมการสอนแบบเกากับครูที่เตรียมการ
สอนแบบใหม ผลการวิจัยพบวา ครูทั้ง ๒ กลุมนี้ มีสมรรถภาพการสอนแตกตางกันในดานการประยุกต ใชหลักจิตวิทยา
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน และวัสสัน (Wasson)๑๑ ไดมีศึกษาสมรรถนะทางการรับรูของครู
ประถมศึกษาที่สอนภาษาอังกฤษในรัฐนิว แม็กซิโก โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือวิเคราะหสมรรถนะการสอนการรับรูของครูที่จัด
การศึกษาตามความตองการของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง  ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะการรับรูของ
ชาวอเมริกันและครูชาวอังกฤษ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและสมรรถนะการรับรูของครูเมื่อจําแนกตาม
ความแตกตางในดาน เพศ ประสบการณการสอนและวุฒิการศึกษา พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
พระสอนศีลธรรมควรมีการศึกษาในเรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู และหนวยงานที่เกี่ยวของควรเชิญวิทยากรที่มี
ความรูในเรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรูมาถวายความรูใหแกพระสอนศีลธรรม เพ่ือจะไดมีแนวทางการจัดการเรียน
การสอนที่ชัดเจน เพ่ือจะไดนําเขาสูบทเรียน หรือสรางบรรยากาศในการเรียนรู ใหนักเรียนเกิดความสนุกในการเรียนรู 
  ๓) การพัฒนาสมรรถนะดานการผลิตและการใชสื่อ มีองคประกอบ คือ มีความสามารถในการหาสื่อจากแหลงตางๆ 
การใชองคความรู แหลงวิทยาการ เกี่ยวกับ การสอนศีลธรรมหรือวิชาพระพุทธศาสนา และ มีความสามารถในการใชโสต 

                                         

๙Cloc. Cloc.The Quest for Competencies. Journal Training. (inthe State of Indiana. USA.,๑๙๙๗), P. ๒๒๑. 
๑๐Gwen. Faulkner. A comparative study of teacher preparation, competency and performance appraisal. 

(Dissertation Abstracts International. ๑๙๙๓).P. ๑๘๘. 
๑๑ Wasson. Wasson,Arellano Irma. A study of New Mexico elementary Teachers. Perceived competency in 

bilingual education. (Dissertation Abstracts International, ๑๙๙๔), P. ๑๐๕. 



๕๗๓ 

 

ทัศนูปกรณและโสตทัศนวัสดุ เชน เครื่องฉายภาพขามศีรษะ เทปเสียง เทปซีดี  สมรรถนะดานนี้มีความจําเปนที่ตองการการ
พัฒนา ดังที่พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร)๑๒  ไดศึกษาวิจัย พบวา สื่อและวัสดุอุปกรณ สําหรับการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนามีนอยไมเพียงพอ อีกอยางหนึ่งพระสอนศีลธรรมบางรูปมีความคิดวา สื่อที่ผลิตจากวัสดุตาง ๆ ไมนาสนใจ
พอที่จะทําใหนักเรียนระดับมัธยมสนใจได ดังนั้น ความรูที่ไดจากกิจกรรมการพัฒนาเหลานั้นจึงไมไดถูกนํามาใชนอกจากนี้ การ
อบรมถวายความรูแกครูพระในแตละปก็เปนไปในระยะเวลาอันสั้น การนิเทศติดตามก็ไมตอเนื่องและไมทั่วถึง และมามอน 
(Marmon. ๒๐๐๒) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการกําหนดสมรรถนะหลักของบุคคลที่เกี่ยวของกับการใหบริการจัด
การศึกษาภายใตขอกําหนดของสวนกลาง เครื่องมือถูกพัฒนาขึ้นโดยการแกไขตามคําแนะนําจากการประชุมรวมมือของ
บุคคล ผูเชี่ยวชาญระดับชาติ และนําไปทดลองใชอีกครั้ง เพ่ือขอคําแนะนําในการจัดลําดับในการสํารวจระดับชาติ พบวา 
สมรรถนะหลักสําหรับผูบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตามที่กําหนดจํานวน ๑๘ สมรรถนะ ไดแก 
สมรรถนะดานการบริหาร การรับบุคคล การแนะนําหลักสูตรทั่วไป หลักสูตรพิเศษ การหาเงินมาชวยเหลือ การติดตาม
และประเมินผล การจัดทําของบประมาณ สารสนเทศ ความสัมพันธระหวางบุคคล ภาวะผูนํา การมีวิสัยทัศน การจูงใจ 
การวางแผน การพัฒนาอาชีพ ความสัมพันธกับชุมชน การสรรหา การสอน และเทคโนโลยี  และรัตติกาล ละเต็บซัน๑๓  ได
ศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะการจัดการของบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ภายใตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากรอบแนวคิดที่จะสามารถไปนําประยุกตใชในการประเมินสมรรถนะการจัดการของ
บัณฑิตหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภายใตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติจํานวน ๑๐ สมรรถนะ ประกอบไปดวย (๑) 

สมรรถนะในการควบคุมตนเอง (๒) สมรรถนะในการเรียนรู (๓) สมรรถนะเชิงกลยุทธ (๔) สมรรถนะในการคิด การวางแผน และ
การจัดการ (๕) สมรรถนะในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง (๖) สมรรถนะดานทีมงาน (๗) สมรรถนะในการ 
จัดการตนเอง (๘) สมรรถนะดานการวิเคราะหและการใชเทคโนโลยี (๙) สมรรถนะในการสื่อสาร และ (๑๐) สมรรถนะในการ
รับรูเรื่องระหวางประเทศ 

 พระสอนศีลธรรมที่ยังไมมีการปรับปรุงตนเองทางดานการผลิตและการใชสื่อตองใหความสําคัญมากยิ่งขึ้น กอน
การสอนทุกครั้งตองเตรียมสื่ออุปกรณใหพรอม ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของควรเชิญวิทยากรที่มีความรูในเรื่องการผลิตสื่อ
ทั้งสื่อเทคโนโลยีหรือสื่อที่มีอยูตามธรรมชาติ มาถวายความรูใหแกพระสอนศีลธรรม เพราะสื่อจะชวยแบงเบาภาระของ
พระสอนศีลธรรมในดานการเตรียมเนื้อหา บางครั้งอาจใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาจากสื่อไดเอง เปนการกระตุนใหผูสอน
ตื่นตัวอยูเสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุใหมๆ  เพ่ือใชเปนสื่อการสอน ตลอดจนคิดคนเทคนิควิธีการตางๆ เพ่ือใหการ
เรียนรูนาสนใจยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามสื่อการสอนจะมีคุณคาก็ตอเมื่อผูสอนไดนําไปใชอยางเหมาะสมและถูกวิธี ดังนั้น กอนที่
จะนําสื่อแตละอยางไปใช ผูสอนจึงควรที่จะไดศึกษาถึงลักษณะและคุณสมบัติของสื่อการสอน ขอดีและขอจํากัดอัน
เกี่ยวเนื่องกับสื่อและการใชสื่อแตละอยาง ตลอดจนการผลิตและการใชสื่อใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนดวย 

ทั้งนี้เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการสอนบรรลุผลตามจุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่วางไว 
  ๔) การพัฒนาสมรรถนะดานการวัดและประเมินผล มีองคประกอบ คือ (๑) มีความรู เกี่ยวกับการสรางและเลือก
รูปแบบการวัดและประเมินผลใหเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรูสาระพระพุทธศาสนา (๒)  มีความสามารถในการประเมินผล
เปนระยะระหวางเรียน เพ่ือตรวจสอบผลความกาวหนาของการเรียนการสอน  เปนความจําเปนที่ครูตองมีสมรรถนะดานการวัด
ประเมินผล ซึ่งกวินไดศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการสอนของครูดานการเตรียมการสอน และพฤติกรรมการสอนของครู

                                         

 ๑๒ พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร). การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมวิธีการสอนศีลธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของพระ
สอนศีลธรรมตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ. (ปริญญานิพนธ กศ.ด. (การศึกษาผูใหญ). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
๒๕๕๔). หนา ๒๑๐.   

๑๓ รัตติกาล ละเต็บซัน. รัตติกาล ละเต็บซัน.สมรรถนะการจัดการของบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภายใตกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร, ๒๕๕๔). หนา ๑๑๙. 



๕๗๔ 

 

โดยศึกษาครูที่เตรียมการสอนแบบเกากับครูที่เตรียมการสอนแบบใหม ผลการวิจัยพบวา ครูทั้ง ๒ กลุมนี้ มีสมรรถภาพการ
สอนแตกตางกันในดานการประยุกตใชหลักจิตวิทยาการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลการเรียน 

 พระสอนศีลธรรมตองมีความรูในเรื่องของการวัดและประเมินผล เพ่ือที่จะไดนําความรูมาใชในการดําเนินการ
ตามกระบวนการของการเรียนการสอน ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบควรที่จะตองตระหนักในเรื่ องนี้ดวย อยาปลอยใหเปน
ภาระของโรงเรียนเปนอยางเดียว ปจจุบันการวัดและประเมินผลมีความจําเปนอยางมากในการที่จะทําใหพระสอน
ศีลธรรมทราบผลการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนก็คือการวัดและประเมินผลนั่นเอง ดังนั้นตองฝกใหพระสอน
ศีลธรรมรูและเขาใจในเรื่องการวัดและประเมินผล เพ่ือทานจะไดมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
  ๕) การพัฒนาสมรรถนะดานการทําวิจัยในชั้นเรียน มีองคประกอบ คือ (๑) มีการรวมกับคณะครูในการจัดทําวิจัยใน
ชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาศีลธรรมของนักเรียน (๒) มีการนําผลการวิจัยไปถายทอดความรูใหแกเพ่ือน
ครูเพ่ือแกปญหาการจัดการเรียนการสอนศีลธรรม  (๓) มีการวิเคราะหสาเหตุของปญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
เพ่ือกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหาระบุสภาพปจจุบัน (๔) มีการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในกรณีศึกษาอ่ืนๆ ที่มีบริบท
ของปญหาที่คลายคลึงกัน และความสําคัญของสมรรถนะดานการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือสามารถนําผลวิจัยไปพัฒนาการเรียนการ
สอน สอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา๒๔๑๔  ที่ระบุวาการ
จัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ (๕) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอม  สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวก  เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้ง
สามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู หนวยงานที่รับผิดชอบ ควรสงเสริมสนับสนุนดานการทําวิจัยใน
ชั้นเรียนใหพระสอนศีลธรรม โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู ความสามารถและประสบการณทางดานการทําวิจัยมาถวายความรูเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของพระสอนศีลธรรม โดยมีการตั้งงบประมาณในการพัฒนาอยางเปนระบบและยั่งยืน  

  ๖) การพัฒนาสมรรถนะดานคุณลักษณะและเจตคติ มีองคประกอบ คือ (๑) มีการเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน
ดานจริยธรรมและการแสดง ออกเหมาะสมกับกาลเทศะ (๒) มีคุณสมบัติที่ดีงามที่ทําหนาที่เผยแพรความรูหรือความดีงามแก
ผูอื่น ใหมีศรัทธาที่จะถือตามอยางตน มีการเปนผูมีความใฝรูดี โดยมีความรูในเรื่องที่จะสอนอยางดี  การวางแผนงาน การเปลี่ยน 
แปลงใหมๆ ตลอดจนมีกิจกรรมที่ไมใชงานประจําทั่วไป  โดยทั่วไปจะกลาวถึง ความรู ทักษะ และคานิยม ซึ่งเปนเปาหมาย 

หรือจุดมุงหมายที่สําคัญของการฝกอบรมและพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความรูและทักษะจะเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด และสามารถ
ฝกอบรม และพัฒนางายกวาการสราง หรือปลูกฝงคานิยม อยางไรก็ตาม ถึงแมวา คานิยม หรือทัศนคติ จะทําการปลูกฝงหรือ
สรางขึ้นไดยากกวาการฝกอบรมความรูและทักษะ แตทั้งหมดก็เปนพ้ืนฐานของการเพ่ิมพูน และพัฒนาสมรรถนะ และ
สอดคลองกับ สุรวุฒิ ยัญญลักษณ๑๕ ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององคการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสมรรถนะหลัก สมรรถนะในสายงาน วิเคราะห
ความแตกตางของสมรรถนะหลักและสมรรถนะในสายงาน ผลการวิจัยพบวา (๑) ตัวแบบของสมรรถนะของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาน ศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบดวยสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ สมรรถนะในสายงาน หรือ
สมรรถนะประจํากลุมงาน ๒๐ สมรรถนะ โดยมีสมรรถนะในการทํางานรวมของทุกกลุม ๓ สมรรถนะ (๒) ความแตกตางของ
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะในสายงานตามที่คาดหวังกับที่เปนจริงกอนการพัฒนาตามแผนการพัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะ
หลัก ๓ สมรรถนะ และสมรรถนะในสายงานทุกสมรรถนะที่กลุมงานมีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับความคาดหวัง  สวนภายหลังการ
พัฒนาสมรรถนะหลัก และสมรรถนะในงานของทุกกลุมงานมีคาเฉลี่ยเทากันและสูงกวาระดับความคาดหวัง (๓) ความแตกตาง
ของสมรรถนะหลัก และสมรรถนะในงานตามความเปนจริงภายหลังการพัฒนาเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการพัฒนามีคาเฉลี่ยทุก

                                         

 ๑๔ สํานักงานเลขาสภาการศึกษา. เกณฑมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา . 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ คุรุสภาลาดพราว, ๒๕๕๓). หนา ๑๑๑. 
 ๑๕ สุรวุฒิ ยัญญลักษณ.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ.การพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององคการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.(ปริญญานิพนธดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
๒๕๕๐). หนา ๑๓๙. 



๕๗๕ 

 

ดานรวมกัน และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และสอดคลองกับสมรรถนะในการจัดการตนเอง  
ควรรักษาและเปนแบบอยางที่ดี แกนักเรียน พรอมทั้งเปนผูนําทางดานพฤติกรรม เพ่ือใหนักเรียนไดนําไปเปนแบบอยางที่ดีตอไป 

 
บทสรุป 

  สรุปความวา แนวทางการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม ควรประกอบดวย (๑) ดานเนื้อหาและหลักสูตร  
(๒) ดานการจัดการเรียนการสอน (๓) ดานผลิตและการใชสื่อ (๔) ดานการวัดและประเมินผล  (๕) ดานการวิจัยในชั้น
เรียน  (๖) ดานคุณลักษณะและเจตคติ โดยสมรรถนะที่ง ๖ มีความเหมาะสม สอดคลอง เปนประโยชน และความเปนไป
ได ในการสงเสริมความรูใหแกพระสอนศีลธรรม นอกจากนี้หนวยงานระดับกระทรวงควรกําหนดเปนนโยบายและวางแผนใน
การดําเนินการ เชน ควรรวมมือกับคุรุสภา เพ่ือเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ใหแกพระสอนศีลธรรมที่ไมได
สําเร็จการศึกษาทางดาน ครุศาสตรหรือศึกษาศาสตร เพ่ือใหพระสอนศีลธรรมมีความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนอยางแทจริง และควรจัดโครงการหรือกิจกรรมศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมอยาง
ตอเนื่อง  โดยมีการกระจายออกอยางทั่วถึง ไมรวมอยูที่สวนกลางเพียงอยางเดียว ซึ่งอาจจะมีการคัดเลือกตัวแทนในแตละ
ภูมิภาคใหไดไปดูงานที่เกี่ยวกับการศึกษา การเรียนการสอนทางดานศีลธรรมหรือพระพุทธศาสนา   
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กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, (๒๕๕๔).  
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บทคัดยอ 

ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเปนปญหาหลักและเรื้อรังที่สะสมมานาน ในระบบราชการเปน
ปญหาหนึ่งที่รัฐบาลไมวายุคไหนตางพยายามที่จะแกไขเราจะเห็นไดวามี การออกนโยบาย บัญญัติกฎหมาย หรือระเบียบ
ใหม ๆ ขึ้นมาเพ่ือปองกันและแกไข แตก็ไมสามารถที่จะแกไขไดหมดสิ้น  การเขียนบทความนี้ มีความสําคัญตรงที่วาทุก
คนนับตั้งแตเกิด และจนกระทั่งตายตองมีความเกี่ยวของกับระบบราชการอยูตลอดเวลา  แตในเมื่อระบบราชการก็มี
ปญหาเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาโดยเฉพาะปญหาทุจริตคอรัปชั่นในระบบราชการ จึงคิดวาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา
ของเรามีเปนจํานวนมากที่สามารถจะนํามาเปนหลักในการแกไขปญหานี้ไดอยางดี 

ในบทความนี้ผู เขียนไดแบงเนื้อหาได เปน คือ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ หลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา,หลักธรรมสําหรับปองกันการทุจริต และหลักธรรมสําหรับการปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ใน
หนวยงานของรัฐหรือในระบบราชการ ซึ่งเมื่อไดนําเอาหลักธรรมเหลานี้ไปประยุกตใชและนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง
แลว สามารถที่จะเปนทั้งขอปองกันและขอแกไข ทําใหปญหาการทุจริตคอรัปชั่นลดนอยและหมดไปในที่สุด ประเทศชาติ
บานเมืองก็จะมีการพัฒนาขึ้นในทุก ๆ ดาน รวมถึงไดสรางภาพพจนที่ดีงามในสายตาของเพ่ือรวมโลก และยืนอยูรวมกับ
นานาอารยะประเทศไดอยางสงาผาเผย มีเกียรติและศักดิ์ศรี 

หลักธรรมทั้งหมดที่ผูเขียนบทความไดนํามาเขียนถึงแมวาจะยกมาเปนตัวอยางแตเพียงสวนนอย แตก็สามารถ
นําไปประยุกตใชไดทั้งการปองกันและการแกไขปญหาการทุจริตในระบบราชการไดอยางดี ที่จะนําพาท้ังตัวของบุคลากรที่
อยูในระบบราชการ และทรัพยสินผลประโยชนอันเปนของสวนรวมไดรับการคุมครองรักษาและไดกระจายทรัพยสวนรวม
เหลานี้ใหเขาถึงสาธารณะไดอยางคุมคา เหมาะสมและเกิดประโยชนอยางแทจริง 

ดังนั้นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจึงสามารถที่จะชวยปองกันและแกไขปญหาทุจริตคอรัปชั่นของขาราชการ
ได  

 

คําสําคัญ : หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ปญหาการทุจริต ระบบราชการ 
 

Abstract 
Corruption and misconduct are a major and chronic problem of officials in the 

government. This is a huge problem, every government is trying to fix. There are many legislative 
policies and new rules designed to prevent corruption but it cannot be solved completely. 

In writing this article, the author hopes everyone will realize that we areruled by a system 
of government at all times, from birth until death. 

Corruption in government still occurs all the time. I thought there weremany principles in 
Buddhism that would solve these problems. 
In this article, the author has divided the content; 

1. The general knowledge about the system of government. 
2. Buddhist principles for preventing corruption. 
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3. Principles for preventing corruption of officials in state agencies. 
When we have taken these principles and utilized them correctly theproblem of 

corruption is reduced and virtually eliminated. 
When nations have developed in all areas, including the creation of a good image, in the 

eyes of foreigners, majesty, honor and dignity are standard. 
The author has only quoted a few examples of many principles. He is very sure that the 

principles can be applied strictly, resolving corruption of thebureaucracy. All public properties 
are protected and maintained and to bring all of the people usefully. 

The principles of Buddhism can help prevent and tackle corruption ofofficials. 
Key words:      Buddhist principles, corruption of officials in government  
 
บทนํา 

ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข รูปแบบการปกครอง
เปนรัฐเดี่ยว ซึ่งตามกฎหมายรัฐธรรม ทุกฉบับที่ผานมามักจะบรรจุไวใน    หมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๑ ความ
วา “ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได”ซึ่งตามระบอบประชาธิปไตยแบบสากลนิยม 
ประเทศไทยไดนําหลักการปกครองนั้นมาใชในการบริหารประเทศโดยมีการแยกสวนหลักการบริหารออกเปน ๓ ฝาย 
คือ  ฝายบริหาร ฝายตุลาการ และฝายนิติบัญญัติ  

การบริหารราชการแผนดินที่แยกยอลงมาอีกระดับหนึ่งทั้งนี้เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางถูกตอง
เปนระเบียบและสอดคลองกับระบอบการปกครอง ภายในประเทศจึง มีการจัดระเบียบการบริหารราชการเปน ๓ สวน 
หรือ ๓ ระบบ นั่นคือ การบริหารราชการสวนกลาง : ใชหลักการรวมอํานาจ โดยใหอํานาจการบังคับบัญชาและการ
วินิจฉัยสั่งการสูงสุดอยูในสวนกลาง, การบริหารราชการสวนภูมิภาค : ใชหลักการแบงอํานาจโดยราชการสวนกลางเปน
เจาของอํานาจแลวแบงอํานาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการใหแกภูมิภาคนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชน, การบริหารราชการสวนทองถิ่น : ใชหลักการกระจายอํานาจที่สวนกลางไดมอบอํานาจระดับหนึ่งให
ประชาชนในทองถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระ 

การจัดระบบการบริหารทั้งสามสวนนี้ ที่ผานมาไมวาประเทศหรือเมืองใดในโลกนี้ถามีการจัดระบบการบริหาร
ราชตามหลักการนี้ ยอมจะตองมีปญหาทุกประเทศ ซึ่งปญหาเหลานั้นอาจเหมือน แตกตาง มากนอย ยาวนาน กวากันเทา
นั้นเอง  

ในสวนของประเทศไทยเองก็ประสพกับปญหาในเรื่องของระบบราชการเชนเดียวกัน ทั้งนี้เพราะระบบราชการทั้ง
สามสวนนี้มีความเปนมายาวนาน มีปญหามากมาย ที่เกี่ยวของกับทั้งบุคคลกร งบประมาณ การบริหารจัดการ รวมถึง
เรื่องอ่ืนๆ อีกจิปาถะ ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมาผานมาผูที่มีสวนเกี่ยวของและรับผิดชอบตางก็  พยายามชวยกัน 
และหาทางแกไขมาโดยตลอด บางเรื่องบางกรณีก็ไดรับการแกไขสําเร็จลุลวงไป แตก็มีปญหาหรือ  เหตุการณใหมเกิดขึ้น
ใหแกไขกันอีก ทั้งนี้ก็เพราะวาทั้งโลก มนุษยและเหตุการณอ่ืน ๆ ลวนมีการเปลี่ยนแปลงอยู  ตลอดเวลา ระบบตาง ๆ 
เหลานี้ยอมจะตองมีการแกไขอยูตลอดเวลาเพ่ือใหทันกับยุคสมัย   

ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเปนปญหาหลักและเรื้อรังที่สะสมมานาน  ในระบบราชการเปน
ปญหาหนึ่งที่รัฐบาลไมวายุคไหนตางพยายามที่จะแกไขเราจะเห็นไดวามี การออกนโยบาย บัญญัติกฎหมาย หรือระเบียบ
ใหม ๆ ขึ้นมาเพ่ือปองกันและแกไขมาโดยตลอด แตก็ไมสามารถที่จะแกไขไดหมดสิ้น  ทําใหผูเขียนบทความซึ่งเปน
ประชากรคนหนึ่งในประเทศนี้ ที่ทุกคนนับตั้งแตเกิด และจนกระทั่งตายจะตองมีความเกี่ยวของกับระบบราชการเหลานี้
อยูตลอดเวลา มีความสงสัย และพยายามคิดอยูเสมอวาจะมีแนวทางใดที่จะชวยแบงเบาภาระ นําเสนอแนวคิด หลักการ 
หรือวิธีการใดท่ีจะสามารถนํามาปรับประยุกตใชเพ่ือชวยกันหาทางแกปญหาเหลานี้ใหเบาบางและดีขึ้น  
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ในความคิดของผูเขียนบทความแลว ระบบราชการจะมีความเปนมาอยางไร มีความหมาย มีความสําคัญหรือมี
การจัดระบบ ระเบียบกันอยางไร ในอนาคตเราสามารถที่จะทําการปรับปรุงแกไขได แตปญหาใหญอยูที่บุคลากรหรือ
ขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่อยูในระบบราชการและนอกระบบในหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งเปนตัวจักรขับเคลื่อนใหระบบ
ตางๆ มันเดินได แตบุคลากรเหลานั้นมีปญหา เชน ดอยประสิทธิภาพ , มีแนวคิดที่ลาหลัง, มีทัศนคติที่ไมดี และสําคัญมี
ปญหาเรื่องความไมซื่อสัตยตอหนาที่ มีการทุจริตขึ้นอยางกวางขวาง สามารถที่จะทําใหระบบ หรือชาติโดยรวมลมจมได  

ระบบราชการไทยไดมีการปฏิรูปสําคัญ ๆ มาหลายครง ตั้งแตยุครัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ทรงปฏิรูประบบราชการแผนดินอีกครั้งในป พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยไดปฏิรูปโครงสรางระบบราชการและจัดระเบียบ
บริหารราชการแผนดินขึ้นใหม ซึ่งประกอบดวยสวนสําคัญ ๔ สวน คือ  

๑) การปฏิรูปการบริหารราชการสวนกลาง เชน การยกเลิกจตุสดมภและการจัดการปกครองแบบมณฑล๒) การ
ปฏิรูปการบริหารราชการสวนภูมิภาค เชน การจัดการปกครองแบบมณฑล  

๓) การปฏิรูประบบบริหารราชการสวนทองถิ่น เชน การจัดการ ปกครองแบบเทศาภิบาล (เทศบาล)   
ยุครัชกาลที่ ๗  แมการปกครองประเทศจะมีความพลิกผันมากมายและเปนชวงเปลี่ยนแปลงการปกครอง แตก็ได

มีการนําระบบคุณธรรม (Merit System) ซึ่งประกอบดวย หลักความสามารถ (Competence) หลักความเสมอภาค 
(Equity) หลักความมั่นคง (Security) หลักความเปนกลางทางการเมือง (Political Neutrality) เขามาเปนกรอบแนว
ทางการวางระบบขาราชการพลเรือนสมัยใหมในระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๑ 

ความหมายของระบบราชการไทย  
คําวา ระบบราชการ มีผูใหคําจํากัดความไวหลายประการแตกตางกันไป ซึ่งสามารถประมวลไดเปน ๔ กลุม 

ความคิดเห็น คือ  
กลุมแรก ใหความหมายของระบบราชการโดยพิจารณาใสแงโครงสรางขององคกร ( Organizational 

Structure) ซึ่ งมี Victor Thomson และ Wallace Sayre เปนผูนําความคิดนี้ โด  Vector Thomson ไดอธิบายวา 
องคการที่จะถือวาเปนระบบราชการจะตองประกอบดวยการจัดลําดับอํานาจหนาที่ (Authority) หรือลําดับชั้นการบังคับ
บัญชา (Hierarchy) ที่สลับซับซอนมากกวาการแบงงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะดาน (Specialization) (Vector A. 
Thompson, ๑๙๖๔, p. ๓๔) สวน Wallace Sayre ไดใหความเห็นเพ่ิมเติมวา นอกจากจะประกอบดวยลําดับชั้นการ
บังคับบัญชาของอํานาจหนาที่แลว ยังจะตองประกอบดวยลักษณะอ่ืนๆ อีก กลาวคือ ตองมีการแบงงานกันทําตามความ
ชํานาญเฉพาะดาน (Specialization of Tasks) มีระเบียบขอบังคับ (Body lf Rules) มีระบบการจัดเก็บเอกสารตางๆ 
และมีเจาหนาที่ซึ่งมีทักษะและบทบาทเฉพาะดาน (Personnel with Specialized skills and roles) (Wallace S. 
Sayre in Nimrod Raphaeli) (ed), ๑๙๖๗, P ๓๕๓)  

กลุมที่สอง ใหความหมายของระบบราชการ โดยพิจารณาในแงพฤติกรรมหรือกิจกรรมองคกรนั้นแสดงออกทั้งใน
รูปของปกติวิสัยและผิดปกติวิสัย การแสดงออกในรูปปกติวิสัย หมายถึง พฤติกรรมที่มีเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่
แนนอนและสมควรที่พึงกระทํา สวนพฤติกรรมที่ผิดปกติวิสัย มีอาทิ การยึดถือระเบียบเครงครัดเกินไป หรือการรวม
อํานาจเกินไป เปนตน  

นอกจากนั้นยังมีเครื่องบงชี้พฤติกรรมซึ่ง Berger ไดอธิบายไววา ระบบราชการตองมีเครื่องบงชี้ทางพฤติกรรม ๓ 
ประการ (Morroe Begger,) ๑๙๗๔,pp.๕๑๘-๕๒๙ คือ  

๑. การกระทําตาง ๆ ของระบบราชการจะตองมีความสมเหตุสมผลและเปนสากลนิยม  
๒. พฤติกรรมของระบบราชการตองมลีักษณะเปนไปตามลําดับชั้นการบังคับบัญชา  
๓. พฤติกรรมของระบบราชการตองกระทําไปดวยการใชวิจารณญาณ เพ่ือปองกันมิใหเกิดผลเสียหายไดใน

ภายหลัง  
กลุมที่สาม  ใหความหมายระบบราชการ โดยพิจาณาในแงความสําเร็จตามเปาหมาย ( Objective 

Achievement) องคกรใดที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการได ถือวา



๕๗๙ 

 

เปนระบบราชการ เชน Peter Blan ไดใหคําจํากัดความของระบบราชการวา คือ องคการที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
บริหาร หรือมีแนวทางปฏิบัติทางสังคมเพ่ือผลประโยชนของประสิทธิภาพในการบริหาร (Peter Blau, ๑๙๕๖, p. ๖๐)   

กลุมที่สี่ ใหความหมายของระบบราชการ โดยพิจารณาถึงบทบาท (Role) ของระบบราชการ มีความคิดเห็น
แตกแยกออกเปน ๒ ฝาย คือ ฝายแรก มี Max Weber เปนผูนํามีความเชื่อวาระบบราราชการเปนสิ่งดีงาม กอใหเกิด
ประโยชนอยางมากมาย บทบาทที่ระบบราชการแสดงออกนั้นเปนผลดีแกประชาชนและประเทศชาติเปนสวนรวม ฝายที่
สองมีความเชื่อวา ระบบราชการกอใหเกิดขอเสียหายมากกวาประโยชนที่จะไดรับ บทบาทหรือการปฏิบัติงานของระบบ
ราชการไมอาจที่จะมีประสิทธิภาพได เนื่องจากไมไดคํานึงถึงผลกําไรหรือขาดทุนเหมือนเชนองคการธุรกิจทั้งหลาย จึงไมมี
มูลเหตุจูงใจเพียงพอที่จะใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในระบบราชการแสดงบทบาทไดเหมือนกับเจาหนาที่บริษัทธุรกิจเอกชน 
นอกจากนี้ยังเห็นวา ระบบราชการเปนแหลงที่มีการใชอํานาจเกินขอบเขต ไมมีการยืดหยุน ไมเปนสวนบุคคล ขาด
ความคิดริเริ่ม มีกฎขอบังคับและวิธีปฏิบัติงานที่ลาชาและมีรายละเอียดหยุมหยิมมากเกินโดยไมจําเปน และเปนแหลงที่
ตองสูญเสียเงินของประเทศอยางมากมาย   

อยางไรก็ตาม เมื่อศึกษาความหมายของระบบราชการโดยสวนรวมแลวจะเห็นวาระบบราชการเปนระบบที่มุงที่
ผลสําเร็จตามเปาหมาย (Objective Achievement) ขององคการ ดังนั้นโครงสรางของระบบราชการ จึงประกอบดวย 
ปจจัยตาง ๆ ที่สําคัญ ดังนี้  

๑. ลําดับชั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy)  
๒. ความรับผิดชอบ (Responsibility)  
๓. การแบงงานหนาที่และการฝกอบรมใหมีความชํานาญเฉพาะดาน (Specialization)  
๔. การมีระเบียบวินัย (Discipline)  
๕. การรวมการควบคุมแนะนําไวที่จุดศูนยกลาง (Center Control)  
๖. การมีระเบียบกฎเกณฑท่ีแนนอนตายตัว (Standard)  
ปจจัยดังกลาวนี้ ลวนแตจะชวยทําใหการปฏิบัติงานของระบบราชการมีประสิทธิภาพสูงและมั่นคง แตในทาง

พฤติกรรมและบทบาทแลวพบวา ระบบราชการเปนระบบที่ใหญโตเทอะทะ ไมมีประสิทธิภาพและเปนตัวเหนี่ยวรั้งการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ปญหาระบบราชการไทย  
ประเทศไทยถึงแมวาจะไมมีขอบเขตหรือพ้ืนที่ รวมถึงประชากรมากเหมือนประเทศใหลายประเทศ แตประเทศ

ไทยก็เปนประเทศหนึ่งที่มีปญหาเรื่องของการบริหารราชการแผนดิน หรือระบบราชการ ทั้งระบบก็วาได  โดยเฉพาะ
ปญหาในการทุจริตตอหนาที่ของราชการ  เราจะเห็นไดวาในระดับชาติเมื่อมีการจัดระดับความโปรงใสของระบบราชการ
ครั้งใดประเทศไทยมักจะติดอันดับที่ไมนายินดีนัก รวมถึง ที่ปรากฏเปนขาวตามสื่อในประเทศไทยเอง และสวนหนึ่งคน
ไทยดวยกันเองก็รูสึกชาชินกับปญหาเหลานี้และพบเจอกับตนเองอยูทุกวันจนถือเปนเรื่องปกติเสียแลว    

ปญหาการทุจริตตอหนาที่ของขาราชการ ซึ่งก็มีเหมือนกันทุกประเทศทั่วโลก เพียงแตวาประเทศอ่ืน ๆ ที่เขามีนั้น
อาจจะมีมากนอยตางระดับกันไป ทั้งนี้อยูที่องคประกอบหลายประการ เชน ระบอบการปกครอง , กฎหมาย, ความสํานึก
ในหนาที่, การมีศีลธรรม จรรยาบรรณ, การตรวจสอบความโปรงใส, มีองคกรที่มีอิสระที่เขมแข็งในการตรวจสอบ, ภาค
ประชาชนมีความเขมแข็งรวมมือกันในการชวยตรวจสอบและไมใหความรวมมือในการกระทําการทุ จริตตอหนาที่ของ
ขาราชการ, มีบทลงโทษที่รุนแรงเฉียบขาด หรือแมกระทั่งระดับของการศึกษาของขาราชการ เปนตน  

ในบทความของสภาหอการคาไทยไดกลาวไววา "คอรัปชั่น" เปรียบเสมือนมะเร็งราย รักษาใหหายยาก ทําใหคนที่
เปนมะเร็งเสียชีวิต " คอรัปชั่น" ก็เหมือนกัน เปนมะเร็งรายทําลายชาติ ถวงความเจริญของประเทศ ทําใหประเทศลาหลัง 
ถูกตางชาติดูแคลน เห็นไดชัดวา ประเทศที่ไดจัดอันดับมี " คอรัปชั่น" นอยที่สุดของโลก เชน เดนมารก , ฟนแลนด
, นิวซีแลนด, เนเธอรแลนด, แคนาดา จนถึงประเทศในเอเชียใกลบานเราอยางสิงคโปร บานเมืองของประเทศเหลานี้เจริญ 



๕๘๐ 

 

รุงเรือง ประชาชนมีความสุข ตรงขามกับประเทศที่มี   " คอรัปชั่น" มาก บานเมืองมักดอยพัฒนา ลาหลัง ชาติมีแตปญหา
รุมเรา  

เปนที่นาเสียใจวาไทยถูกจัดอันดับเปนประเทศที่มี " คอรัปชั่น" สูง สวนทางกับการที่ไทยไดรับการยกยองวาเปน
ประเทศนาทองเที่ยว มีสถานที่ทองเที่ยวหลากหลายสวยงาม มีโรงแรมและสายการบินดีที่สุดติดอันดับโลก คนไทยยิ้ม
แยมแจมใส เปนมิตรกับผูมาเยือน ตางชาติชื่นชมนิยมเมืองไทยมาก    แตภาพลักษณที่เปนประเทศมี "คอรัปชั่น" สูง 
ทําลายความรูสึกท่ีดีของตางชาติที่มีตอไทยดังที่กลาวมาอยางนาเสียดาย  

ดังนั้น ณ วันนี้เราไมสามารถที่จะปฏิเสธไดวาประเทศไทยเรากําลังมีปญหาใหญ และปญหานี้ก็ฝงรากลึกมานาน
นับหลายสิบป ซึ่งก็แกไขไดยากมาก ทุกรัฐบาลที่ผานตางก็มีนโยบายปราบปรามการทุจริตตอหนาที่ทุกสมัย แตก็ไม
สามารถที่จะปราบปรามไดหมด บางครั้งกลับกลายเปนลูบหนาปะจมูกเสีย ตางตกอยูในสถานะน้ําทวมปาก  

แตก็ยังพอมีความหวังอยูบางวา นับตั้งแต “คณะรักษาความสงบแหงชาติ” หรือ คสช. นําโดย พล.อ. ประยุทธ 
จันทรโอชา ประธาน คสช. และนายกรัฐมนตรี ไดเขายึดอํานาจเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗14 คณะรัฐบาลชุดนี้
ตางก็ใหคํามั่นสัญญาอยางแข็งขันวาจะทําการปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง  ซึ่งจะประสบผลสําเร็จ
หรือไมอยางไรยังไมทราบได แตก็เห็นผลดังที่ไดประกาศไวในหลาย ๆ สวน หลาย ๆ องคกรแลว  และผูเขียนบทความก็
ขอใหกําลังใจในการทําหนาที่ของรัฐบาลอยางจริงใจ ทั้งรัฐบาลชุดนี้และชุดตอ ๆ ไป ที่จะเขามาบริหารประเทศชาติตอ
จากนี้ ทั้งนี้เพ่ือชาติบานเมืองและลูกหลานของเราในอนาคตใหมีความเจริญมั่นคง ถาวรสืบไป  

 

บทบาทพระสงฆกับการตอตานความทุจริต  

ในสวนของบทบาทของพระสงฆในฐานะที่มีตนทุนความซื่อสัตยทางสังคมสูง ประชาชนตางมอบหมายความ
ไววางใจใหดําเนินการตาง ๆ ตามอํานาจหนาที่อยูแลว ซึ่งก็นอยนักที่จะมีปญหาในเรื่องของความไมสุจริตเกิดขึ้น ในสวน
ของการปฏิบัติหนาที่ของสงฆฝายปกครอง ในสวนของการเผยแผนั้นพระภิกษุสงฆหลายรูปตางก็ทําหนาที่ในการใหสติ 
เทศนาสั่งสอน ชี้แนะ แนวทางการประพฤติปฏิบัติใหแกญาติโยม หนวยงานตางๆ คูกับสังคมบานเมืองมาโดยตลอด  ทั้งนี้ 
พระสงฆเองก็เปนพลเมืองกลุมหนึ่งที่มีภาระ ความรับผิดชอบ และความรักความหวงใยตอชาติบานเมืองเชนกัน สําคัญสุด
ก็คือ สงฆเปนผูที่ทรงไวซึ่งสัญลักษณแหงคุณงามความดี และคอยปกปองศีลธรรมจรรยาไวใหคูกับสังคม ดังจะยกตัวอยาง
พอสังเขป   

ในการแสดงพระธรรมเทศนา ในเรื่อง  "  การเทศนปองกันตามแนวทางการทุจริตตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา" โดย...พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดีมหาจุฬาฯ เทศน " สุจริตกถา " กลาวตอนหนึ่งวา....มหาจุฬา
รวมกับสํานักงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การจัดงานครั้งนี้เพ่ือเปนโอกาสสําคัญในการแสดงถึง
ความกตัญูตอสถาบันพระมหากษัตริย ทั้งสองพระองคทรงครองแผนดินโดยธรรม โดยมีพระปฐมบรมราชองคการวา... 
"เราจะครองแผนโดยธรรมเพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม" คําวา "โดยธรรม" หมายถึง "สุจริตธรรม" พระพุทธเจา
แสดงธรรมเรื่องสุจริตธรรมครั้งแรกใหพระเจาสุทโทธนะ มีหนาที่ดวยความสุจริต มี ๓ ประการ ๑. "ไมบกพรองตอหนาที่" 
ทําหนาที่ตนเองใหที่สุด รองใหสุดคํา รําใหสุดแขน ทําใหดีที่สุด ทําอะไรอยาใหบกพรอง ๒. "ไมละเวนตอหนาที่" ผูเปน
บิดามารดาไมละทิ้งหนาที่ในการสั่งสอนบุตรของตน เพราะถาบุตรเปนโจร บิดามารดายอมมีสวนโจรดวยเพราะไมสั่งสอน
บุตร ๓. "ไมทุจริตตอหนาที่" ไมใชหนาที่ของตนในการทําการทุจริต รวมถึงทรัพยสินเงินทอง ใชอํานาจหนาที่ในทางมิ
ชอบ  พระพุทธเจาตรัสวา "บุคคลไมควรประพฤติหนาที่ใหทุจริต" อาณาจักรหรือประเทศจะลมสลายถามีการทุจริต กลาว
วา... " สนิมเกิดแตเหล็ก จะกัดกินเหล็ก " ซึ่งสภาพในสังคมไทยปจจุบันมีการทุจริตจํานวนมากเปนสนิมรายตอประเทศ 
ลักษณะมือใครยาว สาวไดสาวเอา มีการแยงอาหารกันกิน แยงถิ่นกันอยู แยงคูกันพิศวาส แยงอํานาจกันเปนใหญ นําไปสู
การขาดความสามัคคีในประเทศชาติ เปนการละเมิดศีล ๕ ในขอที่ ๒ คือ ถือเอาสิ่งของจากเจาของทานไมไดให ควรงด
เวนดวยวิรัติ ถือวาเปนการงดเวน ตองมีหิริ ความละอายแกใจ การสงเสริมในเรื่ องศีล ๕ ของมหาเถรสมาคม จึงเปนการ
ตอตานการทุจริตนั่นเอง   



๕๘๑ 

 

สมัยอดีตก็มีการทุจริต ทนันชาณิพราหมณมีการปลนพระราชา ฉอราษฏรบังหลวง อางพระราชาปลนประชาชน 
อางวาจะไปชวยเหลือประชาชน แตกลับเอาไปใชสวนตัว อางวาเอาเงินไปเลี้ยงบิดามารดา บุตร และ ณ สวนสัตวแหงหนึ่ง
มีการทุจริตตอหนาที่ ในการเลี้ยงเสือ ประชาชนมาดูเสือทําไมเสือไมอวน เสือผอม ทําไมเสือผอมเปนการตั้งคําถามของ
ประชาชน เพราะอาหารเสือโดนเบียดบัง ผูอํานวยการสวนสัตวสงผูตรวจการ ๓ คน มาตรวจทุจริตทั้ง ๓ คน จึงมีโครง
โลกนิติวาดวยวา "เบิกทรัพยวันละบาทซื้อมังสา" กลาววา  

 
เบิกทรัพยวันละบาทซื้อ มังสา  
นายหนึ่งเลี้ยงพยัคฆา ไปอวน  
สองสามสี่นายมา กํากับ กันแฮ  

บังทรัพยสี่สวนถวน บาทสิ้นเสือตาย   
เสือ หมายถึง ประเทศชาติ รวมถึงประชาชนในชาติ ผูนํารัฐ ขาราชการ ตองประพฤติสุจริตธรรม ประเทศถึงจะ

อยูรอด 
นี่ถือวาเปนการแสดงพระธรรมเทศนาของพระมหาเถระ ผูใหญที่มีภาระหนาที่จรรโลงสังคมใหอยูเย็นเปนสุข 

หลากหลายภารหนาที่ และบทความท่ีนํามาเสนอนี้ก็มีความสอดคลองกับการเขียนบทความฉบับนี้  
 
หลักธรรมที่สามารถนํามาแกไขปญหาทุจริต  
หลักธรรมเพื่อการปองกัน  
ในเบื้องตนที่ผูเขียนบทความไดตั้งปญหาขึ้นวา ระบบราชการของเรามีปญหาอะไร และมีปญหาอะไรบาง ความ

จริงแลวปญหาของระบบราชการ มีมากมายหลายปญหา ทั้งเรื่องปญหาการจัดโครงสรางของระบบราชการ , ปญหาการ
รวมอํานาจ การแบงอํานาจ และการกระจายอํานาจที่มีทั้งขอดีและขอเสียซึ่งสงผลตอการบริหารราชการมาโดยตลอด
รวมถึงเรื่องปญหาของงบประมาณ ความลาชาในการใหการบริการแกประชาชน โดยมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ความไม
สอดคลองกับยุคสมัย ความไมเปนประชาธิปไตย หรืออ่ืน ๆ เขามาผสมผสานที่ใหทําใหเกิดปญหาในระบบราชการ   

แตสิ่งสําคัญท่ีสุดของระบบราชการก็คือ “คน” มนุษย หรือ “บุคลกร” ที่สังกัดอยูในหนวยงานตาง  ตามสายงาน
หรือ “ระบบราชการ” ที่ถือไดวาเปนปญหาที่สําคัญอันดับตน ๆ ก็วาได โดยเฉพาะปญหา “การทุจริต คิดมิชอบ หรือ 
เรียกตามสมัยวา การคอรัปชั่น” นั่นเอง   

ความไมซื่อสัตยหรือความเห็นแกตัวเปนแกประโยชนสวนตนของบุคคลากรในหนวยงานทั้งหลายเหลานี้ บางคน 
บางกลุม ไดสรางปญหา สรางความเสียหายใหแกประเทศชาติเปนอยางมากในแตละปงบประมาณ  

 ในบทความทางวิชาการฉบับนี้ผูเขียนไดศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแลวทางศาสนาไดกลาวถึงความ
ทุจริตวาอยางไรซึ่งก็มีอยูมากมายผูเขียนไดยกตัวอยางมาเปนสวนประกอบเพียงไมกี่ขอ  ไดศึกษาวิเคราะหวามีหลักธรรม
ใดที่เปนหลักธรรมที่จะชวยปองกันการทุจริตตอหนาที่ของขาราชการ   และเมื่อมีหลักธรรมใดบาง ผูเขียนขอแบง
หลักธรรมออกเปน ๒ สวน คือ  

 
สวนที่หนึ่ง หลักธรรมที่จะชวยปองกันการทุจริตตอหนาที่ของขาราชการ  
สวนที่สอง หลักธรรมที่จะชวยแกไขปญหาในการทุจริตตอหนาที่ของขาราชการ  

สวนที่หนึ่ง หลักธรรมที่จะชวยปองกันการทุจริตตอหนาที่ของขาราชการ  
๑) ธรรมคุมครองโลก ๒ อยาง คือ  
- หิริ ความละอายแกใจ  
- โอตตัปปะ ความเกรงกลัว  



๕๘๒ 

 

-ความละอายแกใจ มีบทกลอนบทของหลวงพอพุทธทาส หรือ พระธรรมโกศาจารยไดแตงไวบทหนึ่ง
ที่วา   

เปนมนุษยเปนไดเพราะใจสูง เหมือนนกยูงมีดีท่ีแววขน  
หากใจต่ําเปนไดแคเพียงคน ยอมเสียทีที่ตนไดเกิดมา  
เมื่อเราไดชื่อวามนุษย ผูที่ไดชื่อวาเปนผูมีใจสูง  หมายถึงเปนผูมีปญญา มีความเจริญ เคารพในหนาที่ รู

ผิดรูชอบ ชั่ว-ดีแลว เมื่อคิดที่จะกระทําในสิ่งที่ทําในสิ่งที่เสียหาย ทําใหเกิดความละอาย เสื่อมศักดิ์เสียศรี ขาด
ความเคารพยําเกรงจากผูอ่ืน แลวขืนทํา ญาติพ่ีนองวงศวาร นอกจากจะทําใหไดรับความอับอายแลว ยังสงผลถึง
อนาคตของลูกหลานที่จะทํางานรับใชชาติบานเมือง ประวัติเหลานั้นจะเปนอุปสรรคของลูกหลานได  

 ฉะนั้นจึงอยากยกวลีของ ทาน ว. วัชรเมธี ขึ้นมาอางที่วา “ดีชั่วอยูที่ตัวทํา สูงต่ําอยูที่ทําตัว”  
-โอตตัปปะ ความเกรงกลัว หลักธรรมนี้ไมไดหมายถึง ความเกรงกลัวตอบาปเสมอไป เพราะคนที่คิดจะ

ทุจริตตอหนาที่ไมมีความคิดในเรื่องความกลัวเรื่องบาป บุญ คุณโทษอยูแลว   แตสามารถนําไปใชกับผลที่จะเกิด
กับตนเอง นั่นคือการถูกลงโทษ ซึ่งก็หนัก-เบาไปตามความผิด จะสงผลตอบั้นปลายของชีวิตได  

๒) อานิสงสแหงพระวินัยมี ๒ อยาง   
- ไดรับความแชมชื่น ไมตองเดือดรอนใจ ซึ่งเรียกวาวิปฏิสาร  
ขาราชการที่ดีมีความซื่อสัตยยอมมีความสนุกสนานราเริง อยูในที่แหงใดยอมมีความสุขกายสบายใจ ไม

มีวิตกกังวล เชิดหนาชูตาในสังคมไดอยางสงาผาเผย ไมกระทําตัวดุจวัวสันหลังหวะ เห็นอีกาบินผานก็เปนทุก
เหลียวหนาแลหลังกลัวผูอื่น จับไดไลทัน  

- ไดรับความสรรเสริญ แตบุคคลอ่ืน ๆ  
ในหลักธรรม โลกธรรม ๘ ของพระพุทธเจา ที่วา มียศ เสื่อมยศ, มีลาภ เสื่อมลาภ, มีสรรเสริญ มีนินทา, 

และ มีทุกข มีสุข, มีมนุษยมีธรรมชาติอยูอยางหนึ่งตราบใดที่ยังไมสามารถตัดขาดจากกิเลสได นั่นคือ ยังมีความ
ตองการที่จะใหผูอ่ืนไดกลาวชื่นชมสรรเสริญอยูทั้งตอหนาและลับหลัง ยศถาบรรดาศักดิ์บางทีก็ไมไดทําใหเกิด
หรือมีคาเปนเงินเปนทอง แตเปนความสุขความภูมิ บุคคลที่ไดชื่อวา ทุจริตตอหนาที่ยอมไมมีใครสรรเสริญ มีแต
คนนินทาใหเปนทุกข เรียกวา “กินรอน นอนทุกข” หรือ “กมหนาเปนหอยโขง หอยแครง”   

 
หลักธรรมเพื่อการแกไข  

ในบทความฉบับเรื่องนี้ผูเขียนมีความสงสัยวาในฐานะที่เราเปนเมืองพุทธประชาชนชาวไทยนับถือ
พระพุทธศาสนาเปนสวนใหญ ปญหาการทุจริตในระบบราชการเรามีหลักธรรมที่สามารถที่จะชวยปองกันไมใหเกิดปญหา
เหลานี้ดังที่ไดอธิบายไป ในสวนของ การแกไขปญหาการทุจริตนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรามีหลักธรรมใดที่จะสามารถนํา
มาแกไขไดบาง ในบทความนี้ผูเขียนไดเนนถึง “มนุษย” หรือบุคลากรของระบบราชการ และไดใหความสําคัญวา 
“บุคลากร” เปนสวนประกอบที่สําคัญของระบบราชการ ในเรื่องของการทุจริต แตก็ใชวาจะไมมีองคประกอบอื่นเกี่ยวของ
ดวย องคประกอบอ่ืนก็อาจจะมีสวนเปนตัวเอ้ือ หรือเปนชองโหวให “บุคลากร” สามารถกระทําผิดไดงาย เมื่อเราเนนถึง 
“บุคลกร” สวนสําคัญของบุคลากรก็คือ จิตใจ ศีลธรรม จริยธรรม เราจึงตองนําหลักธรรมมาเปนตัวนําในการแกไขปญหา
ดังกลาว ดังนี ้ 

๑) โอวาทของพระพุทธเจา ๓  
- เวนจากการทุจริต คือ ประพฤติชั่วดวยกาย วาจา และใจ  
- ประกอบสุจริต คือ ประพฤติชอบดวย กาย วาจา และใจ  
- ทําใจของตนใหหมดจดจากเครื่องเศราหมอง มี โลภ โกรธ หลง  
หลักธรรมโอวาท ๓ ของพระพุทธเจานี้ กอนอื่นตองทําความเขาใจเสียกอนวา ผูเขียนบทความไมไดเหมารวมเอา

วา บุคลากรของรัฐจะเปนผูที่มีความประพฤติผิดคิดทุจริตตอหนาที่ทุกคน  บุคคลที่มีความประพฤติมิชอบมีอยูสวนนอย



๕๘๓ 

 

ของขาราชการทั้งหมด แตถึงแมวาจะมีสวนนอย เมื่อพวกเขาเหลานั้นกระทําแลว ผลเสียหายมันมีมาก ทั้งสวนทรัพยสิน
และสวนของประโยชนของประชาชนซึ่งเปนประโยชนสวนรวมที่พึงจะไดรับ  

ดังนั้นหลักธรรมสามประการนี้จึงมุงที่จะสื่อถึงบุคคลเหลานี้โดยตรงวา ในเมื่อเราไดเคยกระทําการทุจริตมากอน
แลว ไมเคยมีการประกอบสุจริตดวยกาย วาจาและใจ ในจิตใจมีแตความหมกมุน หาวิธีหรือแนวทางที่จะหาโอกาสกระทํา
การทุจริตอยูตลอดเวลา วันนี้เราตองหาทางแกไขนิสัยสวนตัวของเราใหดีขึ้น คือ ละทิ้งนิสัยเดิมเหลานั้นเสีย เพราะสมัย
ปจจุบัน ทุกอยางทั้งความรูความสามารถของผูตรวจสอบ หูตาประชาชน สื่อสารมวลชน เทคโนโลยี่ ระบบการตรวจสอบ
ดานอ่ืน ๆ มีประสิทธิภาพมากเหมือนมีหูทิพยตาทิพยคอยสอดสอง เปนหูเปนตาและสามารถที่เอาผิดไดอยางหมดขอ
สงสัย ดังนั้นเราตองแกไขท่ีตัวเราตรงนี้กอน  

๒) ธรรมอันทําใหงาม ๒ อยาง  

- ขันติ ความอดทน  

- โสรัจจะ ความเสงี่ยม  

ผูหวังที่จะประสบกับความสําเร็จความอดทนเปนธรรมที่ตองใหความสําคัญเปนอยางแรก ความอดทน
กับสิ่งที่รอคอยมักยาวนานและนาทรมานเหลือเกิน ความอดทนในพระพุทธศาสนามีอยูหลายอยางดังที่ไดอธิบาย
ไปแลวในเบื้องตน แตสําหรับบางคน ที่อยากอยูดีมีสุข โดยวิธีการรวยทางลัด หรือใชวิธีที่ไมถูกตองตามธรรมนอง
คลองธรรมความอดทนตอสิ่งที่จะนําตนไปสูความเดือดรอนเสียหายนั้นนับวาคุมคา หมายถึงมีความอดทนตอการ
ยั่วเยาของทรัพยสินสิ่งของที่ตนไมพึงมีพึงไดโดยเฉพาะทรัพยสินเหลานั้นเปนทรัพยสินของคนทั้งแผนดินในอยูใน
รูปแบบและระบบตาง ๆ ในหนวยงานของรัฐ   

ความเสงี่ยม เจียมตัวนี่ก็เชนกัน เราตองรูสถานะภาวะของตนเองอยูเสมอวาเราอยูในฐานะระดับใด แต
ไมไดหมายถึงวาเราตองสันโดษอยูตลอดเวลาเพียงแตวาเรา ตองคอยเปนคอยไปคอยหาโอกาสในสิ่งที่ถูกที่ตอง
ตามทํานองคลองธรรม มิใชวาเห็น คนอ่ืนเขามีอะไรก็อยากไดอยากมี บางคนเงินเดือนหมื่นกวาบาทแตซื้อรถเงิน
ผอน ราคาเปนลานมาขับ นั่นก็หมายถึงวาไมมีความเสงี่ยมเจียมตัว แตถาเรามีรายไดท่ีมา จากการงานที่ชอบก็ไม
มีใครวา    

ความอดทนและความเสงี่ยมหลักธรรมสองอยางนี้เมื่อนํามาเปนขอแกไข  ตัวเองไมใหคิดนอกลูนอกทาง 
หรือฉกฉวยโอกาสสําหรับบุคคลที่อยูในระบบราชการนับวาเปนหลักธรรมที่ตองนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติ
อยางยิ่ง   
   

๓) พรหมวิหารธรรม ๔  

- เมตตา ความรักใคร ปรารถนาจะใหเปนสุข  

- กรุณา ความสงสาร คิดจะชวยใหพนทุกข  
- มุทิตา ความพลอยยินดี เมื่อผูอื่นไดดี  
- อุเบกขา ความวางเฉยไมดีใจเสียใจ เมื่อผูอื่นถึงความวิบัติ  
ตามธรรมชาติของมนุษยที่ยังไมสิ้นกิเลส พรหมวิหารธรรม ๔ นี้มักไมคอยเกิดขึ้นในใจเทาใดนักสําหรับคนที่ไกล

วัด ไกลธรรม และบุคคลนั้นไมใชญาติพ่ีนองของเรา แตเมื่อใดที่เราขาดหลักธรรมเหลานี้ซึ่งถือวาเปนหลักธรรมสากลที่
มนุษยทุกชาติภาษา เผาพันธุตองการคลายหรือเหมือนกัน  วาโดยสวนบุคคลแลว การนําหลักธรรมเหลานี้มาใชใน
ชีวิตประจําวันและหนาที่การงานยอมจะเปนหลักประกัน หรือเปนตัวปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเร าและ
หนาที่การงาน การเปนเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในระบบราชการ เมื่อไมมีหลักธรรมเหลานี้ถือวาเปนเจาหนาที่ของรัฐที่มี
หนาที่รับใชประชาชนที่ดียังไมได คนของรัฐคือคนของประชาชน หรือ บุคคลสาธารณะทั่วไป มีภาระหนาที่ที่ตองใหการ
ดูแล หรือบําบัดทุกข บํารุงสุขใหแกประชาชน หลักธรรมเหลานี้จึงเปนตัวปองกันอกุศลธรรมที่จะเกิดข้ึนกับตัวเราเอง และ
จะไมทําใหเกิดความเสียหายแกสวนรวมดวย  
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เราจะเห็นไดวาหลักธรรมทั้งหลายที่ปรากฏอยูในพระไตรปฎกที่องคพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงคนพบและ
ประกาศใหพุทธศาสนิกชน ทุกหมูเหลานําไปเปนแนวทางในการปกพฤติปฏิบัติไมวาเราจะอยูในฐานะภาวะตําแหนงหนาที่
การงานใดก็แลวแต หลักธรรมเหลานี้เปนไดท้ังหลักของการปองกันและแกไข   

ดังนั้นหลักธรรมทั้งหมดที่ผูเขียนบทความไดนํามาเขียนถึงแมวาจะยกมาเปนตัวอยางแตเพียงสวนนอย แตก็
สามารถนําไปประยุกตใชไดทั้งการปองกันและการแกไขปญหาการทุจริตในระบบราชการไดอยางดี ที่จะนําพาทั้งตัวของ
บุคลากรที่อยูในระบบราชการ และทรัพยสินผลประโยชนอันเปนของสวนรวมไดรับการคุมครองรักษาและไดกระจาย
ทรัพยสวนรวมเหลานี้ใหเขาถึงสาธารณะไดอยางคุมคา เหมาะสมและเกิดประโยชนอยางแทจริง  
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บทคัดยอ 

 ความสําเร็จของพระสังฆาธิการยุคใหม ที่ตองรับผิดชอบการบริหารงานคณะสงฆในปจจุบันตองเปนผูที่กลาและ
แสดงความสามารถในการเปนผูนํา เพ่ือใหเปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของซึ่งพระสังฆาธิการในยุคปจจุบันมักประสบปญหา
ไดแก พระสังฆาธิการสวนใหญ ใหความสําคัญตอการพัฒนาวัดและชุมชนใกลเคียงอยูในระดับปานกลางและทํางานแบบ
เชิงรับอยูกับที่เปนสวนใหญไมขยายขอบเขตการทํางานลงสูชุมชนเทาที่ควรทําใหขาดการรับทราบขอมูลและปญหาที่
แทจริงพระสังฆาธิการบางรูปไมมีนโยบายและการวางแผนที่ชัดเจนขาดการทํางานเปนระบบไมมีเครือขายและที่สําคัญคือ
ขาดบุคลากรที่มีศักยภาพที่จะมาสนองงานดานการพัฒนาแตละดานนอกจากนั้นพระสังฆาธิการควรมีความรู
ความสามารถมีบารมีและคุณธรรมมีมนุษยสัมพันธที่ดีแลวตองมีวุฒิความเปนภาวะผูนําที่ดีและมีประสิทธิภาพซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอพฤติกรรมในการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณรผูอยูใตบังคับบัญชาจนเกิดการยอมรับนับถือ
นอกจากจะเปนผูนําของวัดแลวยังไดชื่อวาเปนผูนําทางวิญญาณของพุทธศาสนิกชนและประชาชนในถิ่นนั้นๆเมื่อเกิด
ปญหาอุปสรรคตางๆทั้งในดานศาสนวัตถุดานศาสนบุคคลดานศาสนพิธีและดานการศึกษาอบรมก็สามารถแกไขปญหา
อุปสรรคตางๆนั้นใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีตามพระธรรมวินัยและดวยวิสัยทัศนที่กวางไกลในภาวะความเปนผูนําที่ดีและ
มีประสิทธิภาพและสามารถนํากลุมหรือหมูคณะใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวสืบไป 
 
คําสําคัญ ผูนํา บริหาร พระสังฆาธิการ 

 
Abstract 

The success of a new era of Buddhist Monks. Responsible for the administration of the clergy 
present.In the present the succese The Price have many busy about organization manageThose who 
dareAnd the ability to show leadership. In order to be accepted by those involved.The Buddhist Monks 
in Modern Times Often face problemsMost were Buddhist Monks The focus is on the development and 
neighboring communities are moderate.And working reactively with the most scope to expand work 
into the community as they should. The lack of information and a real problem. Buddhist Monks certain 
policies and no clear plan.The lack of a system No network The key is the lack of personnel potential. 
To come to work on the development side. Moreover,  Buddhist Monks should have the wisdom and 
morality of human acts have a great relationship. Everyone needs a good leadership and effective. 
Which is an important factor affecting the behavior of the ministry of monks subordinate. Until the 
respectIn addition to being the leader of the temple, also known as the spiritual leader of the Buddhists 
and people of that country. 
 

When problems both in terms of artifacts. The religious parties in ordinances and educational 
training.You can fix the problems in the restructured went well. According to the Book of DisciplineWith 
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a panoramic vision of leadership is good and effective. And can be a group or groups to achieve goals 
set forever. 
Keyword : Leader managerEcclesiastical Officials  
 
บทนํา 

 พระพุทธศาสนามีความสําคัญอยางยิ่ งตอสังคมไทย ตอชาติบานเมือง ดังนั้น ประเทศไทยเ ปนเมือง
พระพุทธศาสนาโดยบทบาทของพระพุทธศาสนานั้นไดมีตอเนื่องมาตั้งแตสุโขทัยโดยเฉพาะอยางยิ่งการมีบทบาทในการ
กลอมเกลาจิตใจและอบรมคุณลักษณะนิสัยอันดีงามใหกับผูคนในสังคมตลอดจนการใหความอนุเคราะหที่เกี่ยวกับการ
บริหารสาธารณะตามความตองการของประชาชนอีกทั้งมีสวนรวมในการแกปญหาใหกับสังคมใหแกประเทศมาแลวเปน
อยางดีนอกจากนี้พระพุทธศาสนาและพระสงฆยังมีบทบาทสําคัญสูงมากตอการดํารงชีวิตและความเปนอยูของชาวบาน
พรอมกับการพัฒนาชุมชนกลาวคือบทบาทในการเผยแพรหลักธรรมคําสั่งสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาและประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาใหแกชาวบานแลวพระสงฆยังใหการศึกษาแกบุตรหลานของชาวบานโดยการสั่งสอนอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมรวมทั้งชวยสอนหนังสือแกนักเรียนในโรงเรียนตางๆการสงเคราะหชาวบานที่ยากจนการสนับสนุนกิจการ
ตางๆที่เปนสวนรวมของประชาชนการรักษาผูปวยตามความสามารถของแตละทานการใหคําแนะนําในการประกอบอาชีพ
หรือการไกลเกลี่ยขอพิพาทและแกไขปญหาครอบครัวใหกับชาวบานเปนตน 
 ในสังคมไทยมีการยอมรับนับถือพระสงฆเปนผูนําทางดานจิตใจและเปนศูนยรวมความเคารพนับถือเนื่องจาก
ชาวบานเห็นวาพระสงฆเปนผูประพฤติธรรมมีความบริสุทธิ์และเปนผูเสียสละบําเพ็ญตนเพ่ือผลประโยชนของประชาชน
โดยบริสุทธิ์ใจและที่สําคัญที่สุดคือเชื่อวาพระสงฆเปนผูมีสติปญญารอบรูวิชาการตางๆเหนือกวาชาวบานสามารถเปนที่
ปรึกษาแนะนําชาวบานในการแกปญหาตางๆไดทั้งนี้ความศรัทธาและความสัมพันธของชาวบานไทยที่มีตอพระสงฆนั้น
สงผลใหพระสงฆตองเขามามีบทบาทในสังคมไทยและสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบันโดยถือวาเปนหนาที่หนึ่งของพระสงฆตาม
พุทธดํารัสของสมเด็จพระบรมศาสดาที่ตรัสกับพระสาวกที่สงไปประกาศพระศาสนาวา“ภิกษุทั้งหลายเธอจงเที่ยวจาริกไป
เพ่ือประโยชนสุขของมหาชนเพ่ืออนุเคราะหชาวโลกเพ่ือประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษยทั้งหลาย”
และดังที่พระธรรมปฎก (ประยุทธปยุตฺโต) ไดแจกแจงหนาที่ของพระสงฆไววา“หนาที่โดยตรงของพระสงฆมีบัญญัติไววา
เปนผูใหธรรมทานคือการใหธรรมะเปนการชี้แจงแนะนํา ในเรื่องหลักความดีงามหรือการที่ จะชวยใหมนุษยไดประสบแต
สิ่งที่ดีงามสามารถแกไขปญหาที่เปนความทุกขความขัดของตางๆของประชาชน”วัดและพระสงฆจึงถือวาเปนศูนยกลาง
เปนผูนําทางจิตวิญญาณในการพัฒนาจิตใจและพัฒนาดานตางๆของประชาชนไดเปนอยางดีเปรียบประดุจเหมือนตะเกียง
ใหแสงสวางเปนประโยชนแกผูคนเปนตะเกียงทางจิตวิญญาณของชาวบานฉะนั้นพระสงฆจึงเปนผูนําการริเริ่มสรางสรรค
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งภายในวัดและภายนอกวัดดวยหลักความถูกตองดีงามและไดประโยชนสูงสรางความเจริญกาวหนา
เปนปกแผนตอวัดวาอารามและเปนประโยชนแกพุทธบริษัทที่เปนชาวบานอยางครบถวนบริบูรณภาวะผูนําในการ
บริหารงานของเจาอาวาสจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาคนพัฒนาประเทศและจะตองมีคุณลักษณะคือผูนําตองมี
คุณสมบัติเชนมีสติปญญาความรูความดีงามและความสามารถของบุคคลที่ชักนําใหคนทั้งหลายมาประสานกันและพากัน
ไปสูจุดหมายที่ดีงามและลักษณะผูนําที่มีคุณภาพตองประกอบดวยหลัก๓ประการคือมองกวางคิดไกลและใฝสูงตลอดจน
ตองมีประสิทธิภาพที่ดีตามแนวทางของหลักพุทธธรรมอยางเปนระบบเพ่ือประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคนและสังคม
ตอไป 
 ดังที่พระเดชพระคุณหลวงพอวัดปากน้ําพระมงคลเทพมุนี (สดจนฺทสโร) ไดกลาวแกศษิยานุศิษยวาวัดจะเจริญดีมี
ความมั่นคงมีการพัฒนาและมีสันติสุขแกวัดและสังคมก็ดวยเหตุปจจัย๔ประการไดแก 
 ๑.มีสมภารดีคือมีพระภิกษุเจาอาวาสหรือพระอุปชฌายอาจารยผูนําผูไดอบรมตนตามพระธรรมวินัยดีตั้งตนอยูใน
คุณอันสมควรมีสติปญญาสามารถปกครองพัฒนาดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรในวัดใหปฏิบัติในพระธรรมวินัยดี 



๕๘๗ 

 

 ๒. มีธรรมดีคือมีการศึกษาอบรมทั้งปริยัติสัทธรรมปฏิบัติสัทธรรมคือปฏิบัติไตรสิกขาดีเพ่ือความถึงปฏิเวธ
สัทธรรม 

 ๓. มีพระดีมีเจดียคือปูชนียวัตถุสําคัญไดแกพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และแมรูปเหมือนของ
บุรพาจารยผูทรงคุณธรรมสูง 
 ๔. มีวัดดีคือมีบริเวณวัดที่จัดเปนระเบียบเรียบรอยสะอาดสงบรมรื่นสัปปายะเหมาะสมที่จะเปนศูนยกลางในการ
พัฒนาชุมชนผูประสงคศึกษาหาความรูมาบําเพ็ญกุศลคุณความดีไดแกทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลใหเกิดความสงบ
สุขทางใจ๑๖ 

 ปจจุบันสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไปมากเนื่องจากรัฐบาลตองการที่จะพัฒนาประเทศใหมีความเจริญรุงเรือง
เหมือนกับประเทศที่พัฒนากาวหนาแลวสําหรับการพัฒนาที่ผานมานั้นรัฐบาลเปนผูกําหนดนโยบายและแนวทางการ
พัฒนาจากสวนกลางและมีเจาหนาที่ของรัฐคือขาราชการเปนผูดําเนินการแผนงานและโครงการที่นําเสนอเพ่ือดําเนินการ
จึงมักสอดคลองกับนโยบายและแนวทางของรัฐบาลเปนสําคัญโดยขาดความสนใจถึงขอเท็จจริงวาแผนงานหรือโครงการ
พัฒนาชนบทตางๆนั้นจะสอดคลองกับความตองการและเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบานดังนั้นจึงไมนา
แปลกใจที่แผนพัฒนาของรัฐบาลแตละยุคสมัยที่ผานมาไดสงผลใหชาวบานไมสามารถพ่ึงตนเองไดในปจจุบันและผลที่
เกิดขึ้นก็คือการพัฒนาที่ประเทศไทยไดตามรอยการพัฒนาของประเทศทางตะวันตกทําใหอาชญากรรมยาเสพติดโสเภณี
ความยากจนการคอรัปชั่นการเพ่ิมขึ้นของประชากรอยางรวดเร็วคนอพยพเขาเมืองชุมชนลมสลายฯลฯปญหาเหลานี้มี
แนวโนมมากขึ้นและทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ๑๗ 

 ดวยเหตุนี้ภาวะผูนําในการบริหารงานของเจาอาวาสนั้นมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการปฏิบัติหนาที่ศาสนกิจ
และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเพราะเจาอาวาสนอกจากจะมีความรูความสามารถมีบารมีและคุณธรรมมีมนุษย
สัมพันธที่ดีแลวจะตองมีรูปแบบผูนําที่มีประสิทธิผลสูงซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติศาสนกิจของ
พระภิกษุสามเณรผูอยูใตบังคับบัญชาและพฤติกรรมการยอมรับนับถือการใหความอุปถัมภบํารุงในกิจการของวัดจาก
พุทธศาสนิกชนเจาอาวาสนั้นนอกจากจะเปนผูนําของวัดแลวยังไดชื่อวา “เปนผูนําทางวิญญาณ”ของประชาชนในถิ่นนั้นๆ
เนื่องจากพระสงฆเปนที่พ่ึงทางใจของประชาชนโดยที่ภาวะผูนําในการบริหารงานของเจาอาวาสเปนเครื่องชี้ใหเห็นวาการ
ปฏิบัติศาสนกิจมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใดดังจะเห็นไดวาบางวัดเจาอาวาสตัดสินในดําเนินงานทุกอยางดวยตนเองไม
ปรึกษาหารือไมยอมรับฟงความคิดของคณะสงฆและกรรมการวัดเพราะเจาอาวาสเปนผูนําแบบเผด็จการ (Autocrat)ยอม
ไมไดรับความเชื่อถือและความรวมมือจากคณะสงฆและกรรมการวัดเทาที่ควร ทําใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิผลต่ํา 
บางวัดเจาอาวาสกอนที่จะตัดสินใจดําเนินงานใดๆมีการประชุมปรึกษาหารือกับคณะสงฆและกรรมการวัดกอนยอมรับฟง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของเมื่อมีความเห็นแตกตางกันไมสามารถตกลงกันไดก็ถือมติเสียง
ขางมากเปนหลักในการดําเนินงานการปฏิบัติศาสนกิจมุงงานมุงความสัมพันธและมุงประสิทธิผลของงานควบคูกันไปเปน
ผูนําแบบ“ผูหนีงาน” (Deserter)ผลการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่เจาอาวาสยอมมีประสิทธิผลต่ํามาก๑๘ 

 ปญหาอันเนื่องจากความเปนผูเผด็จการของผูนํา ความไมมีประสิทธิภาพในการทํางานก็ดี การถือเสียงขางมาก 
การใชอิทธิพล ความไมมีปฏิสัมพันธตอผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนๆ ก็ดี การขาดแรงจูงใจ ขาดวิสัยทัศนในการทํางานก็ดี สิ่ง
เหลานี้สะทอนใหเกิดปญหาและอุปสรรคมากมายหลายประการเกี่ยวกับการเปนผูนําหรือภาวะผูนําที่มีคุณสมบัติไม
บริบูรณ ไมครบถวนตามสถานภาพในความเปน เจาอาวาสในแตละวัดนี่เองที่จะทําใหวัดนั้นๆ ไมมีการพัฒนาไปสูความ
เจริญรุงเรืองและเปนไปในทิศทางที่ถูกตองตามหลักคําสอนหรือหลักของการบริหารจัดการวัดใหเปนไปตามกฎระเบียบ

                                         

๑๖พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัยชยมงฺคโล), การบริหารวัด, (นครปฐม : เพชรเกษมพิมพ, ๒๕๔๘), หนา๒๘๒ - ๒๘๓. 
๑๗พระครูสิริจันทนิวิฐ (บุญจันทรเขมกาโม), ภาวะผูนําเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรมการพิมพ ,๒๕๔๙), หนา ๗๔. 
๑๘พระศรีปริยัตโิมล ี(สมชัย กุสลจิตโฺต), สงฆผูนําสังคม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), 

หนา๘๒ - ๘๓. 



๕๘๘ 

 

พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆดวยการใหความสําคัญชวยเปนธุระสอดสองดูแลรักษาศาสนวัตถุศาสนบุคคล พิธีกรรม
ตางๆ หรือทําหนาที่ในการใหความรู ใหการศึกษาอบรมสงเสริมแนะนําแกบรรพชิตภิกษุสามเณรและคฤหัสถทายกทายิกา
ผูมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาดวยจิตเมตตาอนุเคราะหสงเคราะหตามสัมมาปฏิบัตินําหลักธรรมคําสั่งสอนตามพระธรรม
วินัยที่พระพุทธเจาไดทรงบัญญัติมาอันเปนบรรทัดฐานทางสังคม เปนตัวอยาง เปนแบบอยางของเจาอาวาสรูปอ่ืนๆ ไดซึ่ง
ถือวาเปนผูนําที่ลมเหลว ในการเปนผูปกครองดูแลและบริหารกิจการของวัด ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได 
เนื่องจากวิสัยทัศน (Vision) ที่กวางไกลยอมนําพาวัดใหเจริญรุงเรืองไดยากยิ่ง ดังนั้น การศึกษาแบบผูนําของเจาอาวาสจึง
เปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะนําผลการศึกษามาพัฒนาปรับปรุงสงเสริมการบริหารกิจการของวัดใหมีการพัฒนาดียิ่งขึ้นอัน
จะสงผลใหพระพุทธศาสนาดํารงมั่นคงสืบตอไป 

 

ความหมายและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําหรือภาวะผูนํา 
ปจจัยที่สําคัญในการบริหารงานตางๆใหบรรลุถึงจุดประสงคที่ตั้งไวนั้นก็คือผูนําถาผูนํามีความสามารถในการเปน

ผูนําเชนมีความรูมีคุณธรรมมีความสามารถรอบดาน หรือมีภาวะผูนําที่เหมาะสมแลวยอมทําใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
ผูที่ทําหนาที่ผูนํานั้น จึงจําเปนอยางยิ่งจะตองศึกษาทักษะตางๆ ในการเปนผูนําการที่จะเปนผูนําที่ดีไดนั้นไมใชเรื่องงาย
และไมใชเรื่องยากหากผูนํามีคุณธรรมมีความสามารถมีทักษะและประสบการณดังนั้น แนวคิดหลักความเปนผูนําอัน 
ไดแก ๑. คน๒. ลักษณะของคน๓. บุคลิกและลักษณะความสามารถและอิทธิพล๔. มีลักษณะโดดเดน มีวิสัยทัศน๕.มี
อิทธิพลเหนือคนอ่ืนการตัดสินใจ๖. มีบุคลิกลักษณะคุณสมบัติเดนกวาผูอ่ืนในกลุม ๗. มีอิทธิพลมากกวาบุคคลอ่ืนๆ ใน
หนวยงาน 

 ผูนําจึงหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งรับบทบาทเปนผูบริหารประสานประโยชนในกลุมเสมือนเปนสัญลักษณ
ของกลุมซึ่งมีอิทธิพลและอํานาจสามารถบังคับบัญชาบุคคลในกลุมใหปฏิบัติงานจนบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวบุคคล
ที่ไดรับการยอมรับและยกยองจากบุคคลอ่ืน๑๙การแตงตั้งหรือไดรับการยกยองใหเปนหัวหนาในการดําเนินงานตางๆใน
องคกรตางๆตองอาศัยบุคคลที่เปนผูนําและมีความเปนผูนําจึงจะทําใหองคกรดําเนินไปอยางบรรลุผ ลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคและนําพาหนวยงานไปสูความเจริญกาวหนาผูนําคือบุคคลที่สามารถชักจูงใหคนอ่ืนปฏิบัติตามดวยความเต็ม
ใจทําใหผูตามมีความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถชวยคลี่คลายความตึงเครียดตางๆลงไดและสามารถนํากลุมใหบรรลุ
เปาหมายที่ไดตั้งเอาไว รวมถึงบุคคลที่มีความสามารถในการบังคับบัญชาผูอ่ืนและประสานงานใหผูอื่นชวยทํากิจการงาน
ตางๆของตนใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคดวยความเต็มใจที่มีจุดมุงหมายที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมีความสามารถที่
จะจูงใจใหผูอ่ืนปฏิบัติตามจุดมุงหมายนั้นผูนําหมายถึงผูที่มีความสามารถในการใชอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอ่ืนโดยผาน
กระบวนการสื่อสารทั้งนี้เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว๒๐ 

 

การเกิดภาวะผูนํา 
 ภาวะผูนํามีกําเนิดหรือที่มาจากหลายระดับตามแตสถานการณคานิยมในแตละยุคสมัยเปนตัวกําหนดหรือบงชี้วา
จะสามารถนําพาสมาชิกหรือสังคมใหประสบกับความสําเร็จไดมากนอยเพียงใดจากขอความที่ยกมาดังกลาวนี้ผูนําจะตอง
เปนผูมีคุณธรรมมีศีลธรรมจึงจะวากลาวตักเตือนและลงโทษบุคคลอ่ืนๆได ดังนั้นกําเนิดภาวะของผูนํา๔ประการคือ๑. 

                                         

๑๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๔๖, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทนานมีบุคพับลิเคช่ัน, ๒๕๔๒), หนา
๕๗๘. 

๒๐พระถนัดวฑฺฒโน ( บุตรสวัสดิ์), " การวิเคราะหคุณสมบัติของผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม๗",วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
,(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร),(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑).หนา ๕๔. 



๕๘๙ 

 

ผูนําโดยกําเนิด ๒. ผูนําที่มีความอัจฉริยะ๓. ผูนําที่เกิดขึ้นตามสายงาน๔. ผูนําตามสถานการณจากการศึกษากําเนิดผูนํา
หรือภาวะผูนําจากนักวิชาการท้ังหลาย๒๑ 
 ผูนําที่กําเนิดมาจาก๒จุดใหญๆคือผูนําโดยกําเนิดหมายถึงผูนําประเภทนี้ไดมาจากการสืบทอดจากบรรพบุรุษเชน
การไดรับแตงตั้งสืบทอดเปนรัชทายาทหรือราชวงศและผูนําเกิดจากผูที่มีความรูความสามารถความกลาหาญหรือบุคคล
นั้นมีคุณสมบัติตางๆในความเปนผูนําในตัวของเขาเองมีผูใหความหมายภาวะผูนําไวหลายลักษณะที่สอดคลองกันซึ่งเปน
กระบวนการของการสั่งการและการใชอิทธิพลตอกิจกรรมตางๆของสมาชิกของกลุมผูวิจัยไดรวบรวมความหมายของผูนํา
ผานทัศนคติของนักวิชาการและนักบริหารมารวบรวมไวพอสังเขปเชน“การที่บุคคลคนหนึ่งจะกาวขึ้นมาเปนผูนํานั้นขึ้นอยู
กับหนาที่และความชํานาญของเขาในขณะนั้นวาสามารถที่จะแกไขปญหาใดปญหาหนึ่งในยามวิกฤติไดเชนสงครามทฤษฎี
นี้เชื่อวาภาวะผูนําสืบเนื่องมาจากสภาพแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมืองตัวอยางผูนําในทฤษฎีนี้คือ
มหาตมะคานธีและมารติลคูลเตอรดิง เปนตนความเชื่อวามนุษยสามารถพัฒนาไดโดยตองใชหลักการวิเคราะหก็จะ
สามารถอธิบายพฤติกรรมของภาวะผูนําไดเชนเดียวกันกับการศึกษาภาวะผูนําในความเชื่อดานตางๆจิตวิเคราะหเขาใจถึง 
ID คือสัญชาติญาณโดยกําเนิดของมนุษย Ego การไดรับภายหลังการเลี้ยงดูการฝกฝนเรียนรูและ Super ego เปนมโน
ธรรมใหผูนั้นใชวิจารณญาณในสิ่งที่ควรปฏิบัติจาก Egoที่ไดรับมาจากหลักและแนวคิดของนักวิชาการท่ีไดศึกษามาแลวนั้น  
 
บทบาทหนาที่ของผูนํา 
 บุคคลที่อยูในสังคมไมวาจะเปนระดับใดก็ตามยอมมีหนาที่ตองกระทําหรือรับผิดชอบตามวุฒิภาวะความรู
ความสามารถผูนําเชนเดียวกันเมื่อดํารงตําแหนงเปนผูนําของกลุมแลวยอมมีบทบาทหนาที่ที่จะตองรับผิดชอบตามฐานะ
ดั้งนั้นผูเขียนจึงไดรวบรวมบทบาทหนาที่ของผูนําตามแนวความคิดของทานผูรูทั้งหลายไววา  
 บทบาทหมายถึงการทําหนาที่ที่กําหนดไวเชนบทบาทพอแมบทบาทครูหรือหนาที่ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมายเปนความสัมพันธระหวางสังคมกับปจเจกบุคคลสังคมเปนเครือขายของสถานภาพและความ
คาดหวังสวนปจเจกบุคคลผูครองสถานภาพและแสดงบทบาทตามสถานภาพที่ครอบครองจะมีลักษณะที่สําคัญ๒อยางคือ 
 ๑. ลักษณะเกี่ยวกับตน (Self - Related Characteristics) ไดแกลักษณะตางๆของบุคคลตามที่เขาคิดวาเปน
หรือมีลักษณะเชนนั้น (Self - Conception) ลักษณะนี้จะมีผลตอการประพฤติตามสถานภาพที่เขาดํารงและจะเปนฐาน
ในการเลือกความคาดหวังประเภทตางๆมาเปนแนวในการประพฤติตามสถานภาพ 
 ๒. ความสามารถและทักษะในการแสดงบทบาทความสามารถเปนสิ่งที่ติดตัวมาแตกําเนิดของแตละบุคคลสวน
ทักษะเปนสิ่งเรียนรูภายหลังแตทั้งสองสิ่งก็เกี่ยวสัมพันธกันหากไมมีความสามารถเปนทุนทักษะก็ไมอาจเกิดไดดวยทักษะ
และความสามารถในการแสดงนี่เองทําใหบุคคลแสดงบทบาทได หรือพฤติกรรมที่คาดหวังสําหรับผูที่อยูในสถานภาพตางๆ
วาจะตองปฏิบัติอยางไรเปนบทบาทที่คาดหวังโดยกลุมหรือสังคมเพ่ือทําใหคูสัมพันธมีการกระทําระหวางกันทางสังคมได
รวมทั้งสามารถคาดการณพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นไดสิ่งที่บุคคลตองปฏิบัติใหสอดคลองกับตําแหนงหรือหนาที่การงานที่
ไดรับมอบหมายเปนการแสดงพฤติกรรมตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนการแสดงพฤติกรรมตามอํานาจหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายใหเหมาะสมสอดคลองกับความคาดหวังของผูที่มอบหมายอํานาจนั้นหมายถึงพฤติกรรมที่ เห็นไดเปนการ
กระทําของบุคคลผูที่มีสถานภาพเหมือนกันยอมมีการแสดงบทบาทแบบเดียวกันตามบรรทัดฐานที่กําหนดไวคือพฤติกรรม
ที่ปฏิบัติตามสถานภาพบทบาทเปนพฤติกรรมที่สังคมกําหนดและคาดหมายใหบุคคลกระทําตามหนาที่เชนเปนครูตองสอน
นักเรียนเปนตํารวจตองพิทักษสันติราษฏรทหารตองเปนรั้วของชาติเปนลูกตองเชื่อฟงพอแมเปนตน๒๒ 

                                         

๒๑สุพานีสฤษฎวานิช, พฤติกรรมองคการสมัยใหม : แนวคิดและทฤษฎี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๙), 

หนา๒๙๖. 
 

 ๒๒กิติตยัคคานนท, เทคนิคการสรางภาวะผูนํา, พิมพครั้งที๑่ , (กรุงเทพมหานคร: เปลวอักษร, ๒๕๔๓), หนา๒๒. 
 



๕๙๐ 

 

 ดังนั้น ผูนํา จึงมีบทบาทของความเปนภาวะผูนําซึ่งผูนํา (Leadership roles) ที่ดีขององคการควรมีลักษณะเชน
เปนตัวแทนในทุกสถานการณ Figurehead) ผูนําที่มีตําแหนงสูงขององคการจะตองเปนตัวแทนทํากิจกรรมตางๆ  เชนวา 
 (๑) เปนตัวแทนที่ดีขององคการ  
 (๒)เปนตัวแทนที่จะรวบรวมขอมูลที่อยูภายนอกองคการ  
 (๓) ใหการตอนรับแขกผูมาเยือน หรือเปนนักพูดที่ดี(Spokesperson)ผูนําจะตองมีความสามารถในการพูดและ
นําเสนอกิจกรรมตลอดจนมีการวางแผนมีความสามารถในดานตางๆ และมีวิสัยทัศนที่ดีกับบุคคลหรือฝายตางๆได 
คุณลักษณะของผูนําที่ดี 
 คุณลักษณะความเปนผูนําที่ดีนั้นเปนทั้งศาสตร Science) และศิลป Arts) กลาวคือสามารถวิเคราะห ขอมูลอย
างเปนระบบ(systematic Study) จากพฤติกรรมและวิธีการปกครองการบริหารองคกรใหสําเร็จดวยดีมีประสิทธิภาพสูง
มาแลว ประมวลขึ้นเปนหลักหรือทฤษฎี(theory) ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร Scientific Method) สําหรับใชเปนแน
วทางในการปฏิบัติ ง านของหั วหน าฝ ายบริหาร (CEO)ให เกิ ดประโยชน แก การปกครองการบริห ารที่ ดี
(GoodGovernance)กลาวคือใหบรรลุผลสําเร็จดีมีประสิทธิภาพสูงไดเพราะเหตุนั้นประมุขศิลปะ คือคุณลักษณะความเป
นผูนําที่ดีจึงชื่อวาเปนศาสตรนอกจากนี้คุณลักษณะการเปนผูนําที่ดีนั้นยังเกิดจากการที่บุคคลไดเคยศึกษาหาความรูฝกฝ
นอบรมบมนิสัยและเคยปฏิบัติพัฒนาสภาวะความเปนผูนําที่ดีมาแตปางกอนคือแตอดีตกาล จนหลอหลอมบุคลิกภาพและ
สภาวะความเปนผูนําที่ดีปลูกฝงเพ่ิมพูนอยูในจิตสันดานยิ่งขึ้นตอๆมาจนถึงปจจุบันความเปนผูนําที่ดีเชนนี้จึงชื่อวาเป
นศิลปซึ่งก็คือบุญบารมีนั่นเอง 
แบบของผูนํา 
 การศึกษาแบบของผูนํานับวาเปนเรื่องสับสนไมนอยเพราะแบบของผูนํายอมแตกตางกันออกไปตามสถานการณ
เวลาและสถานที่ดังนั้นจึงมีนักวิชาการใหความเห็นในเรื่องของแบบผูนําแตกตางกันออกไปมีดังตอไปนี้รูปแบบผู นําที่
เหมาะสมภายในสถานการณอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะแบบของผูนําจะกําหนดตามความมากนอยการมีสวนในการ
ตัดสินใจของผูใตบังคับบัญชาโดยเขาไดนําแนวคิดมาจากแทนเนมบัมและชมิดท(Tannenbaum and Schmidt) และ
พัฒนามาเปนรูปแบบการตัดสินใจของผูนําซึ่งมีอยู ๕รูปแบบไดแก  
 ๑. ผูนําแกปญหาหรือตัดสินใจโดยใชขอมูลที่ตนเองมีแลวเทานั้น (Autocratic II) 
 ๒. ผูนํารับขอมูลที่จําเปนของผูใตบังคับบัญชาแลวจึงตัดสินใจแกปญหาดวยตนเองโดยอาจจะบอกหรือไมบอกป
ญหานั้นกับผูใตบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาไมมีสิทธิ์ในการเสนอความเห็นหรือรวมตัดสินใจ (Autocratic II) 
 ๓. ผูนํายอมใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาเป
นรายบุคคล หรืออาจขอคําแนะนําตางๆ เทาที่จําเปนแลวจึงตัดสินใจแกปญหาดวยตนเองโดยอาจนําหรือไมนําขอเสนอ
แนะของผูใตบังคับบัญชาเขามารวมตัดสินใจดวย(Consultative I) 
 ๔. ผูนํายอมใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะแนวทางในการแกปญหา
หลังจากนั้นผูนําจะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดมาพิจารณาแลวจึงตัดสินใจแกปญหาดวยตนเองซึ่งการตัดสินใจนี้อาจจะ
สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของผูตามก็ได Consultative II) 
 ๕. ผูนํายอมใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ หลังจากนั้นผูนําและผูตามจะร
วมกันสรางและประเมินทางเลือกในการแกปญหาโดยใชมติของกลุมผูนําไมพยายามที่จะใชอิทธิพลของตนเพ่ือใหยอมรับ
วิธีการแกปญหาในแบบที่ตนตองการแตเต็มใจที่จะยอมรับและนําเอาวิธีแกปญหาของกลุมไปปฏิบัติ (Group Decision) 
 รูปแบบผูนําทั้ง ๕รูปแบบจะเหมาะสมกับสถานการณอยางใดอยางหนึ่งเทานั้นผูนําจะเลือกใชรูปแบบใดขึ้นอยู
กับปจจัยสําคัญ๒ประการคือผูนําแนใจวาการตัดสินใจนั้นมีคุณภาพและผูนําแนใจวาการตัดสินใจนั้นสมาชิกในกลุ
มยอมรับวาจําเปนตอการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
อํานาจของผูนํา ตามกฎหมายหลักการเหตุผล 



๕๙๑ 

 

 เมื่อมนุษยมารวมตัวกันมากเขาจนกลายเปนสังคมขนาดใหญความจําเปนที่จะตองมีกฎหมายก็เกิดขึ้นเพ่ือใชเปน
กฎเกณฑบังคับแกบุคคลในสังคมและเปนแนวทางในการปกครองรวมทั้งเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคม
เพ่ือใหมนุษยทุกคนอยูรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุขมีความเปนระเบียบเรียบรอยกฎหมายจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการ
ปกครองบานเมืองเปนไปอยางมีระบบและเกิดความสงบเรียบรอยขึ้นในสังคมทั้งสังคมภายในประเทศและสังคมโลกบุคคล
ตางๆในสังคมหรือในโลกนี้ยอมมีอํานาจหรือกําลังที่แตกตางกันไปตามฐานะหนาที่ที่ตนรับผิดชอบผูนําก็เชนเดียวกันยอมมี
อํานาจมากบางนอยบางตามตําแหนงที่รับมอบหมายดังนั้นเพ่ือความเขาใจในอํานาจและขอบเขตของอํานาจของผูนํา 
 กฎหมายบานเมืองของไทยในปจจุบันเกิดจากการศึกษากฎหมายที่เรียกวา“นิติวิธี”(Legal methodology)คือ
วิธีการศึกษากฎหมายวิธีการบัญญัติกฎหมายตลอดจนวิธีการใชและการตีความกฎหมาย  Civil Law มีที่มาจากระบบ
กฎหมายโรมันและไดรับการพัฒนาตอมาในประเทศตางๆในยุโรปไดแกฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีและไดขยายอิทธิพลไปยัง
ประเทศตางๆเชนสเปนเนเธอรแลนดกรีกเบลเยี่ยมและยังมีอิทธิพลตอไปยังประเทศในอเมริกากลางอเมริกาใตเอเชียและ
อาฟริกาอีกดวย 
 ในสวนของกฎหมายวิธีสบัญญัติไดแกกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความแพงสวน
กฎหมายสารบัญญัติไดแกกฎหมายอาญากฎหมายแพงและพาณิชยการบัญญัติขึ้นครั้งแรกของกฎหมายดังกลาวเปนผลมา
จากการไดรับโปรดเกลาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระประสงคใหกฎหมายของไทยอยูในฐานะ
ที่นานาอริยะประเทศใหการยอมรับเนื่องมาจากสนธิสัญญาบาวริงหรือหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหวางประเทศ
ไทย(สยาม)และประเทศอังกฤษรัฐธรรมนูญที่ทําการศึกษาคือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๐เนื้อหา
สําคัญของรัฐธรรมนูญคือรัฐธรรมนูญตองเปนตัวกําหนดกฎเกณฑสําคัญที่กระจางแจงชัดเจนสามารถใชเปนหลักในการ
ปกครองประเทศและเปนแนวทางในการจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
ไดมีสาระสําคัญเปนการสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพ่ิมข้ึนตลอดทั้งปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ในสวนของพระสงฆเอง มีพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับปจจุบันคือพ.ศ. ๒๕๐๕แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๓๕เหตุที่ใชพระราชบัญญัติ๒ฉบับคูกันเนื่องจากพระราชบัญญัติคณะสงฆพ .ศ. ๒๕๐๕มี
เจตนารมณในการรวมอํานาจใหสมเด็จพระสังฆราชทรงบัญชาการคณะสงฆทางมหาเถรสมาคมตามอํานาจกฎหมายและ
พระธรรมวินัยแตเนื่องจากการบัญญัติกฎหมายใชมาเปนเวลานานบทบัญญัติบางมาตราไม ชัดเจนไมเหมาะสมกับ
สภาพการณในป๒๕๓๕และในบางกรณีมิไดบัญญัติไวทําใหเกิดปญหามากมายในทางปฏิบัติเพ่ือใหไดใจความชัดเจนและ
สะดวกในการตีความดังนั้นพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕จึงถูกนํามาใชเพ่ิมเติมใหเหมาะสมสอดคลอง
กับสภาพการณในป๒๕๓๕และเพ่ือลดปญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติโดยเปนการแกไขและเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะ
สงฆพ.ศ. ๒๕๐๕๒๓ 
 
อํานาจของผูนําตามหลักพระพุทธศาสนา 
 การมีบารมีตามคติทางพระพุทธศาสนาจึงขึ้นอยูกับการกระทําของตนเองเปนสําคัญหากการกระทําของตนเองไม
วาในอดีตหรือปจจุบันไมดีผลที่ไดรับก็เปนผลที่ไมดีเพราะมนุษยจะตองเปนผูรับผิดชอบการกระทําของตนเองซึ่งเปนกฎที่
มีความยุติธรรมที่สุดเรียกวากฎแหงกรรมดังพระพุทธดํารัสวาสัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของตนเปนทายาทแหงกรรมมีกรรม
เปนกําเนิดมีกรรมเปนเผาพันธุมีกรรมเปนที่พ่ึงอาศัยกรรมยอมจําแนกสัตวใหเลวหรือประณีตบารมีเปนแหลงที่มาของ
อํานาจเพราะบารมีเปนทางหนึ่งที่จะทําใหอํานาจกลายเปนสิ่งที่ชอบธรรมกลาวไดวาบารมีคืออํานาจประเภทหนึ่งบารมี
และอํานาจมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดเพราะถึงแมวาจะมียศศักดิ์หรือตําแหนงหนาที่การงานสูงเพียงใดก็ตามแตถา
                                         

๒๓พระครูสมณธรรมสมาทาน, รวมพระราชบัญญัติคณะสงฆและกฎมหาเถรสมาคมที่ระลึกพระธรรมธีรราชมหามุนี, (กรุงเทพมหานคร: 
อาทรการพิมพ, ๒๕๔๑), หนา๕๗– ๖๐. 
 



๕๙๒ 

 

ขาดบารมีก็ไมสามารถปฏิบัติหนาที่หรือสิ่งที่ตองประสงคใหสําเร็จลงไดบารมีจึงมีความเกี่ยวพันธที่สําคัญกับเรื่องของ
การเมืองความรูเรื่องบารมีจึงพลอยทําใหรับรูเรื่องของการเมืองไปดวยบารมีสามารถแบงออกไดเปน๒ประเภทคือ 
 ๑) บารมีที่ติดตัวมาแตกําเนิดบารมีชนิดนี้ไมตองใชความพยายามขวนขวายแตอยางใดเชนการเกิดมาในชาติ
ตระกูลสูงร่ํารวยมีทรัพยมากบิดามารดาเปนผูมีอํานาจอยูแลวบารมีชนิดนี้เปนสิ่งที่ไดมาแลวในตอนกําเนิดแตการที่จะมี
บารมีตอตอไปหรือไมหรือวาจะรักษาบารมีนั้นใหอยูกับตนตลอดไปไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับบารมีในขอ๒ดวยคือ 
 ๒)บารมีที่เกิดจากการสั่งสมในปจจุบันคือเกิดการแสวงหาสรางสรรคขึ้นมาภายหลังบารมีชนิดนี้เปนสิ่งสําคัญมาก
เพราะจัดเปนกรรมปจจุบันเชนตอนเกิดมาเกิดในตระกูลชาวนาที่ยากจนแตอาศัยมุมานะความขยันหมั่นเพียรของตนเอง
ศึกษาเลาเรียนจนประสบความสําเร็จไดมีหนาที่การงานที่ดีบางครั้งไดเปนถึงนายกรัฐมนตรีที่มีอํานาจสูงสุดในการบริหาร
ประเทศท้ังนี้เปนบารมีที่สรางสรรคขึ้นในปจจุบันแตบารมีชนิดนี้ก็ข้ึนอยูกับบารมีในขอแรกดวยถาไมมีบารมีในอดีตชาติมา
สงเสริมสนับสนุนปจจุบันชาติจะสั่งสมอยางไรก็ยากลําบากมากเพราะกําลังกรรมมีไมเพียงพอการที่พระสัมมาสัมพุทธเจา
ไดตรัสรูธรรมเปนพระศาสดาเอกในโลกและทรงไดรับการเคารพเทิดทูนมานับพันๆปแลวนั้นมิไดขึ้นอยูกับการที่พระองค
ทรงบําเพ็ญบารมีหรือบําเพ็ญเพียรในปจจุบันชาติเพียงอยางเดียวแตพระองคทรงบําเพ็ญบารมีนานนับชาติไมถวนบารมีที่
พระองคทรงบําเพ็ญมานั้นมีทั้งระดับสามัญระดับกลางและระดับสูง 
 ในทางปฏิบัตินั้นผูนําคือหัวหนาของหนวยงานหรือผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานนั้นโดยเฉพาะผูนําใน
ทางการบริหารงานแลวจะประจักษชัดวาผูนําขององคการหรือหนวยงานคือผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานนั้นๆและ
เมื่อพิจารณาในแงของกลุมผูนําคือผูบริหารงานของกลุมโดยทําหนาที่เกี่ยวกับการอํานวยการการจูงใจการริเริ่มการ
ประนีประนอมและประสานงานสําหรับการศึกษาของกลุมพฤติกรรมนั้นจะเนนความสําคัญของภาวะหนาที่ของผูนํา
เกี่ยวกับการวินิจฉัยสั่งการเปนใหญพฤติกรรมตางๆดังกลาวของผูนําจะดําเนินไปไดก็โดยอาศัยอํานาจหนาที่และอํานาจ
บารมีเปนเครื่องมือทั้งในลักษณะที่เปนแบบพิธีการและไมเปนพิธีการทั้งนี้เพ่ือใหเกิดพลังรวมของกลุมทําใหการดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวคําวา “อํานาจหนาที่” นี้เปนผลที่เกิดจากความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่นั้นมีลักษณะ
เปนสิทธิ์เชนสิทธิในการวินิจฉัยสั่งการสิทธิในการบังคับบัญชาและสิทธิในการบริหารงานเปนตนอํานาจหนาที่เปนอํานาจที่
อยูในสถาบันทางการบริหารโดยอาจมีรัฐธรรมนูญกฎหมายระเบียบขอบังคับและธรรมเนียมประเพณีนิยมระบุใหไวแก
ผูบังคับบัญชาทุกตําแหนงที่มีการบังคับบัญชาตามลําดับขั้นของสายการบังคับบัญชาซึ่งเรียกวาสิทธิในการบังคับบัญชา
อํานาจหนาที่ซึ่งมีลักษณะเปนสิทธินี้หมายถึงอํานาจหนาที่ที่บุคคลใดก็ตามถาดํารงตําแหนงตามที่ไดระบุใหไวยอมจะทรง
สิทธิ์นั้น 

 สวนคําวา“อํานาจบารมี”ก็เปนอํานาจอีกชนิดหนึ่งในลักษณะของการใชสิทธิ์เปนความสามารถที่จะใชอํานาจให
ผูอ่ืนปฏิบัติตามคําสั่งไดเพียงใดอํานาจชนิดนี้ชอบเกี่ยวของโดยตรงกับทานที่ความรูความสามารถตลอดจนความสัมพันธ
ของผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือการที่จะใชอํานาจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติใหไดทั้งน้ําใจ
และผลงานนั้นเองในกรณีนี้จะเห็นไดประจักษแจงยิ่งขึ้นถาพิจารณาถึงผูนําซึ่งไปดํารงตําแหนงเดียวกันตางวาระกันผูนําแต
ละคนจะมีอํานาจบารมีไมเทาเทียมกันเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องผูนําจึงจําเปนจะตองทราบถึงแหลงที่มาของอํานาจชนิด
ตางๆซึ่งผูนําใชในการปกครองบังคับบัญชาหรือโนมนาวจิตใจใหผูอ่ืนคลอยตามดวยความเต็มใจโดยจะกลาวถึงที่มาของ
อํานาจในทัศนะของนักวิชาการที่กลาวถึงเรื่องอํานาจบารมีและเรื่องพละกําลังตางๆตามหลักพระพุทธศาสนาในการเปน
ผูนําปกครองบังคับบัญชาผูอ่ืนนั้นสิ่งที่เปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งของผูนําก็คืออํานาจในการบังคับบัญชาใหคนอ่ืน
เชื่อฟงและปฏิบัติตามเรื่องอํานาจและที่มาของอํานาจตางๆดังกลาวมานี้ก็เปนผลมาจากแนวความคิดของนักวิชาการที่
สนใจที่คนควาในดานนี้แตถาจะกลาวตามหลักของพระพุทธศาสนาก็มีพุทธภาษิตอยูบทหนึ่งที่วา “อํานาจยอมเปนใหญใน
โลก” 

 พุทธสุภาษิตบทนี้ไดชี้ใหเห็นวาอํานาจทําใหผูนําหรือผูปกครองเปนใหญไดเพราะวาการบังคับบัญชาขึ้นชื่อวา
อํานาจเกิดขึ้นในตนอยางหนึ่งเกิดขึ้นโดยตําแหนงหนาที่อยางหนึ่งอํานาจนี้ยอมเปนใหญในอันจะบงการทั้งปวงคนเราใน



๕๙๓ 

 

โลกยอมเกรงกลัวอํานาจแตอํานาจนั้นที่เปนใหญในโลกในที่นี้หมายถึงอํานาจที่ประกอบดวยคุณธรรมแตละประเภทก็ยอม
มีอํานาจเปนของตนเองในหลักพระพุทธศาสนาไดเรียกวา “พละ” คือกําลังหรือแรงของคนไว๘ประการ ดังนี้ 
 ๑) โกณฺณพลาทารกาทารกแรงรองให๒) โกธพลามาตุคามามาตุคามแรงโกรธ๓) อาวุธพลาโจราโจรแรงอาวุธ๔) อิสฺส
ริยพลาราชาโนพระราชาแรงอํานาจ๕) อชฺฌตฺติกพลาพาลาคนพาลแรงหาเรื่อง๖) นิชฺฌตฺติกพลาปณฺฑิตาบัณฑิตแรงรั้งสติ๗) 

ปติสงฺขานพลาพาหุสฺสุตาพหูสูตแรงพิจารณา๘) ขนฺติพลาสมณพราหฺมณาสมณพราหมณแรงขันติ 
 

อํานาจตามธรรมเนียมและประเพณี 

 อํานาจชนิดนี้ขึ้นอยูกับความเชื่อในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆวามีความศักดิ์สิทธิ์ในตนเองแลวผูนับถือ
ปฏิบัติอยูในกรอบของประเพณีนั้นอันเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปลักษณะของอํานาจนี้ผูวิจัยไดรวบรวมจากทานผูรู
ดังตอไปนี้ขนบธรรมเนียม (ประเพณี) หมายถึงสิ่งที่เรายอมรับปฏิบัติตามกันมาจนกลายเปนขนบธรรมเนียมประเพณีเปน
แนวทางปฏิบัติที่ทุกคนปฏิบัติกันโดยทั่วไปจนเกิดเปนความเคยชินและไมรูสึกวาเปนภาระหนาที่และเปนสิ่งที่ปฏิบัติมา
นานใชกันอยางแพรหลายการปฏิบัติก็ไมมีกฎหมายหรือขอบังคับใดใหปฏิบัติ แตพระพุทธเจาทรงวางระบบรูปแบบกา ร
บริหารและการปกครององคกรไว ๓ รูปแบบ คือ  
 ๑. ระยะตนหรือระยะแรกพระองคทรงปกครองเองโดยมีพระองคเปนพระประมุขวิธีที่รับผูเขามาอยูในปกครอง 
เรียกวา เอหิภิกขุอุปสัมปทา (พุทธาธิปไตยหรือปตาธิปไตย)   
 ๒. ระยะกลางหรือระยะท่ี ๒ ทรงมอบอํานาจใหอภิปูชนียภิกษุผูมีคุณธรรมชวยกันปกครองโดยมีพระพุทธเจาทรง
เปนองคพระประมุขวิธีรับบุคคลเขามาอยูในปกครองเรียกวาติสรณคมนูปสัมปทา (อภิปูชนียาธิปไตย)  
 ๓. ระยะปลายหรือระยะหลังทรงมอบใหสงฆเปนผูปกครองโดยมีพระพุทธเจาทรงเปนองคพระประมุขวิธีรับผูเขา
มาอยูในปกครอง เรียกวา ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา  
 ซึ่งระบบการปกครองระยะที่ ๓ นี้ ยังใชปกครองสงฆในสังฆมณฑลอยูในปจจุบันนี้ โดยมอบอํานาจใหสงฆเปน
ใหญมีสวนรวม ในการปกครองโดยตรง (สังฆาธิปไตย) เชนพระวินัยนั้นใชกับพระภิกษุทุกรูปทุกองคเสมอกันทําใหเกิด
ความเสมอภาคซึ่งก็เปนลักษณะสําคัญอยางหนึ่งของประชาธิปไตย ขอนี้นับวาสําคัญสําหรับสังคมสมัยพุทธกาล เพราะผูที่
เขามาบวชอาจมาจากวรรณะ ตางๆ คือพราหมณ กษัตริย ไวศยะ และศูทร ซึ่งมีธรรมเนียมและวิธีประพฤติตางกัน
จําเปนตองใหละเวนสิ่งเดียวกันและกระทําในสิ่งที่ทรงมีพุทธานุญาตเหมือนๆ กัน มิฉะนั้นจะเกิดการดูถูกดูหมิ่นกันเอง
และจากคนภายนอกเมื่อหลักการนี้ขยายไปถึงพุทธบริษัทจําพวกอ่ืนก็จะเกิดลักษณะสังคมพุทธคือสังคมที่ยอมรับความ
เสมอภาคของบุคคลโดยยกยองบุคคลตามคุณงามความดีที่กระทําซึ่งจะทําใหสังคมใหมนี้ตางกับสังคมที่เกิดจากศาสนา
พราหมณซึ่งยอมรับกันอยูในสมัยนั้นความเสมอภาคดังกลาวยังทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมอีกแงหนึ่ง
นอกจากเรื่องการยึดมั่นในธรรมเปนที่ตั้งความเสมอภาคทางกฎหมายนี้แมในปจจุบันก็ถือวาสําคัญ เพราะเปนหลักแหง
ความยุติธรรมและความเคารพในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยของบุคคลเทาเทียมกัน 

 การศึกษาภาวะผูนําในการบริหารงานของเจาอาวาสซึ่งเปนภารกิจในการแสดงความเปนผูนําและการบริหารงาน
ภายในวัดและเปนธุระหนาที่ความรับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติ ตําแหนงเจาอาวาสจัดเปนพ้ืนฐานที่สําคัญของตําแหนง
ผูปกครองทั้งหลายทุกตําแหนงเปนเครื่องพิสูจนและรับรองความสามารถของตําแหนงผูปกครองสงฆท้ังหลายไดเปนอยาง
ดี คือ ถาเปนเจาอาวาสไดดีก็สามารถที่จะเปนผูนําในตําแหนงอื่นๆ ไดดี ซึ่งมีผูใหความคิดเห็นไวดังนี้ 
 การบริหารหมูคณะ คือ การปกครองดูแล ตลอดทั้งแนะนําสั่งสอน อบรม พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ ที่มีอยู
หรือพํานักอยูในวัด ใหประพฤติอยูในพระธรรมวินัยตามกฎหมายบานเมือง กฎขอบังคับ ระเบียบคําสั่งและการประกาศ
ของมหาเถรสมาคม 

 เจาอาวาสตองมีความเปนผูนํามีความรับผิดชอบซึ่งมีหนาที่ ดังนี้ 
 ๑. บํารุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี 
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 ๒. ปกครองและสอดสองใหบรรพชิตและคฤหัสถที่มีที่อยูหรือพํานักอาศัยอยูในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม 

 ๓. เปนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ 
 ๓. ใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล 

บทบาทและอํานาจหนาที่การบริหารงานของเจาอาวาส 

 หนาที่ความเปนผูนําของเจาอาวาสดังกลาวในมาตรา ๓๗ นี้ เปนหนาที่โดยภาพรวมลักษณะงานอยางกวางๆ มิได
ชี้ชัดถึงวิธีปฏิบัติแตอยางใด เพราะวิธีปฏิบัตินั้นไดกําหนดโดยลักษณะงานดังนั้น ในความเปนผูนําของ เจาอาวาสที่ตอง
รับผิดชอบตามขอบขายของคณะสงฆที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ พระราชบัญญัติคณะสงฆ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ กฎหมายฉบับที่ ๓ ระบุไวชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของพระ
สังฆาธิการหรือเจาอาวาสตามภารกิจของคณะสงฆเจาอาวาสซึ่งเปนพระสังฆาธิการระดับวัดจึงตองมีวุฒิภาวะความเปน
ผูนําและการบริหารจัดการวัดใหเปนไปตามกฎระเบียบที่วางไว ดวยการนําพาองคกรสงฆใหบรรลุเปาหมายตามที่วางไว 
การแสดงความเปนผูนําหรือภาวะผูนําในการบริหารงานของเจาอาวาส ในที่นี้จะไดกลาวถึง ซึ่งมีดานตางๆ อาทิ เชน   
 ๑. ดานศาสนวัตถุ   
 ๒. ดานศาสนบุคคล   
 ๓. ดานศาสนพิธี  
 ๔. ดานการศึกษาอบรม ดังที่จะกลาวตอไป 

 พระสังฆาธิการคือผูปกครองสงฆซึ่งตามกฎมหาเถรสมาคมกําหนดใหมีจํานวน๑๑อันดับโดยมีเจาคณะภาคเปน
อันดับที่๑มีผูชวยเจาอาวาสเปนอันดับที่๑๑นั้นพระสังฆาธิการอันดับที่๙คือเจาอาวาสนับเปนพระสังฆาธิการที่มี
ความสําคัญมากที่สุดมีความรับผิดชอบสูงสุดดวยเหตุผล 

 ๑.เจาอาวาสเปนผูอยูใกลชิดพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาประชาชนและเด็กเล็กรูจักพ้ืนฐานของบุคคล
เหลานั้นดีกวาใครๆอยูใกลชิดเหตุการณทางพระศาสนาทั้งดีและรายยอมเขาใจปญหาตางๆและหาทางคลี่คลายปญหา
ตางๆ ไดงาย 

 ๒.ตําแหนงเจาอาวาสจัดเปนพ้ืนฐานที่สําคัญของตําแหนงผูปกครองสงฆทุกตําแหนงเปนเครื่องพิสูจนและรับรอง
ความสามารถของตําแหนงปกครองสงฆทั้งหลายไดอยางดีคือถาเปนเจาอาวาสไดดีก็มีหวังที่จะเปนเจาคณะตําบลหรือเจา
คณะตางๆไดดีภาวะผูนําการบริหารงานของเจาอาวาสนั้นเปนหนาที่โดยตรงของเจาอาวาสที่ตองรับผิดชอบและเปน
ภาระธุระแกพุทธศาสนิกชนหลายดานดวยกันโดยทั่วไปเจาอาวาสจึงมีหนาที่ตองบริหารใหเปนที่ยอมรับของประชาชน
ภิกษุสามเณรทั้งภายในวัดและนอกวัดดังนั้นเจาอาวาสมีหนาที่ ดังนี้ 
 ๑)บํารุงรักษาวัดจัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดีไมบกพรอง 
 ๒)ปกครองและสอดสองใหบรรพชิตและคฤหัสถที่มีที่อยูหรือพํานักอาศัยอยูในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัยกฎ
มหาเถรสมาคมขอบังคับระเบียบหรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม 

 ๓)เปนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ 
 ๔)ใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล และหนาที่เจาอาวาสดังกลาวในมาตรา๓๗นี้เปนหนาที่โดย
ภาพรวมลักษณะงานอยางกวางๆมิไดชี้ชัดถึงวิธีปฏิบัติแตอยางใดเพราะวิธีปฏิบัตินั้นไดกําหนดโดยลักษณะงานเปน๔
ประเภท คือ 

๑. หนาที่ตองปฏิบัติใหเปนรูปธรรมไดแก๑.๑การบํารุงรักษาวัดใหเปนไปดวยดีหมายถึงการกอสรางการ
บูรณปฏิสังขรณการปรับปรุงตบแตงการกําหนดแบบแปลนแผนผังซึ่งลวนแตเปนงานที่ตองทําดวยแรงเงินแรงงานและแรง
ความคิดอันเปนสวนสรางสรรคและเสริมสรางสวนที่เปนวัตถุใหปรากฏเปนรูปธรรมศาสนสถานและศาสนวัตถุของวัดวา
อารามตางๆจักไดรับการปรับปรุงพัฒนาใหเปนไปดวยดีดวยหนาที่เจาอาวาสขอนี้๑.๒การจัดกิจการของวัดใหเปนไปดวยดี
หมายถึงการจัดกิจการของวัดตามหนาที่ผูปกครองวัดและหนาที่จัดกิจการแทนวัดในฐานะผูแทนนิติบุคคลเชนการรับ
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ทรัพยสินการอรรถคดีกิจการเหลานี้เจาอาวาสจะตองจัดการใหเปนไปดวยดีคือเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบแบบแผน
หรือจารีตวาดวยการนั้น๑.๓การจัดการศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดีหมายถึงการดูแลรักษาการใชจายการจัด
ทรัพยสินของวัดตลอดจนการบัญชีทั้งสวนที่เปนศาสนวัตถุศาสนสถานและศาสนสมบัติของวัดที่ตนเปนเจาอาวาสให
เปนไปดวยดีคือใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

๒. หนาที่ในการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถในวัดไดแก๒.๑การปกครองบรรพชิตและคฤหัสถในวัดหมายถึงการ
คุมครองปกปองรักษาใหบรรพชิตและคฤหัสถผูที่มีอยูหรือพํานักอาศัยอยูในวัดนั้นไดเปนอยูดวยความผาสุกใหความ
อนุเคราะหในสวนที่อยูอาศัยและปจจัยตามสมควรหรือกลาวอีกในหนึ่งวาชวยบําบัดทุกขบํารุงสุขแกบรรพชิตและคฤหัสถ
ดังกลาวดวยพรหมวิหารธรรมตามควรแกเหตุ๒.๒การสอดสองบรรพชิตและคฤหัสถในวัดหมายถึงการตรวจตราและเอาใจ
ใสดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของบรรพชิตและคฤหัสถที่มีถิ่นที่อยูหรือพํานักอาศัยอยูในวัดนั้นใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยดีงามรวมถึงควบคุมและบังคับบัญชาบรรพชิตและคฤหัสถดังกลาวใหปฏิบัติตามพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหา
เถรสมาคมขอบังคบัระเบียบหรือคําสั่งมหาเถรสมาคมและรวมถึงการวากลาวแนะนําชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติดังกลาวดวย
ทั้งนี้เพ่ือความเจริญรุงเรืองแหงวัดและพระศาสนาอันเปนสวนรวม 

๓. หนาที่เปนธุระจัดการศึกษาและอบรม๓.๑การจัดการศาสนศึกษาหมายถึงการจัดใหมีการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรมใหบรรพชิตและคฤหัสถไดศึกษาเลาเรียนทั้งแผนกบาลีและแผนกธรรม (รวมถึงธรรมศึกษาอยูดวย)หรือเฉพาะ
แผนกใดแผนกหนึ่งซึ่งยึดแบบแผนตามจารีตประเพณีที่โดยปฏิบัติสืบมาโดยตรงไดแกการจัดตั้งสํานักศาสนศึกษาแผนก
ธรรมหรือการใหพระภิกษุสามเณรไปเรียนที่วัดใกลเคียงซึ่งมีสํานักศาสนศึกษาดังกลาว๓.๒การอบรมสั่งสอนพระธรรม
วินัยหมายถึงการจัดใหมีการอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตตามวิธีการที่กําหนดในคําสั่งมหาเถรสมาคมเรื่องให
ภิกษุสามเณรเรียนพระธรรมวินัยพ.ศ. ๒๕๒๘และการจัดใหมีการอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแกคฤหัสถในรูปแบบอ่ืนๆ
รวมถึงการฝกอบรมระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆเชนการ
ทํากิจวัตรประจําวันการฝกซอมสวดมนตฝกซอมเรื่องสังฆกรรมและพิธีกรรมทางพระศาสนาตลอดจนฝกอบรมการปฏิบัติ
ศาสนกิจของคฤหัสถเชนการทําวัตรสวดมนตประจําวันพระการสมาทานอุโบสถศีลและปฏิบัติศาสนพิธีอ่ืนๆ 

 ๔. หนาที่อํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลหนาที่อํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลนั้นเปนหนาที่
เชื่อมโยงผูกพันกับสังคมทั้งในสวนวัดและนอกวัดและเปนหนาที่อันเกี่ยวกับผลประโยชนทั้งโดยตรงและโดยออมซึ่งพอ
แยกไดโดยลักษณะคือ๔.๑การอํานวยความสะดวกแกบรรพชิตและคฤหัสถท่ีขอใชวัดเปนที่จัดบําเพ็ญกุศลทั้งท่ีเปนสวนตัว
และสวนรวม๔.๒การอํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลของวัดเองทั้งที่เปนการประจําและเปนการจร๔.๓การอํานวย
ความสะดวกแกประชาชนผูจะบําเพ็ญกุศลนอกวัดแตขอรับคําปรึกษาและความอุปถัมภจากเจาอาวาสหรือจากวัด๔.๔การ
สรางสถานที่เพ่ืออํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลเชนการสรางฌาปนสถานมีเมรุเผาศพศาลาเผาศพศาลาพักศพ
หรือศาลาบําเพ็ญกุศลและที่เก็บศพเปนตน 

 

อํานาจของเจาอาวาส 

 อํานาจเจาอาวาสหมายถึงสิ่งที่เปนอุปการะแกการปฏิบัติงานของเจาอาวาสเพ่ือใหงานที่ปฏิบัติเปนไปดวยดีเปน
สิ่งที่มีคูกับหนาที่เจาอาวาสมีไวเพ่ือใชบังคับบัญชาผูอยูในบังคับบัญชาโดยเฉพาะเกี่ยวกับบรรพชิตและคฤหัสถที่มีที่อยู
หรือพํานักอาศัยอยูในวัดนั้นดังที่ทานผูรูไดกลาวไวในมาตรา ๓๘ อํานาจเจาอาวาสมีหนาที่ดังนี้ 
 ๑) หามบรรพชิตและคฤหัสถซึ่งมิไดรับอนุญาตของเจาอาวาสเขาไปอยูอาศัยในวัด 

 ๒)สั่งใหบรรพชิตและคฤหัสถซึ่งไมอยูในโอวาทของเจาอาวาสออกไปเสียจากวัด 

 ๓) สั่งใหบรรพชิตและคฤหัสถที่มีที่อยูหรือพํานักอาศัยในวัดทํางานภายในวัดหรือใหทําทัณฑบนหรือใหขอขมา
โทษในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถในวัดนั้นประพฤติผิดคําสั่งเจาอาวาสซึ่งไดสั่งโดยชอบดวยพระธรรมวินัยกฎมหาเถร
สมาคมขอบังคับระเบียบหรือคําสั่งของมหาเถรสมาคมตองมีบรรยากาศแหงศาสนกิจอยูตลอดเวลาเชนมีการไหวพระมี
การสวดมนตมีการทําสังฆกรรมเปนประจําตามพระวินัย 



๕๙๖ 

 

 

ธรรมสําหรับผูนํา 
 ผูใดมีคุณธรรมตามพรหมวิหาร๔ผูนั้นแลไดชื่อวาเปนผูมีพระคุณอันยิ่งใหญเพราะผูที่มีคุณธรรมตามพรหมวิหาร
คือผูที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติเกื้อกูลตอผูอื่นโดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้  
 ๑.เมตตามีความรักใครปรารถนาดีที่จะใหเปนสุขหมายถึงพฤติกรรมมีความหวังดีเพ่ือใหผูอ่ืนมีความสุขมีจิตใจแผ
ไมตรีจิตสนิทสนมกับผูนอยหวังความดีงามแกเขาอยากใหเขามีความสุขไมอยากใหมีอันตรายจากความอาฆาตบาดหมาง
ใจกันปรารถนาใหมีความสามัคคีกลมเกลียวกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันหวังใหเขาเจริญดวยความรูความสามารถอันเปน
ทางใหเกิดลาภยศและชื่อเสียงรักษาตนใหไดรับความสุขโดยสวัสดิภาพเมตตาธรรมเปนเครื่องบํารุงอัธยาศัยรอยใจใหจิต
คิดเอ้ือเฟอเผื่อแผกันชําระลางเสียซึ่งมลทินคือความพยาบาทความเห็นแกตัวความเห็นแกไดความเห็นแกประโยชนถาดวง
จิตมีเมตตาแลวจะปองกันความคิดวิปริตในทางทําลายใหรายปายสีในทางเสียหายไมเปนความจริงไดสังคมก็อยูเปนสุข
องคการก็สามัคคี 

 ๒. กรุณามีความสงสารคิดจะชวยใหพนทุกขหมายถึงพฤติกรรมหวังดีเมื่อเห็นผูอ่ืนมีความทุกขรอนตกทุกขไดยาก
ก็รูสึกสงสารหวั่นใจไปตามเมื่อเห็นเขามีความทุกขกรุณาธรรมเปนเครื่องปราบปรามจิตใจไมใหคิดเบียดเบียนคนอ่ืน ให
ไดรับความลําบากในการทํางานกิจกรรมตางๆยอมมีความลําบากทั้งกายและใจจึงมีความเห็นใจพลอยหาวิธีไมใหเกิดความ
ลําบากแกผูทํางานดวยการอํานวยความสะดวกสนับสนุนอุปกรณเครื่องมือใหเต็มกําลังในการทํางาน 

 ๓. มุทิตามีความยินดีเมื่อผูอ่ืนไดดีหมายถึงความชื่นบานในเวลาที่ผูอ่ืนไดรับความดีเมื่อเขามีความเจริญดวย
ความรูความสามารถเจริญดวยลาภยศและชื่อเสียงพลอยชื่นชมยินดีตามดวยคุณธรรมมุทิตาธรรมเมื่ออยูในดวงจิตผูใดผู
นั้นยอมปราบปรามซึ่งความริษยาอิจฉาตารอนในคุณงามความดีของผูอ่ืนไดรับความดีอดรนทนไมไดเรารอนขุนเคือง
หงุดหงิดงุนงานความริษยาอิจฉาเปนโทษทําลายความสามัคคีความเจริญของหมูคณะเมื่อเกิดขึ้นยอมชักนําจิตใหวิปริตไป
ตางๆนานาคิดแตอุบายในการทําลายยุยงใหเสียหายแมเหตุแหงความไมเปนจริงมีแตมุทิตาธรรมที่ปราบปรามความอิจฉา
ริษยาของคนในสังคมในองคการไดเมื่อมีมุทิตายอมไดรับความนิยมนับถือจึงเปนคุณธรรมที่ควรปลูกฝงใหมีในใจของ
บุคลากรในหนวยงานของทุกหนวยงาน 

 ๔.อุเบกขามีการวางตนเปนกลางมีความวางเฉยไมเสียใจไมดีใจเมื่อสถานการณไมเอ้ือที่จะแสดงพฤติกรรมตาม
คุณธรรมความมีเมตตากรุณาและมุทิตาจิตไดอุเบกขาธรรมเปนคุณธรรมของผู ใหญผูนําหัวหนาพนักงานที่ปกครอง
พนักงานเจาหนาที่หมูคณะที่ตองประพฤติอยางสม่ําเสมอเมื่อมีผูประพฤติดีก็ตองชมยกยองสรรเสริญคุณงามความดีของ
เขาแตเมื่อมีผูประพฤติไมดีก็ตองถูกตําหนิลงโทษตามกรณีของความผิดไมตัดสินเอนเอียงเพราะอํานาจอคติที่ผิดๆนี่คือ
พฤติกรรมมีอุเบกขาธรรมสังคหวัตถุเปนหลักธรรมสังเคราะหซึ่งกันและกันธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวคือยึดเหนี่ยวใจบุคคล
ธรรมหัวขอนี้เหมาะสําหรับผูปกครองผูบริหารในการผูกน้ําใจคนไวเพราะผูบริหารมีความจําเปนตองบริหารคนเปนจํานวน
มากถาผูบริหารไมมีหลักการบริหารที่ดีแลวการบริหารจะมีปญหาตามมาอยางแนนอนแตถาผูบริหารใชหลักธรรมนี้ในการ
บริหารแลวใครๆก็ตองการอยูภายใตการปกครองสังคหวัตถุ๔ประการ๒๔คือ 

 ๑.ทานคือการปนสิ่งของที่ควรใหการเสียสละแบงปนชวยเหลือกันดวยวัตถุสิ่งของตลอดถึงใหความรูการแนะนํา
สั่งสอน 

 ๒.ปยวาจาคือการกลาววาจาอันเปนที่รักวาจาดูดดื่มน้ําใจหรือวาจาซาบซึ้งใจกลาวคือการกลาววาจาไพเราะ
สุภาพออนหวานสมานสามัคคีมีประโยชนประกอบไปดวยเหตุผล 

 ๓.อัตถจริยาคือการประพฤติเปนประโยชนขวนขวายชวยเหลือกิจการบําเพ็ญสาธารณประโยชนตลอดถึง
ชวยเหลือแกไขปรับปรุงสงเสริมในทางจริยธรรมแกผูใตปกครอง 

                                         

๒๔สํ .ม. (ไทย)๓๐/๕๗๓/๓๐๙. 
 



๕๙๗ 

 

 ๔.สมานัตตตาคือความมีตนเสมอไดแกการวางตนเสมอตนเสมอปลายปฏิบัติสม่ําเสมอในผูใตปกครองทั้งหลาย
และเสมอในสุขทุกขโดยรวมรับรูแกไขตลอดถึงวางตนเหมาะแกฐานะภาวะบุคคลเหตุการณสิ่งแวดลอมถูกตองตามธรรม
ในแตกรณี 
 อคติ ๔ผูปกครองผูบริหารผูนํา ตองไมเปนผูลําเอียงตองวินิจฉัยในเรื่องตางๆดวยความยุติธรรมเวนอคติไม
ตัดสินใจโดยผลุนผลันในขุททกนิกายชาดกกลาววาผูปฏิบัติเชนนี้จะไมตองมลทินหรือไดรับการติเตียนจากคนทั่วไปเปรียบ
เหมือนดอกบัวที่เกิดในสระที่มีเปลือกตมแตก็มีสีขาวสะอาดผุดผองอคติ๔ไดแก 
 ๑. ลําเอียงเพราะชอบเปนการกระทําในสิ่งที่ไมควรกระทําดวยความชอบพอรักใครกันเชนการใหลาภยศการ
ตัดสินความหรือตัดสินอื่นๆดวยอํานาจความพอใจของตน 
 ๒. ลําเอียงเพราะความชังเปนการกระทําในสิ่งที่ไมควรกระทําดวยความเกลียดชังไมชอบกันเชนการไมใหลาภยศ
หรือการตัดสินความหรือตัดสินอ่ืนๆดวยอํานาจความเกลียดชัง 
 ๓. ลําเอียงเพราะความหลงเปนการกระทําในสิ่งที่ไมควรกระทําดวยความโงเขลาเชนการใหลาภหรือไมใหลาภยศ
การตัดสินความหรือตัดสินอื่นๆดวยอํานาจความโงเขลา 
 ๔. ลําเอียงเพราะความกลัวเปนการกระทําในสิ่งที่ไมควรกระทําดวยความกลัวเชนการใหลาภหรือไมใหลาภยศ
การตัดสินความหรือตัดสินอื่นๆดวยอํานาจความกลัว 
 สรุปความวา พระสังฆาธิการยุคใหมและใจผูนําควรมีการสรางบทบาทหนาที่ของคณะสงฆ ประมวลและจัดระบบ
ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการความรูเพ่ือประโยชนในการพัฒนา ชุมชน ทองถิ่น องคกรชุมชน และประชาสังคม ของคณะสงฆ 
ซึ่งดําเนินการเสาะสรรหาประมวลและจัดระบบความรูที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดการวัด การจัดการเครือขาย การจัดการ
หนวยจัดการความรูอ่ืนๆ ที่สําคัญและเปนประโยชนมีการประสาน เชื่อมโยง สงเสริม สนับสนุน เสริมสราง ติดตาม
ประเมินผล รวมพัฒนา และรวมสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรูในองคกรของพระสงฆในอําเภอ ในรูปแบบ มิติ
ระดับตางๆ และรวมถึงการประมวลความรู การสรางความรู วิธีการเรียนรู การเก็บความรู การใชประโยชนจากความรู 
การเผยแพรความรู การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู การพัฒนาความรู การสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับความรูวิธีการเรียนรู
การจัดการความรูอ่ืนๆ ที่สําคัญและเปนประโยชน สรางการประสาน เชื่อมโยง สงเสริม สนับสนุน เสริมสรางติดตาม
ประเมินผล รวมพัฒนา และรวมสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับ การสรางชุดการเรียนรูเครื่องมือการเรียนรูการจัดฝกอบรมจัด
กระบวนการเรียนรู การประสานเครือขายวิทยากรการเรียนรูเพ่ือประโยชนรวมกันในการจัดการความรูในการพัฒนา
พระสงฆในอําเภอเมืองระยองใหเจริญรุงเรืองและพรอมที่กาวขึ้นเปนผูนํารองรับองคความรูสําหรับสิ่งใหมๆ ในอนาคต
ตอไป 
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาบทบาทการปกครองคณะสงฆ         ของ    พระสังฆาธิการ 
๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ         ตอบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการ โดยจําแนกตามปจจัย    
สวนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการ  

 
การวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ที่ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน  ๒๗๕ รูป   วิเคราะหขอมูล โดยการหาคาความถี่ 
(Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ
คาที (t-test) ทดสอบคาเอฟ (F–test)    โดยการวิเคราะหความแปรปรวนชนิดทางเดียว  (One way Analysis of 
Variance) และสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Dept Interview) จากผูใหขอมูลหลักจํานวน ๙ รูป/คน 

 

ผลการวิจัยพบวา ๑. ความคิดเห็น พบวา พระภิกษุ มีความคิดเห็นตอบทบาทการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการ 
โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ  ๔.๖๔ และเม่ือพิจารณาเปนดาน พบวา อยูในระดับมากที่สุด  
 

 ๒ ผลการเปรียบเทียบบทบาทดานการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการ จําแนกตามสถานภาพสวน
บุคคล  พบวา ปจจัยสวนบุคคล มีผลทําใหความคิดเห็น  การปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการ  ไมแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๕ ซึ่งเปนการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
 ๓. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ  พบวา ดานการปกครองตามพระธรรมวินัย พระสงฆ ไมอยูในธรรมวินัย 
ดานการปกครองตามกฏหมายคณะสงฆ พระสงฆใหความสําคัญตอกฎหมายคณะสงฆคอนขางนอย ดานการปกครองภายในวัด 
พระสงฆ ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัด  ขอเสนอแนะ     ดานการปกครองตามพระธรรมวินัย ไดแก ควรวางกฎระเบียบแก
พระภิกษุ สามเณรผูไมอยูในธรรมวินัย ดานการปกครองตามกฏหมายคณะสงฆ ควรมีการอบรม ในเรื่องขอวัตร ปฏิบัติให
พระภิกษุสามเณร    ดานการปกครองภายในวัด ควรเขมงวดในการใชระเบียบ วินัย แกผูไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัด 
 
 ๔. ผลจากการสัมภาษณ พบวา บทบาทการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการ        ดานการปกครองตาม
พระธรรมวินัย คณะสงฆ มีความอบอุนในเรื่องการปกครองของผูบริหาร หรือพระสังฆาธิการ ดานการปกครองตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ  มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และออกกฎระเบียบการปกครองมาใชบังคับกับพระภิกษุ สามเณร ที่
ออกนอกกรอบความเปนพระ  เพ่ือความเปนระเบียบสวยงามของคณะสงฆไทยอยางดี  ดานการปกครองภายในวัด พระ
สังฆาธิการคอนขางเขมงวดตอกับขอวัตรปฏิบัติเปนอยางมาก เพราะปจจุบันพระภิกษุ สามเณรไมใหความสําคัญ และไม
เคารพในกฎระเบียบที่พระสังฆาธิการสรางหรือกําหนดขึ้น อีกทั้งในสวนของพระสังฆาธิการเอง ก็ควรที่จะประพฤติตน



๕๙๙ 

 

เปนแบบอยางที่ดี      แกพระภิกษุ สามเณร และบุคคลภายใตการปกครองใชหลักธรรมเขามาชวยในการปกครอง           
ไมปกครองโดยมีอคติ ใหความเสมอภาคแกทุกคนหรือทุกรูปอยางเทาเทียมกัน   
 
คําสําคัญ   บทบาทการปกครอง  คณะสงฆ    พระสังฆาธิการ 
 
 
Abstract 

 The objectives of this research were (1): to study of the roles of Sangha administration of the 
Sangha administrators (2): to compare the opinion of the roles of Sangha administration of the Sangha 
administrators classified by personal factors        (3): to study the problems, obstacles and suggestions 
in the roles of Sangha administration of the Sangha administrators . 
 This research was a Mixed Research Method. We used both quantitative research and survey 
research. The populations used in this study were 275  monks. The tool used to collect the data was 
questionnaire. We analyzed the data to find out the frequency, percentage, mean and standard 
deviation.  We used One way Analysis of Variance to find out the result of t- Test and F- Test. The 
qualitative research was done by In-Depth Interview of 9 Key Informants and was analyzed by Content 
Analysis Technique. 
The result of this research found that; 
 
1. The overall opinion of monks about the roles of Sangha administration of the Sangha administrators 
was at the highest level. The average was 4.64.  When we considered in each factor found that it was 
high to highest in all level. 
 
 2 The comparison of the roles of Sangha administration of the Sangha administrators classified by 
personal status found that the personal factor was different significance level of 0.05, which rejected 
the hypothesis. 
 
3. Problems, obstacles and suggestions on the roles of Sangha administration of the Sangha 
administrators and the principle factor found that monks did not followed according to the principle. 
The monks were relatively less interest to the law. They did not follow the regulations of the temple. 
The suggestions were that they should be trained in the observances and practice for monks.  There 
should be the strictly measurement on the use of discipline for monks and novices who lived in the 
temple. 
 
4. The results of the in-depth interviews showed that the Sangha administration of the Sangha 
administrators in the discipline of administration, The monks were in warm of the administrators. The 
ruling monks could be modified form and regulations to govern. They used of force against monks who 
violated the principles. They ruled their subordinates to meet a beautiful mess of Thailand monks. In 
the temple administration, The Sangha administrators had strictly controlled their subordinates.  
Because the monks however, given the novice and did not respect the rules of Buddhist Monks created 



๖๐๐ 

 

or established. The Buddhist Monks of itself should behave as a good model for the monks and people 
under the principles. They did not rule with bias, but for the equality of all people as well. 
Keywordas : roles,  Sangha administration,  Sangha  administrators   
 
บทนํา  
 ประเทศไทยเปนสังคมที่มีศาสนาประจําชาติวัฒนธรรมเปนสวนมากพระพุทธศาสนา          จึงมีความสําคัญกับ
ทุกองคการจึงมีผูบริหารหรือผูจัดการในระดับตางๆ คนไดนับถือพระพุทธศาสนา     มาเปนเวลายาวนานจึงเห็นไดวาบทบาท
สําคัญในการดํารงชีวิตของคนไทยทุกยุคทุกสมัย พระสงฆซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งทางพระศาสนา จึงควรจะมีบทบาทสําคัญที่
จะทําหนาที่เผยแผความรูอธิบายหลักธรรมใหแกประชาชนไดเขาใจและนําไปปฏิบัติเพ่ือทําใหการดําเนินงานของหนวยงาน
ตางๆ ภายในองคการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆ  
จึงมีความสําคัญตอการสรางความเขมแข็งและดํารงอยูอยางมั่งคงของพระพุทธศาสนากับสังคมไทย      คือการดําเนินงานให
เปนไปดวยความราบรื่นรวดเร็วเรียบรอยและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดพระสงฆ       มีบทบาทหลักในการเผยแผพระธรรมคํา
สอนถือเปนหนาที่หลักที่พระสงฆจะตองทําใหเกิดขึ้นตองปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพ่ือความศรัทธาเลื่อมใสแกพุทธศาสนิกชน
ที่พบเห็นและเปนแรงจูงใจใหพุทธศาสนิกชนหันมาเขาวัดรักษาศีลปฏิบัติธรรมองคการคณะสงฆจึงตองพัฒนางานใหประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายหรือใหเปนไปในทิศทางที่จะบรรลุวัตถุประสงคจะตองมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานทุกคน       
ในองคการก็จะมีความสุขและความพึงพอใจดวยกันทุกฝายเพ่ือที่จะเพ่ิมพูนศักยภาพในชีวิตและพัฒนาจิตใจใหผองใสสามารถ
ที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมปจจุบันอยางมีความสุขไดก็คือวัด๑ และพระสงฆผูที่มีบทบาทดานการปกครองที่เรียกวาพระสังฆาธิ
การ จึงมีหนาที่ในการปกครองและการบริหารกิจการ     คณะสงฆใหเปนไปดวยความเรียบรอยจึงเปนเงื่อนไงที่สําคัญที่จะบงชี้
ความสําเร็จในการสงเสริมกิจการพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนถาวรสืบไปดังคํากลาวที่วาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจาชาติจะ
รุงเรืองสืบไปก็ดวยการอาศัย        พระสังฆาธิการเปนสําคัญ เนื่องจากพระสังฆาธิการเปนผูใกลชิดประชาชน โดยเฉพาะพระ
สังฆาธิการระดับเจาอาวาสซึ่งเปนที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนและมีบทบาทโดยตรงตอการบริหารกิจการคณะสงฆใหดํารง
สืบไป๒ พระสังฆาธิการผูมีหนาที่บริหารและปกครองวัดที่อยูใกลชิดชาวบานมากที่สุดพระพุทธศาสนาจะเจริญเรืองก็เพราะ
ความเลื่อมใสของชาวบานเจาอาวาสยอมเปน      ตัวจักรสําคัญในความเจริญของพระพุทธศาสนา  
 

ดังนั้น การพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชนเจาอาวาสจะตองเปนบุคคลที่ประชาชนเคารพนับถือเปนที่ศรัทธา
ของประชาชนในพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดระบุไวในมาตรา ๕ ทวิ วาคณะสงฆหมายความวาบรรดา
พระภิกษุที่ไดรับบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปชฌายตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายที่ใชบังคับกอนพระราชบัญญัตินี้
ไมวาจะปฏิบัติศาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจักร๓ ในหมวดที่วาดวยการปกครองคณะสงฆไดระบุไวในมาตรา๒๐วาคณะสงฆ
ตองอยูภายใตการปกครองของมหาเถรสมาคมการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามที่กําหนด                ในกฎ
มหาเถรสมาคม มาตรา ๕ ทวิ ทั้งนี้จากพระราชบัญญัติดังกลาวไดระบุใหมหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้  

 
(๑ ) ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงาม (๒) ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร (๓ ) ควบคุม

และสงเสริมการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะหการเผยแผการสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ (๔) 
รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา (๕) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆตามบทที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอ่ืน 

                                         

๑กรมการศาสนา, รายงานวิจัยแนวทางการพัฒนาพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๐), หนา ๒. 
๒กองแผนงาน, กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ, คูมือพระสังฆาธิการวาดวยพระราชบัญญัติกฎ ระเบียบ และคําสั่งของ

คณะสงฆ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๒), หนา๘. 
๓กองทุนเพื่อกิจกรรมของคณะสงฆ, พระราชบัญญัติคณะสงฆและกฎมหาเถรสมาคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบริษัท

สหธรรมิกจํากัด, ๒๕๔๕), หนา๒๕.  



๖๐๑ 

 

เพ่ือการนี้ใหมหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคมออกขอบังคับวางระเบียบออกคําสั่งมีมติหรือออกประกาศโดย
ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใชบังคับไดและจะมอบใหพระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการตามมาตรา ๙ เปนผูใชอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่งก็ได จากพระราชบัญญัติดังกลาวนี้   ทําใหพระสังฆาธิการ
มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นในการจรรโลงพระพุทธศาสนาและชวยสงเคราะหสังคมตามวิถีทางและหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา๔ การปกครองคณะสงฆยึดตามเขตการปกครองของบานเมือง        และวิธีการปกครองคณะสงฆที่กําหนดไว
ในกฎหมาย และกฎมหาเถรสมาคม เปนหลัก ของการปกครองคณะสงฆ มีผูบริหารคณะสงฆภายในจังหวัด คือ เจาคณะจังหวัด 
เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล และเจาอาวาสวัด เหลานี้ ทั้งหมดลวนเปนพระสังฆาธิการ 

 

แตการปกครองของพระสังฆาธิการ ในปจจุบัน มีปญหาทางดานการควบคุมความประพฤติพระภิกษุ สามเณร 
เพราะวาปจจุบัน สังคมทางโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว พระสงฆบางรูปก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามสังคม ให
ความสําคัญตอพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ      และระเบียบวินัยของวัด ขาดความสํารวม มีพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมแกความเปนบุคคลที่ประชาชนศรัทธา ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้ยอมนํามาซึ่งความเสื่อเสียแกตัวบุคล หมูคณะ และ
องคกรสงฆหรือคณะสงฆ     ทําใหพระพุทธศาสนาเกิดความมัวหมองได ซึ่งถาเปนเชนนี้ตอไปประชาชนที่พบเห็น
พฤติกรรมดังกลาว ยอมไมศรัทธาในพระสงฆได ดังนั้นพระสังฆาธิการ ควรตระหนักถึงปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้น และควร
หาแนวทางแกไขอยางจริงจัง เพ่ือรักษาไวซึ่งศรัทธาของสาธุชนใหมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยางไมเสื่อมคลาย 

ดวยเหตุผลดังกลาวผูศึกษาจึงมีความสนใจ ที่จะศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆที่มีตอบทบาททางดานการปกครองคณะ
สงฆของพระสังฆาธิ เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนและพัฒนาการบริหารงานของคณะสงฆใหเปนไปอยางมีคุณภาพ 
เทียบเทากับองคการขางนอก ทั้งนี้ ยังเปนกรณีศึกษาเพ่ือนําไปวางแผนพัฒนากิจการคณะสงฆในจังหวัดอ่ืนๆ ดวย เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคของการบริหารงานของคณะสงฆตอไป 

 

๑. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

๑.๑ เพ่ือศึกษาบทบาทการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการ  
๑.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆตอบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการ โดยจําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล 

๑.๓ เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการ  
 

๒. ขอบเขตการวิจัย 

 

งานวิจัยเรื่อง “บทบาทการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการ มีการกําหนดขอบเขตไวดังนี้ 
 

๒.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 
 

 ในการวิจัยศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตเนื้อหาโดยการทบทวนเอกสารจากพระไตรปฎกเอกสารตําราที่
เกี่ยวของ ไดแก เอกสาร ตํารา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ ๒๕๐๕ และ ๒๕๓๕ และกฎ

                                         

๔พระปลัดเกียรติศักดิ์ สินทวีวรกุล, “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดกระบี่”, วิทยานิพนธ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (การบริหารการศึกษา), (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๘).  



๖๐๒ 

 

มหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ ซึ่งประกอบดวย ๓ ดาน (๑) ดานการ
ปกครองตามพระธรรมวินัย       (๒) ดานการปกครองตามกฏหมายคณะสงฆ (๓) ดานการปกครองภายในวัด 
 

๒.๒ ขอบเขตดานตัวแปร 
 
 ๑) ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ๑. 

อายุ  ๒. จํานวนพรรษา ๓. วุฒิการศึกษาสามัญ ๔. ตําแหนง ๕. วุฒิการศึกษา     ทางนักธรรม ๖. วุฒิการศึกษาทางบาลี 
  ๒) ตัวแปรตาม (Independent Variables) ไดแก ความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารกิจการคณะสงฆ
ของพระสังฆาธิการดานการปกครอง ในอําเภอเมือง ประกอบดวย (๑) ดานการปกครองตามพระธรรมวินัย (๒) ดานการ
ปกครองตามกฏหมายคณะสงฆ (๓) ดานการปกครองภาย ในวัด 
  
 ๒.๓ ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

          (๑) ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดประชากรจากการใหตอบแบบสอบ ถามคือพระภิกษุ 
จํานวน ๘๘๑ รูป๕ 

         (๒) กลุมตัวอยาง ที่ใชในการตอบแบบสอบถามของการวิจัยครั้งนี้ไดแกพระภิกษุ จํานวน ๒๗๕ รูป  ซึ่งไดมา
โดยใชสูตรของ Taro Yamane ซึ่งใชระดับความเชื่อมั่นที่ ๐.๐๕ ๖   

(๓) ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) ผูใหขอมูลสําคัญ
จํานวน ๙ รูป/คน  
 

  ๒.๔ ขอบเขตดานพื้นที่ 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเขตพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะวัด 
 
๒.๕ ขอบเขตดานระยะเวลา 
 
ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาจะทําการศึกษาวิจัยตั้งแตเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกุมภาพันธ๒๕๕๘  รวม

ระยะเวลา ๑๐ เดือน 
 

๓. สมมติฐานการวิจัย 
 

๓.๑ พระสงฆท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการการปกครองคณะแตกตางกัน 
๓.๒ พระสงฆที่มีพรรษาตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการการปกครองคณะสงฆ       ของ  พระสังฆาธิการ 

แตกตางกัน 
๓.๓ พระสงฆที่มีวุฒิการศึกษาสามัญตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการการปกครอง  คณะสงฆของพระ

สังฆาธิการ แตกตางกัน 

                                         

๕สํานักเลขานุการเจาคณะอําเภอเมือง, สถิติจํานวนภิกษุสามเณร, (ระยอง: เอกสาร,๒๕๕๗), หนา ๒. 
๖บุญชมศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องตน, พิมพครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน, ๒๕๔๕), หนา ๔๓. 



๖๐๓ 

 

๓.๔ พระสงฆท่ีมีวุฒิการศึกษาทางธรรมตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิ
การ แตกตางกัน 

๓.๕ พระสงฆที่มีวุฒิการศึกษาทางบาลีตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการการปกครอง  คณะสงฆของพระ
สังฆาธิการ แตกตางกัน 

๓.๖ พระสงฆที่มีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการการปกครองคณะสงฆ      ของพระสังฆาธิการ 
แตกตางกัน 
 
๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การศึกษาครั้งนี้  เปนการศึกษา บทบาทดานการปกครองของพระสังฆาธิการ การทบทวนเอกสารจาก
พระไตรปฎก เอกสาร ตําราที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ ๒๕๐๕ และ ๒๕๓๕ และกฎมหาเถร
สมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ  โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual 
Framework) ประกอบดวยตัวแปรตน (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 

 
๑) ตัวแปรตน (Independent Variables) ปจจัยสวนบุคคล ๑. อายุ ๒. จํานวนพรรษา    ๓. วุฒิการศึกษา

สามัญ ๔. วุฒิการศึกษาทางธรรม ๕. ตําแหนง  
 
๒) ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  ความคิดเห็นของพระสงฆที่มีตอบทบาทดาน การปกครองของ

พระสังฆาธิการ ดังนี้ (๑) ดานการปกครองตามพระธรรมวินัย (๒) ดานการปกครองตามกฏหมายคณะสงฆ (๓) ดานการ
ปกครองภายในวัด   
 
๕. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่อง “บทบาทการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการ”ไดดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
 
๕.๑ รูปแบบการวิจัย 
 
งานวิจัยเรื่อง “บทบาทการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการ” ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 

Method Research) โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ            (Key  
Informant) เพ่ือสนับสนุนขอมูลเชิงปริมาณ 
 

๕.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

๕.๒.๑ ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดประชากรจากการ   ใหตอบแบบสอบถาม
คือพระภิกษุ จํานวน ๘๘๑ รูป 
      ๕.๑.๒ ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) กลุมตัวอยางไดจากพระสงฆ จํานวน ๘๘๑ รูป ที่ไดจาก

สูตรของ Taro Yamane ซึ่งใชระดับความคลาดเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นจํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ ๒๗๕ รูป 
    



๖๐๔ 

 

๕.๓ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
 

๕.๓.๑. แบบสอบถาม ที่ใชในการวิจัย เรื่องบทบาทการปกครองคณะสงฆของ พระสังฆาธิการ ครั้งนี้ ประกอบดวย 

๑) แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ  เปนแบบปลายปดให
เลือกตอบ  

๒) แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการ        จํานวน ๓ ดาน 
ประกอบดวย 

 (๑) ดานการปกครองตามพระธรรมวินัย  
 (๒) ดานการปกครองตามกฎหมายคณะสงฆ  
 (๓) ดานการปกครองภายในวัด 
 

๕.๓.๒ แบบสัมภาษณ 
     แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการปกครองคณะสงฆของ พระ
สังฆาธิการ มีลักษณะเปนแบบปลายเปดใหตอบโดยเสรี ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการสรางดังตอไปนี้ 

 

๕.๔ การวิเคราะหขอมูล 

 

๕.๔.๑ การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

     ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร โดยใชสถิติ 
ดังนี้ 

 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง        และพรรณนาบทบาท
ดานการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิ สถิติท่ีใชคือคาความถี่ (Frequency),คารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย (Mean), คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาประสิทธิภาพ         การปกครองของพระ

สังฆาธิการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลสถิติที่ใช     คือการทดสอบคาที (t-test) กรณีตัวแปรตนสองกลุม และการทดสอบคา
เอฟ (F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรตนตั้งแตสามกลุมขึ้นไป เมื่อ
พบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD (Least Significant Difference) โดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด (Open ended Question) วิเคราะหโดยใชเทคนิคการ

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท นําเสนอเปนความเรียงประกอบตาราง โดยการแจก
แจงความถี่ของผูตอบคําถามปลายเปด 

 

๕.๔.๒ การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ 
   ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณโดยวิธีการดังนี้  
๑) นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาถอดเสียงและบันทึกเปนขอความ 



๖๐๕ 

 

๒) นําขอความจากการสัมภาษณและการจดบันทึกมาจําแนกเปนประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่
เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการวิจัย 

 
๓) วิเคราะหคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา  

(Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
 

 ๔) สังเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยและนําเสนอตอไป 

 

๖. ผลสรุปการวิจัย 
๖.๑ ดานการปกครองตามพระธรรมวินัย 

๖.๑.๑ การปกครองของพระสังฆาธิการ ไมขัดตอพระธรรมวินัย  และสอดคลอง   กับพระราช บัญญัติ
คณะสงฆและกฎมหาเถรสมาคม 

๖.๑.๒ พระสังฆาธิการ มีการปกครองภิกษุ สามเณรและบุคลากร  โดยไมมีอคติ ๔ 
๖.๑.๓ พระสังฆาธิการ มีการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรเพ่ืออบรมสั่งสอนดานวัตรปฏิบัติตามหลักธรรม

วินัย 
๖.๒ ดานการปกครองตามกฏหมายคณะสงฆ   

๖.๒.๑ พระสังฆาธิการ มีการดูแลพระสงฆภายในวัดอยางทั่วถึง เทาเทียมกันและเปนธรรม  
๖.๒.๒ พระสังฆาธิการ ใหความสําคัญตอกฎระเบียบทางการปกครองของคณะสงฆ 

     ๖.๒.๓ พระสังฆาธิการ มีการกําหนดระเบียบขอบังคับท่ีนอกเหนือจากพระราชบัญญัติคณะสงฆเพ่ิมเติม 
 

๖.๓ ดานการปกครองภายในวัด 

๖.๓.๑ พระสังฆาธิการ มีการบริหารจัดการของวัด เชนบัญชีรายรับ- รายจายใหเปนไปดวยดี 
๖.๓.๒ พระสังฆาธิการ มีการออกกฎ ระเบียบขอบังคับในการ อยูรวมกันเปนหมูคณะ 
๖.๓.๓ พระสังฆาธิการ มีการจัดใหมีผูทําหนาที่บํารุงรักษาวัดใหเจริญกาวหนา     และเปนศาสนสถานที่

นาเลื่อมใสศรัทธา 
 สรุปองคความรูที่ไดจากการศึกษา เรื่องบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ  
 ดานการปกครอง ไดเปน  
  ๑. ดานการปกครองตามพระธรรมวินัย ไดแก มีหลักการ    และแนวนโยบายในการปกครองที่ชัดเจน  
  ๒. ดานการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ   ไดแก มีการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการปกครอง
คณะสงฆอยางเหมาะสม  
  ๓. ดานการปกครอง     ภายในวัด ไดแก มีการจัดใหมีผูทําหนาที่บํารุงรักษาวัดใหเจริญกาวหนาและเปนศา
สนสถานที่นาเลื่อมใสศรัทธา  
ดานการปกครองตามพระธรรมวินัย 

๑. การปกครองของพระสังฆาธิการ ไมขัดตอพระธรรมวินัยและ สอดคลองกับพระราช บัญญัติคณะสงฆและ
กฎมหาเถรสมาคม 

๒. พระสังฆาธิการ มีการปกครองภิกษุ สามเณรและบุคลากร  โดยไมมีอคติ ๔ 
๓. พระสังฆาธิการ มีการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรเพ่ืออบรมสั่งสอน ดานวัตรปฏิบัติตามหลักธรรมวินัย 
๔. พระสังฆาธิการ ผูที่ทําหนาที่ปกครองนั้นจะตองตั้งตนใหเปนแบบอยางหรือผูปกครอง  ที่ดี และควรมีความ

เด็ดขาด ตามกรอบของพระธรรมวินัย 



๖๐๖ 

 

 
ดานการปกครองตามกฏหมายคณะสงฆ   

๑. พระสังฆาธิการ มีการดูแลพระสงฆภายในวัดอยางทั่วถึง เทาเทียมกันและเปนธรรม   จากพระราชบัญญัติ
คณะสงฆเพ่ิมเติม 

๒. พระสังฆาธิการ ใหความสําคัญตอกฎระเบียบทางการปกครองของคณะสงฆ 
 ๓. พระสังฆาธิการ มีการกําหนดระเบียบขอบังคับท่ีนอกเหนือ 
 ๔. ควรมีการปรับรูปแบบพระราชบัญญัติคณะสงฆ การออกกฎระเบียบการปกครอง     ทําใหพระราชบัญญัติ
คณะสงฆมีความศักดิ์สิทธิ์ 
ดานการปกครองภายในวัด 

๑. พระสังฆาธิการ มีการบริหารจัดการของวัด เชนบัญชีรายรับ- รายจายใหเปนไปดวยดี 
๒. พระสังฆาธิการ มีการออกกฎ ระเบียบขอบังคับในการ อยูรวมกันเปนหมูคณะ 
๓. พระสังฆาธิการ มีการจัดใหมีผูทําหนาที่บํารุงรักษาวัดใหเจริญกาวหนาและเปนศาสนสถาน      ที่นาเลื่อมใสศรัทธา 
๔. พระสังฆาธิการ ควรที่จะประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกพระภิกษุ สามเณร และบุคคลภายใตการ

ปกครอง และตองใชหลักธรรมเขามาชวยในการปกครอง ไมปกครองโดยมีอคติ      ใหความเสมอภาคแกทุกคน 

 

๘.ขอเสนอแนะ 

๘.๑ ขอเสนอแนะท่ัวไป 

๘.๑.๑ คณะสงฆ และสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ควรกําหนดนโยบายรูปการปกครองเฉพาะของ
คณะสงฆ เพ่ือเปนแนวทางและมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติคณะสงฆอยางชัดเจน และสามารถดําเนินการไดอยาง
เปนรูปธรรม 

๘.๑.๒ คณะสงฆและสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ควรจัดตั้งศูนยอํานวยการเพ่ือใหคําแนะนําและ
ปรึกษาเพ่ือใหพระสังฆาธิการ สามารถเขาไปใชบริการไดเพ่ือปองกันและระงับเหตุอธิกรณที่จะเกิดข้ึน 

๘.๑.๓ พระสังฆาธิการ ควรมีวางรูปแบบการปกครองคณะสงฆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
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๖๐๗ 

 

ปญหาทางกฎหมายการบริหารจัดการศาสนสมบัตวิัดและศาสนสมบตัิกลาง 

       พระครูอุทัยนิติธรรม 
        

 
บทคัดยอ 
 
 พระพุทธศาสนาเปนหัวใจหลักของวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทยสวนใหญ และเปนศาสนาประจําชาติ มี
ความสําคัญตอสังคมไทย ในฐานะที่เปนศาสนา ของบรรพบุรุษไทย คนไทยยอมรับนับถือพุทธศาสนา ในฐานะที่เปน
ศาสนาแหงอิสระภาพที่สอนใหมีจิตใจเมตตา โอบออมอารี เอ้ือเฟอเผื่อแผ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน รักสงบ รักความเปนไทย 
ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน เปนบอเกิดแหงอารยธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตคานิยม  และวัดมี
ฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายนี้ เพ่ือประโยชนในการปกครองดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด เพ่ิมเติมบทบัญญัติวาดวย
การดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดราง และพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ทรัพยสินและศาสนสมบัติของวัด ใหเรียบรอยดีงาม เปนการบริหารการจัดการทรัพยสินและศาสนสมบัติของวัด  และ
กําหนดใหวัดเปนนิติบุคคลและมีเจาอาวาสเปนผูแทนของวัด โดยเจาอาวาสมีหนาที่ในการบํารุงรักษาและจัดการศาสน
สมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี ในสวนของการจัดการศาสนสมบัติของวัดไดมีกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) และวัด
เปนศาสนสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งสถาบันหนึ่งของประเทศไทยมีความผูกพันกับประชาชนประเทศชาติอยาง
แนบแนนและเพ่ือใหการบริหารของกิจการคณะสงฆมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือความมั่นคงแหงคณะสงฆ
ไทย 

คําสําคัญ: การบริหารจัดการ  , ศาสนสมบัติ  
 
ABSTRACT 
 Buddhism is the core of the lifestyle of the majority of Thailand. And a national religion Are 
important to society, Thailand As Religion Thailand's ancestors People respected Buddhist Thailand As 
a religion of freedom to teach liberal-minded, compassionate leniency. Complementary to each other 
peaceable love of Thailand. Not hurting each other It is the birthplace of civilization, culture. Life Values 
And this measure as a legal entity. For the sake of regime preservation ordinances of the measure the 
ecclesiastical property. Additional provisions on the treatment of religious properties abandoned. And 
Sangha Act 2505, which is a tool for managing the assets of the temple and religious properties. Done 
good The management of the property and the property of the temple ordinances. And the temple as 
an entity and as a representative of the abbot of the monastery. The pastor is responsible for the 
maintenance and management of religious properties of the temples as well. In terms of management 
of religious properties are measured Regulation No. 2 (2511) and was a major Buddhist monastery. 
The institution of the country's ties with the country intimately, and to the administration of 
ecclesiastical affairs efficiently and effectively. And to the stability of the clergy Thailand. 
Keyword: Management , Ecclesiastical property 
 
 
 



๖๐๘ 

 

๑. บทนํา 

สภาพสังคมไทยในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเทคโนโลยีสมัยใหม อันเปนเหตุใหเกิดความเสื่อมถอย
ทางศีลธรรม เกิดปญหาสังคม หลายฝายตางเรงแกไข เพ่ือใหสังคมเกิดความสงบสุข เปนสังคมที่มีคุณภาพ มุงพัฒนาคนให
เปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต รักความสามัคคี มีความเขมแข็งทางวัฒนธรรม และมีระบบคุมครองทาง
สังคมที่ดี โดยตางหวังวาการศึกษาจะเปนกระบวนการชวยสรางคนใหบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว  และความสัมพันธ
ระหวางผูคนในสังคม ดังนั้น เมื่อกลาวถึงปญหาสังคมในที่นี้ จึงหมายถึงปญหาที่เกี่ยวของกับปญหาการทําผิดหรือละเมิด
กฎหมายของคนในสังคม ซึ่งมีสาเหตุที่แตกตางอยางชัดเจน  และปญหาที่เกี่ยวกับตัวคนอาจเกิดขึ้นไดหลายลักษณะ   ซึ่ง
ปญหาระบบกฎหมายไทยก็เปนอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทําใหเกิดปญหาในสังคม ปญหาที่เกิดขึ้นในสมัยหนึ่งไดรับการแกไขไปได
ดวยความเรียบรอย ตอมาปญหาอ่ืน ๆ ก็เกิดขึ้นตามมาอีกอยางไมมีที่สิ้นสุด เพียงแตในประเทศที่พัฒนาไดวางระบบตาง 
ๆ ของสังคมไวดี มีความม่ันคง ทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ปญหาที่เกิดข้ึนโดยทั่วไปก็นอยกวาประเทศที่กําลัง
พัฒนา และปญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับระบบกฎหมายก็ยอมมีนอยกวาเชนกัน 

สาเหตุของปญหา คือ สังคมไทยในการเมืองเปนสังคมอํานาจนิยม ในสังคมแบบนี้ยึดหลักอํานาจคือธรรม โดย
ความชอบธรรมถูกกําหนดโดยอํานาจปจจุบันที่ผูมีอํานาจมีอยู ดังนั้นระบบราชการและขาราชการจึงเปนศูนยกลางแหง
อํานาจและการใชอํานาจ เหนือประชาชน  และความสัมพันธของระบบอุปถัมภ เปนสาเหตุสําคัญทําใหขาราชการผูมี
อํานาจเปนเจาคนนายคน ซึ่งอุปถัมภค้ําชูปกปองและปกครองผูอยูใตอุปถัมภ ทําใหสภาพกฎหมายไทยมีลักษณะให
อํานาจและเอกสิทธแกระบบราชการและขาราชการ  และปญหาประการหนึ่งของประเทศที่กําลังพัฒนา คือ สภาพ
โครงสรางของระบบบริหาร และระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติหนาที่ราชการที่ไมสามารถพัฒนาและปรับตนเอง ไดทัน
กับการผันแปรอยางรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง แนวความคิดของนักกฎหมายซึ่งปฏิบัติ
หนาที่อยูในองคกร อยูสถาบันตาง ๆ ก็อาจปรับตนเองไดไมทันกาลกับกฎหมายสาขาตาง ๆ ที่รัฐไดตราขึ้นมาใช 
 พระพุทธศาสนาเปนสถาบันที่สําคัญสถาบันหนึ่งของประเทศไทยมีความผูกพันกับประชาชนประเทศชาติอยาง
แนบแนน แนวคิดในเรื่องตาง ๆ ทุกดานในสังคม ไทยมีความสัมพันธมีรากเหงามาจากความคิดทางพระพุทธศาสนาเกือบ
ทั้งสิ้น๑  สวนกฎหมายที่เกี่ยวกับคณะสงฆ คือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ วัดในพระพุทธศาสนาเปนนิติบุคคล
ตามกฎหมาย ดังนั้น กิจการและทรัพยสินของนิติบุคคล ซึ่งผูมีหนาที่รับผิดชอบในการปกครองดูแลก็คือ เจาอาวาสจะตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามขอกฎหมายคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งกําหนดวิธีการปฏิบัติในการดูแลรักษาและการบริหาร
จัดการดูแลและจัดประโยชนในอสังหาริมทรัพยของวัดใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งดานพระศาสนาเอง และการจัดหารายได
เพ่ือทํานุบํารุงรักษาวัดก็ยังประสบปญหาในการดําเนินการหลายประการ๒  และสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ได
กําหนดแบบพิมพตางๆ ขึ้นเพ่ือใหวัดใช คือ (๑) ทะเบียนทรัพยสินของวัด  (๒) ทะเบียนทรัพยสินจัดประโยชน  (๓) 
ทะเบียนผูเชาหรือผูอาศัย  (๔) แบบสัญญาตาง ๆ  (๕) บัญชีรับจายเงิน   (๖) บัญชีงบป   (๗) ใบเสร็จรับเงิน  และ(๘) 
กระดาษเขียนแผนผังวัด๓  

พฤติกรรมปญหาเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ ศาสนสมบัติและศาสน
สมบัติกลาง  พระราชบัญญัติคณะสงฆ  เนื่องจากวัดเปนนิติบุคคล และวัดเปนหนวยงานบริหารกิจการคณะสงฆ ที่มี
ความสําคัญเกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวกับวัดนั้น ทรงตราเปนพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ เชนเดียวกับบทบัญญัติวาดวยมหาเถรสมาคม ซึ่งเปนสถาบันหรือองคกรบริหารกิจการคณะสงฆสูงสุด นอกจากนั้น 

                                         

๑ สมบูรณ  สุขสําราญ,  พุทธศาสนาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม ,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,  ๒๕๒๗), หนา ๑๕. 

๒ กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ,  หนังสือคูมือพระสังฆาธิการ วาดวย พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และคาสั่งของ
คณะสงฆ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๒), หนา ๑๖. 

๓พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย คงฺคปฺโญ) ,  วิทยาพระสังฆาธิการ เลม ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, 
๒๕๕๓), หนา ๔๑๗-๔๒๖.  



๖๐๙ 

 

วัดมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย ตามความในมาตรา ๓๑ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕๔ วัดจึงไดรับความคุมครองจากบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รวมถึงกฎหมาย
อ่ืน ๆ ดังนั้น วัดทั้งหลายมีสิทธิและหนาที่ตามบทกฎหมายดังเชนบุคคลธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาที่บางอยางที่ทําเอง
มิได จําเปนตอง มีผูแทน เพื่อใชสิทธิและหนาที่หรือแสดงเจตนา ดังเชนบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคณะสงฆ มาตรา ๓๑ 
วรรคสามวา “เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไป”๕ การบริหารกิจการคณะสงฆนั้นมีภาระกิจอยู ๖ ดาน และเจา
อาวาสเปนผูบริหารวัดและมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ ดังนั้น วัดจึงจําเปนจะตองบริหารจัดการวัดให
เรียบรอยไปทุกดาน ดังนั้นเพื่อปองกันปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นวัดทุกวันควรการจัดศาสนสมบัติตามแนวปฏิบัติที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนด  แตบางวัดอาจจะมีศักภาพไมเทาเทียบกัน วัดใหญๆ มีการรับจายเงินมากมีศาสนสมบัติ
บัติมาก วัดเล็กๆมีการรับจายเงินนอยและมีศาสนสมบัตินอย แตไมวาจะเปนวัดใหญหรือวัดเล็กก็จะตองมีการจัดการศา
สนสมบัติไปในแนวเดียวกัน ทั้งนี้ตามศักยภาพของวัด หากวัดจัดการศาสนสมบัติดวยความเรียบรอยปญหาที่จะเกิดตามก็
นอยลงไปดวย หรืออาจไมเกิดปญหาเลยก็ได     
 วัดจะตองแยกเงินของวัดออกเปน ๒ ประเภท คือ เงินผลประโยชน ไดแกเงินที่ไดมาจากการจัดประโยชนของวัด
เชน เงินคาเชา คาผาติกรรม ดอกเบี้ย สวนลด เงินคาบํารุง เงินคาขายสิ่งของ เงินคาชดเชยเงินคาปรับและเงินใดๆ ที่เปน
สวนที่งอกเงยขึ้นจากศาสนสมบัติของวัด และเงินการกุศล ไดแกเงินที่มีผูบริจาคเจาะจงการกุศลอยางใดอยางหนึ่ง เชน 
บริจาคเปนคาภัตตาหาร คาน้ํา คาไฟ คากอสรางถาวรของเจาภาพเงินบํารุงพระอาพาธ และเงินอ่ืนๆ ในลักษณะเชนนี้ 
 

๒. ปญหาทางกฎหมายการบริหารจัดการศาสนสมบัติวัดและศาสนสมบัติกลาง 
 

 ๑. พระราชบัญญัติคณะสงฆ 
 พระพุทธศาสนาในฐานะที่เปนสถาบันที่มีอิทธิพลเหนือจิตใจของคนไทยเปนอยางมาก   ซึ่งพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติไทย ดํารงอยูในฐานะหลักที่พ่ึงทางใจของชาวไทยผูนับถือศาสนาพุทธ ตางไดยึดถือหลักคําสอนเปนแนว
ทางการดําเนินชีวิต และเปนกรอบประเพณี วัฒนธรรมแสดงถึงความมีสัญลักษณความเปนเอกภาพ บูรณภาพทางสังคม  
วัด คือ สถานที่สําคัญในฐานะศาสนสถาน เปนแหลงรวบรวมศาสนสมบัติ เปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และ
เปนที่พํานักของพระภิกษุสงฆผูมีบทบาทหนาที่ในการเผยแพรคําสอน สืบตออายุพุทธศาสนา พระสงฆ คือ บุคลากรที่
สําคัญ ศาสนาจะรุงเรืองดํารงอยูได หรือตกต่ําลมสลาย ยอมขึ้นอยูกับพระสงฆ หรือ พุทธศาสนิกชน คือ ผูมีสวนรวมใน
การทํานุบํารุงศาสนา โดยการผนึกกําลังศรัทธาอันเปนสวนนําพาใหเกิดการปฏิบัติที่ถูกตองทั้งดานศาสนพิธีตาง ๆ  และ
แนวทางที่เกิดประโยชนสองฝาย ผูปฏิบัติไดรับผลจริง ตามวัตถุประสงค และเกิดรูปแบบหรือเปนศาสตรที่ผู อ่ืนสามารถ
ยึดถือเปนแนวทางได  
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดโปรดเกลาฯ ใหตรากฎหมายคณะสงฆที่เรียกวา กฎพระสงฆ
ขึ้นในระหวาง ป พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๓๔๔ รวม ๑๐ ฉบับ๖ ดังที่ปรากฎอยูในกฎหมายตราสามดวง แหงกรุงรัตนโกสินทร 
นับเปนกฎหมายคณะสงฆชุดแรก ที่ปรากฏหลักฐานอยูถึงปจจุบัน ในการตรากฎหมายคณะสงฆโดยสวนรวม ทรงมีพระ
ราชประสงคท่ีสําคัญคือ เพ่ือใหพระภิกษุสงฆและสามเณร ประพฤติปฏิบัติตนเครงครัดในพระธรรมวินัย ใหพระราชาคณะ 
เจาอธิการ และเจาหนาที่สังฆการี ทําการกํากับดูแลและลงโทษผูที่ประพฤติผิดพระธรรมวินัย ตามสมควรแกโทษหนักเบา 

                                         

๔ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ,  คูมือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 
๒๕๕๔), หนา ๒๑. 
 ๕ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย คงฺคปฺโญ),  การคณะสงฆและการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,  ๒๕๕๑), หนา ๑๖. 

๖ สิริวัฒน  คําวันสา,  สงฆไทยใน ๒๐๐ ป เลม ๑,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพศรีอนันต,  ๒๕๔๒), 
หนา ๑๓. 



๖๑๐ 

 

ที่พระพุทธเจาไดทรงบัญญัติไว รวมทั้งที่ทรงตราไวในกฎพระสงฆนี้ดวย และตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช (ในรัชกาลปจจุบัน) ไดทรงพิจารณาพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕๗  และพัฒนาปรับปรุงแกไขใน
ป พ.ศ.๒๕๓๕ ตอมาไดทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่แลวใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น เพื่อเปนปจจัยสวนหนึ่งในการสนับสนุนการบริหารกิจการคณะสงฆดานการสาธารณูปการ 

 กฎหมายของคณะสงฆของไทยที่ใชอยูในปจจุบัน ที่เกี่ยวของกับการคณะสงฆ ไดแก พระราชบัญญัติคณะสงฆ 
(ปจจุบัน) การปกครองคณะสงฆไทย กฎหมายคณะสงฆไทย ฉบับปจจุบันวาดวยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕  
ฉบับปจจุบันเรียงตามลําดับมาตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๓๕  จึงเปนการสมควรที่จะตองมีการปรับปรุงแกไข
เพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติ  เพ่ือเปนการคุมครองที่ศาสนสมบัติกลางอันเปนทรัพยสินของพระพุทธศาสนาเพ่ิมเติมบท
กําหนดโทษผูที่หมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดรายตอสมเด็จพระสังฆราชเนื่องจากพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มิไดบัญญัติไวอีกทั้งปรับปรุงบทกําหนดโทษใหสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน  และทรัพยสินตาง 
ๆ ที่เปนของพระศาสนาเรียกวาศาสนสมบัติ กฎหมายสงฆแบงศาสนสมบัติเปนสองประเภทคือ ศาสนสมบัติกลาง ไดแก
ทรัพยสินของพระศาสนาซึ่งมิใชของวัดใดวัดหนึ่ง อีกประเภทคือศาสนสมบัติของวัดไดแกทรัพยสินของวั ดใดวัดหนึ่ง เชน
โฉนดที่ดินของวัด อาคารเสนาสนะของวัด ฯลฯ สําหรับผูมีอํานาจดูแลจัดการศาสนสมบัติของวัดก็คือเจาอาวาส สวนการ
ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
 

 ๒. ศาสนสมบัติกลาง 

 พระพุทธศาสนาเปนสถาบันสําคัญของประเทศไทย ในสามสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย แต
ศาสนาหรือพุทธศาสนาไมมีฐานะเปนนิติบุคคลเหมือนวัดมีพระสงฆ ดังนั้น ทรัพยสินที่เปนศาสนสมบัติกลางไมมีกฎหมาย
ใดคุมครองไวโดยชัดแจง ดวยเหตุนี้ มารตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕  จึงบัญญัติไววา  
“การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เพ่ือการนี้ (ซึ่ง
หมายถึง การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง) ใหถือวา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเจาของศาสน
สมบัติกลางนั้นดวย”สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และพิจารณาถึงปญหาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง 
ตามมาตรา ๔๐ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติ คณะสงฆพ.ศ. ๒๕๐๕ ตามบันทึกเรื่องอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีโรงพิมพการศาสนาในขณะนั้น ปจจุบัน คือโรงพิมพสานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ  และมาตรา ๔๑ ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจัดทางบประมาณประจําปของศาสนสมบัติกลาง ดวย
ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และทรัพยสินของพระศาสนา ซึ่งมิใชของวัดใดวัดหนึ่ง คือ เปนทรัพยสินสวนกลางของ
พระพุทธศาสนาตามพระธรรมวินัย ทรัพยสินที่จัดเปนศาสนสมบัติกลาง ไดแก 
 ๑. วัดรางที่ไดประกาศยุบเลิกวัดตามกฎหมายแลว 

 ๒. ทรัพยสินที่มีผูถวายใหแกพระพุทธศาสนา 
 ๓. ทรัพยสินที่คณะสงฆจัดซื้อดวยทุนศาสนสมบัติกลาง 
 ๓. ดอกผลอันเกิดจากทรัพยสินเหลานี้ (ขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓) 
 ๔. ผลประโยชนอันเกิดจากทรัพยสินและการจัดการทรัพยสินเหลานี้ 
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจัดทํางบประมาณประจําปของศาสนสมบัติกลางไมใชงบประมาณรายจาย
ประจําปอยางเดียว แตเปนทั้งงบประมาณรายรับรายจายและงบประมาณรายจายรวมอยูในฉบับเดียวกัน ซึ่งหมายถึง
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางประจาปนั้น ๆ เนื่องจากตามมาตรา ๔๖ 

                                         

๗ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ,  คูมือพระสังฆาธิการ,   (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ,  
๒๕๕๔),  หนา ๑๕. 



๖๑๑ 

 

(๓) แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดกําหนดใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติมี
อํานาจหนาที่เก่ียวกับกิจการพระพุทธศาสนา สงเสริมพัฒนาพระพุทธศาสนา และดูแลรักษา ศาสนสมบัติตามกฎหมายวา
ดวยคณะสงฆ และการที่กฎหมายกําหนดใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจัดทํางบประมาณประจําปของศาสน
สมบัติกลางดวยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ก็เปนการใหเจาของศาสนสมบัติกลางที่แทจริง ทานไดใหความ
เห็นชอบในหลักเกณฑ วิธีดําเนินการดูแลรักษา บริการศาสนสมบัติ ควบคุมศาสนสมบัติวัด ทําบัญชีรักษาศาสนสมบัติวัด
และเงินผลประโยชนของวัดแตงตั้งบุคลากรที่ดูแลรักษาและดําเนินการ จัดทําบัญชีใหเปนรูปแบบที่เหมาะสม และ
จัดการศาสนสมบัติกลางประจําปนั้นเอง 
 การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เพ่ือการ
นี้ใหถือวาสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนเจาของศาสนสมบัติกลางนั้นดวย   และการดูแลรักษาและจัดการศาสน
สมบัติของวัด ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  และการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ใหเปน
อํานาจหนาที่ของกรมการศาสนา เพ่ือการนี้ใหถือวากรมการศาสนาเปนเจาของศาสนสมบัตินั้นดวย  การดูแลรักษาและ
จัดการศาสนสมบัติของวัด ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  และการที่จะดูแลทรัพยสินในทาง
พระพุทธศาสนานั้นจะตองเปนผูที่มีความรูในการจัดการศาสนสมบัติและศาสนวัตถุในพระศาสนา  โดยแยกประเภทให
เปนสัดสวน  จัดทําบัญชีศาสนสมบัติและศาสนวัตถุ  ใหเปนหลักฐานสะดวกในการดูแลรักษาและทํานุบํารุงใหสมบูรณอยู
เสมอ  รักษาเอาไวใหเปนแหลงอารยธรรมทางศาสนา  เรื่องศาสนวัตถุ  ศาสนพิธี  ศาสนวัตถุในพระพุทธศาสนา 

 ดังนั้น การดูแลรักษา และการจัดการศาสนสมบัติกลาง ใหเปนอํานาจหนาที่ของ กรมการศาสนา และใหถือวา 
กรรมการศาสนาเปนเจาของศาสนสมบัติกลางนั้นดวย การดูแลรักษา และจัดการศาสนสมบัติของวัด ใหเปนไปตามวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

 ๓. ศาสนสมบัติวัด 

 อาศัยกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕  อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกกฎกระทรวงไว๘  ซึ่งวัดและศาสนสถานมีบทบาทสําคัญในฐานะเปนศูนยกลางของชุมชนสําหรับปลูกฝงคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยความสัมพันธระหวางวัดและศาสนสถานกับชุมชนโดยรอบถูกเชื่อมโยงไวดวยกิจกรรมตาง ๆ เชน การ
ทําบุญตักบาตร การถวายภัตตาหารเพล การฟงเทศนฟงธรรม และการบรรพชาอุปสมบท เปนตน นอกจากนี้ ยังรวมถึง
วันสําคัญทางศาสนาและงานประเพณีตาง ๆ เชน การจัดงานพิธีของพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา วิสาขบูชา  และ
อาสาฬหบูชา ซึ่งจะมีประชาชนมารวมงานและทําบุญเปนจํานวนมากทุก ๆ ป  ปจจุบัน วัดและศาสนสถานหลายแหงได
เพ่ิมบทบาทมากข้ึน  นอกจากการเปนสถานที่สําหรับประกอบพิธีทางศาสนาแลว ยังเปนแหลงเรียนรูสําหรับผูสนใจไดเขา
มาศึกษาหาความรูที่เกี่ยวของกับหลักธรรมคําสอน ประวัติศาสตรและสถาปตยกรรม รวมทั้งเปนสถานที่ทองเที่ยวสําหรับ
ชาวไทยและชาวตางชาติเขามาเยี่ยมชมอีกดวย 

 ดังนั้น การจัดการศาสนสมบัติวัด หมายถึงการดูแลและรักษา การใชจายการจัดหาทรัพยสินของวัด ตลอดจนการ
บัญชี ทั้งสวนที่เปนศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนสมบัติของวัดที่ตนเปนเจาอาวาส ใหเปนไปดวยดี คือ ใหเปนไปตาม
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

 ๔. ปญหาขอกฎหมายในการบริหารจัดการศาสนสมบัติ 

                                         

๘ อุดมพร  พลดี,  “การจัดการศาสนสมบัติของวัด”,  รายงานวิจัย, (สุราษฎรธานี : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร
ธาน,ี ๒๕๕๔), หนา ๒. 



๖๑๒ 

 

 กฎหมายที่ฝายอาณาจักรไดออกมาเปน พระราชบัญญัติฉบับตาง ๆ มีจุดมุงหมายที่จะใชเปนเครื่องมือในการ
คุมครอง ปกปองและบริหารจัดการคณะสงฆ ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย มีความมั่นคง เมื่อสงเสริมใหประชาชน 
พลเมืองเปนคนดี มีคุณธรรม จักทําใหการบริหารราชการแผนดิน มีความสงบเรียบรอย ประชาชนมีความผาสุก ปราศจาก
โจรผูราย เพราะประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนา แตเนื่องจาก สภาพแวดลอมและเหตุ การณ ในแต
ละยุคแตละสมัยเปลี่ยนไป พระราชบัญญัติคณะสงฆทุกฉบับขางตน จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับการ
ปกครองหรือรัฐธรรมนูญ ในหวงเวลานั้น ๆ  แตในปจจุบันสถานการณและสภาพแวดลอมเปลี่ยนไปพระราชบัญญัติคณะ
สงฆในปจจุบันจําเปนตองมีการปฏิรูปเสียใหม เพ่ือใหมีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 
ซึ่งมีกระแสในการในการบริหารจัดการแบบประชาธิปไตย คือเนนการมีสวนรวม เนนการกระจายอํานาจ ความเสมอภาค 
และความเปนธรรมในสังคม การปฏิรูปพระราชบัญญัติคณะสงฆ จึงควรมองสภาพปญหาสําคัญ ๆ ของการจัดการคณะ
สงฆเปนหลักใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสภาวะโลกาภิวัฒนในปจจุบันดังกลาว วาจะปฏิรูปกฎหมายคณะสงฆใน
แนวทางใด จึงจะเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินและศาสนสมบัติของวัด ใหเรียบรอยดีงาม เปนการบริหาร
การจัดการทรัพยสินและศาสนสมบัติของวัด รวมเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาประเทศใน ดานคุณธรรม จริยธรรมแก
ประชาชน เพ่ือความผาสุกของประชาชน ตามวัตถุประสงคของรัฐบาล โดยรวมตอไป 

 ปญหาขอกฎหมายในการบริหารจัดการศาสนสมบัติวัด ซึ่งศาสนสมบัติของวัด คือ ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง 
และเนื่องจากวัดเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ การดูแลรักษาและจัดการก็เปน
อํานาจหนาที่ของเจาอาวาส ซึ่งเปนผูแทนของนิติบุคคล คือ วัด แตแมวาการดูแลรักษาและจัดการทรัพยสินของวัดใด ๆ 
จะเปนอํานาจหนาที่ของเจาอาวาสวัดนั้น ๆ ก็ตามการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดที่เจาอาวาสจะกระทําได
นั้น จะตองไมขัดตอกฎหมาย และจําตองเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งกําหนดวิธีการปฏิบัติในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดไว
เปนแมบทใหเจาอาวาสถือปฏิบัติ ซึ่งการจัดการทรัพยสินของวัดในดานการลงทะเบียนทรัพยสิน  การจําหนายออกจาก
ทะเบียน การทําทะเบียนที่จัดประโยชน นอกจากพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ และ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๑๔๘๔ แมจะมีการแกไขปรับปรุงมาตามลําดับก็ตาม ก็ยังคงมีลักษณะบางประการไม
เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน ซึ่งจะไดกลาวตอไป คือ 

 ๑. การเปนผูแทนของวัดของเจาอาวาสในการจัดการศาสนสมบัติของวัด 

 ๒. การแตงตั้งไวยาวัจกรหรือผูจัดประโยชนของวัด เปนผูจัดการศาสนสมบัติของวัด 

 ๓. การควบคุมตรวจสอบและการถวงดุลยอํานาจของผูเกี่ยวของ 
 ๔. การจัดการศาสนสมบัติของวัดตามวิธีการที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
 ๕. ลักษณะ ของการผูกพันในนิติกรรมสัญญาตาง ๆ  และผลผูกพันตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ตอผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

 ๖. อํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาในคณะสงฆในการควบคุมดูแลการจัดประโยชนในศาสนสมบัติของวัด 

 ๗. วัด สํานักสงฆ และท่ีพักสงฆ 
 ดังนั้น การจัดการการเงินของวัดตามกฎหมายและระเบียบของกรมศาสนากําหนดแยกเปน ๒ สวนคือประการที่
หนึ่งวิธีการจัดทําทะเบียนทรัพยสินของวัด๙ ทรัพยสินอันเปนศาสนสมบัติของวัด ไดแก เงิน ที่ดิน อาคาร และทรัพยสินอื่น 
ๆ กลาวโดยรวมไดแกสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย และตองจัดทําลงบัญชีรับและทะเบียนทุกนิดสุดแตเจาอาวาส
พิจารณาเห็นควรการแตงตั้งผูจัดประโยชนของวัดนั้น กรมการศาสนาใหขอแนะนําไว ๔ ประการ โดยใชอยางใดอยางหนึ่ง
คือ แตงตั้งไวยาจักร แตงตั้งกรมการศาสนาหรือ แตงตั้งมูลนิธิเปนผูจัดประโยชนหรือไมก็แตงตั้งเปนรูปคณะกรรมการจัด

                                         

๙ ณดา  จันทรสม,  “ธุรกิจกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”,  รายงานการวิจัย, (ศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง : สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๕). 



๖๑๓ 

 

ประโยชนการแตงตั้งนั้นตองทําเปนลายลักษณอักษรและตองระบุภารกิจใหชัดเจน   และเพ่ือใหการบริหารของกิจการ
คณะสงฆมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือความมั่นคงแหงคณะสงฆไทย  
 
 ๕. การบริหารจัดการศาสนสมบัติทางพระพุทธศาสนาในปจจุบัน 

 การบริหารจัดการศาสนสมบัติ คือ กระบวนการที่กําหนดและบํารุงรักษาไวซึ่งสภาพแวดลอมของบุคคล เพ่ือใหมี
การดําเนินงานในภารกิจนั้นบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการคือ กระบวนการอยางหนึ่ง
ภายในองคการ ซึ่งมีลําดับการทํางานเปนขั้นตอน มีกลุมบุคคลเปนกลไกลสําคัญในการบริหารงาน มีทรัพยากรอ่ืน ๆ แระ
กอบดวยเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุครุภัณฑตาง ๆ เปนองคประกอบ๑๐  กระบวนการจัดการคือ กระบวนการที่ผูจัดการ
ใชศิลปะและกลยุทธตาง ๆ ดําเนินตามขั้นตอนตาง ๆ โดยความรวมแรงรวมใจของสมาชิกในองคการ การตระหนักถึง
ความสามารถ ความถนัด ความตองการและความมุงหวังดานความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการ
ควบคูไปดวย องคการจะสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่กําหนดไว๑๑ 
 วัดเปนศาสนสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ผูมีความศรัทธาถวายที่ดินและรวมกันสรางศาสนวัตถุตาง ๆ 
เพ่ือเปนที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร และบุคลากรของวัดอีกทั้งใชประกอบศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา การจัด
ประเภทของวัดพบวาสามารถแบงไดหลายประเภท กลาวคือ แบงตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ มีอยู ๒ ประเภท คือวัดที่
ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและวัดประเภทสํานักสงฆ แบงตามสภาพของวัดได ๓ ประเภทคือ วัดพระอารามหลวง  
วัดราษฎรและวัดราง ซึ่งสถานะของวัดนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได เมื่อมีการปรับสภาพของฐานะ แบงตามสังกัดนิกายได 
๒ ประเภทคือ วัดสังกัดมหานิกายและวัดสังกัดธรรมยุต ซึ่งวัดสังกัดมหานิกายและวัดสังกัดธรรมยุตนั้นมีสภาพเหมือนกัน
โดยกฎหมาย และการบริหารจัดการวัดนั้นเจาอาวาสหรือสมภารวัดจะตองมีศาสตรและมีศิลปในการบริหารและการ
จัดการวัดของทานศาสตรในการบริหารและการจัดการประกอบดวยการวางแผนการจัดการองคการการบริหารงานบุคคล
การอํานวยการการประสานงานการประเมินผลงาน 
 พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๕ นั้นใหถือวาเจาอาวาสเปนเจาพนักงานตามความ
ในประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบทความตอนที่ผานมาไดใหคําจํากัดความของคําวา  เจาพนักงานไวแลว เจาพนักงานนั้นมี
ทั้งอํานาจและหนาที่ซึ่งกฎหมายระบุไว เชนตํารวจมีอํานาจจับผูกระทําความผิดกฎหมายอาญา หรือผิดตาม
พระราชบัญญัติอื่นได และสําหรับอํานาจหนาที่ของเจาคณะปกครองระดับตาง ๆ ใหมหาเถรสมาคมเปนผูออกกฎระเบียบ
ในการบริหารจัดการ สวนอํานาจหนาที่ของเจาอาวาส ไดมีบทบัญญัติไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆ ฉบับปจจุบัน 
ลักษณะโครงสรางองคกรคระสงฆ มีสายการบังคับบัญชาแบบแนวดิ่ง รวมศูนยอํานาจการบริหารจัดการอยูที่ มหาเถร
สมาคม โดยมีเจาคณะระดับตางๆ เปนผูดําเนินการบริหารจัดการ เปนลําดับชั้น ดังที่ไดกลาวมาแลวข างตน ระบบการ
บริหารจัดการ มีลักษณะคลายการจัดการภาคราชการ โดยมีกรมการศาสนาเปนผูรับสนองงาน และอธิบดีกรมการศาสนา 
เลขาธิการมหาเถรสมาคม โดยตําแหนง ดังนั้น เอกสารทางราชการคณะสงฆสวนใหญจะสงผานจากเจาอาวาส โดยผาน
เจาคณะปกครองตามลําดับขั้น ไดแก เจาคณะตําบล , เจาคณะอําเภอ , เจาคณะภาค , เจาคณะหน  และมารวบรวมไว ที่
กรมการศาสนา เพ่ือนําเสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคม พิจารณาในขั้นตอนสุดทาย ซึ่งจะพบวา โครงสรางองคกรของสงฆ
ในปจจุบัน มีวิธีบริหารการจัดการแบบระบบราชการ และมีระบบศักดินา โดยมีระบบอุปถัมภ เขามามีสวน เกี่ยวของอยู
ดวยในทุกขั้นตอนปฏิบัติ 
 
 ๖. พฤติกรรมการกระทําผิดกฏหมายของศาสนสมบัติวัดและศาสนสมบัติกลาง 

                                         

๑๐ ธีรวุฒิ  บุญยภณ และวีระพงษ  เฉลิมจิระรัตน,  พ้ืนฐานการบริหารงานอุตสาหกรรม, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโล
โยพระจอมเกลา,  ๒๕๕๔),  หนา ๑๒. 

๑๑พะยอม  วงษสารศรี,  องคการและการจัดการ,  (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยครูสวนดุสิต, ม.ป.ป.), 
หนา ๓๖.  



๖๑๔ 

 

 พฤติกรรมการกระทําผิด หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่แสดงออกในลักษณะเคลื่อนไหวรางกายและไม
เคลื่อนไหวรางกาย โดยมีความคิดที่จะกระทํา มีการตกลงใจที่จะกระทําตามที่คิดไว และตองไดกระทําไปตามที่ตกลงใจ
นั้น อันสงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยตอประชาชนและสังคม ซึ่งขัดตอบรรทัดฐานและกฎหมายของสังคมนั้น ๆ   

และพฤติกรรมที่มีการกระทําผิดโดยผูกระทําผิดมีเจตนาในการกระทํา โดยเปนการกระทําความผิดที่มีลักษณะรายแรง มี
ความรุนแรงและเปนอันตรายตอสังคม ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบจํานวนมหาศาลตอสังคม  อันเปนการกระทําที่มีการละเมิด
ตอกฎหมายบานเมือง ผูกระทําผิดจะตองไดรับโทษทั้งท่ีไมเปนทางการจากสมาชิกในสังคม อาทิ การตําหนิ ติเตียน การไม
คบหาสมาคมดวย และการไดรับโทษที่เปนทางการจากขอกําหนดของกฎหมายบานเมือง โดยผูกระทําผิดจะตองถูก
ลงโทษโดยผานกระบวนการยุติธรรมเปนสําคัญ 

 ทางพระพุทธศาสนามี พระวินัย คือ กฎหมายที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติขึ้นเพ่ือปองกันการละเมิดและการกระทํา
ผิดในครั้งตอไปของพระภิกษุ จะเห็นไดวาพระพุทธเจา พระองคทรงบัญญัติพระวินัยในกรณีที่พระภิกษุรูปนั้น ๆ กระทํา
ผิดที่เปนสาเหตุใหพระพุทธศาสนาของพระองคมัวหมอง ทําใหพุทธศาสนิกชนขาดศรัทธาที่จะทํานุบํารุง และเพ่ือไมให
ภิกษุรูปอื่นยึดถือเปนเยื้องอยางในการกระทําผิดตอไป แตในยุคตอมา จนถึงยุคปจจุบัน การจะควบคุมพระภิกษุ สามเณร 
ที่ละเมิดพระวินัย โดยอาศัยพระวินัยอยางเดียวมาควบคุมลงโทษคงไมเพียงพอ จะตองอาศัยกฎหมายของบานเมือง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการรับเงินรับทอง  และการแสวงหาทรัพยสมบัติตาง ๆ  ซึ่งเปนปญหาใหญที่จะนําไปสูความ
พอกพูนซึ่งกิเลสใหมากยิ่งขึ้นตอไป  ไมนํามาซึ่งความสงบในจิตใจ  แมพระภิกษุตองปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัยแลว 
ปจจุบันนี้พระภิกษุก็ยังตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายบานเมือง และภายใตการปกครองของมหาเถรสมาคม ที่มีอํานาจ
ตามกฎมหาเถรสมาคม ออกขอบังคับ วางระเบียบ ออกคําสั่ง มีมติ หรือออกประกาศ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายและ
พระธรรมวินัย ใชบังคับตอพระภิกษุสงฆในประเทศไทย และที่ปฏิบัติศาสนกิจในตางประเทศ ซึ่งตามหลักของพระธรรม
วินัยในขณะเดียวกันพระพุทธเจาก็ไดทรงมอบอํานาจการตัดสินใจใหกับคณะสงฆ แมพระพุทธเจาเองก็ทรงใหความเคารพ
และปฏิบัติตามมติของสงฆทุกประการ เพ่ือใหมติของสงฆมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ภิกษุทุกหมูเหลาจะตองปฏิบัติตามโดยไมมีขอ
โตแยงเปนอยางอ่ืน โดยยึดหลักพระธรรมวินัยเปนหลัก 

 

๓. สรุป 

 พระพุทธศาสนาเปนหัวใจหลักของวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทยสวนใหญ และเปนศาสนาประจําชาติ มี
ความสําคัญตอสังคมไทย ในฐานะที่เปนศาสนา ของบรรพบุรุษไทย คนไทยยอมรับนับถือพุทธศาสนา ในฐานะที่เปน
ศาสนาแหงอิสระภาพที่สอนใหมีจิตใจเมตตา โอบออมอารี เอ้ือเฟอเผื่อแผ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน รักสงบ รักความเปนไทย 
ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน เปนบอเกิดแหงอารยธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี ชีวิตคานิยม  และวัดมี
ฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายนี้ เพ่ือประโยชนในการปกครองดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด เพ่ิมเติมบทบัญญัติวาดวย
การดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดราง  และเมื่อพิจารณาในดานกฎหมายจะเห็นไดวา พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหวัดเปนนิติบุคคลและมีเจาอาวาสเปนผูแทนของวัด โดยเจา
อาวาสมีหนาที่ในการบํารุงรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี ในสวนของการจัดการศาสนสมบัติของวัด
ไดมีกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) กําหนดวิธีจัดการทรัพยสินโดยใหเจาอาวาสตั้งไวยาวัจกรหรือผูจัดประโยชนของ
วัด ซึ่งในทางปฏิบัติเจาอาวาสจะแตงตั้งผูจัดประโยชนของวัดหรือเรียกกันโดยทั่วไปวา “กรรมการวัด” เปนผูดูแลจัดการ
ในเรื่องการเชาที่ดินหรืออาคาร การทําบัญชีรับจายเงินของวัด ตลอดจนการมีสวนรวมในการจัดการเงินการกุศลเพ่ือใชใน
การบริหารจัดการวัด  
 วัดเปนศาสนสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ผูมีความศรัทธาถวายที่ดินและรวมกันสรางศาสนวัตถุตาง ๆ 
เพ่ือเปนที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร และบุคลากรของวัดอีกทั้งใชประกอบศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งวัดเปน
สถานที่สําคัญในฐานะศาสนสถาน เปนแหลงรวบรวมศาสนสมบัติ เปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ทรัพยสินตาง 
ๆ ที่เปนของพระศาสนาเรียกวาศาสนสมบัติ กฎหมายสงฆแบงศาสนสมบัติเปนสองประเภทคือ ศาสนสมบัติกลาง ไดแก



๖๑๕ 

 

ทรัพยสินของพระศาสนาซึ่งมิใชของวัดใดวัดหนึ่ง อีกประเภทคือศาสนสมบัติของวัดไดแกทรัพย สินของวัดใดวัดหนึ่ง เชน
โฉนดที่ดินของวัด อาคารเสนาสนะของวัด ฯลฯ สําหรับผูมีอํานาจดูแลจัดการศาสนสมบัติของวัดก็คือเจาอาวาส สวนการ
ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
  
๔. ขอเสนอแนะ 

 ๑. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยอ่ืนๆที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย (ลักทรัพย 
วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย และปลนทรัพย) เชน ปจจัยสภาพสังคมที่ไรระเบียบ ตามแนวทางการศึกษาของทฤษฎีสังคมไร
ระเบียบ 
 ๒. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการกระทําผิด เกี่ยวกับทรัพยโดยทําการ
เปรียบเทียบระหวางพื้นที่ เชน พ้ืนที่ในภาคกลาง และพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนตน 

 ๓. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการกระทําผิด โดยทํา 
การเปรียบเทียบระหวางฐานความผิด เชน ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย และฐานความคิดเก่ียวกับ 
ยาเสพติด เปนตน 
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๖๑๖ 

 

กระบวนการฟนฟูปาชายเลนแสมภู ปากน้ําประแสร สูดโอโซนธรรมชาติ  ตําบลปากน้ํากระแสร อําเภอแกลง จังหวัด
ระยองตามแนวประชารัฐเพื่อความยั่งยืนของเมืองระยอง 

 

กฤษณะ   เชี่ยวเวช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
หนวยวิทยบริการ ณ วัดปาประดู (พระอารามหลวง) จังหวัดระยอง  

  
บทคัดยอ 

 

บทความรายงานการวิจัยครั้งนี้ เปนบทความการวิจัยเชิงสํารวจ ทั้งวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งมี
วัตถุประสงค เพ่ือ ๑.)เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิธีการฟนฟูปาชายเลน ๒.)เพ่ือพัฒนากระบวนการฟนฟูปาชายเลน ๓.)เพ่ือ
พัฒนาผูนํา/แกนนําชุมชนในการจัดการและฟนฟูปาชายเลน ๔.) เพ่ือศึกษากระบวนการสงเสริมอาชีพของชุมชนปาชาย
เลนแสมภู ปากน้ําประแสร ๕.) เพ่ือวิเคราะหภูมิปญญาทองถิ่นกับการฟนฟูปาชายเลนแสมภู ปากน้ําประแสร สูดโอโซน
ธรรมชาติ ตําบลปากน้ํากระแสร อําเภอแกลง จังหวัดระยอง วิธีการวิจัย ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูล ดวยตนเองเนื่องจากผูวิจัยเขารวมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยนําแบบสอบถามจํานวน ๕๘๐ชุด แจก
กระจายใหกับชาวชุมชนปากน้ําประแสร ในครั้งนี้ และดําเนินเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนทั้งหมดอยูในสภาพที่
สมบูรณ จํานวน ๒๓๗ ชุด และไดเขาไปสัมภาษณกลุมตัวอยางทั้งหมด ๒๓๗ ชุด คิดเปนแบบสอบถามที่ไดรับคืนรอยละ
๔๐.๘๖ % ของจํานวนมีการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
        ผลการหาคาประสิทธิภาพของกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูล ผลการศึกษาระดับการมีสวนรวมทั้งในดานการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดลอม การปฏิบั ติงานกิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดลอม การไดรับผลประโยชนในการพัฒนาสิ่งแวดลอม และการประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดลอม ในภาพรวมอยูใน
ระดับการมีสวนรวมบอยครั้ง 

 

Abstract 

 

This research The survey Both quantitative and qualitative research. Which aims         To: ๑) to 
study the concept and how to restore wetlands. ๒ )  To develop forest restoration process. ๓ . )  To 
develop leadership /community leaders in the management and restoration of wetlands and ๔ )  To 
study the process of promoting a community mangrove forest mountain. Gulf Prasae ๕ )  To analyze 
local knowledge for restoring mangrove forest mountain. Gulf Prasae Inhalation of ozone naturally Pak 
Nam Rayong province's current research methods to collect this information, the researcher collected 
data. Self because the research participants in this event. These questionnaires were ๕๘๐  copies 
distributed distributed to the community estuary Prasae this time and continue collecting 
questionnaires have been returned, all in perfect condition ๒๓๗ series and had interviews all ๒๓๗ sets 
a questionnaire. the return of ๔๐.๘๖% of the data were analyzed by frequency, percentage, average, 
and standard deviation.         



๖๑๗ 

 

Results for the performance of a sample to collect this information. The researcher collected 
data. The level of participation in both the development environment. Practice Development 
Environment The beneficiaries in the development environment. Evaluation and development 
environment. The overall level of participation often. 

บทนํา 

 

               บทความงานวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นในเรื่อง “กระบวนการฟนฟูปาชายเลนแสมภู ปากน้ําประแสร 
สูดโอโซนธรรมชาติ  ตําบลปากน้ํากระแสร อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามแนวประชารัฐเพ่ือความยั่งยืนของเมือง
ระยอง” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิธี การฟนฟูปาชายเลน ,เพ่ือพัฒนากระบวนการฟนฟูปาชาย
เลน ,เพ่ือพัฒนาผูนํา/แกนนําชุมชนในการจัดการและฟนฟูปาชายเลน, เพ่ือศึกษากระบวนการสงเสริมอาชีพของชุมชนปา
ชายเลนแสมภู ปากน้ําประแสร ,เพ่ือวิเคราะหภูมิปญญาทองถิ่นกับการฟนฟูปาชายเลนแสมภู ปากน้ําประแสร สูดโอโซน
ธรรมชาติ ตําบลปากน้ํากระแสร อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
            สวน วิธีการวิจัย ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยตนเองเนื่องจากผูวิจัย
เขารวมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยนําแบบสอบถามจํานวน ๕๘๐ชุด แจกกระจายใหกับชาวชุมชนปากน้ําประแสร ในครั้งนี้ 
และดําเนินเก็บคืนรวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนทั้งหมดอยูในสภาพที่สมบูรณ  จํานวน ๒๓๗ ชุด และไดเขาไป
สัมภาษณกลุมตัวอยางทั้งหมด ๒๓๗ ชุด คิดเปนแบบสอบถามที่ไดรับคืนรอยละ๔๐.๘๖ % ของจํานวน แบบสอบถาม
ทั้งหมดจําแนกตามสถานภาพ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ทานอาศัยอยูในชุมชน
นี้เปนเวลา สถานภาพในชุมชน ในการจัดแนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการฟนฟูปาชายเลนแสมภู ปากน้ําประแสร 
สูดโอโซนธรรมชาติ ทั้ง ๔ ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดลอม ดานการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมไดรับผลประโยชนในการพัฒนาสิ่งแวดลอม และดานการมีสวนรวม
ในการประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดลอม เปนมาตราสวนประมาณคาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ยเลขคณิต (x̄ ) และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ขอมูลเชิงปริมาณ)นําเสนอในรูปตารางประกอบ
คําบรรยาย ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม ตามความคิดเห็นของทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพกระบวนการฟนฟูปาชายเลน
แสมภู ปากน้ําประแสร สูดโอโซนธรรมชาติ จังหวัดระยอง ที่มีตอการวิเคราะหความคิดเห็นของแบบสอบถามเกี่ยวกับ
งานวิจัย ซึ่งเปนแบบสอบถามปลายเปดโดยนําปญหาอุปสรรคขอเสนอแนะมาสรุปรวมใจความและประเด็นที่สําคัญ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการฟนฟูปาชายเลนแสมภู ปากน้ําประแสร สูดโอโซนธรรมชาติ  
ตําบลปากน้ํากระแสร อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามแนวประชารัฐเพ่ือความยั่งยืนของเมืองระยอง  
               ดานประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชวิธีการนําจํานวนประชากรทั้งหมดมาคํานวณตามสูตรของ 
Toro Yamane ซึ่งจะไดกลุมตัวอยางครัวเรือนที่อาศัยอยูในตําบลตําบลปากน้ําประแสร อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
จํานวน ๕๘๐ ครัวเรือน ใน ๕ หมูบานซึ่งประกอบดวย หมูที่ ๑ บานทุงโปรงทอง จํานวน  ๗๕  ครัวเรือน หมูที่ ๒  บ า น
แสมภู จํานวน  ๑๐๖  ครัวเรือน หมูที่ ๓ บานปากน้ําประแสร จํานวน  ๗๙  ครัวเรือน หมูที่ ๔ บานชนะชลโฮมสเตย
จํานวน  ๑๖๙  ครัวเรือน 
หมูที่ ๕ บานชานสมุทรโฮมสเตย จํานวน  ๑๕๑  ครัวเรือนรวม ครัวเรือนทั้งหมด ๕๘๐  ครัวเรือน สวนกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane ซึ่งจะประกอบดวย
ประชากรทั้ง ๕ หมูบาน จํานวน ๕๘๐ ครัวเรือน ทําการสุมตัวอยางมาจํานวนทั้งหมด ๒๓๗ คนและสุมตัวอยางโดยใชวิธี
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากเปนพ้ืนที่ชุมชนริมคลองตามปาชายเลนซึ่งเปนทางสําคัญที่ใชเปน
เสนทางเดินชมธรรมชาติ  และ ผลการวิจัยสามารถ สรุปผลการวิจัยอภิปรายผล และมีขอเสนอแนะไดดังนี้ 
                 ๑. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการฟนฟูหรือปลูกปาชายเลนในชุมชน จากการเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือ จากประชากรกลุมตัวอยางใน ๕ หมูบาน จากการสอบถามประชากรตัวอยางเกี่ยวกับ
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สภาพแวดลอมในการฟนฟูหรือปลูกพันธไมตามปาชายเลนในชุมชน ทั้ง ๕ หมูบาน คือ หมูที่ ๑ บานทุงโปรงทอง หมูที่ ๒ 
บานแสมภู หมูที่ ๓ บานปากน้ําประแสร หมูที่ ๔ บานชนะชลโฮมสเตย หมูที่ ๕ บานชานสมุทรโฮมสเตย สวนใหญจะพบ
พันธไมในชุมชนพันธุไมที่ปาชายเลนพบมากที่สุด คือ ประเภทตนจาก คิดเปนรอยละ ๕๔.๘,  ๕๕.๘, ๗๘.๘, ๕๐.๐ และ 
๕๔.๘ ตามลําดับ  
                 ๒. กลุมตัวอยางจําแนกตามชนิดนกบริเวณปาชายเลนที่พบบอยมากในชุมชนในแตละหมูบาน จากการ
สอบถามประชากรกลุมตัวอยางเกี่ยวกับชนิดนกบริเวณปาชายเลนที่พบบอยมากในชุมชนในแตละหมูบานทั้ง ๔ หมูบาน 
คือ หมูที่ ๒ บานแสมภู หมูที่ ๓ บานปากน้ําประแสร หมูที่ ๔ บานชนะชลโฮมสเตย หมูที่ ๕ บานชานสมุทรโฮมสเตย 
สวนใหญจะพบชนิดนกบริเวณปาชายเลน ประเภทนกกวัก บอยมากในชุมชน คิดเปนรอยละ ๕๕.๘, ๔๕.๕, ๓๓.๘ และ 
๔๓.๕ ตามลําดับ สวนประชากรกลุมตัวอยางในหมูที่ ๑ บานทุงโปรงทอง สวนใหญจะพบชนิดนกบริเวณปาชายเลน 
ประเภทนกกินเปยวบอยมากในชุมชน คิดเปนรอยละ ๖๗.๗ 

              ๓. กลุมตัวอยางจําแนกตาม การใชประโยชนจากแหลงน้ําในลําคลองในกิจกรรมใดมากที่สุด ในแตละหมูบาน
จากการสอบถามประชากรกลุมตัวอยางพบวา ทั้ง ๕ หมูบาน คือ หมูที่ ๑ บานทุงโปรงทอง หมูที่ ๒ บานแสมภู หมูที่ ๓ 
บานปากน้ําประแสร หมูที่ ๔ บานชนะชลโฮมสเตย หมูที่ ๕ บานชานสมุทรโฮมสเตย สวนใหญจะมีการใชประโยชนจาก
แหลงน้ําในลําคลองเพ่ือการเกษตร คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐, ๕๘.๑, ๕๔.๕, ๖๑.๘ และ ๕๔.๘ ตามลําดับ 

 

ดานการอภิปรายผลสามารถสรุปไดดังนี้ 
     ๑. คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการพัฒนา
สิ่งแวดลอม ในแตละหมูบานพบวาประชากรกลุมตัวอยางใน หมูที่ ๑ บานทุงโปรงทอง สวนใหญจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การเขารวมเสนอความคิดเห็นกับเพ่ือนบานและผูนําชุมชนในการกําจัดขยะมูลฝอยใหเปนระบบ ดานการเขารวมประชุม
เพ่ือออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการทิ้งขยะและการเก็บขยะของชุมชน ดานการรวมเสนอความคิดเห็นกับเพ่ือนบานและผูนํา
ชุมชนในการอนุรักษความหลากหลายของพันธุไมและชนิดนก ดานการรวมเสนอความคิดเห็นและการเขารวมกิจกรรม
ของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดลอมริมคลอง คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดลอม(  = ๒.๑๓, S.D = ๑.๐๘  ),( =๒.๑๓, S.D = ๑.๐๒), ( =๒.๑๓, S.D = 

๐.๘๖),(   =๒.๑๓, S.D = ๐.๙๒) ประชากรกลุมตัวอยางใน หมูที่ ๒ บานแสมภู สวนใหญจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ดานการรวมเสนอความคิดเห็นกับเพ่ือนบานและผูนําชุมชนในการบําบัดน้ําทิ้งจากครัวเรือนใหเปนระบบ คาเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดลอม (  =๒.๙๓, S.D = 
๐.๙๖) หมูที่ ๓ บานปากน้ําประแสร สวนใหญจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ดานการเขารวมประชุมกับผูนําชุมชนและ
เจาหนาที่รัฐในการวางแผนพัฒนาสิ่งแวดลอมของชุมชน ดานการเขารวมประชุมเพ่ือออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการทิ้งขยะ
และการเก็บขยะของชุมชน ดานการเขารวมประชุมเพ่ือออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการดูแลความสะอาดแหลงน้ําในคลอง
รวมกันคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดลอม(  
= ๒.๒๑, S.D = ๐.๙๒ ),(  =๒.๒๑, S.D = ๑.๐๒), (   =๒.๒๑, S.D = ๑.๐๒) หมูที่ ๔ บานชนะชลโฮมสเตย สวน
ใหญจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ดานการรวมเสนอความคิดเห็นในการประชาสัมพันธกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม  คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดลอม (  =๑.๙๑, S.D = 
๐.๘๙)  หมูที่ ๕ บานชานสมุทรโฮมสเตย สวนใหญจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ดานความคิดเห็นการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดลอมทุกดาน ( = ๑.๙๒, S.D = ๐.๙๘) 

  ๒. คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดลอมในแตละหมูบาน พบวาประชากรกลุมตัวอยางในหมูที่ ๑ บานทุงโปรงทอง สวนใหญจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม ดานการชวยประชาสัมพันธ และบอกเพ่ือนบาน
ไมใหทิ้งขยะและปลอยน้ําเสียลงคลอง คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการการปฏิบัติงาน
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กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม ( =๒.๓๖, S.D = ๐.๙๕) ประชากรกลุมตัวอยางในหมูที่ ๒ บานแสมภู สวนใหญจะมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม ดานการเขารวมกิจกรรม
พัฒนาสิ่งแวดลอมริมคลองรวมกับเพ่ือนบานและผูนําชุมชน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอการมีสวนรวมใน
การการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม(  = ๒.๙๕, S.D = ๐.๗๕) หมูที่ ๓ บานปากน้ําประแสร สวนใหญจะมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม ดานการชวยประชาสัมพันธ 
และบอกเพ่ือนบานไมใหทิ้งขยะและปลอยน้ําเสียลงคลอง คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการ
การปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม ( = ๒.๕๕, S.D = ๐.๙๗) หมูที่ ๔ บานชนะชลโฮมสเตย สวนใหญจะมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม ดานการใหความรูและบอก
วิธีการกําจัดขยะเพ่ือลดมลพิษสิ่งแวดลอมในลําคลอง คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการการ
ปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม ( = ๒.๓๗, S.D = ๐.๗๙) หมูที่ ๕ บานชานสมุทรโฮมสเตย สวนใหญจะมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม ดานการชวยประชาสัมพันธ 
และบอกเพ่ือนบานไมใหทิ้งขยะและปลอยน้ําเสียลงคลอง คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการ
การปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม ( = ๒.๔๔, S.D = ๐.๘๖) 

  ๓. คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมไดรับผลประโยชนในการพัฒนา
สิ่งแวดลอม ในแตละหมูบาน พบวาประชากรกลุมตัวอยางในหมูที่ ๑ บานทุงโปรงทอง สวนใหญจะมีความคิดเห็นการมี
สวนรวมไดรับผลประโยชนในการพัฒนาสิ่งแวดลอม ดานการมีรายไดจากการคัดแยกขยะเพ่ือนําไปขายและแปรรูป คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม(  = ๒.๓๕, S.D 
= ๐.๘๗)  ประชากรกลุมตัวอยางใน หมูที่ ๒ บานแสมภู สวนใหญจะมีความคิดเห็นการมีสวนรวมไดรับผลประโยชนใน
การพัฒนาสิ่งแวดลอม ดานการรวมไดรับผลประโยชนจากกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม(  = ๒.๙๘, S.D = ๐.๗๔) 
ประชากรกลุมตัวอยางใน หมูที่ ๓ บานปากน้ําประแสร สวนใหญจะมีความคิดเห็นการมีสวนรวมไดรับผลประโยชนในการ
พัฒนาสิ่งแวดลอม ดานการมีรายไดจากการคัดแยกขยะเพ่ือนําไปขายและแปรรูป คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
ตอการมีสวนรวมในการการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม( = ๒.๓๖, S.D = ๑.๑๔)  ประชากรกลุมตัวอยางใน
หมูที่ ๔ บานชนะชลโฮมสเตย สวนใหญจะมีความคิดเห็นการมีสวนรวมไดรับผลประโยชนในการพัฒนาสิ่งแวดลอม ดาน
การมีรายไดจากการคัดแยกขยะเพ่ือนําไปขายและแปรรูป  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอการมีส วนรวมใน
การการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม(  = ๒.๐๓, S.D = ๐.๙๑) ประชากรกลุมตัวอยางในหมูที่ ๕ บานชาน
สมุทรโฮมสเตย สวนใหญจะมีความคิดเห็นการมีสวนรวมไดรับผลประโยชนในการพัฒนาสิ่งแวดลอม ดานการรวมไดรับ
ผลประโยชนจากกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการ
การปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม(  = ๒.๒๙, S.D = ๐.๙๐) 

  ๔. คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการประเมินผลการพัฒนา
สิ่งแวดลอม ในแตละหมูบาน พบวาประชากรกลุมตัวอยางในหมูที่ ๑ บานทุงโปรงทอง สวนใหญจะมีความคิดเห็นการมี
สวนรวมในการประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดลอม ดานการใหขอมูลและความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเพ่ือใชใน
การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการการ
ปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม (  = ๒.๒๙, S.D = ๐.๙๓) 

  ประชากรกลุมตัวอยางใน หมูที่ ๒ บานแสมภู สวนใหญจะมีความคิดเห็นการมีสวนรวมในการประเมินผลการ
พัฒนาสิ่งแวดลอม ดานการรวมติดตามผลการเขารวมของชุมชนในกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม (  = ๒.๘๑, S.D = ๐.๘๕) ประชากร
กลุมตัวอยางใน หมูที่ ๓ บานปากน้ําประแสร สวนใหญจะมีความคิดเห็นการมีสวนรวมในการประเมินผลการพัฒนา
สิ่งแวดลอม ดานการรวมติดตามผลการเขารวมของชุมชนในกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
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คิดเห็นตอการมีสวนรวมในการการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม ( = ๒.๑๒, S.D = ๐.๙๖) ประชากรกลุม
ตัวอยางในหมูที่ ๔ บานชนะชลโฮมสเตย สวนใหญจะมีความคิดเห็นการมีสวนรวมในการประเมินผลการพัฒนา
สิ่งแวดลอม ดานการรวมติดตามผลการเขารวมของชุมชนในกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นตอการมีสวนรวมในการการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม ( = ๒.๑๐, S.D = ๐.๙๐) ประชากรกลุม
ตัวอยางในหมูที่ ๕ บานชานสมุทรโฮมสเตย สวนใหญจะมีความคิดเห็นการมีสวนรวมในการประเมินผลการพัฒนา
สิ่งแวดลอม ดานการรวมติดตามผลการเขารวมของชุมชนในกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นตอการมีสวนรวมในการการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม ( = ๒.๑๒, S.D = ๐.๙๑) 

 
 ๕. ขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการพัฒนาสิ่งแวดลอมไดทําแบบสอบถามดานตางๆดังนี้ 
  ๑. แบบสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยศึกษาความคิดเห็นขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการพัฒนา

สิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นโดยรวม ของแบบสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยศึกษาความคิดเห็นขอมูลเกี่ยวกับการ
มีสวนรวมในการพัฒนาสิ่งแวดลอมพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการพัฒนา
สิ่งแวดลอม ของประชากรในชุมชมริมคลองแสมภู ปากน้ําประแสร สูดโอโซนธรรมชาติ ของจังหวัดระยอง  อยูในระดับ
บอยครั้ง 
              ๒. แบบสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยศึกษาความคิดเห็นขอมูลการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นโดยรวม ของแบบสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยศึกษาความคิดเห็นขอมูลเกี่ยวกับ
คิดเห็นขอมูลการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม กลุมตัวอยางสวนใหญของประชากรในชุมชมริม
คลองแสมภู ปากน้ําประแสร สูดโอโซนธรรมชาติ ของจังหวัดระยอง อยูในระดับเปนประจํา 
 ๓. แบบสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยศึกษาความคิดเห็นขอมูลการมีสวนรวมไดรับผลประโยชนในการพัฒนา
สิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นโดยรวม ของแบบสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยศึกษาความคิดเห็นขอมูลเกี่ยวกับ
คิดเห็นขอมูลการมีสวนรวมไดรับผลประโยชนในการพัฒนาสิ่งแวดลอม กลุมตัวอยางสวนใหญของประชากรในชุมชมริม
คลองแสมภู ปากน้ําประแสร สูดโอโซนธรรมชาติ ของจังหวัดระยอง อยูในระดับบอยครั้ง 
 ๔. แบบสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยศึกษาความคิดเห็นขอมูลการมีสวนรวมในการประเมินผลการพัฒนา
สิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นโดยรวม ของแบบสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยศึกษาความคิดเห็นขอมูลเกี่ยวกับ
คิดเห็นขอมูลการมีสวนรวมในการประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดลอม กลุมตัวอยางสวนใหญของประชากรในชุมชมริม
คลองแสมภู ปากน้ําประแสร สูดโอโซนธรรมชาติ ของจังหวัดระยอง อยูในระดับบอยครั้ง 
                ดานขอเสนอแนะสามารถสรุป ขอเสนอแนะไดดังนี้ 
        ๑.  ขอเสนอแนะสําหรับนําไปปฏิบัติ 

- ปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการมีสวนรวมในการพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชนของทาน คือ ประชาชนบางสวน
จะไมไดเขารวมกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชนเนื่องจากมีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับชวงที่จัดประชุม  เพ่ือจัด
กิจกรรมบางครั้งจะตรงกับวันทํางานจึงไมสะดวกในการเขารวมประชุม  ซึ่งบางครั้งก็จะสงตัวแทนเขารวมประชุม 
นอกจากนี้ยังพบปญหาการติดตอสื่อสารบางครั้งไมทั่วถึง หากไดรับขอมูลขาวสารสวนใหญจะใหความรวมมือในการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน และถาไมติดภารกิจก็จะเขารวมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม เชน กิจกรรมปลูกปาชายเลน 
และกิจกรรมปลอยสัตวน้ําทะเล รวมกับชุมชนดําเนินกิจกรรมการฟนฟูระบบนิเวศ 
ชายฝงดวยการตนจากและปลอยพันธุปูดําเปนตน 

 - ขอเสนอแนะในการดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาและพัฒนา คือ ควรมี การประชาสัมพันธตามบาน โดย
ผูนําชุมชนแจงขอมูลขาวสารกับคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการชุมชนแจงตอตามบานหรือขอความรวมมือให
เพ่ือนบานทีไดรับขาวสารขอมูลไดแจงขาวสารดังกลาวตอเพ่ือนบานใหทราบขอมูลขาวสารกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอม
ในชุมชน 
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     - สาเหตุที่ทําใหทานเขารวมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอมของชุมชน คือ สวนใหญตองการใหสภาพแวดลอมใน
ชุมชนสะอาด ทั้งในปาชายเลนตองมีสะพานใหเดินเขาไปชมธรรมชาติในสวนกงกามดวย สภาพความหลากหลายชนิดของ
นกและพันธุไมตามปาชายเลน เพ่ือใหภูมิทัศนในชุมชนรมรื่นสวยงามมีความหลากหลายของชนิดนกและพันธุไมอันจะเปน
สิ่งดึงดูดและสรางสีสันชายคลองใหสวยงามเปนแหลงทองเที่ยวในเสนทางเดินชมธรรมชาติ ฟนฟูปาชายเลนแสมภู ปากน้ํา
ประแสร สูดโอโซนธรรมชาติ  

      - กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอมของชุมชนที่ทานเขารวมเพ่ืออนุรักษทรัพยากรแหลงน้ําและความหลากหลาย
ของชนิดนกและพันธุไมตามปาชายเลน คือ กิจกรรมการเก็บขยะ กิจกรรมการปลูกปาชายเลน การไมทิ้งขยะและปลอย
น้ําเสียทิ้งลงในลําคลอง และการใชปุยชีวภาพในสวนผักผลไม 

      - ประโยชนที่ชุมชนไดรับจากการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการอนุรักษความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ
ไมปาชายเลน คือ ทําใหลําคลองในชุมชนมีทัศนียภาพที่สวยงามเหมาะแกการจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือศึกษา
ชนิดนกและชนิดพันธุไมตามปาชายเลน และทําที่พักโฮมสเตย สําหรับนักทองเที่ยว นอกเหนือจากกิจกรรมทองเที่ยว
สามารถชมหิ่งหอยและกิจกรรมปลอยสัตวน้ําลงสูทะเล 

       การใหประชาชนเขามามีสวนรวมควรเกิดจากความรวมมือของทุกฝายทั้งภาครัฐ และชุมชน โดยภาครัฐ
สนับสนุนในดานงบประมาณ การประชาสัมพันธ การแจงขาวสาร รวมกับผูนําชุมชน เพ่ือจัดกิจกรรมตางๆ ที่ใหความรู
เกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูปาชายเลนความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นกวาเดิม รวมทั้งอธิบายใหทราบถึง
ผลประโยชนที่ชุมชนจะไดรับจากการที่ทุกคนในชุมชนใหความรวมมือในการอนุรักษ และควรมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนโดยการจัดชมรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษความหลากหลาย ทางชีวภาพ และควร
ดําเนินการเปนรูปธรรม และเปดโอกาสใหมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีสวนรวมในการรวมคิด รวมทา รวมอนุรักษ 
และรวมติดตามประเมินผล การจัดกิจกรรมศึกษาและสํารวจชนิด ปริมาณ และถิ่นอาศัยของชนิดนกและสัตวอ่ืน ๆ วามี
การเปลี่ยนแปลงไปอยางไรในแตละป  
 ๒ ขอเสนอแนะสําหรับเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 -  ขอเสนอแนะจากผูใหสัมภาษณ ปญหาประมงในเชิงสังคมมีความเห็นจากผูใหสัมภาษณ“ในปจจุบันเปน
สังคมในกระแสทุนนิยม การทําประมงเปนอาชีพที่ไมไดผลิตเอง เก็บเกี่ยวจากธรรมชาติอยางเดียวในขณะเดียวกัน 
ทรัพยากรที่เก็บเกี่ยวก็ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาในกระแสทุนประเภทตางๆทําใหทรัพยากรเหลานี้ เสื่อมโทรมรุนแรง
มากยิ่งขึ้น” สวนในมุมมองของชาวประมงไดสรุปสถานการณปญหาของตัวเองวาปญหาหลัก คือ “ปญหาน้ําเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมทิ้งลงสูทะเล ปญหาความหนาแนนของเครื่องมือประมงและทะเลตื้นเขิน โดยภาพรวมแลวปญหา
สาเหตุหลักก็คือ คุณภาพน้ํา น้ําเสียทําใหสัตวอยูไมได รองลงมาคือ ปญหาระบบน้ําหมุนเวียนของทะเล ไมเปนธรรมชาติ
เหมือนเดิม และตอมาคือความตื้นเขินของทางน้ําในทะเล และสุดทายคือความไมเปนระเบียบของเครื่องมือประมง” 
เจาหนาที่ไมสามารถบังคับใชกฎหมายได ความรูความตระหนัก จิตสํานึกของชุมชนอยากใหจัดการใหเปนระบบ เพราะ
สัตวน้ําหายากกําลังสูญพันธ 

 - ขอเสนอแนะในการฟนฟู และอนุรักษปาชายเลน ผูใหสัมภาษณ ไดเสนอแนวทางในการแกไขปญหาซึ่งให
พิจารณาที่สาเหตุ เชน “ตองแกปญหาทุกอยางที่เก่ียวเนื่องกัน ตองดูที่สาเหตุ ผลกระทบทุกอยาง เชนโครงการไมสามารถ
เขาถึงทุกกลุมในชุมชนได เนื่องจากสมาชิกบางกลุมไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งจําเปนตองใชความพยายาม
อยางมากในการสื่อสารกับกลุมดังกลาวและบางกิจกรรมของโครงตองใชระยะเวลานานในการเขารวมกิจกรรม สมาชิกใน
ชุมชนที่ยุงกับการทํามาหาเลี้ยงชีพและติดกิจธุระอ่ืน จึงไมมีเวลามากนักในการเขารวม ตองวิเคราะหขอมูลสิ่งเหลานี้กอน
วาสวนไหนที่ตัวแทนกลุมผูหญิงจากหมูบานเปาหมายตางๆมีความกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรมนําเสนอผลิตภัณฑ
ที่ทําขึ้นจากวัสดุที่หาไดในปาชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวไดถูกบันทึกภาพและนําเสนอในนิทรรศการภาพถายที่ศูนยการ
เรียนรูปาชายเลนของหมูบาน การปกแนวเขตพ้ืนที่อนุรักษปาชายเลนของชุมชน เปนสิ่งกระตุนใหสมาชิกในชุมชนฟนฟู
แหลงที่อยูอาศัยของสัตวทะเลและชวยปองกันการบุกรุกปาเม่ือโครงการจบสิ้น  
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                ดังนั้นแนวทางสําคัญจากผลของการวิจัยครั้งนี้ คือ การปองกัน การแกไขปญหาทั้งในสวนของลุ มน้ํา และ
ทะเลที่มีผลตอประชาชนในทะเลที่ไมยั้งยืนทั้งดาน นิเวศสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ ชุมชน และสถาบันและนโยบายโดยเฉพาะ
การพัฒนาและแกปญหาเฉพาะหนาและปญหาระยะยาวโดยใชตัวชี้วัดนํามาประยุกตใชในประเด็น  
 ๑. การใหประชาชนเขามามีสวนรวม ควรเกิดจากความรวมมือของทุกฝายทั้งภาครัฐ และชุมชนโดยภาครัฐ
สนับสนุนในดานงบประมาณ การประชาสัมพันธ การแจงขาวสาร รวมกับผูนําชุมชน เพ่ือจัดกิจกรรมตางๆที่ใหความรู
เกี่ยวกับการอนุรักษความความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นกวาเดิม รวมทั้งอธิบายใหทราบถึงผลประโยชนที่ชุมชนจะ
ไดรับจากการที่ทุกคนในชุมชนใหความรวมมือในการอนุรักษและควรมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 ๒. การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยการจัดชมรมท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 
และควรดําการเปนรูปธรรม และเปดโอกาสใหมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํารวม
อนุรักษ และรวมติดตามประเมินผล 

 ๓. การจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน ควรเลือกจัดในชวงเวลาที่ประชาชนสวนใหญมีเวลาวางจาก
การทํางาน จะไดสะดวกในการเขารวมกิจกรรมอยางเต็มท่ี 

 ๔. การรักษาพ้ืนที่ปาชายเลนที่มีอยูใหคงไวซึ่งเปนเรื่องที่ยากพอสมควร และจะตองชวยกันหลาย ๆ ฝาย 
ลําพังกรมปาไมแตเพียงหนวยงานเดียว ยอมทําไดยาก การปองกันอยางจริงจัง รวมทั้งการจัดการวางแผนการใชที่ดิน
ชายฝงทะเลใหเหมาะสม จะเปนทางหนึ่งที่จะรักษาพ้ืนที่ปาชายเลนไวได นอกจากนี้กฎระเบียบตาง ๆ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการใชพ้ืนที่ปาชายเลนควรจะใชปฏิบัติอยางเครงครัด 

 ๕. การเพ่ิมพ้ืนที่ปาชายเลน โดยการปลูกปา ปจจุบันกรมปาไมมีนโยบายที่จะขยายและสนับสนุนการปลูกปา
ชายเลนเพิ่มขึ้น ทั้งในสวนของราชการ และสวนของเอกชน ตามพ้ืนที่วางเปลาบริเวณชายฝงทะเล ทั้งท่ีผานการทําเหมือง
แร หรือพ้ืนที่นากุง หรือนาขาวที่เลิกไปแลว ซึ่งมีอยูมากมาย และมีโอกาสที่จะฟนฟูใหเปนปาชายเลนขึ้นมาได นอกจากนี้
พ้ืนที่ดินงอกตามชายฝงทะเลก็เปนพื้นที่ท่ีจะสามารถปลูกปาชายเลนขึ้นมาได 
 ๖. การใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการศึกษาวิจัยเพ่ือหาวิธีการและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะนํามาใช การใชประโยชนทั้งทางดานปาไม ประมงและวิธีการผสมผสานระหวางปาไมกับประมง
ใหมากขึ้น ซึ่งในเรื่องนี้ หากทางดานผูปฏิบัติการเจาหนาที่ควบคุม และนักวิชาการ ไดรวมมือกันอย างจริงจังแลว เชื่อวา
การใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนจะประสบผลสําเร็จมากขึ้น โดยไดผลิตผลสูงขึ้น และปราศจากการทําลายระบบ
นิเวศของตัวเอง 
 จากการวิจัยศึกษา การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษปาชายเลน พบวา ชุมชนมีสวนรวมในการ
อนุรักษปาชายเลนโดยรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายดานพบวาทั้งดานการริเริ่ม การวางแผน การปฏิบัติและ
การประเมินผลอยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากคนในชุมชนพ่ึงพาตนเองในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะ
การเลี้ยงกุงซึ่งสรางรายไดจํานวนมากในระยะเวลาอันสั้น และยังไมเห็นถึงประโยชนที่ตนเองจะไดรับหากมีสวนรวมในการ
อนุรักษเนื่องจากขาดการรณรงคประชาสัมพันธของหนวยงานที่เกี่ยวของและเมื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมใน
การอนุรักษปาชายเลนพบวาปจจัยดานเพศ อายุ รายได ระดับการศึกษาไมมีผลตอการมีสวนรวมในการอนุรักษปาชาย
เลน มีเพียงปจจัยดานระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนที่มีผลตอการสวนรวมในการอนุรักษปาชายเลน ทั้งนี้เนื่องมาจากคนที่
อาศัยในชุมชนมาตั้งแกเกิดใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตมาเปนเวลานาน จน
เกิดความรูสึกเปนเจาของและหวงแหนทรัพยากรของทองถิ่นจึงใหความรวมมือและมีสวนรวมในการอนุรักษปาชายเลน
เพ่ือใหคงอยูกับทองถิ่นตลอดไป 
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บทคัดยอ 
 การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมจําเปนตองอาศัยความรวมมือตั้งแตคนในครอบครัว เพ่ือน ญาติมิตร ครูอาจารย 
สังคม รวมถึง กระบวนการของประเทศชาติ ผูปกครองตองเปนแบบอยาง ครูอาจารยเปนทั้งตนแบบและคอยชี้นําในสิ่งที่
ถูกตอง โรงเรียน วัด บานชวยอบรมปลูกฝง และขัดเกลาจิตใจ ใหเยาวชนสามารถพัฒนาจิตใจดานคุณธรรมจริยธรรมได
ดวยตนเอง สามารถควบคุมความประพฤติปฏิบัติของตนใหอยูในกรอบของพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของสังคม ทั้งใน
สภาพการณปกติและทั้งเมื่อเผชิญกับปญหาหรือความขัดแยง  ประเทศชาติเปรียบดังเรือลําใหญ ตองอาศัยลูกเรือที่มี
คุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เปนคนดี มีคุณคาในสังคม เพ่ือนําพาประเทศชาติสูจุดหมายอันมั่นคง เยาวชนซึ่งเปนกําลัง
สําคัญของชาติ จึงจําเปนตองไดรับการปลูกฝง จากผูใหญทุกระดับไมวาจะเปนระดับครอบครัว ตลอดจนสถาบันชาติ ชวย
ขัดเกลาจิตใจหลอหลอมใหเปนคนมีคุณธรรมจริยธรรม อันเปนหลักธรรมสําคัญใหอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

 

คําสําคัญ: คุณธรรมจริยธรรม, การสงเสริมเยาวชนใหคุณธรรมจริยธรรม 

 

 
Abstract 
 Moral  and Ethical cultivation, depends on cooperation in each family , friends , 
relatives, teachers , society including national process that the ruler must be good sample, 
teachers must be the role model and indicates the right things. Therefore,  school , temple and 
house help to cultivate and purify the mind to the youths to develop the morality and ethics by 
themselves and can control the behaviour in the frame of desirable behaviour of society both 
normal and conflict situation. The country like a big ship must depend on sailor who has the 
quality, good one and value in the society for leading the country to stable destination. The 
youths play the major role of the nation , must get the the cultivation from all levels of adults 
that not only family level but also national institution to cultivate the mind to be moral and 
ethical person. It is the main doctrine of Dhamma to live together happily. 
 

Keywords: Moral,Ethical, cultivation 
 

บทนํา 
เด็กและเยาวชน เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความ

มั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปญญาที่ดีแลว ยังตองมี
คุณธรรม จริยธรรม เปนองคประกอบที่สําคัญในการดําเนินชีวิตอีกดวย จึงจะเปนบุคคลที่เรียกวาเปนมนุษยที่สมบูรณ มี
ภูมิคุมกัน ยืนหยัดอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  



๖๒๕ 

 

พระพุทธศาสนา ถือเปนแหลงรวมหลักธรรมคําสอน ตนแบบ และระบบจริยธรรมของสังคมไทย เด็กและเยาวชน
ควรไดรับการศึกษา เรียนรู คําสอนทางพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติของชาวพุทธ เพ่ือเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการ
ดําเนินชีวิตและบทบาทหนาที่ที่พึงปฏิบัติในสังคม ไดอยางกลมกลืน ภายใตสถานการณที่อาจจะมีทั้งดีและไมดีเกิดขึ้น 

โดยสามารถแยกแยะชั่วดี และเลือกปฏิบัติไดอยางถูกตอง  
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตแกเด็ก เยาวชน เปนหนาที่ของทุกองคกร ที่จะตองใหความสําคัญ

เปนอันดับแรก ตลอดจนใหการสนับสนุนในการเสริมสรางเด็ก เยาวชนใหเปนคนดี เปนที่ตองการของสังคม และ
ประชาชนทั่วไปใหสามารถดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุขได เด็กและเยาวชนที่ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับตนไมที่ขาด
รากแกว ไมสามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมที่ขาดความสมดุลเชนปจจุบันได บาน วัด โรงเรียน ตลอดจนสถาบันตาง 
ๆ ที่เกี่ยวของจะตองใหความรวมมือในการ ใหความรูที่ถูกตอง สรางความเชื่อและความเห็นใหตรง ตลอดจนติดตาม เฝา
ระวังภัยสังคมตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยูทุกขณะดวย ที่สําคัญคือ สถาบันครอบครัว พอแม ตองเอาใจ
ใสใหการสนใจตอลูกใหมากเปนพิเศษ สอนลูกใหมีความพัฒนาการไปตามวัย สรางคานิยมการบริโภคที่ถูกตอง และเปน
แบบอยางที่ดีใหกับลูก การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุดหนา แตปญหาทางสังคมก็มากขึ้นเปนลําดับ เด็กและ
เยาวชนเจริญวัย ก็ตองคลุกคลีอยูกับปญหารอบดาน ดังนั้น แนวโนมการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจและพัฒนาคนใหมาก
ขึ้น เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

 

ความเปนมา 

สถานการณบานเมืองของประเทศไทยเราในปจจุบันนี้ ดูนาเปนหวง อยางยิ่ง ไมวาจะเปนวิกฤตทางเศรษฐกิจ 

ปญหาความเสื่อมถอยในดาน คุณธรรม จริยธรรมของคน ทั้งในระดับนักการเมือง ขาราชการ หรือ คนในแวดวงอาชีพ
อ่ืนๆ ภาพที่เห็นชัดเจนและเปนขาวอยูทุกวัน ก็คือ การทุจรติคอรัปชั่น การกออาชญากรรม การเสพและการคายาเสพติด 

ซ่ึง แพรระบาดในกลุมเยาวชนไทย ตั้งแตระดับประถมศึกษา จนถึง อุดมศึกษา รวมถึงการแตงกายลอแหลม ที่เปนมูลเหตุ
กอใหเกิดอาชญากรรม ทางเพศ ของนักศึกษาหญิง การขายบริการทางเพศของนักศึกษา การที่นักศึกษาอยูรวมกันฉันท
สามีภรรยา การทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งภายในสถาบันเดียวกันและตางสถาบัน เหลานี้เปนตน  

ปญหาที่เกิดข้ึนในกลุมของเยาวชนดังกลาว ทุกคนตางลงความเห็นตรงกันวา เยาวชนไทยของเราขาดการปลูกฝง
ในดาน คุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน คือ อาจจะมีอยูบางแตเปนแบบฉาบฉวย ไมเกิดผลที่ถาวรในขณะที่สังคมไทย
ตองการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสูการเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ ทั้งรางกายและจิตใจ มีสติ ปญญา 
มีความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ ผูอ่ืนได อยางมีความสุข มีรายงาน
ผลการสํารวจของผูที่ถูกใหออกจากงาน เฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวพนักงานเอง  พบวา 17 % ถูกใหออก
งานเพราะ ขาดทักษะความรูและประสบการณ 83 % ถูกออกจากงานเพราะปญหาเรื่อง ความประพฤติ และบุคลิกภาพ 

ในขณะเดียวกันมีผูไปสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการ ในการพิจารณารับคนเขาทํางาน ในหนวยงาน องคกร 

สถาบันตางๆ พบวา ผูประกอบการสวนมากตองการบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังนี้ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย อดทน เสียสละ 

และ มีความรับผิดชอบ ซึ่งปรากฏการณในสังคม ดังกลาวมานี้เปนผลโดยตรงมาจากเรื่องของการปลูกฝง ทางดาน
คุณธรรม จริยธรรม นั่นเอง 
 

“เด็กไทยตองฝกอบรมธรรมจริยาใหสมบูรณพรอมในตนเองจักไดเปนคนดีมีคุณ มีประโยชน และสามารถรักษา
ตัวรักษาชาติบานเมือง ใหดํารงอยูดวยความเจริญมั่นคงตอไปได” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
พิมพในหนังสือวันเด็กป พ.ศ.2534๑ 

                                         

๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, คําพอสอน, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรุงเทพ(๑๙๘๔) จํากัด, ๒๕๔๓, หนา ๓๖. 



๖๒๖ 

 

โลกปจจุบันกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ยุคแหงการแขงขันและ
มีการตอสูดิ้นรนเพ่ือความอยูรอดในสังคม ทําใหคุณธรรมจริยธรรม อันเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผูคนในสังคมมอง
แลวเหมือนลดลงไปมาก เยาวชนรุนใหมเกิดมาทามกลางความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทามกลางการ
แขงขันเพ่ือใหไดมาซึ่งความเจริญกาวหนาในการประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการมีวิถีชีวิตและดําเนินชีวิตประจําวัน 
การศึกษาและวิธีการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามจึงเปนสิ่งสําคัญในการหลอหลอมขัดเกลาจิตใจของเยาวชนไทยให
จิตใจดียิ่งขึ้น เพ่ือจะเปนความหวังทางพลังคุณคาในตัวตนอันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตอยางยั่งยืน 

คุณธรรม เปนคําสมาสระหวาง คุณ กับ ธรรมะ เมื่อนํามารวมกันแลว จึงหมายถึง คุณงามความดีที่เปนธรรมชาติ 
กอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม เปนแนวความคิดที่ดี เปนตัวบังคับใหประพฤติดี เปนจริยธรรมที่แยกเปน
รายละเอียดแตละประเภท หากประพฤติปฏิบัติอยางสม่ําเสมอแลว ก็จะเปนสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและ
จิตใจของผูนั้น 

จริยธรรม เปนคําสมาสระหวาง จริยะ กับ ธรรมะ หมายถึง ความประพฤติที่เปนธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมในตัวเอง 
กอใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคม รวมสรุปวาคือ ขอควรประพฤติปฏิบัติ 

คุณธรรมจริยธรรม เมื่อนํามารวมกันแลว มีความหมายวา คุณงามความดีของบุคคลที่กระทําลงไปดวยความมี
สํานึกดีในจิตใจ โดยไดยึดถือปฏิบัติจนเปนความเคยชินกันมายาวนาน อันเปนลักษณะนิสัยของคนดีที่พึงประพฤติปฏิบัติ
จนเปนที่ยอมรับวาเปนสิ่งที่ดีงามถูกตองตามจารีตประเพณีของตนเองผูอื่นและสังคมโดยรวม  

ในสังคมไทยปจจุบันที่กําลังกาวเขาสูยุคแหงการแขงขันมากขึ้น ทําใหบางครั้งผูคนเกิดความเห็นแกตัว เห็นแกได 
เห็นแกประโยชนสวนตน จนขาดความยับยั้งชั่งใจ กระทําในสิ่งที่ผิด ไมคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรม นําไปสูหายนะของ
ประเทศชาติ การศึกษา การอบรมและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเยาวชนซึ่งเปนอนาคต
ของชาติที่มีคุณคาใหเปนคนดี มีความสมบูรณพรอมทั้งทางจิตใจและรางกาย ชวยใหสังคมประเทศชาติสงบรมเย็น 

คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน ของคน ไทย 5  ประการ  
1. ความซื่อตรง หมายถึง ประพฤติ ตรงตอตนเอง และตอผูอ่ืนทั้งกาย วาจาใจ มีความละอาย และเกรง กลัวที่

จะประพฤติชั่ว มีความถูกตอง ดีงามเปนหลักในการดําเนินชีวิตยึด มั่นความจริง รักความเปนธรรม ปราศจากความรูสึก
ลําเอียง หรือ อคติ กาย วาจาใจ มีความละอาย และเกรง กลัวที่จะประพฤติ"  

 2. วินัย หมายถึง การยึดมั่น เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รวมถึงคานิยมที่ดี
งานของสังคม อยางเต็มใจและตั้งใจ  

 3. พอเพียง หมายถึง การดําเนิน ชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล มี ภูมิคุมกันในตัวที่ดี มีความรู คุณธรรม เพ่ือ
ชีวิตที่สมดุลและ  

4. เสียสละ หมายถึง เสียสละเพ่ือ สวนรวม เสียสละความสุขสวนตัว เพ่ือทําประโยชนใหแกสวนรวม เห็นอก 
เห็นใจ เห็นคุณคาใน เพ่ือนมนุษย ผูมีความเดือดรอน มี ความอาทร เอาใจใส เปนผูให รูจักแบงปน เปนผูมีจิตอาสา  

5. รักษสิ่งแวดลอม หมายถึง การ ใชประโยชนทรัพยากรตามความ ตองการอยางมีสํานึกตอ สิ่งแวดลอม โดยใช
อยางฉลาด ใชอยางประหยัดและฟนฟูใหดีขึ้น๒  

 

จะปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกเยาวชนไดอยางไร 

จริยธรรม เปน หลักความประพฤติ หรือ แนวทางในการปฏิบัติตน ที่ ควรแกการยึดถือ ปฏิบัติ เพ่ือสามารถอยู
รวมกันในสังคมอยางมีความสุข โดยมีคุณธรรม และ ศีลธรรมเปนองคประกอบที่สําคัญ การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จึง

                                         

๒ คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ สํานักงาน. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕. กรุงเทพฯ : บ.พริกหวานกราฟฟค จก., ๒๕๔๕. 
 



๖๒๗ 

 

เปรียบเสมือนการพัฒนาคุณภาพจิตใจ ที่มีอิทธิพลตอความประพฤติของคน คุณธรรม เปนสภาวะที่อยากใหเราทําอะไรที่
เปนคุณ ศีลธรรม เปนสภาวะที่เราหามจิตใจของเราไมใหทําในสิ่งผิด หรือบอกไมใหคนอ่ืนทํา ทั้งคุณธรรม และ ศีลธรรม 
จึงเปนตัวกําหนดความประพฤติของเรา ใหปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ควร คือ เปนตัวกําหนดจริยธรรม จริยธรรมที่เกิดขึ้นจึงเปน
ผลมาจากศาสนา ที่เก่ียวของกับ วัฒนธรรม ประเพณ ีและกฎหมาย 

ศาสตราจารย นพ.เชวง เตชะโกศยะ ใหแนวคิดในเรื่องการปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม ใหกับเยาวชน เอาไววา 

คนเราถาไมมีความรูสึกผูกพันตอ พอ แม ตองานตอแผนดิน และสิ่งแวดลอมที่มีตอเขา จะสอนเทาไดก็คงไมมีประโยชน 
เพราะเขาจะเกิดความสํานึกในหนาที่ ในคุณคาของชีวิต คุณคาของความเปนมนุษย ยอมเปนไปไมได เพราะแมชีวิตของ
เขาเอง เขาก็ไมรับผิดชอบเสียแลว เขาจะไปรับผิดชอบในหนาที่ของเขาที่ตองทําความดีและใหความดีแกสังคมที่ไดรับ
ประโยชนไดอยางไร ดังนั้น คุณธรรม จริยธรรม จึงเปนตัวผล ที่จะตองสรางดวยเหตุ คือ ใหความรู ความเขาใจแกเขาเปน
อยางดีนั่นเอง และมีผูใหญที่เปนแบบอยางที่ดีดวย  

การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จําเปนตองมีครู 3 สถานะ เปนตนเหตุ คือ ครูที่บาน ครูที่โรงเรียน / สถานศึกษา 

และครู ที่เปนคําสอนในศาสนา เพราะบุคคล 3 จําพวกนี้ ซึ่งหมายถึง 1. บุพการี 2. ครู 3. พระสงฆ เทานั้น ที่อยากเห็น
บุคคลอ่ืนไดดี ถาขาดเหตุหรือเหตุไมครบถวน ผลคือ คุณธรรม และ จริยธรรม ยอมเกิดขึ้นไมได หรือไมสมบูรณนั่นเอง 
เรามักจะเอาผลกลับมาเปนเหตุ คือ เอาจริยธรรม หรือศีลธรรม ไปสอนเขาโดยตรง จริยธรรม ศีลธรรม และ คุณธรรม
อ่ืนๆ ยอมเกิดข้ึนไมได หรือ มีข้ึนไดนอย 

ฯพณฯ พลเอกวิจิตร กุลวณิชย องคมนตรี ไดแสดงแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของเยาวชนในสังคมปจจุบัน
เอาไวตอนหนึ่งวา เปนเพราะคนไทยไมรักแผนดินเกิด ทานขอรองให คร ู- อาจารย ไปสอนลูกศิษยวา ตื่นนอนตอนเชาทุก
วัน ใหมองหนาตนเองในกระจก แลวตั้งคําถาม ถามตนเอง 3 ขอ (ใหตอบดวยความจริงใจ) 

1. ตั้งแตเกิดมาจนถึงวันนี้ เราเคยทําอะไรที่เปนคุณประโยชนตอ แผนดินเกิดบาง 
2. ถายังไมเคยทํา ใหถามตนเองตอวา แลวจะเริ่มเม่ือไหร เชน เมื่อถึงวันเกิด วันสําคัญตางๆ เปนตน 

3. ถาไมเคยทําและยังไมคิดจะทํา ดังขอ 1 และ ขอ 2 ใหถามตน เองอีกวา ชวงชีวิตที่ผานมา เคยทําอะไรที่เปน
ผลเสียหาย ตอแผนดินเกิดบาง และจะเลิกเมื่อใด๓ 

 

คุณธรรม จริยธรรม ที่ควรปลูกฝงแกเยาวชน 

คุณธรรมอันดับแรกที่ควรปลูกฝง คือ ความกตัญู ซึ่งควรจะไดแสดงออกทั้ง ทางกาย ทางวาจา และ ทางใจ 

เปนวัฒนธรรมทางจิตใจ ที่แสดงออกมาดวยความดีงาม แตสิ่งเหลานี้ กําลังถูกทําลาย ดวย ความ รีบเรง จากกระแสวัตถุ
นิยม และบริโภคนิยม ที่ไมไดคํานึงถึงวัฒนธรรมทางจิตใจ หากคุณธรรมที่มีอยูในจิตใจไมมั่นคง สิ่งที่แสดงออกมาจาก
พฤติกรรมของคน ก็ลวนเปนสิ่งจอมปลอมทั้งสิ้น การแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ที่มีคุณธรรมเปนที่ตั้งจึงมีสวนสําคัญใน
การกลอมเกลา จิตใจ ใหมีความออนโยน สุภาพ นอบนอม สุขุม รอบคอบ เชน การกราบไหวพระแบบเบญจางคประดิษฐ 
ซึ่งเปนการกราบที่แสดงความเคารพอยางสูงสุดตอบุคคลที่ควรเคารพนับถือสูงสุด การวางมือ การยกมือขึ้น เพ่ือใหสติอยู
กับมือ พนมมือที่นาอกในทาอัญชลี เปนการสํารวมใจออกจากปญหา ที่วาวุน การยกมือจรดบริเวณระหวางคิ้วในทาวันทา 

เปนการสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ กําหนดจิตใหเปนสมาธิ มีความแนวแนมั่นคงใน จิตใจ การกมกราบ ทาอภิวาท 

เปนการปลอยใจใหวางลง สยบยอมทั้งกายและใจใหกับความดี เปนการลดอัตตา ความยึดมั่น ถือมั่นในตัวเอง ซึ่งทาที
เหลานี้ จะเปนสวนหนึ่งที่ชวยรักษาสภาพจิตใจใหดีงาม  

การปลูกฝงใหเยาวชนรูจักพ่ึงตนเองอยางมีศักดิ์ศรี เปนคนดี มีวินัย คือ การปลูกฝงใหเยาวชนไดมีความคิดเห็นที่
ถูกตอง และ รูจักคุณคาของตัวเอง ไมมีชนชาติใดในโลกที่มีความเจริญ งอกงาม มั่นคงอยูได เพราะการรอรับการ
ชวยเหลือ ของผูอ่ืน โดยไมพ่ึงตนเอง คาของคน อยูที่ผลของงาน บนพ้ืนฐาน อุดมการณชีวิต งาน คือ ชีวิต ชีวิต คืองาน 

                                         

๓
 ฯพณฯ พลเอกวิจิตร กุลวณิชย,  พฤติกรรมของเยาวชนในสังคม, http//blog.sup.sc.th. 



๖๒๘ 

 

บันดาลสุข ทํางานใหสนุก เปนสุข เมื่อ ทํางาน ของดีตองมีแบบ แบบที่ดี ตองมีระเบียบ ระเบียบที่ดี ตองมีวินัย คนที่มี
วินัย คือ เคารพตนเอง - เคารพผูอื่น- เคารพเวลา - เคารพกติกา- เคารพสถานที่ 
คุณธรรม 4 ประการ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

1. การรักษาความสัตย ความจริงใจตอตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม 

2. การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติ อยูใน ความสัตย ความด ี

3. การอดทน อดกลั้น อดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัตย สุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด 

4. การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และ รูจักเสียสละประโยชน สวนนอยของตน เพ่ือประโยชน สวนใหญ
ของ บานเมือง 
คุณธรรม 7 ประการ ของ พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต) ๔ที่จะทําใหบุคคลมีความเจริญในชีวิต 

1. รูจักเลือกหาแหลงความรูและแบบอยางท่ีดี  
2. มีชีวิตและอยูรวมสังคมเปนระเบียบดวยวินัย 

3. พรอมดวยแรงจูงใจ ใฝรู ใฝสรางสรรค 
4. มุงม่ันพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ 

5. ปรับทัศนคติและคานิยมใหสมแนวเหตุผล 

6. มีสติกระตือรือรนตื่นตัวทุกเวลา 
7. แกปญหาและพ่ึงพาตนเองได ดวยความรูคิด 

ปณิธาน 10 ขอ ของ พระพิพิธธรรมสุนทร ที่นําไปสูความสําเร็จ 

1. ยึดมั่นกตัญู  

2. ใฝรูใฝเรียน 

3. มีความเพียรสม่ําเสมอ 

 4. อยาเผลอใจใฝต่ํา 
5. เชื่อฟงคําผูหลักผูใหญ  
6. รักไทยดํารงไทย 

7. ใสใจในโลกกวาง  
8. ยึดแบบอยางท่ีดี 
9. รูรักสามัคคีตลอดเวลา  
10. ใชศาสนาเปนเครื่องดํารงชีวิต 

คุณธรรม เพื่อความสวัสดีของชีวิต ของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) 
สิ่งที่เธอควรมี "สติปญญา " สิ่งที่เธอควรแสวงหา "กัลยาณมิตร"  
สิ่งที่เธอควรคิด "ความดีงาม" สิ่งที่เธอควรพยายาม "การศึกษา"  
สิ่งที่เธอควรเขาหา "นักปราชญ" สิ่งที่เธอควรฉลาด "การเขาสังคม"  
สิ่งที่เธอควรนิยม "ความซื่อสัตย" สิ่งที่เธอควรตัด "อกุศลมูล"  
สิ่งที่เธอควรเพิ่มพูน "บุญกุศล" สิ่งที่เธอควรอดทน "การดูหมิ่น"  
สิ่งที่เธอควรยิน "พุทธธรรม" สิ่งที่เธอควรจดจํา "ผูมีคุณ"  
สิ่งที่เธอควรเทิดทูน "สถาบันกษัตริย" สิ่งที่เธอควรขจัด "ความเห็นแกตัว"  

                                         

๔ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). พัฒนาการแบบองครวมของเด็กไทย. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพกรมการศาสนา, ๒๕๕๒. 
 



๖๒๙ 

 

สิ่งที่เธอควรเลิกเมามัว "การพนัน" สิ่งที่เธอควรสรางสรรค "สัมมาชีพ"  
สิ่งที่เธอควรเรงรีบ "การแทนคุณบุพการี" สิ่งที่เธอควรปฏิบัติทันที "ทําวันนี้ใหดีที่สุด"๕ 
การปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม ใหแกเยาวชน จําเปนตองเริ่มแตเด็ก เพราะอายุกอน 6 ป จะสามารกบันทึก

จริยธรรมในชวงนั้น ไดมากที่สุด พอ แม ญาติพ่ีนอง ผูใกลชิดของเด็กในวัยนี้ จึงมีบทบาทสําคัญมาก ในการปลูกฝง 
คุณธรรม จริยธรรม และควรทําอยางตอเนื่องผานทางกิจกรรมตางๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร จนกระทั่งเด็กเหลานี้เขาสู 
การเรียนในระบบ ตั้งแตระดับประถมศึกษา จนถึง ระดับอุดมศึกษา เติบโตเปนผูใหญมากขึ้น การปลูกฝงทางดาน
คุณธรรม จริยธรรม ยังคงตอง ดําเนินตอไป อยางเปนธรรมชาติ เพ่ือใหนักศึกษาเปนทั้ง คนเกง คนดี และมีความสุข 

การวางแผนการปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน 

1.การสอนโดยตรงในรายวิชา 
2.การปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม โดยบูรณาการไวในการเรียน การสอน 

3.การสนับสนุนสงเสริมงานดานกิจการนักศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

4.ผูสอนตองประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา 
5.การใหรางวัลและการยกยอง ชมเชย นักศึกษาที่ทําความดี กระทําตนเปนประโยชนแกสังคม 

 

แนวทางในการประเมินดาน คุณธรรม จริยธรรม ของเยาวชน 

1. ผูสอนกับผูเรียนรวมกันกําหนด คุณธรรม จริยธรรม ที่พึงประสงค และควรไดรับการปลูกฝง หรือแกไขโดย
เรงดวน โดยอาจ กําหนดเปนบทบัญญัติ เชน ความซื่อสัตย การตรงตอเวลา การเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน เปนตน 

2.วางแผนรวมกับผูเรียนในการกําหนดเกณฑการประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม วาจะพิจารณาจากสิ่งใดบางใน
การประเมิน (ตัวบงชี้) และ ใหน้ําหนักความสําคัญอยางเปนรูปธรรม 

3.กําหนด / เลือก เครื่องมือและวิธีการ เพ่ือใชในการประเมิน คุณธรรม จริยธรรม ของผูเรียน เชน 

- การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

- แบบบันทึกผลการสังเกต 

- การประเมินตนเองของผูเรียน 

- การประเมินโดยเพื่อน 

- การประเมินโดยอาจารยผูสอน 

- แฟมสะสมงานฯลฯ 

ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ เปนตัวอยางของการปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม ใหแกเยาวชนแตสิ่งที่ตองคํานึงอีกประการ
หนึ่ง คือ ความถี่ในการ ปฏิบัติ ตามหลักจิตวิทยาของมนุษย ตองมีการเรียนรูโดยการตอกย้ําหลายครั้ง  อยางไรก็ตาม ใน
ยุคปจจุบันปญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนมีมากมาย การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหแกเยาวชนจึงจําเปนตองดําเนินการ 

ควบคูกันไปกับการพัฒนาในสวนอ่ืนๆ ครู - อาจารย จึงเปนผูที่มีบทบาทอยางมาก นอกเหนือจาก บิดา มารดา ญาติพ่ี
นองและสภาวะแวดลอมอ่ืนๆ ในสังคม ซึ่งในเรื่องนี้ พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต) ไดกลาว ถึง บทบาทของ ครู 
- อาจารย ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบัน เอาไววา ครู - อาจารย จะตองทําหนาที่เปนหลักสําคัญ ใหกับ 

นักศึกษา 2 อยาง คือ 

1. ชี้นําชีวิตที่ดีงามแกเยาวชน 

                                         

๕ ชัยรัตน  พิมมี่, การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ,sammao๒๕๕๕๓.blogspot.com/๒๐๑๒/๐๘/blog-
post.html 
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2. ปลุกความเปนเยาวชนใหตื่นขึ้น ใหเปนผูใฝรู ใฝเรียน 
ดังนั้น ครู - อาจารย ในสถาบันการศึกษา คงไมอาจปฏิเสธภาระหนาที่  สําคัญในดาน การปลูกฝง คุณธรรม 

จริยธรรม ใหแกนักศึกษา นอกเหนือ จากงานดานการเรียนการสอนเชิงวิชาการ 
 
การกําหนดทิศทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

คุณธรรมและจริยธรรม นั่นคือ หลักการคิดและวิธีการปฏิบัติที่ดีงาม ถูกตอง ตามสภาพสังคม วัฒนธรรมกอนอ่ืน
คงตองทําความเขาใจกับความหมายของคําวาคุณธรรม และ จริยธรรม กอน 

คุณธรรม คือ หลักความจริง หลักการปฏิบัติ ประกอบดวย  
1. จริยธรรม มี 2 ความหมาย คือ 

1.1. ความประพฤติดีงาม เพ่ือประโยชนสุขแกตนและสังคม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา คานิยม
ทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2. การรูจักไตรตรองวาอะไรควร ไมควรทํา 
2. จรรยา (etiquette) หมายถึง ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติซึ่งสังคมแตละสังคม กําหนดขึ้นสอดคลอง

กับวัฒนธรรม ในแตละวิชาชีพก็อาจกําหนดบุคลิกภาพ กิริยา วาจาที่บุคคลในวิชาชีพพึงประพฤติปฏิบัติ เชน ครู แพทย 
พยาบาล ยอมเปนผูที่พึงสํารวมในกิริยา วาจา ทาทางที่แสดงออก 

3. จรรยาบรรณวิชาชีพ (professional code of ethics) หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพ
การงาน แตละอยางกําหนดขึ้น เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก ทําใหไดรับความเชื่อถือ
จากสังคม อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได เชน จรรยาบรรณของแพทย ก็คือ ประมวลความประพฤติที่วงการ
แพทยกําหนดขึ้น เพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูเปนแพทยยึดถือปฏิบัติ 

4. ศีลธรรม(moral) คําวา ศีลธรรมถาพิจารณาจากรากศัพทภาษาละติน Moralis หมายถึง หลักความประพฤติ
ที่ดีสําหรับบุคคลพึงปฏิบัติ ภาษาไทย ศีลธรรมเปนศัพทพระพุทธศาสนา หมายถึง ความประพฤติที่ดีที่ชอบหรือ ธรรมใน
ระดับศีล 

5. คุณธรรม(virtue) หมายถึงสภาพคุณงานความดีทางความประพฤติและจิตใจ เชน ความเปนผูไมกลาวเท็จโดย
หวังประโยชนสวนตน เปนคุณธรรมประการหนึ่ง อาจกลาวไดวาคุณธรรมคือจริยธรรมแตละขอที่นํามาปฏิบัติจนเปนนิสัย 
เชน เปนคนซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบ ฯลฯ  

6. มโนธรรม(conscience) หมายถึงความรูสึกผิดชอบชั่วดี ความรูสึกวาอะไรควรทําไมควรทํา นักจริยศาสตร
เชื่อวามนุษยทุกคนมีมโนธรรม เนื่องจากบางขณะเราจะเกิดความรูสึกขัดแยงในใจระหวางความรูสึกตองการสิ่งหนึ่ง และรู
วาควรทําอีกสิ่งหนึ่ง เชน ตองการไปดูภาพยนตกับเพ่ือน แตก็รูวาควรอยูเปนเพื่อน คุณแมซ่ึงไมคอยสบาย 

7. มารยาท มรรยาท กิริยา วาจา ที่สังคมกําหนดและยอมรับวาเรียบรอย เชน สังคมไทยใหเกียรติเคารพผูใหญ 
ผูนอยยอมสํารวมกิริยาเมื่ออยูตอหนาผูใหญ การระมัดระวังคําพูดโดยใชใหเหมาะกับบุคคลตามกาลเทศะ 

จริยธรรม คือ กฎเกณฑความประพฤติของมนุษย ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษยเอง ความเปนผูมีปรีชาญาณ 
(ปญญา และ เหตุผล รวมกัน) ทําใหมนุษยมีมโนธรรม รูจักแยกแยะความดี ถูก ผิด ควร ไมควร  
จริยธรรมมีลักษณะ 4 ประการ คือ 

1. การตัดสินทางจริยธรรม(moral judgment) บุคคลจะมีหลักการของตนเอง เพ่ือตัดสินการกระทําของผูอื่น 

2. หลักการของจริยธรรมและการตัดสินตกลงใจเปนความสัมพันธที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลกอนที่จะปฏิบัติการตาง ๆ 
ลงไป 

3. หลักการทางจริยธรรมเปนหลักการสากลที่บุคคลใชตัดสินใจในการการะทําสิ่งตาง ๆ  
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4. ทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมไดมาจากความคิดของบุคคลหรืออุดมคติของสังคมจนเกิดเปนทัศนะในการดํารงชีวิต
ของตน และของสังคมท่ีตนอาศัยอยู๖ 

จะเห็นไดวา คุณธรรม หมายถึง หลักของความดี ความงาม ความถูกตอง ในการแสดงออกทั้งกาย วาจาใจ ของ
แตละบุคคล ซึ่งยึดมั่นไวเปนหลักประจําใจในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเปนนิสัย ซึ่งอาจสงผลใหการอยูรวมกันในสังคม
อยางมีความสุข จะทําใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 

จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่แสดงออกถึงความดีงามทั้งตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม 
เพ่ือใหเกิดความสงบสุข ความเจริญรุงเรือง เปนประโยชนตอสังคมและตอการพัฒนาประเทศชาติ  

จากความหมายของคําวาคุณธรรมและจริยธรรมดังกลาว เพ่ือใหการพัฒนาคนใหเปนคนดี คนเกง จึงไดมี
นักวิชาการนักคิดของไทยพยายามสรุปแนวทางเปนกรอบสําหรับการพัฒนาคน เรียกวาทฤษฎีตนไมจริยธรรมขึ้น    

 

ทฤษฎีตนไมจริยธรรมสําหรับคนไทย  
เปนทฤษฎีทางจิตวิทยาทฤษฎีแรกของนักศึกษาไทยที่สรางขึ้น บุคคลผูรวบรวมเขียนเปนทฤษฎี คือ 

ศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน๗ กรอบแนวคิดที่เปนจุดเดนของทฤษฎีนี้มีความวา ลักษณะพ้ืนฐานและ
องคประกอบทางจิตใจซึ่งจะนําไปสูพฤติกรรมที่พึงปรารถนา เพ่ือสงเสริมใหบุคคลเปนคนดีและ คนเกง 

1. สวนของดอกผล เปรียบเสมือนเปนลักษณะพฤติกรรมคนดีและเกง การที่ตนไมจะใหดอกผลใหญจะตองมีลํา
ตนและรากท่ีสมบูรณ 

2. สวนของลําตนที่สมบูรณ เปรียบเสมือนลักษณะทางจิตใจ ซึ่งเปนสาเหตุของพฤติกรรมที่ดีมี 5 ประการ คือ 

ประการที่ 1 มีทัศนคติ คานิยมท่ีดี และคุณธรรม 

ประการที่ 2 มีเหตุผลเชิงจริยธรรม 

ประการที่ 3 ลักษณะมุงอนาคต คาดการณไกล 

ประการที่ 4 เชื่ออํานาจในตน 

ประการที ่5 มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
ลักษณะทางจิตใจทั้ง 5 ประการนี้ ถามีมากในบุคคลใด บุคคลนั้นจะเปนผูมีพฤติกรรมเกงและดีอยางสม่ําเสมอ  

3. สวนของรากตนไม เปรียบเสมือนลักษณะทางจิตที่เปนพ้ืนฐานที่จะชอบไชหาอาหารเลี้ยง ลําตนใหสมบูรณมี 3 
ประการ คือ 

ประการที่ 1 สติปญญา 
ประการที่ 2 ประสบการณทางสังคม 

ประการที่ 3 สุขภาพจิตดี 
บุคคลที่มีลักษณะพ้ืนฐานทางจิตทั้งสามประการนั้นสูง และเหมาะสมกับอายุ เปรียบไดกับคนที่เปนบัวเหนือน้ําใน

พุทธศาสนา ซึ่งพรอมจะรับการพัฒนา ทฤษฎีตนไม จริยธรรมของคนไทยจึงใหขอสรุปวา ถาตองการพัฒนาคนใหเปนคน
เกงและดี จะตองพัฒนาลักษณะจิตใจ ทั้ง 8 ประการที่ระบุไวที่ลําตนและรากตนไม  
 

คุณลักษณะของคน (ยุคใหม) ที่พึงประสงค  

                                         

๖ ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ. www.thaigoodview.com/, www. charuaypontorranin.com, 
และ http://sw๐๖๘๔๐.blogspot.com/๒๐๐๙/  

 

๗ ศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน. ทฤษฎีตนไมจริยธรรม : การวิจัยและการพัฒนาบุคคล, สํานักพิมพบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร, สถาบัน. พิมพลักษณ : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๔ พิมพครั้งท่ี ๓.  
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การสอน "คุณธรรม/จริยธรรม" เปนความตองการที่คนรุนหนึ่งจะชี้นําคนอีกรุนหนึ่ง โดยผูสอนมีความเชื่อวา
ประสบการณของตนอาจสรางความเขาใจเรื่อง คุณธรรม/จริยธรรม (หรือความดี ความถูกตอง ความเหมาะสม) อยางถอง
แทในระดับหนึ่ง และตองการให เยาวชนเชื่อ ดีและเหมาะสมกับเยาวชน การยึดหลักคุณธรรม/จริยธรรม ทําใหมนุษยมี
ความสุข ความสวย และความงาม โดยที่ความสุขนั้นควรเปนความสุขแบบเรียบงายและยั่งยืน 

 

คุณสมบัติอันเปนความพรอมที่จะพัฒนา จริยธรรมของบุคคล ประกอบดวย  
1. ความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตและหลัก จริยธรรม ทุกคนไดมีโอกาสเรียนรูมาตั้งแตวัยตนของชีวิตจากการ

เลี้ยงดู การศึกษาอบรม และจากประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยอาจเปนในวิถีทางที่ตางกัน ซึ่งเปนผลใหบุคคลมี
พัฒนาการทางจริยธรรมตางกัน จากกฎเกณฑการตัดสินที่ตางกัน 

2. ความใฝธรรม มนุษยมีธรรมชาติ ของการ แสวงหาความถูกตองเปนธรรมหรือความดีงามตั้งแตวัยทารก 
คุณสมบัตินี้ทําใหบุคคลนิยมคนดี ชอบสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรม ตองการที่จะพัฒนาตนเองให เปนคนดีอยางไรก็ตาม
ประสบการณในชีวิตจากการเลี้ยงดูและเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมที่สงเสริมคุณธรรม เปนปจจัยสําคัญใหบุคคลพรอม
ที่จะพัฒนาตนเองใหมีจริยธรรมสูงกวา 

3. ความรูจักตนเองของบุคคลนั้น ความรูจักตนเองของบุคคล คือ สรางความสามารถในการพิจารณาใหรูอิทธิพล
ของความดีและความไมดีของตนใหชัดเจน ซึ่งจะชวยใหบุคคลสามารถเสริมสรางความดีของตนใหมีพลังเข็มแข็ง ใน
ลักษณะที่ตนเองและสังคมยอมรับได ความรูจักตนเองนี้จะทําใหบุคคลมีความมั่นใจ มีพลังและพรอมที่จะขจัดความไมดี
ของตนและพัฒนาตนเองอยางถูกตองดีขึ้น 

 

วิถีทางพัฒนาจริยธรรม 

1. การศึกษาเรียนรู กระทําไดหลายวิธี ดังนี้  
1.1 การศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ดวยการหาความ รูจากการอานหนังสือเกี่ยวกับปรัชญาศาสนา วรรณคดีที่มี

คุณคา หนังสือเกี่ยวกับจริยธรรมทั่วไปและ จริยธรรมวิชาชีพ  
1.2 การเขารวมประชุมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นและประสบการณเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม 

และการคบหาบัณฑิตผูใสใจดาน จริยธรรม 

1.3 การเรียนรูจากประสบการณชีวิตและจากประสบการณในสถานที่ปฏิบัติงาน 

ประสบการณจริงเปนโอกาสอันประเสริฐในการเรียนรูจริยธรรมแหงชีวิต ที่ชวยใหผูเรียนเรียนรู ไดอยางลึกซึ้งทั้งดานเจต
คติและทักษะการแกปญหาเชิง จริยธรรม อยางไรก็ตามขึ้นอยูกับความพรอมของบุคคล ผูมีความพรอมนอยอาจจะไมได
ประโยชนจากการเรียนรูอันมีคานี้เลย  

2. การวิเคราะหตนเอง บุคคลผูมีความพรอมจะพัฒนามีความตั้งใจและเห็นความสําคัญของการวิเคราะหตนเอง
เพ่ือทําความรูจักในตัวตนเอง ดวยการพิจารณาเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมการแสดงออกของตนเอง จะชวย
ใหบุคคลตระหนักรูคุณลักษณะของตนเอง รูจุดดีจุดดอยของตน รูวาควรคงลักษณะใดไว การวิเคราะหตนเอง กระทําได
ดวยหลักการตอไปนี้  

2.1 การรับฟงความคิดเห็นเชิงวิพากษจากคําพูดและอากัปกิริยาจากบุคคลรอบขาง เชน จากผูบังคับบัญชา จาก
เพ่ือนรวมงาน จากผูใกลชิดหรือบุคคลในครอบครัว 

2.2 วิเคราะหตนเองเกี่ยวกับความคิด ความตองการเจตคติการกระทํา และผลการกระทํา ทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน 

2.3 คนหาความรูจากแหลงความรูตาง ๆ เชน จากตํารา บทความ รายงานการวิจัยดานพฤติกรรมศาสตรหรือ
ศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือนํามาประยุกตใชในการวิเคราะหและพัฒนาตน อยางถองแท 
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2.4 เขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาจิตใจ (จิตใจและพฤติกรรมมนุษยเปนสิ่งที่ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได
เชนเดียวกับสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก) ทําใหจิตใจไดเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดปญญารับรูตนเองอยางลึกซึ้งและแทจริง 

3. การฝกตน เปนวิธีการพัฒนาดาน คุณธรรมจริยธรรมดวย ตนเองขั้นสูงสุด เพราะเปนการพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล ในการ ควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนใหอยูในกรอบของพฤติกรรมที่ พึงปรารถนาของสังคม ทั้งใน
สภาพการณปกติและเมื่อเผชิญปญหาหรือขัดแยง การฝกตน เปนวิธีการพัฒนาดาน คุณธรรม จริยธรรมดวยตนเองขั้น
สูงสุด เพราะเปนการพัฒนาความสามารถของบุคคล ในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนใหอยูในกรอบของ
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาของสังคม ทั้งในสภาพการณปกติและเมื่อเผชิญปญหาหรือขัดแยง 

3.1 การฝกวินัยขั้นพ้ืนฐาน เชน ความขยันหมั่นเพียร การพ่ึงตนเอง ความตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ การรูจัก
ประหยัดและออม ความซื่อสัตย ความมี สัมมาคารวะ ความรักชาติฯ 

3.2 การรักษาศีลตามความเชื่อในศาสนาของตน ศีลเปนตัวกําหนดที่จะทําใหงดเวนในการที่จะกระทําชั่วรายใด 
ๆ อยูในจิตใจ สงผลใหบุคคลมีพลังจิตที่เขมแข็งรูเทาทันความคิดสามารถควบคุมตนได  

3.3 การทําสมาธิ เปนการฝกใหเกิดการตั้งมั่นของจิตใจทําใหเกิดภาวะมีอารมณหนึ่งเดียวของกุศลจิต เปนจิตใจ
ที่สงบผองใสบริสุทธิ์เปนจิตที่เขมแข็ง มั่นคง แนวแน ทําใหเกิดปญญาสามารถพิจารณาเห็นทุกอยางตรงสภาพความเปน
จริง 

3.4 ฝกการเปนผูให เชน การรูจัก ใหอภัย รูจักแบงปนความรู ความดีความชอบ บริจาคเพ่ือสาธารณะประโยชน 
อุทิศแรงกายแรงใจชวยงานสาธารณะประโยชนโดยไมหวังผลตอบแทนใด ๆ 

สรุปไดวา การพัฒนาจริยธรรมดวยวิธีพัฒนาตนเองตามข้ันตอนดังกลาว เปนธรรมภาระท่ีบุคคลสามารถปฏิบัติได
ควบคูกับการดําเนินชีวิตประจําวัน แตมิใชเปนการกระทําในลักษณะเสร็จสิ้น ตองกระทําอยางตอเนื่องจนเปนนิสัย เพราะ
จิตใจของมนุษยเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เฉกเชน กระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหเยาวชน 

ทุกวันนี้ขาวทางหนาหนังสือพิมพรายวันและโทรทัศนสวนใหญ มักเปนขาวอาชญากรรม การใชความรุนแรง 
ปญหาครอบครัว ปญหาทางเพศ การติดการพนัน การติดยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งบงบอกถึงความเสื่อมทางคุณธรรมจริย ธรรม
ของคนในสังคม และปญหาดังกลาวปรากฏมากขึ้นในกลุมเด็กและเยาวชนที่เปนกําลังของชาติดวย ฯลฯ สิ่งเหลานี้เปน
สัญญาณเตือนอันตราย ที่เรียกรองใหผูที่เกี่ยวของควรเรงใหความสนใจแกไขปญหานี้ในกลุมเด็กและเยาวชนโดยดวน 
กอนที่ทุกอยางจะสายเกินจะเยียวยา โดยทุกภาคสวนในสังคมไมวาจะเปนสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบัน
การเมืองสถาบันศาสนาสถาบันสื่อมวลชนรวมทั้งสถาบันวิชาชีพตาง ๆ ตางรวมมือกันทําบทบาทหนาที่ของตนเองในการ
สรรคสรางคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามใหเกิดข้ึนในสังคมได 

อยางไรก็ตามปญหาสําคัญในขณะนี้คือสถาบันครอบครัวไมสามารถทําหนาที่ของตนในการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมใหกับสมาชิกในครอบครัวไดจนกลายเปนชีวิตจริง รวมทั้งการที่พอแมสวนใหญมักยกบทบาทดังกลาวใหกับ
โรงเรียน ครูอาจารยเปนผูทําหนาที่นี้แทนตน ดังนั้นครอบครัวตองตระหนักถึงการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดขึ้นใน
ชีวิตลูกของตนโดยเริ่มจาก  

สรางคานิยม  

เปนคนดีมีคุณธรรม ปจจุบันสํานึกทางคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมกําลังเสื่อมลงเนื่องมาจากรากฐาน
ปรัชญาความคิดและคานิยมที่ผิดเพ้ียนไปจากหลักศีลธรรมและคุณธรรมอันดี พอแมจําเปนที่จะตองชี้ใหลูกเห็นอยาง
ชัดเจนวา อะไรถูก อะไรผิด และอะไรที่มีคา อะไรที่นารังเกียจ รวมทั้งฝกลูกใหสามารถคิดวิเคราะหและใชเหตุผลเชิง
จริยธรรมไดโดยการตั้งคําถามเชิงปรัชญากับคานิยมตาง ๆ ที่ไมถูกตองในสังคม  

สรางแรงจูงใจใหทําสิ่งด ี

การสรางแรงจูงใจเปนการเปลี่ยนกระบวนความคิดใหเห็นคุณคาและประโยชนของการมีคุณธรรมจริยธรรมพอ
แมสามารถสรางแรงจูงใจใหลูกเปนคนดีมีคุณธรรมไดโดย  



๖๓๔ 

 

การสั่งสอนอบรมโดยสามารถอางอิงจากหลักคําสอนทางศาสนามาอธิบายใหเห็นอยางเปนรูปธรรม หรือการสอน
อยางเปนธรรมชาติผานขาวสารที่เกิดข้ึนรอบตัว 

การเห็นแบบอยาง โดยคนในครอบครัวตองเปนแบบอยางชีวิตในการทําดีและยืนหยัดในคุณธรรมหรือชี้นําให
เรียนแบบอยางบุคคลสําคัญที่กระทําความดีงามในการใหรางวัลเมื่อทําความดี เปนการสรางแรงจูงใจอยางหนึ่ง เพ่ือให
เห็นวาการทําความดีนั้นเปนสิ่งที่นายกยองและภาคภูมิใจ 

สรางชองทางใหทําด ี

การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหสัมฤทธิ์ผลไดนั้น นอกจากการสรางคานิยมและแรงจูงใจที่ถูกตองในการทําความ
ดีแลว พอแมควรสรางชองทางตาง ๆ ที่หลากหลายในการทําความดีใหกับลูกอยางเปนรูปธรรมดวยเชนกัน อาทิสนับสนุน
ใหลูกเขารวมกิจกรรมสงเสริมการทําความดี พอแมไมควรมุงเนนใหลูกเอาแตเรียนหนังสือเพียงอยางเดียว แตควร
สนับสนุนใหลูกไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือชมรมตาง ๆ ในการ
ชวยเหลือสังคม  นําลูกใหมีสวนรวมในการเรียกรองคุณธรรมจริยธรรมในสังคมเมื่อเห็นความไมชอบมาพากล ความตกต่ํา
ทางคุณธรรมจริยธรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ควรพาลูกใหมีสวนรวม ตัวอยางเชน รวมลงชื่อรณรงคตอตานเรื่องการ
เปดรานจําหนายสุราบริเวณใกลเคียงกับสถานศึกษา เปนตน การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับเยาวชนในประเทศได
อยางประสบความสําเร็จนั้น จําเปนตองสรางขึ้นตั้งแตในวัยเยาวใหเด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักในเรื่องนี้อยาง
แทจริง สถาบันครอบครัว จึงนับเปนสถาบันลําดับแรกสุดที่สําคัญในการหลอหลอมคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดขึ้นแกเด็ก
และเยาวชนที่จะเติบโตเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติตอไปในอนาคต 

กลาวโดยสรุป ทุกภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักถึงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตองมีความมุงมั่นตั้งใจ ลง
มือปฏิบัติอยางจริงจัง ผูใหญตองเปนแบบอยางที่ดีแกเด็กเยาวชน พอแมผูปกครองตองดูแลเอาใจใสบุตรหลานอยาง
ใกลชิด ครูตองมีสํานึกและจิตวิญญาณของความเปนครูเพ่ิมข้ึน หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องคกรศาสนา สื่อมวลชน
ทั้งหลายตองตื่นตัว ผนึกกําลังรวมกันเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรูที่ยึดหลักคุณธรรมนํา
ชีวิตไปสูความสุข และที่สําคัญตองเปนความสุขแบบเรียบงายและยั่งยืน 
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ธรรมาภิบาล และสันติภาพ 

พระมหาณรงคศักดิ์  วิริยธโร 

 
บทคัดยอ 

บทความนี้ มีจุดมุงหมายตองการศึกษาวิเคราะหของหลักธรรมาภิบาล และสันติภาพที่เกี่ยวกับการปกครองมี
ทศพิธราชธรรม เปนตน ในพระพุทธศาสนา ซึ่งไดรับการยอมรับจากนักวิชาการบางทานวาเปนหลักธรรมาภิบาลใน
พระพุทธศาสนา เพ่ือแสดงใหเห็นวา ฐานคิดทั้งสองมีความแตกตางกันมาก โดยที่ธรรมาภิบาลสากลเนนที่ตัวระบบหรือ
โครงสรางในภาพรวมขององคการหรือสังคม สวนสันติภาพเนนที่ตัวคน หรือคุณสมบัติที่ดี ซึ่งเปนเรื่องเฉพาะตัวของบุคคล
แตละคน เมื่อเปนเชนนี้วิธีการที่ถูกตองควรจะกลาววา “หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สงเสริมหรือสนับสนุนใหเกิด
สันติภาพมนุษยอยูดวยกันดวยการไมเบียดเบียนกัน และเอ้ือเฟอเกื้อกูลตอกัน นั่นคือเปนทางมาแหงสันติภาพของโลก 

 
Abstract 
 This article focuses on analycal study of good governace and peace about government  
with Tossapithratchadhamma etc. In Buddhism that get the acceptance som some academicians 
that Tossapithratchadhamma in Buddhism for indicating the both concepts have the difference 
very much by the universal governance focuses on the system or total structure of organization 
or society but peace also depends on person or good quality that it is individual of each person. 
The right principle should mention that “Dhamma or doctrine of Buddhism to promote and 
support to have peace, humans live together without fighting or disturbance and have hospitality 
for having the peace of the world. 
 
ความเปนมา 

ธรรมาภิบาลจัดเปนแนวคิดสําคัญในการบริหารงานและการปกครองในปจจุบันเพราะโลกปจจุบันไดหันไปให
ความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตนและธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีมากขึ้น แทนการสนใจเรื่องการพัฒนา
อุตสาหกรรมดังแตกอนเพราะกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมีความสําคัญกระทบถึงกัน การติดตอสื่อสารการดําเนิน
กิจกรรมในที่หนึ่งมีผลกระทบตออีกที่หนึ่งการพัฒนาเรื่องของการเมืองการปกครองไดมุงใหประชาชนเปนศูนยกลางมาก
ขึ้นหากจะใหประเทศมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน การมุงดําเนินธุรกิจหรือปฏิบัติราชการตางๆโดยไมใหความสนใจถึง
เรื่องของสังคม ประชาชนและสิ่งแวดลอมจึงเปนไปไมไดอีกตอไปการมีการบริหารจัดการที่ดีจึงเขามาเปนเรื่องที่ทุกภาค
สวนใหความสําคัญและเริ่มมีการนําไปปฏิบัติกันมากขึ้น 

ดังกลาวแลวธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีเปนประเด็นที่อยูในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะ
ขาราชการและพนักงานบริษัทเอกชนเพราะธรรมาภิบาลเปนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตั้งมั่นอยู
บนหลักการบริหารงานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปรงใส ตรวจสอบไดมีจิตสํานึกในการทํางาน มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได
กระทําพรอมตอบคําถามหรือตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสียและพรอมรับผิด มีศีลธรรมจริยธรรมในการทํางาน การ
คํานึงถึงการมีสวนรวมในการรับรู ตัดสินใจดําเนินการและประเมินผล ตลอดจนรวมรับผลจากการตัดสินใจรวมนั้นมีการ
สงเสริมสถานภาพหญิงชาย และการใหความสําคัญกับกลุมตางๆ รวมทั้งคนดอยโอกาสตลอดจนการสรางความเทาเทียม
กันทางสังคมในการรับโอกาสตางๆที่ประชาชนพึงจะไดรับจากรัฐอีกดวยธรรมาภิบาลเปนทั้งหลักการ กระบวนการและ
เปนเปาหมายไปในตัวการมีธรรมาภิบาลอาจนํามาสูการมีประชาธิปไตยที่สมบูรณไดในที่สุดและการมีประชาธิปไตยก็
นํามาสูการมีผลทางสังคมคือการมีการพัฒนาประเทศไปในทางที่สรางความสงบสุขอยางตอเนื่องและสถาพรตลอดจน
นํามาสูการแกปญหาความขัดแยงตางๆที่จะเกิดข้ึนไดโดยสันติวิธี 
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ธรรมาภิบาลมาจากไหน 

ธรรมาภิบาลไมใชเรื่องใหมแตมีสอนอยูในหลักศาสนาตางๆอยูแลวแตมิไดเรียกอยางที่เรียกกันในปจจุบันนี้ใน
พุทธศาสนามีการสอนเรื่องธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีกันมาตั้งแตพุทธกาลแลวโดยหากเราพิจารณาคําสอน
ของพระพุทธเจาจะเห็นวาเปนหลักธรรมที่สอดคลองกับเรื่องของการบริหารรัฐกิจแนวใหมและมีการนํามาใชในการ
บริหารงานอยางตอเนื่องแมกระทั่งในศาสนาอ่ืนๆก็คิดวามิไดแตกตางกันมากนักมีคําสอนมากมายที่ระบุชัดเจนถึงหลักการ
ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีอาทิการเปนคนสมบูรณแบบ หรือ ideal person นั้นจะนําหมูชนและสังคมไปสู
สันติสุขและสวัสดี โดยประกอบไปดวยคุณสมบัติ 7 ประการ๘(พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตโต), 2541) ตามหลักสัปปุริส
ธรรม ซึ่งเปนธรรมของคนดีการรูหลักและรูจักเหตุ เปนการรูกฎเกณฑของสิ่งทั้งหลาย รูหนาที่ของตนเองอันจะทําให
ปฏิบัติงานตรงตามหนาที่ มีความสํานึกรับผิดชอบ ความมุงหมายและรูจักผลเขาใจวัตถุประสงคของงานที่ทํา ทําใหทํางาน
แลวเกิดผลสัมฤทธิ์ กอใหเกิดประสิทธิผลรูตน รูจักตนเอง วาโดยฐานะ เพศ กําลังความรู ความสามารถ เปนอยางไรและ
ทําการตางๆใหสอดคลอง รูประมาณ รูจักพอดี รูกาล รูกาลเวลาที่เหมาะสมระยะเวลาที่พึงใชในการประกอบกิจ หนาที่
การงาน รูวาเวลาไหนควรทําอะไร อยางไรวางแผนการใชเวลา เปนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง 
รูชุมชนรูจักถิ่น ที่ชุมนุม ชุมชน การอันควรประพฤติในที่ชุมชน รูระเบียบวินัย ประเพณีวัฒนธรรม ทําใหประพฤติตัวถูก
หลักนิติธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของทองถิ่นนั้นรูบุคคล รูจักและเขาใจความแตกตางแหงบุคคลเปนการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางสันติสุขและเกิดสัมฤทธิผลของงานไดในที่สุดนอกจากนี้ยังมีหลักธรรมอ่ืนๆที่ เกี่ยวของอีกมากมาย จึงอาจ
กลาวไดวาธรรมาภิบาลสําหรับคนไทยแลวมิใชเรื่องใหมแตอยางไรเพียงแตมีไดนํามาปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

การบริหารจัดการที่ดีไดเผยแพรสูสังคมไทยโดยองคกรพัฒนาในประเทศและตางประเทศรวมทั้งนักวิชาการที่
ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการที่ดีในการสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยไดหยิบยกปญหาที่เปน
ผลกระทบจากการมีระบบบริหารจัดการที่ไมดีและแนวทางสรางระบบที่ดีขึ้นมาเปนประเด็นในการสรางความเขาใจและ
ระดมความเห็นจากประชาชนในภาคสวนตางๆของสังคมเปนผลใหภาคประชาชนภาคประชาสังคมเกิดการตื่นตัวในเรื่อง
ดังกลาวอยางกวางขวางองคกรตางประเทศที่ใหเงินกูและเงินชวยเหลือเชนธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ ไดนําหลักธรรมาภิบาลมาใชเพ่ือใหประเทศกําลังพัฒนาเปนแนวปฏิบัติ เพ่ือการนําเงินไปใชอยางโปรงใสมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีหลักการของการมีธรรมาภิบาลหลายหลักการแตกตางกันออกไปแตก็มักมีหลักการ
พ้ืนฐานคลายกัน หลักการพ้ืนฐานที่สําคัญคือ หลักการมีสวนรวมหลักความโปรงใส สํานึกรับผิดชอบ และประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 

คําวา ธรรมาภิบาล เกิดจากคําวา “ธรรม” บวกกับ “อภิบาล” (การรักษายิ่งธรรม)มาจากคําภาษาอังกฤษวา 
good governance โดยคําวา governance (การอภิบาล) คือวิธีการใชอํานาจเพ่ือการบริหารทรัพยากรขององคกร 
good governance (ธรรม + อภิบาล =ธรรมาภิบาล) จึงเปนวิธีการที่ดีในการมีอํานาจ เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรของ
องคกรโดย ศาสตราจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ๙ไดทําการใหคําจํากัดความสั้นๆนี้ไวในการบรรยายนักศึกษาที่สถาบัน
พระปกเกลาอยางไรก็ดี คําวา good governance นี้คณะกรรมการบัญญัติศัพทรัฐศาสตรของราชบัณฑิตยสถาน ได
บัญญัติวา “วิธีการปกครองที่ดี” แตนักวิชาการบางทานใชคําวา “ธรรมรัฐแหงชาติ” ซึ่งไมตรงกับความหมายใน
ภาษาอังกฤษ เพราะ “ธรรมรัฐ “ แปลวา “รัฐที่มีธรรม” แตมีการใหความหมายโดยทางกรรมการขาราชการพลเรือนวา 
“สุประศาสนการ”ซึ่งตอมาศาสตราจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ไดนําเสนอคําวา “ธรรมาภิบาล”  และทางสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดใชคําวา  “การบริการกิจการและสังคมที่ดี” ขณะที่ทาง
                                         

๘พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต).พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ,พิมพครั้งที่๒๗,กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

๙บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.เอกสารการวิจัยสวนบุคคลชมเชย ลักษณะวิชาการเมืองเร่ือง การสรางธรรมาภิบาลในสังคมไทย . 
กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, ๒๕๔๑-๒๕๔๒ 
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คณะกรรมการพัฒนาระบบงานใชคําวา “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” ดังปรากฏในพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและมูลนิธิ
สถาบันวิจัยกฎหมาย, 2546)๑๐อยางไรก็ตามในที่นี้จะขอใชคําวา “ธรรมาภิบาล”เพราะมีการนํามาใชกันอยางแพรหลาย
กระชับและเขาใจกันอยูมากแลว 

ในสวนของประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการสรางระบบบริหารจัดการที่ดีใหเกิดขึ้นในสังคมไทยโดยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 8 ไดกําหนดแนวทางเพ่ือสรางการบริหารจัดการที่ดีในยุทธศาสตรการพัฒนาประชารัฐโดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการการสรางความเขมแข็งแกภาคประชาชนเพ่ือให เขามามีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพตลอดจนการเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางภาครัฐกับประชาชนเพ่ือใหเกิด
การประสานรวมมือกันในการพัฒนาประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ยังคงใหความสําคัญอยางตอเนื่องกับการสรางระบบบริหาร
จัดการที่ดีโดยไดขยายกรอบการดําเนินงานใหครอบคลุมทุกภาคสวนของสังคม ไดแกการสรางระบบบริหารจัดการที่ดีใน
ภาคธุรกิจเอกชนการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของกลไกตรวจสอบทั้งที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2540 และกลไกตรวจสอบสาธารณะในภาคประชาชน รวมทั้งการปลุกจิตสํานึกของประชาชนในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม ความพอดีเพ่ือเปนรากฐานสําคัญของการสรางระบบบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทย 

ผลการดําเนินงานในชวงที่ผานมาของหนวยงานราชการจัดวามีความสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาฯใน
หลายสวนโดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูประบบราชการที่ไดมีการจัดทําแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ รวมทั้งระบบ
งบประมาณ และระบบกฎหมาย ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
อยางแทจริงและมีการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและทองถิ่นตามแนวทางการกระจายอํานาจแตยังไมสามารถ
บอกไดอยางชัดเจนถึงประเด็นสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีแตไดมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสราง
ระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดีที่ไดระบุแนวทางในการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีไว 6 ประการ คือ หลักนิติธรรมหลัก
คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคาซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 และ 9 และใชเปนหลักการในการดําเนินการใหมีผลในทางการสรางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ด ี
 

ธรรมาภิบาลคืออะไร 

แนวคิดของ “การปกครอง” “การบริหารจัดการ” หรือ governance ไมใชเรื่องใหมแตเปนสิ่งที่มีมาพรอมกับ
การมีอารยธรรมของมนุษย ดังนั้นเราอาจใหความหมายของ  “การปกครอง” หรือ “การบริหารจัดการ” วาเปน
กระบวนการของการตัดสินใจและกระบวนการที่มีการนําผลของการตัดสินใจไปปฏิบัติคําวาการปกครองหรือการบริหาร
จัดการอาจถูกใชไปในหลายสถานะ เชนในเรื่องของการปกครองหรือการบริหารง านเอกชนการปกครองหรือการ
บริหารงานในระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือระดับทองถิ่น 

อยางไรก็ดีมีคนจํานวนมากที่ไมเขาใจเรื่องของธรรมาภิบาลแมกระทั่งคําจํากักความของธรรมาภิบาลซึ่งไมใชเรื่อง
แปลกแตอยางใด คําวา governance เปนเรื่องของ การอภิบาลเปนวิธีการใชอํานาจ ขณะที่ good governance เปน
การรวมคําของ ธรรม และ อภิบาล เปนธรรมาภิบาล เปนวิธีการที่ดีในการอํานาจ เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรขององคกร
โดยหลักธรรมาภิบาลสามารถนําไปประยุกตใชไดในภาคตางๆ อาทิ ภาครัฐ ธุรกิจประชาสังคม ปจเจกชน และองคกร
ระหวางประเทศโดยมีเปาหมายของการใชหลักธรรมาภิบาลคือเพ่ือการมีความเปนธรรม ความสุจริตความมีประสิทธิภาพ 
                                         

๑๐สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย , ๒๕๔๖, ธรรมาภิบาล, กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันวิจัยกฎหมาย, ๒๕๔๖. 
 



๖๓๘ 

 

และประสิทธิผลซึ่งวิธีการที่จะสรางใหเกิดมีธรรมาภิบาลขึ้นมาไดก็คือ การมีความโปรงใสมีความรับผิดชอบ ถูกตรวจสอบ
ได และการมีสวนรวมเปนสําคัญแตอาจประกอบไปดวยหลักการอ่ืนๆอีกไดดวยแลวแตผูนําไปใชโดยสภาพแวดลอมของ
ธรรมาภิบาลอาจประกอบไปดวยกฎหมาย ระเบียบตางๆ ประมวลจริยธรรมประมวลการปฏิบัติที่เปนเลิศและวัฒนธรรม 
ซึ่งลวนเอื้อหรือไมเอ้ือตอการบริหารจัดการที่ดีธรรมาภิบาลจึงเปนเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม ที่มุงเนนหลักการโดย
มิใชหลักการที่เปนรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แตเปนหลักการการทํางานซึ่งหากมีการนํามาใชเพ่ือการบริหารงานแลว
จะเกิดความเชื่อมั่นวาจะนํามาซึ่งผลลัพธที่ดีที่สุดคือ ความเปนธรรมความสุจริตความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ธรรมาภิ
บาลในพระพุทธศาสนา คือ ทศพิธราชธรรม และขอพึงปฏิบัติในทิศ ๖๑๑ 

จะเห็นวา นักคิดในสังคมไทยปจจุบันพยายามที่จะเชื่อมโยงหลักธรรมาภิบาลสากลเขากับหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา โดยถือวาหลักธรรมตางๆ เชน ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร ราชสังคหวัตถุ ขอปฏิบัติในทิศ ๖ เปนตน 
สามารถจัดเปนหลักธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนาได หรื อบางคนที่ไมอยากใชคําๆ นี้ก็ เลี่ยงไปใชวา หลัก
พระพุทธศาสนาที่สงเสริมหรือสนับสนุนหลักธรรมาภิบาล ซึ่งความพยายามเหลานี้นับวาเปนความพยายามที่นาสนใจมาก
ในทางวิชาการ แตถึงกระนั้นกลับกอใหเกิดคําถามที่ตามมาอีกมากมาย ไดแก หากพิจารณาในแงหลักการทั้งสองพบวา  
แนวความคิดธรรมาภิบาลเกิดขึ้นในสังคมตะวันตกสมัยใหม สวนพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในสังคมอินเดียโบราณเมื่อ
ประมาณ ๒๕๐๐ ปที่ผาน ทําใหเกิดคําถามขึ้นวา เมื่อเปนอยางนี้แลว ธรรมาภิบาลจะปรากฏมีอยูในหลักคําสั่งสอนทาง
พระพุทธศาสนาไดอยางไร 

แมบางคนอาจจะเลี่ยงใชหลักธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนา มาใชหลักคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนาที่สนับสนุน
หรือสงเสริมหลักธรรมาภิบาล ก็กลับกอใหเกิดปญหาใหมขึ้นมาวา ที่หลักธรรมเหลานี้ เชน ทศพิธราชธรรม สนับสนุนหรือ
สงเสริมหลักธรรมาภิบาลขอใดบาง และสนับสนุนหรือสงเสริมใหเกิดขึ้นไดอยางไร ประการสําคัญที่สุดฐานความคิดของ
ทั้งสองหลักการเกิดมาจากฐานเดียวกันหรือไม หากเกิดมาจากฐานคิดเดียวกัน ก็จะนําไปสูคําถามตอไปวา สนับสนุนหรือ
สงเสริมกันอยางไร แตหากมาจากฐานคิดที่แตกตางกัน การกลาววา หลักพระพุทธศาสนามีทศพิธราชธรรม เปนตน 
สนับสนุนหรือสงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาลจะเปนไปไดหรือไม ปญหาเหลานี้เปนประเด็นสําคัญในบทความชิ้นนี้ 

ธรรมาภิบาล ประกอบไปดวยหลักการสําคัญหลายประการแลวแตวัตถุประสงคขององคกรที่นํามาใช หลักการที่มี
ผูนําไปใชเสมอคือการมีสวนรวมของประชาชน การมุงฉันทามติ การมีสํานึกรับผิดชอบ ความโปรงใสการตอบสนอง 
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพความเทาเทียมกันและการคํานึงถึงคนทุกกลุมหรือพหุภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม
แตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีนั้นไดระบุไว  6 หลักการดังกลาวมาแลว
และกลายเปนหลักการสําคัญที่มีการนํามาใชในประเทศไทยอยางกวางขวางอยูในปจจุบันนี้แตก็มีคําถามวาหลักการตางๆ
นี้หมายถึงอะไรแลวจะทราบไดอยางไรวามีธรรมาภิบาลแลวหรือยัง มีมากหรือนอยตองปรับปรุงอะไรอีกบางคําตอบที่อาจ
เปนไปไดก็คือการจัดทําตัวชี้วัดเพ่ือผูใชจะไดเขาใจและนําไปใชตรวจสอบตนเองและผูอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนได 

หลักการตางๆที่อธิบายการมีธรรมาภิบาลและการนําไปประยุกตใชธรรมาภิบาลอาจประกอบไปดวยหลักการ
ตางๆมากมายแลวแตผูที่จะนําเรื่องของธรรมาภิบาลไปใชและจะใหความสําคัญกับเรื่องใดมากกวากัน และในบริบทของ
ประเทศ บริบทของหนวยงานหลักการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด สําหรับประเทศไทยแลวเนื่องจากไดมีระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีและพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ใหความสําคัญกับหลักการสําคัญ 6 หลักการดังกลาวแลวในที่นี้จะขอนําเสนอ
รายละเอียดของการพัฒนาดัชนีวัดธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานของหลักการทั้ง  6 หลักการของสถาบันพระปกเกลา๑๒

ดังตอไปนี้ 

                                         

๑๑ประพีรพรรณ ภาณวะวัฒน. “ทศพิธราชธรรม สิงคาลกสูตร และธรรมาภิบาล”. ในสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบัน

พระปกเกลา/เอกสารเผยแพร/บทความ,<http://www.pdc.go.th/th/content/๙๗/๑๑๕.html>. 
๑๒ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, ธรรมภิบาล, กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๕หนา ๑๓. 



๖๓๙ 

 

1. ดานหลักนิติธรรม (Rule of Laws) 
หลักการสําคัญอันเปนสาระสําคัญของ “หลักนิติธรรม” ประกอบดวย 7 หลักการคือหลักการแบงแยกอํานาจ 

หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพหลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง ความชอบดวยกฎหมาย
ในทางเนื้อหาหลักความเปนอิสระของผูพิพากษา หลัก “ไมมีความผิด และไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย” และหลักความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

1) หลักการแบงแยกอํานาจเปนพ้ืนฐานที่สําคัญของหลักนิติธรรม เพราะหลักการแบงแยกอํานาจเปนหลักที่
แสดงใหเห็นถึงการอยูรวมกันของการแบงแยกอํานาจการตรวจสอบอํานาจและการถวงดุลอํานาจ 

2) หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพหลักนิติธรรมมีความเกี่ยวพันกันกับสิทธิในเสรีภาพของบุคคล และสิทธิ
ในความเสมอภาคสิทธิทั้งสองประการดังกลาวขางตนถือวาเปนพ้ืนฐานของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” อันเปนหลักการ
สําคัญตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

3) หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง การใชกฎหมายของฝายตุลาการหรือฝาย
ปกครองที่เปนการจํากัดสิทธิของประชาชนมีผลมาจากกฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชน โดย ฝาย
ตุลาการจะตองไมพิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหแตกตางไปจากบทบัญญัติของกฎหมายฝายตุลาการมีความผูกพัน
ที่จะตองใชกฎหมายอยางเทาเทียมกันฝายตุลาการมีความผูกพันที่จะตองใชดุลพินิจ โดยปราศจากขอบกพรอง 

4)หลักความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหาเปนหลักที่เรียกรองใหฝายนิติบัญญัติหรือฝายปกครองที่ออก
กฎหมายลําดับรองกําหนดหลักเกณฑในทางกฎหมายใหเปนตามหลักความแนนอนของกฎหมายหลักหามมิใหกฎหมายมี
ผลยอนหลัง และหลักความพอสมควรแกเหตุ 

5)หลักความอิสระของผูพิพากษาผูพิพากษาสามารถทําภาระหนาที่ในทางตุลาการไดโดยปราศจากการ
แทรกแซงใดๆโดยผูพิพากษามีความผูกพันเฉพาะตอกฎหมายและทําการพิจารณาพิพากษาภายใตมโนธรรมของตน
เทานั้น โดยวางอยูบนพ้ืนฐานของความอิสระจาก 3 ประการ กลาวคือ ความอิสระจากคูความ ความอิสระจากรัฐ และ
ความอิสระจากสังคม 

6)หลัก “ไมมีความผิด และไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย” เมื่อไมมีขอบัญญัติทางกฎหมายใหเปนความผิด แลว
จะเอาผิดกับบุคคลนั้นๆมิได 

7)หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความวารัฐธรรมนูญไดรับการยอมรับใหเปนกฎหมายที่
อยูในลําดับที่สูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐนั้นและหากกฎหมายที่อยูในลําดับที่ต่ํากวาขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ
กฎหมายดังกลาวยอมไมมีผลบังคับ 

 

2. หลักดานหลักคุณธรรม (Ethics) 
ประกอบดวยหลักการสําคัญ 3 หลักการคือหนวยงานปลอดการทุจริตหนวยงานปลอดจากการทําผิดวินัยและ

หนวยงานปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณองคประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึง
ประสงคท่ีปลอดจากคอรัปชั่นหรือมีคอรัปชั่นนอยลง คอรัปชั่นการฉอราษฎรบังหลวง หรือ (corruption)โดยรวมหมายถึง 
การทําใหเสียหาย การทําลาย หรือการละเมิดจริยธรรมธรรมปฏิบัติและกฎหมาย สําหรับพิษภัยของคอรัปชั่นไดสราง
ความเสียหายและความเดือดรอนและเปนพฤติกรรมที่สงผลในทางลบตอคุณธรรมของการบริหารจัดการอยางรายแรงเมื่อ
พิจารณาเรื่องของคุณธรรมจึงควรพิจารณาเรื่องตอไปนี้ 

1)องคประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ปลอดจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายอยางโจงแจง
หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายนอยลง 

2)องคประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ปลอดจากการปฏิบัติที่นอยกวาหรือไมดีเทาที่กฎหมาย
กําหนดหรือปฏิบัติเชนนี้นอยลง 
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3)องคประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ปลอดจากการปฏิบัติที่มากกวาที่กฎหมายกําหนดหรือ
ปฏิบัติเชนนี้นอยลง 

4)องคประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ปลอดจากการปฏิบัติตามเจตนารมณของกฎหมายแต
ใชวิธีการที่ผิดกฎหมายหรือปฏิบัติเชนนี้นอยลง 

สําหรับการที่หนวยงานปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณนั้นเปนการกระทําผิดวิชาชีพ
นิยมไดแกพฤติกรรมที่สวนทางหรือขัดแยงกับองคประกอบของวิชาชีพนิยมโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นของการมี
จรรยาบรรณวิชาชีพและการประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

3. ดานความโปรงใส (Transparency) 
ประกอบไปดวยหลักการยอย 4 หลักการคือ หนวยงานมีความโปรงใสดานโครงสรางหนวยงานมีความโปรงใส

ดานการใหคณุ หนวยงานมีความโปรงใสดานการใหโทษหนวยงานมีความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล 

1) ความโปรงใสดานโครงสราง ประกอบดวยพฤติการณตอไปนี้ 
(1) มีการตรวจสอบภายในที่เขมแข็ง เชน มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสอบสวน 

(2) โปรงใส เห็นระบบงานทั้งหมดไดอยางชัดเจน 

(3) ประชาชนเขามามีสวนรวม รับรูการทํางาน 

(4) มีเจาหนาที่มาดวยระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงมาอยูใหมมากข้ึน 

(5) มีการตั้งกรรมการหรือหนวยงานตรวจสอบขึ้นมาใหม 
(6) มีฝายบัญชีที่เขมแข็ง 

2)ความโปรงใสดานใหคุณ ประกอบดวยพฤติการณตอไปนี้ 
(1) มีคาตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ 

(2) มีคาตอบแทนเพ่ิมสําหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

(3) มีคาตอบแทนพิเศษใหกับเจาหนาที่ที่ซื่อสัตย 
(4) มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับคาใชจาย 

3)ความโปรงใสดานการใหโทษ ประกอบดวยพฤติการณตอไปนี้ 
(1) มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 

(2) มีวิธีการพิจารณาลงโทษผูทําผิดอยางยุติธรรม 

(3) มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุแหงการกระทําผิด 

(4) มีระบบการฟองรองผูกระทําผิดที่มีประสิทธิภาพ 

(5) หัวหนางานลงโทษผูทุจริตอยางจริงจัง 
(6) มีการปรามผูสอทุจริตใหเลิกความพยายามทุจริต 

(7) มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว 

4)ความโปรงใสดานการเปดเผย ประกอบดวยพฤติการณตอไปนี้ 
(1) ประชาชนไดเขามารับรู การทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(2) ประชาชนและสื่อมวลชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดหาการใหสัมปทานการออกกฎระเบียบ และ
ขอบังคับตางๆ 

(3) ประชาชน สื่อมวลชน และองคกรพัฒนาเอกชนไดมีโอกาสควบคุมฝายบริหารโดยวิธีการตางๆ มากขึ้น 

(4) มีการใชกลุมวิชาชีพภายนอก เขามารวมตรวจสอบ 

4. หลักการมีสวนรวม (Participation) 
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การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะ และ
เขารวมในกิจกรรมตางๆที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนรวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการสื่อสารในระบบเปด
กลาวคือ เปนการสื่อสารสองทาง ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการซึ่งประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูลรวมกัน
ระหวางผูมีสวนไดสวนเสียและเปนการเสริมสรางความสามัคคีในสังคม 

ระดับการใหขอมูลเปนระดับต่ําสุดและเปนวิธีการที่งายที่สุดของการติดตอสื่อสารระหวางผูวางแผนโครงการ
กับประชาชนเพ่ือใหขอมูลแกประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูวางแผนโครงการและยังเปดโอกาสใหแสดงความ
คิดเห็นหรือเขามาเกี่ยวของใดๆ เชน การแถลงขาวการแจกขาว การแสดงนิทรรศการและการทําหนังสือพิมพใหขอมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ 

 
หลักการมีสวนรวมประกอบไปดวยหลักการสําคัญ 4 หลักการคือ 
1.ระดับการใหขอมูลเปนระดับต่ําสุดและเปนวิธีการที่งายที่สุดของการติดตอสื่อสารระหวางผูวางแผนโครงการ

กับประชาชนเพ่ือใหขอมูลแกประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูวางแผนโครงการและยังเปดโอกาสใหแสดงความ
คิดเห็นหรือเขามาเกี่ยวของใดๆ เชน การแถลงขาวการแจกขาว การแสดงนิทรรศการและการทําหนังสือพิมพใหขอมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ 

2.ระดับการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน เปนระดับขั้นที่สูงกวาระดับแรกกลาวคือผูวางแผนโครงการเชิญ
ชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเพ่ือใหไดขอมูลมากขึ้นและประเด็นในการประเมินขอดีขอเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เชนการ
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการตางๆและการบรรยายใหประชาชนฟงเกี่ยวกับโครงการตางๆ 
แลวขอความคิดเห็นจากผูฟงรวมไปถึงการรวมปรึกษาหารือ เปนตน 

3.ระดับการวางแผนรวมกัน และการตัดสินใจ เปนระดับขั้นที่สูงกวาการปรึกษาหารือกลาวคือ เปนเรื่ องการมี
สวนรวมที่มีขอบเขตกวางมากขึ้นมีความรับผิดชอบรวมกันในการตัดสินใจ และวางแผนเตรียมโครงการและเตรียมรับผลที่
จะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการระดับนี้มักใชในกรณีที่เปนเรื่องซับซอนและมีขอโตแยงมาก เชนการใชกลุมที่ปรึกษาซึ่ง
เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของการใชอนุญาโตตุลาการเพ่ือปญหาขอขัดแยง และการเจรจาเพ่ือหาทาง
ประนีประนอมกันเปนตน 

4.ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมีสวนรวม สรางความเขาใจใหกับสาธารณชนเปนระดับขั้นที่สูงสุดของการมี
สวนรวมคือเปนระดับที่ผูรับผิดชอบโครงการไดตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนที่จะไดรับจากการมีสวนรวมของ
ประชาชนและไดมีการพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการมีสวนรวมของประชาชนใหมากขึ้นจนอยูในระดับที่
สามารถมีสวนรวมไดอยางเต็มที่และเกิดประโยชนสูงสุด 

5. หลักสํานึกรับผิดชอบ (Accountability) 
มีความหมายกวางกวาความสามารถในการตอบคําถามหรืออธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมไดเทานั้นยังรวมถึง

ความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไวรวมทั้งการตอบสนองตอความคาดหวัง
ของสาธารณะ เปนเรื่องของความพรอมที่จะรับผิดชอบความพรอมที่จะถูกตรวจสอบได โดยในแงมุมของการปฏิบัติถือวา
สํานึกรับผิดชอบเปนคุณสมบัติหรือทักษะที่บุคคลพึงแสดงออกเพ่ือเปนเครื่องชี้วาไดยอมรับในภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
และนําไปปฏิบัติดวยความรับผิดชอบประกอบดวยหลักการยอยดังนี้ 

1)การมีเปาหมายที่ชัดเจน 

การมีเปาหมายชัดเจนเปนสิ่งสําคัญสิ่งแรกของระบบสํานึกรับผิดชอบกลาวคือองคการจะตองทําการ
กําหนดเปาหมายวัตถุประสงคของการปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมใหมใหชัดเจนวาตองการบรรลุอะไรและเมื่อไรที่ตองการ
เห็นผลลัพธนั้น 

2)ทุกคนเปนเจาของรวมกัน 
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จากเปาหมายที่ไดกําหนดเอาไว ตองประกาศใหทุกคนไดรับรูและเกิดความเขาใจถึงสิ่งที่ตองการบรรลุ 
และเงื่อนไขเวลาที่ตองการใหเห็นผลงานเปดโอกาสใหทุกคนไดเปนเจาของ โครงการสรางวัฒนธรรมนี้รวมกันเพ่ือใหเกิด
การประสานกําลังคนรวมใจกันทํางาน เพ่ือผลิตภาพโดยรวมขององคการ 

3)การปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ 

ความสําเร็จของการสรางวัฒนธรรมสํานึกรับผิดชอบอยูที่ความสามารถของหนวยงานในการสื่อสารสราง
ความเขาใจใหเกิดขึ้นในองคการผูบริหารใหความสนับสนุน แนะนําทําการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพและมีการ
ประสานงานรวมมือกันทํางานระหวางหนวยงานตางๆในองคการ 

4)การจัดการพฤติกรรมที่ไมเอ้ือการทํางานอยางไมหยุดยั้ง 
ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงนับวาเปนเรื่องปกติและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมักจะมีการ ตอตานการ

เปลี่ยนแปลงเสมอหนวยงานตองมีมาตรการในการจัดการกับพฤติกรรมการตอตานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเพ่ือใหทุกคน
เกิดการยอมรับแนวความคิดและเทคโนโลยีใหมๆ 

5)การมีแผนการสํารอง 
สวนประกอบสําคัญขององคการที่มีลักษณะวัฒนธรรมสํานึกรับผิดชอบตองมีการวางแผนฟนฟู ที่สามารถ

สื่อสารใหทุกคนในองคการไดทราบและเขาใจถึงแผนและนโยบายขององคการ และที่สําคัญคือตองมีการกระจายขอมูล
ขาวสารที่ถูกตองสมบูรณ อยางเปดเผย 

6)การติดตามและประเมินผลการทํางาน 

องคการจําเปนตองมีการติดตามและประเมินผลการทํางานเปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอเพ่ือตรวจสอบดูวา
ผลงานนั้นเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพงานที่กําหนดไวหรือไมผลงานที่พบวายังไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดตองมี
การดําเนินการแกไขในทันทีขณะที่ผลงานที่ไดมาตรฐานตองไดรับการยอมรับยกยองในองคการ 

6. หลักความคุมคา (Value for Money) 
หลักการนี้คํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกสวนรวมในการบริหารการจัดการและการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด

สิ่งเหลานี้เปนผลในการปฏิบัติอันเกิดจากการใชหลักธรรมาภิบาลนั่นเองประกอบดวย 

1)การประหยัด หมายถึง 
1.1)การทํางานและผลตอบแทนบุคลากรเปนไปอยางเหมาะสม 

1.2)การไมมีความขัดแยงเรื่องผลประโยชน 
1.3)การมีผลผลิตหรือบริการไดมาตรฐาน 

1.4)การมีการตรวจสอบภายในและการจัดทํารายงานการเงิน 

1.5)การมีการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

2)การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด หมายถึง 
2.1)มีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2)มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2.3)มีการใชผลตอบแทนตามผลงาน 

3)ความสามารถในการแขงขัน หมายถึง 
3.1)การมีนโยบาย แผน วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย 

3.2)การมีการเนนผลงานดานบริการ 

3.3)การมีการประเมินผลการทํางาน 

3.4)ผูบริหารระดับสูงมีสภาวะผูนํา 
เมื่อมีหลักการที่เปนแนวทางในการสรางธรรมาภิบาลแลวหนวยงานที่ตองการใชหลักการบริหารแนวใหมที่มุง

สรางธรรมาภิบาลสามารถประยุกตใชไดและวัดระดับการมีธรรมาภิบาลของหนวยงานตนไดโดยการเก็บรวบรวมขอมูลทั้ง
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จากผูใหบริการและผูรับบริการตลอดจนรวบรวมขอมูลที่มีอยูแลวในหนวยงานการนําหลักการขางตนไปสรางตัวชี้วัดและ
นําไปทดสอบจริงในหนวยงานและสามารถแสดงผลใหเขาใจไดงายทําใหผูบริหารสามารถนําไปปรับปรุงแกไขการทํางาน
ของหนวยงานใหมีธรรมาภิบาลมากข้ึนได 
 

ทําอยางไรธรรมาภิบาลจึงจะย่ังยืน 

เพ่ือใหองคกรของรัฐ เอกชนและทุกๆสวนนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใหกวางขวางและยั่งยืนจําเปนตองมีปจจัย
สําคัญหลายๆปจจัยที่นอกเหนือจากความตระหนักของบุคลากรในหนวยงานและผูบริหารแลว คือความตอเนื่องหรือความ
ยั่งยืนของการเปนประชาธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ (sustainability of democracy and national security) 
เพราะประชาธิปไตยคอนขางเปนพลวัต เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ยังมีการอภิปรายกันถึงความหมายที่แทจริงอยูอยางกวางขวางแตมิติที่สําคัญของประชาธิปไตยก็คือการแขงขัน การมีสวน
รวมและเสรีภาพในทางการเมืองการเปนประชาธิปไตยและความยั่งยืนของประชาธิปไตยจึงเปนสิ่งที่จะชวงทําใหการ
บริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลคงอยูได เนื่องจากตราบใดที่ไมเปนเผด็จการประชาชนยอมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายมีการตรวจสอบการดําเนินการของรัฐ ทําใหเกิดความโปรงใสผูบริหารและเจาหนาที่ของ
รัฐและเอกชนตลอดหนวยงานตางๆมีสํานึกรับผิดชอบประชาธิปไตยจึงมีขอดี คือเปนวิธีสงเสริมการมีสวนรวมของบุคคล
กลุมตางๆเพ่ือหาแนวทางแกไขความขัดแยงแทนการใชความรุนแรงกระบวนการเปนประชาธิปไตยนํามาสูการสงเสริม
สันติวิธีในชาติ และระหวางชาติไดประชาธิปไตยเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิผลมีการลงคะแนนเสียง
โดยเทาเทียมกัน มีการสรางความเขาใจรวมกันมีการควบคุมทางนโยบาย ประชาธิปไตยนํามาสูการหลีกเลี่ยงทรราช การมี
สิทธิเสรีภาพมีการแสดงความคิดของตนเอง มีความอิสระทางความคิด มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยปกปองความสนใจ
สวนบุคคลมีความเทาเทียมกันทางการเมืองและประชาธิปไตยแนวใหมนํามาสูการแสวงหาเสรีภาพและความเจริญและที่
สําคัญกระบวนการประชาธิปไตยนํามาสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการสรางการเจริญเติบโตในดานการสรางความ
รับผิดชอบและสรางปญญาขณะเดียวกันก็นํามาซึ่งแนวทางที่สําคัญที่สุดสําหรับประชาชนในการปกปองและนําเสนอ
ความสนใจของพวกเขา 

การใชกระบวนการประชาธิปไตยเพ่ือผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายการบริหารและทางสังคม 
ตลอดจนการมีความเปนธรรมมากขึ้นจัดเปนเรื่องยากแตก็เปนที่เขาใจกันวา การเมืองแบบประชาธิปไตยทําใหเกิดนิติ
ธรรมเปนสงเสริมเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพของประชาชนเกิดการเลือกตั้งไดผูจะทําหนาที่ในกระบวนการนิติ
บัญญัติไดอยางเสรีและเปนธรรม 

ประชาธิปไตยเปนปจจัยสําคัญที่สุดประการหนึ่งของการมีธรรมาภิบ าลอันที่จริงแลวธรรมาภิบาลและ
ประชาธิปไตยเปนสิ่งที่เกื้อหนุนกันอยูประเทศใดที่มิไดเปนประชาธิปไตย การมีธรรมาภิบาลคงเกิดขึ้นไดยากยิ่งเพราะไมมี
ปจจัยสําคัญของการเปนธรรมาภิบาลหรือไมสามารถที่จะเกิดขึ้นหรือทําใหเกิดขึ้นได อาทิเชน หลักของนิติธรรม นิติรัฐผู มี
อํานาจจะใชกฎหมายเพ่ือประโยชนของตนเองและพวกพองมากกวาเพ่ือประชาชนโดยรวมทั้งนี้เพ่ือใหคงความมีอํานาจ
ของตนและพวกตอไป กฎหมายกฎระเบียบตางๆจึงเปนไปเพ่ือกําจัดฝายตรงขามเสียมากกวา 

หลักการมีสวนรวมของประชาชนจะเกิดขึ้นยากมากเพราะตราบใดที่ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นตอการ
ทํางานของภาครัฐไดตราบนั้นผูมีอํานาจสามารถทํางานไดยากยิ่ง เพราะตองคอยตอบคําถาม ตองใหขอมูลใหประชาชนผู
มีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนกลุมตางๆมารวมรับรู ตัดสินใจและที่สําคัญหากใชหลักการนี้มากๆ การมีสวนรวมในการ
เลือกตั้ง หรือถอดถอนอาจนํามาสูการหลุดจากอํานาจได 

อนึ่งธรรมาภิบาลจะยั่งยืนตองมีประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและความยั่งยืนของประชาธิปไตยจะเกิดไดตองมีประชาชน
มีจิตสํานึกและพฤติกรรมในการเปนประชาธิปไตยมีความเชื่อมั่นสถาบันประชาธิปไตย มีประสิทธิภาพทางการเมืองของ
ประเทศมีทุนทางสังคมสูง มีการมีสวนรวมทางการเมืองสูงมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม ผูนําเปนผูแทน
ประชาชนอยางแทจริงมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
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สันติภาพโลกเกิดขึ้นไดตามแนวพุทธ 
มวลมนุษยชาติโดยทั่วไปแทจริงแลวชอบความสงบสุข แตก็มักมีความขัดแยงเกิดขึ้นมาเปนระยะๆ ไมใชแต

เฉพาะในประเทศเราเทานั้น ตางประเทศก็มีใหเห็นอยูมากมายเกือบทุกยุคทุกสมัย ทั้งความขัดแยงระหวางชุมชน ในเมือง 
ในประเทศ หรือระหวางประเทศ ก็มีมาแลวเชนกัน แลวผลที่ไดรับก็คือความสูญเสีย 

ในอดีตก็มีบุคคลอยูมากมายที่พยายามรณรงคในเรื่องความสงบสุข หรือสันติภาพโลกนั่นเอง มีบุคคลทานหนึ่งซึ่งสนับสนุน
เรื่องนี้มาโดยตลอด นั่นคือพระสัมมาสัมพุทธเจา ทานไดสอนเรื่องราวเกี่ยวกับสันติภาพไวมากมาย หลายคนคงสงสัยวา 
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงมีหลักหรือธรรมะขอใด ที่สามารถนํามาปรับใชในทุกยุคสมัยวาคนเราตองปฏิบัติตัวอยางไรบาง 
เพ่ือสงเสริมใหโลกเกิดสันติภาพได 

นิยามคําวาสันติภาพโลกเปนอยางไร 

เรื่องนี้มีการพูดถึงกันมาก ถาเอาในความรูสึกคนทั่วไปก็พอเขาใจวาสันติภาพคือความสงบสุข ไมมีการรบราฆา
ฟนกัน ไมวาจะเปนสงครามระหวางประเทศหรือสงครามกลางเมืองก็ตาม สิ่งที่มนุษยปรารถนาโดยยอแบง เปน 4 อยาง
คือ 

1. ลาภ พูดงายๆ วามีทรัพยสินเงินทองใชก็รูสึกดีใจมีความสุข  
2. ยศ  
3. สรรเสริญ  
4. สุข และสิ่งที่ไมตองการคือ เสื่อมลาภ เชน มีเงินอยูแลวหมดไปหรือมีคนมาแยงชิงปลนไป ถูกถอดยศศักดิ์

ตางๆ ทั้งหลายไป หรือถูกนินทาวารายดูถูกก็ไมมีใครชอบ และมีความทุกขในชีวิต 

เมื่อเรารูแลววาสิ่งที่คนตองการ คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และในการที่จะไดสิ่งเหลานี้ขึ้นมาก็มีอยู 2 อยาง คือ 
1. สรางขึ้นมา 2. ไปชิงเขามา อยางเชนถาอยากจะไดลาภก็ขยันทํางานเก็บเงินตัวเองก็รวยขึ้นๆ แบบนี้ก็ไมมีใครวาและ
ไมไดกอภัยกับใคร แตคนไหนที่อยากไดลาภแลวไปปลน ขโมย หรือยักยอกเขาแบบนี้จะมีปญหาระดับบุคคลตอบุคคลก็
กลายเปนโจร ถาระดับประเทศก็อาจเกิดสงครามขึ้นได ซึ่งเมื่อยอนดูในอดีตจะพบวาเปนอยางนี้ คนปลนบานเขาเรียกวา
โจร แตคนปลนเมืองเขาเรียกวามหาทรราช เชน อเล็กซานเดอร มหาราช ที่ยกทัพไปตีไปปลนเมืองตางๆ มาเปนของตนใน
สมัยกอน ซึ่งวิธีการแบบนี้นั้นมีปญหา 

ดังนั้นในปจจุบันวิธีการแบบนี้จึงไมเปนที่ยอมรับ โดยพื้นฐานประเทศใหญที่มีความเขมแข็งหรือแข็งแรงกวา อยูๆ 
จะยกทัพไปยึดประเทศเล็กๆ โดยไมมีเหตุผล สังคมโลกจะไมยอมรับ เพราะเปนพฤติกรรมที่ไมถูกตอง ถาเมื่อใดคิดไป
เบียดเบียนเขาเมื่อไหรจะมีปญหาเกิดขึ้นทันที เกิดศึกสงครามขึ้นทันที แมกระทั่งวากลุมๆ หนึ่งในประเทศเดียวกันจะไป
เบียดเบียนทรัพยากรของอีกกลุมหนึ่งยังมีปญหาเลย ไมวาจะไปเบียดเบียนเอาลาภ หรือยศถามีการส งวนเอาไววา หาก
ตางคนตางตองการยศก็ตองทํางานจนกระทั่งเกียรติยศสูงสงขึ้น อยางนี้ไมมีปญหาเพราะเปนไปในทางสรางสรรค แตถา
เมื่อใดใชวิธีการไปชิงมาละก็จะเกิดเรื่อง ก็คือวาจะไปแยงชิงเอาเกียรติยศจากคนอ่ืนเขามา โดยทางที่ไมชอบก็จะมีเรื่องอีก 
มันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องที่ 3 คือ สรรเสริญ อยากใหเขาชื่นชมยกยองสรรเสริญเพ่ือใหตัวเองเดน รูสึกวาทุกคนตองการ
ความภูมิใจ รูสึกวาตัวเองแนกวาคนอ่ืนเขา ถาใชวิธีการทําความดีจนทุกคนยอมรับและชื่นชมแบบนี้ไมมีปญหา เพราะเปน
การสรางสรรคคุณธรรมฝายบวก แตอีกประเภทที่อยากใหตัวเองเดนจะตองเหยียบชาวบานลง คือการไปดูถูกคนอ่ืนเขา 
ในเรื่องของยศนั้น ถาตองการยศใหสูงโดยสรางผลงานจนทุกคนยอมรับเกียรติยศก็จะมาเอง ตําแหนงหนาที่การงานก็ขึ้น 
แตถาคนไหนตองการความกาวหนาในองคกร แลวใชวิธีการไปเลื่อยขาเกาอ้ีคนอ่ืนเขาก็จะมีปญหา เกิดการแตกแยก
แบงเปนกกเปนเหลา แตละคนหวาดระแวงกันก็มีปญหาเกิดขึ้น 

สรรเสริญก็เชนเดียวกัน หากใครตองการคํายกยอง ทําความดีซ้ําแลวซ้ําเลาจนคนมองเห็นแลวยอมรับ สังคมชื่น
ชมแบบนี้เปนสิ่งที่ดีไมมีปญหา หรือประชาชาติไหนที่ตองการใหคนยอมรับ ก็ใชวิธีการพัฒนาคุณธรรมของคนในชาติ มี
ความเอ้ือเฟอเสียสละ มีระเบียบวินัย อันนี้ไมมีปญหา เหมือนประเทศญี่ปุนที่เกิดสึนามิครั้งใหญ บานเรือนเสียหายพังเปน
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แสนหลัง ทั่วโลกเห็นใจ พอเห็นคนเจ็บคนตายและความเสียหายขนาดนี้ แตวาแตละคนนั้นมีน้ําใจตอกัน ไมมีการจลาจล
วุนวาย เปนระเบียบกันหมด ทั่วโลกเห็นแลวทึ่งวาทําไดอยางไร คําชื่นชมก็หลั่งไหลเขามาสูญี่ปุนที่กําลังลําบากอยูขณะนั้น 
และฉายใหเห็นถึงความโดดเดนในคุณธรรมของประชาชาติดี ที่ทั่วโลกเมื่อไดยินก็น้ําตาซึมถึงความดี ความเสียสละของ
เขา เดนอยางนี้ไมมีปญหา แตถาเมื่อไหรอยากเดนโดยการไปเหยียบเขาใหจมลง โดยตัวเองอยูเฉยๆ ไมทําอะไรเลย อยาง
นี้มีปญหาแนนอน เราจะเห็นบางคนอยากเดนโดยใชวิธีการโจมตีใสรายคนอ่ืน แตตัวเองไมไดสรางอะไรเปนผลดีเลย แตใช
วิธีโจมตีคนอ่ืนวาคนอ่ืนเลวหมด ตัวเองดีคนเดียว ไมสรางสรรคแบบนี้ก็มี ปญหาเพราะใชการทําลาย หรือวาจะให
ประชาชาติตัวเองเดนก็ไปดูถูกชาติอ่ืนเขา คนชาติอื่นมันสูเราไมไดแลวเรียกเขาดวยความดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม กดข่ีขม
เหงเขาอยางนี้จะมีปญหา แมกระทั่งการดูหมิ่นระหวางชนชาติ การเหยียดสีผิวก็เกิดเรื่องไดตลอด การปลุกระดมใหมีการ
ดูหมิ่นเกลียดชังกัน มองอีกพวกหนึ่งเปนพวกแมลงสาป เปนสวนเกินของประเทศตองฆามันทิ้งใหหมด เจอกันดีๆ ไมรูจัก
กัน ไมไดโกรธเคืองอะไรกัน แตฆากันแบบนี้เปนเรื่องท่ีไมถูกตอง สันติภาพหมดลงทันที 

เมื่อใดที่เราตองการลาภ ยศ สรรเสริญ สุข โดยทางมิชอบ เพราะคาดหวังวาสิ่งเหลานั้นจะทําใหเรามีความสุข 
เมื่อนั้นสันติภาพจะหมดไป แตเมื่อใดที่คนคิดจะไดลาภ ยศ สรรเสริญ สุข หรือบางทีไมไดหวัง แตทําในเชิงบวกแลวมันจะ
มาเอง แลวอยูดวยความสุข เมื่อนั้นสันติภาพจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น โดยพื้นฐานที่ถูกตองที่สุดคือ ตองมีความเคารพแมใน
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของคนอ่ืนเขา อยาไปดูถูกเขาวาไมมีความรูหรือยากจน เพราะทุกคนบนโลกมีตนทุนเหมือนกัน 
คือ ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ที่บุคคลอื่นจะละเมิดไมได 
 

สันติภาพของโลกคืออะไร 
โดยสรุปทั้งหมดวา เมื่อใดที่มนุษยอยูดวยกันดวยการไมเบียดเบียนกัน และเอ้ือเฟอเกื้อกูลตอกัน นั่นคือเปนทาง

มาแหงสันติภาพของโลก แลวทําอยางไรใหเกิดสันติภาพโลกขึ้นมาได ก็คือ 

1. ชาวโลกตองมีความคิดที่ตกผลึกรวมกัน ความคิดตรงกันหมด ที่เปนสากลขามพนความเชื่อทางศาสนา วา
อะไรคือคุณธรรมพ้ืนฐานที่มนุษยพึงมี ซึ่งเรื่องนี้คิดวามันหาจุดรวมกันได เชนศีล 5ขอที่ 1 ไมฆา ทําราย ทรมาน ชีวิตอ่ืน 
อันนี้เปนพ้ืนฐานที่ทุกศาสนาคอนขางจะเห็นดวย เปนความดีสากล 

2. ไมปลน ขโมย เบียดเบียน ยักยอกของคนอ่ืนเขา แบบนี้ทุกคนก็รับได 
3. ไมไปเบียดเบียนในเรื่องตัวบุคคล ไมเจาชู ลูกเขาเมียใครอยากไดก็ลุยเขาไปเลย แบบนี้คนเขาก็ไมยอมรับ ตอง

รูจักเคารพในสิทธิ์ของบุคคลอื่น 

4. ไมโกหก เพราะไมมีใครชอบใหคนอ่ืนมาหลอกลวงเราได 
5. เรื่องสุรา ยาเสพติดทั้งหลายก็ตองเวน 

พ้ืนฐาน 5 ขอนี้ เปนความดีสากลที่คนทั้งโลกใหมีความเห็นตรงกัน อยางนี้ถือวาสันติภาพโลกเริ่มเกิดขึ้นแลว 
80% แลวมาดักขางหนาและหลังอีก 2 อยาง ก็จะสมบูรณ ดักหนาคือเอาทานนําหนา ใหทุกคนเอ้ือเฟอและมีเมตตาจิต
ตอกัน พอปลูกฝงอยางนี้แลว ศีล 5 ก็จะเกิดงาย พอคิดจะใหไดแลวความคิดที่จะทําลายมันก็จะลดลง และสวนที่มา
ตอทายคลุมหลังคือ เรื่องของภาวนา เพราะเมื่อไรที่ใจคนสงบนิ่งไดเราจะสัมผัสความสุขจากภายในได คนที่ไปแยงชิง
เบียดเบียนคนอ่ืนเขานั้นเปนเพราะเขาคิดวา ถาเขาไดทรัพยสินเงินทองคนอ่ืนมาเขาจะมีความสุข มีเปาหมายคือความสุข
แตวาไปผิดทางแคนั้นเอง แตถาเมื่อไรที่ใจคนนิ่งๆ ที่ศูนยกลางกาย เขาจะสัมผัสกับความสุขอีกแบบหนึ่ง คือ ความสุขที่
เกิดจากใจที่สงบ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคตรัสวา นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง สุขอ่ืนยิ่งกวาใจหยุดใจนิ่งไมมี คือความสุข
ที่เกิดจากใจเปนสมาธิ(Meditation)นั้น มันประณีตสูงสงกวาความสุขแบบอื่นทั้งหมด มันเปนความสุขแบบเย็นๆ อ่ิมจาก
ขางในออกมา ใครเจอความสุขแบบนี้แลวเขาจะพบวานี้คือความสุขที่แทจริง ความสุขจากเนื้อหนังมังสา ทรัพยสินจาก
ภายนอกนั้น ก็เปนแคความเพลิดเพลินระดับหนึ่งเทานั้น ความสุขจากใจที่สงบมันประณีตกวา อ่ิมกวา คุณภาพเหนือกวา 
พอเจออยางนี้แลวความยึดติดอะไรจากภายนอกจนเกินไปมันจะไมมี และรูสึกมีความรักตอคนทั้งโลก อยากใหคนทั้งโลก
ไดพบกับความสุขอยางนี้บาง ความรักในมวลมนุษยชาติจะบังเกิดข้ึน ความรูสึกเบียดเบียนจะถูกขับหายไปหมด 
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บทคัดยอ 
 ปญหาอุปสรรค เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ พบวา ดานบุคลากร พระสังฆาธิการขาดการ
ปรึกษาคําแนะนําจากชุมชนและภิกษุสงฆภายในวัด และบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษาของคณะสงฆ
มีจํานวนนอย และภิกษุ สามเณรที่จะบวชเรียนทางธรรมคอนขางหายาก  ดานการศึกษา คือการจัดการศึกษาของพระ
สังฆาธิการไมประสบผลสําเร็จ และขาดความรูความเขาใจดานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ดานสื่ออุปกรณ ไดแก 
สื่อ อุปกรณ ตํารา ไมทันสมัย และไมกอใหเกิดความนาสนใจในการเรียนรู ดานกระบวนการ  ไดแก การเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหเปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษา สวนขอเสนอแนะ ดานบุคลากร ไดแก พระสังฆาธิ
การ ควรมีที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนําจากชุมชนและภิกษุสงฆ        ในทุกระดับ และควรมีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถทางดานการศึกษาของคณะสงฆ ใหเพียงพอแกการจัดการศึกษา  และคณะสงฆควรสรางความเชื่อมั่นใหแก
ประชาชนและภิกษุ สามเณร ที่จะบวชเรียนทางธรรม ในพระพุทธศาสนา  ดานการศึกษา ไดแก ควรใชหลักการจัด
การศึกษาแบบมีสวนรวม และการกระจายอํานาจ โดยใหบุคคลที่มีความรูความสามารถ เขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา ดานสื่ออุปกรณ ไดแก ผูบริหารควรมีความรู และเขาใจในเรื่องอายุการใชงานของสื่อ อุปกรณ ตํารา พรอมมี
การปรับใหทัน เพ่ือใหเกิดความนาสนใจ ในการเรียนรู ดานกระบวนการ ไดแก พระสังฆาธิการ ควรมีการวางแผนเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา       ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 
 
คําสําคัญ  ประสิทธิภาพ, การบริหารกิจการคณะสงฆ,  ดานการศึกษา, ของพระสังฆาธิการ 

 
ABSTRACT 

            The findings from study of Problems , Obstacles and Suggestions about Efficiency in Sangha 
Administration towards Religious Education of Sangha Administrators, found that, the personnel, Sangha 
Administrators lacked of advising from community and monks in the monastery and personnel lacked 
of knowledge for the advise in Sangha Organization and monks and noivces will come to be ordained 
to study Dhamma rarely. For the education, educational management of Sangha administrators  was 
not successful and Sangha administrators lacked of knowledge and understand for educational 
management of Phrapariyattidhamma. For material equipment media  such as media equipment , 
textbook out of modern, not impress to learning.  For the process such as exchange of education 
happens very fast and had the obstacle for educational management. And Suggestions : personnel such 
as Sangha Administrators should have the advisors committee to introduce the the community and 
monks in the province and Sangha administrators should have the educated personnel recruitment on 
education of Sangha organization, Sangha administrators should create the confidence to the people 
and monks, novices to be ordained to study Dhamma in Buddhism . For education, such as Sangha 
administrators should use the participative education system and decentralize to educated persons to 
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participate the educational management. Material media such as administrators should have the 
knowledge and understand the period of expiration of media, material, text work. And be ready for 
unexpected events including for making interesting learning. For the process such as Sangha 
administrators should plan for welcome the change of education as soon as possible 
Keywordas :  Efficiency,  Sangha  administration,  Sangha  Education   
 
บทนํา 

 พระพุทธศาสนากับการสงเสริมการศึกษา เปนของคูกัน ซึ่งเปนสิ่งที่คนไทยผูนับถือ    พระพุทธศาสนาเขาใจเปน
อยางดี เพราะวา พระสงฆผูเปนหนึ่งในพระรัตนตรัย มีบทบาทมากในการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตั้งแตในอดีต จนถึง
ปจจุบัน เพราะในอดีตที่ผานมาผูที่มีความประสงคจะศึกษาเลาเรียนในวัดโดยการอยูปรนนิบัติพระสงฆ และเรียนหนังสือ
ไปดวย ซึ่งเราจะเห็นไดวาบุคคลหลายทานที่ประสบความสําเร็จทางดานการศึกษา สวนใหญจะมาจากวัด และเมื่อเรา
ยอนกลับไปดูในอดีต จะพบวา พระสงฆเปนผูนําทางดานการศึกษา พรอมทั้งสงเสริมใหใชวัดเปนสถานที่เรียนหนังสือของ
กุลบุตร จนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา พระสงฆจึงมีบทบาทนอยลง เพราะการศึกษาเริ่มเดินออกจากวัด แตถึง
กระนั้น พระสงฆก็ยังใหการสนับสนุนการศึกษาอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงกลาวไดวาพระสงฆมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
อยางแทจริง ซึ่งตราบใดที่ประชาชนของประเทศไทยยังนับถือพระพุทธศาสนา และมองเห็นวาศาสนามีสวนสําคัญตอการ
ดํารงชีวิต และเปนศาสนาประจําชาติไทย ซึ่งมีพระมหากษัตริยทุกพระองคทรงเปนพุทธมามกะ และเปนองคอัคร
ศาสนูปถัมภก ชวยสงเสริมความรูสึกใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทางวัฒนธรรม และความเปนชาต ิเสริมสรางความสัมพันธอัน
ดีระหวางสมาชิกในสังคม คนไทยจึงมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา เปนรากฐานของขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย โดยไดนําเอาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาเปนหลักในการดําเนินชีวิต ทําให
หลักธรรม คําสอนฝงลึกอยูในจิตใจของคนไทยมาเปนเวลาชานาน ซึ่งเปนเครื่องขัดเกลาจิตใจคนไทยใหมีความเมตตา
กรุณา โอบออมอารี เอ้ือเฟอเผื่อแผ กอใหเกิดความสงบสุขในสังคม๑    
 สถาบันพระพุทธศาสนามีบทบาทในการจัดการศึกษา หรือที่เรียกวา งานศาสนศึกษา เพ่ือชวยเหลือการศึกษา
ของสังคมไทย และพัฒนาประชาชนในชาติใหมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพ และ
ดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนอยางสงบสุขมา โดยบทบาทดังกลาวมีทั้งบทบาทนํา และบทบาทตาม และสนับสนุนสงเสริม๔  
โรงเรียนเปนสถาบันอีกหนึ่งสถาบันทางสังคมที่เกิดจากความตองการทางสังคม เพ่ือทําหนาที่ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหแกสมาชิกในสังคม โดยใหการศึกษา และอบรม สั่งสอน เพ่ือพัฒนาบุคคลใหเจริญงอกงาม มีความรู 
ความสามารถ คุณธรรม ศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละ และพอใจที่จะฝกฝนรวมกันกระทํา
ภารกิจตางๆ เพ่ือประโยชนของสังคมโดยสวนรวม ซึ่งกลาวไดวาเปนกระบวนการเบ็ดเสร็จที่บุคคลนํามาพัฒนา
ความสามารถตามคานิยมของสังคม รวมทั้งเปนกระบวนการถายทอดความรูทั้งทางสายสามัญ อาชีพ ศีลธรรมและ
วัฒนธรรม กอใหเกิดความชํานาญในการปฏิบัติในแนวทางที่เหมาะสมตามขอบเขตศีลธรรมทั้งความประพฤติภายนอก  
และคุณธรรมภายใน พุทธศาสนาเปนศาสนาที่มีหลักการสําคัญคือหลักของเหตุและผลสิ่งตางๆ ในโลกนี้เกิดขึ้นจากเหตุ 
และสงผลใหเกิดเปนสิ่งตางๆ ที่มีอยูและเปนอยูดังที่พวกเราไดสัมผัสกันโดยทั่วหนา การนําหลักพุทธศาสนามาใชสําหรับ
มนุษยเราในการพัฒนาและอบรมสั่งสอนใหเกิดมรรคผลตามจุดประสงค และเปาหมายนั้นๆ มีความเปนไปไดสูงมากเพราะ
เปนการนําเหตุและผลมาใชในการพัฒนากระบวนการคิด พระพุทธเจาทรงสอนพุทธบริษัท คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกา หรือบุคคลทั่วไปทั้งเทวดาและมนุษย ตามพระนามที่ไดรับยกยองวาทรงเปนศาสดาของเทวดา และมนุษย
ทั้งหลาย หลักธรรมของพระพุทธองคสอนใหเปนคนมีเหตุผล มีความเชื่อท่ีประกอบ ดวยเหตุผล หลักคําสอนของพระพุทธ

                                         

 ๑ พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช),บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนากับการจัดการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

พิมพด ีจํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๑๐ - ๑๒. 
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องคจึงอยูบนหลักของเหตุและผล ปญหาใดๆ ก็ตาม ไมวาจะเปนปญหาทางเศรษฐกิจ การปกครอง สังคมตลอดจนปญหา
การศึกษา สามารถแกไข ไดดวยหลักคําสอน และวิธีสอนของพระพุทธองค พระพุทธศาสนาสอนใหแกปญหาของมนุษยโดย
มนุษยเอง ที่ตรงตัวเหตุปจจัย ไมไดจํากัดจําเพาะวาจะแกแตขางในหรือแกแต ขางนอก คือ แลวแตเหตุปจจัย คือ การ
แกปญหาตามหลักพุทธศาสนานั้น ไมใชแกที่ขางนอกหรือแกที่ขางในอยางเดียว แตใหแกตั้งแตขางในออกมาทีเดียว๒ การ
บริหารกิจการคณะสงฆ ดานศาสนศึกษา คือการศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาของบรรพชิตและคฤหัสถ 
เปนกิจการของคณะสงฆประการหนึ่งที่สําคัญยิ่งในอํานาจหนาที่ของมหาเถรสมาคมมีความตอนหนึ่งวา “ควบคุมและสงเสริม
การศาสนศึกษา” ของคณะสงฆ (ม. ๑๕ ตรี) และในระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนกลาง มหาเถรสมาคม ไดกําหนด
วิธีดําเนินการควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษาวา “ควบคุมและสงเสริม การศาสนศึกษา”  ใหดําเนินไปดวยดี๓ 
 

๑ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆนั้น ถือวาเปนงานในหนาที่ของพระสังฆาธิการ ที่เขามารับตําแหนง 
หรือบทบาททางคณะสงฆแลว ตองมีภาระงานในคณะสงฆอยูในความรับผิดชอบ และตองดําเนินอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่
ยอมรับของสาธุชนทั่วไป ซึ่งการจะปฏิบัติหนาที่หรืองานใหมีประสิทธิภาพไดนั้น ตองมีเรื่องของการบริหาร การวางแผน เพ่ือ
ดําเนินงานตามกระบวนการที่ไดตั้งเปาหมายไวเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย คําวาประสิทธิภาพ เปนเรื่องของการใชปจจัยและ
กระบวนการในการดําเนินงานโดยมีผลที่ไดรับเปนตัวกํากับการแสดงประสิทธิภาพของการดําเนินงานใดๆ อาจแสดงคาของ
ประสิทธิภาพในลักษณะของการเปรียบเทียบ ระหวางคาใชจายในการลงทุนกับผลกําไรที่ไดรับซึ่งถาผลกําไรมีคามากกวา
ตนทุนก็ยิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพมากขึ้น ประสิทธิภาพอาจไมแสดงเปนคาประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แตแสดงถึงการบันทึกถึง
ลักษณะการใชเงิน วัสดุ คน และเวลา ใชการปฏิบัติงานอยางคุมคาและเหมาะสม ประหยัด ไมมีการสูญเปลาเกินความจําเปน 
รวมถึงมีการใชกลยุทธ หรือเทคนิควิธีการที่เหมาะสม สามารถนําไปสูการบังเกิดผลไดเร็ว๔ โดย ชี้ใหเห็นวาประสิทธิภาพใน
ระบบราชการมีความหมายรวมถึงผลิตภาพและประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเปนสิ่งที่วัดไดหลายมิติ ตามแตวัตถุประสงค  
 แนวคิด ที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพนั้น หมายถึง การทํางานทีไดผลดังที่คาดหมายไว หรือเกินความคาดหมายก็ได 
ดังที่ไดยกตัวอยางนักวิชาการหลายๆ ทานไวเพ่ือที่ไดศึกษาหลายๆ แนวคิด ดังนี้ วา องคการจะมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นไดโดย
อาศัยสมาชิกภายในองคการและการจัดวางระบบทํางาน รวมทั้งการจัดโครงสรางการบริการตลอดจนผูนาที่มีประสิทธิภาพ 

สถานการณจะเกิดขึ้นไดโดย  

 ๑. การติดตอสื่อสารที่ดี ของทั้งภายในองคการกับสภาพแวดลอมภายนอกองคการและการติดตอสื่อสารระหวาง
บุคคลภายในองคการ ทําใหองคการสามารถดํารงอยูไดและมีประสิทธิภาพเพราะความเขาใจกัน ความสามารถในการสื่อ
ความหมายใหตรงกันเปนสิ่งสําคัญสําหรับองคการ  
 ๒. ความคลองตัวของการทํางานในองคการ ความคลองตัวของการบริหารงานระหวางฝายตางๆ สามารถติดตอถึง
กันโดยไมมีขั้นตอนที่สลับซับซอน ความคลองตัวของพนักงานในการปฏิบัติงานมีอิสระในการทํางาน และการตัดสินใจในงาน
บางอยาง  
 ๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนความสามารถขององคการที่จะกระตุนใหสมาชิก ในองคการใหมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ของพนักงานจะชวยใหประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้น  

 ๔. ความผูกพันกับองคการ หมายถึง ความเปนสวนหนึ่งขององคการความเขาใจกัน ความมีมนุษยสัมพันธตอกัน 

ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายลุลวงไปไดดวยดี เพราะสมาชิกรวมกันทํางาน และมีความสนิทสนมกลมเกลียวกัน  

                                         

 ๒ พระธรรมปฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต), ทําไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ รมโพธิ์แกว, 
๒๕๔๒), หนา ๑๓๑. 
  ๓ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย คงฺคปฺโ ), เอกสารประกอบคําบรรยาย เร่ืองการคณะสงฆและการพระศาสนา ,  
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๔๑.
  ๔สมใจ ลักษณะ, การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน,  (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา,  ๒๕๔๖), หนา ๖ - ๗. 
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๒. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
  การบริหารการบริหาร (Administration) เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ตอการดําเนินงานขององคการ 
เพราะเปนเครื่องมือสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ หรือความลมเหลว ความมีประสิทธิภาพหรือความไรประสิทธิภาพของ
หนวยงาน การบริหารเปนเครื่องบงชี้ใหทราบถึงความเจริญกาวหนาของสังคม  ความกาวหนาของวิทยาการตางๆ การ
บริหารเปนมรรคท่ีสําคัญจะนําไปสูความกาวหนา การบริหารเปนลักษณะการทางานรวมกันของกลุมบุคคล ในองคการซึ่ง
มีการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหารจะตองคํานึงถึงปจจัยสิ่งแวดลอมตางๆ การวินิจฉัยสั่งการเปนเครื่องแสดงใหทราบถึง
ความสามารถของนักบริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจําวันของมนุษยไมวาในครอบครัวหรือ
องคการใด ยอมเกี่ยวของกับการบริหารอยูเสมอดังนั้น การบริหารจึงเปนเรื่องที่นาสนใจ และจําเปนตอการที่จะดํารงชีวิต 
ของมนุษยในสังคมมีนักบริหาร นักวิชาการ และนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการบริหารไวหลายทัศนะ ซ่ึง
สรุปไดดังนี้ จากการตรวจสอบเอกสารปรากฏวา มีผูใหความหมายเกี่ยวกับการบริหาร ไวหลายทาน ไดสรุปสาระสําคัญ
ของหลักการบริหาร ไว ดังนี้  
 ๑) หนาที่ทางการบริหาร ซึ่งประกอบดวยหนาที่ทางการบริหาร ๕ ประการ คือ การวางแผน การจัดองคการ การ
บังคับบัญชาสั่ง การประสานงาน และการควบคุม  
 ๒) ผูบริหารจะตองมีลักษณะพรอมดวยความสามารถทางรางกายจิตใจไหวพริบ การศึกษา หาความรูเทคนิคการ
ทํางานและประสบการณตางๆ ๓) หลักการบริหาร ซึ่งมีหลักทั่วไปที่ใชเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับผูบริหาร ๑๔ ขอ คือ (๑) 
หลักการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ (๒) หลักของการมีผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว (๓) หลักการมีจุดมุงหมาย
รวมกัน (๔) หลักการธํารงไวซึ่งสายงาน (๕) หลักการแบงงานกันทํา (๖) หลักเกี่ยวกับระเบียบวินัย (๗) หลักของการถือ
ประโยชนสวนบุคคลรองจากประโยชนสวนรวม (๘) หลักของการใหผลประโยชนตอบแทน (๙) หลักของการรวมอํานาจไว
สวนกลาง (๑๐) หลักของการมีระเบียบเรียบรอย (๑๑) หลักของความเสมอภาค (๑๒) หลักของการมีเสถียรภาพของการวาจาง
ทํางาน (๑๓) หลักของความคิดริเริ่มสรางสรรค (๑๔) หลักของความสามัคคี๕  
 กระบวนการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ โดยอาศัยหนาที่ทางการบริหารที่สําคัญ คือ การ
จัดการองคการ การวางแผน การติดตาม และการควบคุม การทํากิจกรรมตางๆ  ที่บุคคล ตั้งแต ๒ คนขึ้นไป นําทั้งศาสตร และ
ศิลป มาใชในการทํางานรวมกัน เพ่ือความสําเร็จในเปาหมายขององคการที่กําหนดไว  โดยอาศัยปจจัยการบริหารอยาง
เหมาะสม และใชกระบวนการบริหารอยางมีระบบ๖ การดําเนินงานตามลําดับขั้น อันประกอบดวยการวางแผน (Planning) การ
จัดองคการ (Organizing)   การอํานวยการ (Actuating) และ การควบคุม (Controlling) เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคโดยอาศัย
คนและทรัพยากรอื่น ซึ่งการบริหารหรือการจัดการ คือ กระบวนการอยางหนึ่งภายในองคการ ซึ่งมีลําดับการทํางานเปน
ขั้นตอน มีกลุมบุคคลเปนกลไกสําคัญในการบริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุครุภัณฑตางๆ  เปนองคประกอบดวย   
 การดําเนินงาน ใหบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยอาศัยปจจัยตางๆ ไดแก เงิน วัสดุสิ่งของ และ
วิธีปฏิบัติงาน เปนอุปกรณในการดําเนินงาน ศิลปะในการใชบุคคลอ่ืนรวมกับปจจัยในการจัดการ เพ่ือใหกิจกรรม ดําเนินไปได
ตามวัตถุประสงคและสนองตอบความคาดหวัง และจัดโอกาสใหบุคคลเหลานั้นมีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน การ
บริหาร แบงได ๒ นัย คือ  
 ๑) คําวา บริหาร มาจากภาษาบาลีวา ปริหาร มาจากศัพทวา ปริ แปลวา รอบ และ หร ธาตุในความนําไป ดังนั้น 
คําวา บริหาร จึงแปลวา นําไปโดยรอบ อีกสํานวนหนึ่ง คําวา บริหาร แปลวา ออมหนี, หลีกหนี, หลบหนี ดังในประโยคภาษา
บาลีวา “ปฺห ปริหริต สมตฺโถ” แปลวา ผูสามารถเพ่ือการออมหนี หลีกหนี หลบซึ่งปญหา หรือแปลวา ผูสามารถบริหาร
ปญหา และนําปญหาไปโดยรอบ หรือกําจัดปญหาใหหมดสิ้นไป  

                                         

 ๕ Henri, Fayo, Industrial and General Administration, (New York : Mc-Grew Hill,  ๑๙๓๐), p. ๑๗-๑๘.  
   ๖ ศจ ีอนันตนพคุณ, กลวิธีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ, (สงขลา : ชลบุตรกราฟฟก, ๒๕๔๒), หนา ๓. 
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 ๒) คําวา บริหาร แปลมาจากภาษาอังกฤษวา Administer และ Administration แปลความหมายคือ การปกครอง 
ดําเนินการ อํานวยการจัดการ จัดให วาง สงเสริม และบํารุง ซึ่งเปนการบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง การตัดสินใจและการ
บริหารที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานระยะยาว ขององคการประกอบดวยการกําหนดกลยุทธ และการควบคุมกลยุทธ จะ
มุงตรวจสอบ ประเมินโอกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดลอมภายนอก และมุงตรวจสอบประเมินจุดออนและจุดแข็ง 
อุปสรรคภายในสภาพแวดลอมภายในบริษัท๗ หรือบริหารแบบมีสวนรวม (Participation Management) เปนแนวทางการ
บริหาร ที่เปดโอกาสใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการคิด การวางแผน  และการตัดสินใจในงานตางๆ ที่เขามีสวนรับผิดชอบ
อยู ทําใหเกิดความรูสึกที่ด ีมีความภูมิใจและรับผิดชอบตองานอยางเต็มที่ซึ่งเปนการจูงใจในการทํางานที่ดีวิธีหนึ่ง 
 การบริหาร ตองใชความรูในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการบริหารงานตองอาศัย บุคคล เงินทุน อุปกรณ และ
การจัดการ และควรนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปนเครื่องมือในการสรางความมั่นคงทางจิตใจ  และไดอธิบาย
องคประกอบของการบริหารที่สําคัญ และมีความจําเปนตอองคการ ดังนี้ วัตถุประสงคที่แนนอน กลาวคือ จะตองรูวา  จะ
ดําเนินการไปทําไม เพ่ืออะไร และตองการอะไรจากการดําเนินการ เชน ตองมีวัตถุประสงคในการใหบริการ หรือในการผลิต
ตองรูวาจะผลิตเพ่ือใคร ตองการผลตอบแทนเชนใด ถาหากไมมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคแลวก็ไมมีประโยชนที่จะบริหารการ
ดําเนินงานตางๆ จะไมมีผลสําเร็จ เพราะไมมีเปาหมายกําหนดไวแนนอนทรัพยากรในการบริหาร ไดแก วัตถุและเครื่องใชเพ่ือ
ประกอบการดําเนินงานรวมไปถึงความสามารถในการจัดการ ทรัพยากรในการบริหาร ไดแก ๔ Ms คือ มนุษย (Man) เงิน 
(Money) วัสดุอุปกรณ (Material) และความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ ๖ Ms ที่มีเครื่องจักร (Machine) 
และตลาด (Market) เพ่ิมเขามา ซึ่งในปจจุบันมีความจําเปนมากขึ้น   
 การบริหารแบบมีสวนรวม เปนแนวทางการบริหารที่เปดโอกาสใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการคิด การวางแผน 
และการตัดสินใจในงานตาง ๆ ที่เขามีสวนรับผิดชอบอยู การมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการทําใหพนักงานเกิดความรูสึกเปน
เจาของ มีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินงานตางๆ ขององคกรใดที่ใชนโยบายการบริหารแบบนี้เปนการแสดงใหพนักงานได รูวา
ฝายบริหารเห็นความสําคัญของพนักงาน ที่มีตอความสําเร็จขององคการ ทําใหเกิดความรูสึกที่ดี  มีความภูมิใจและรับผิดชอบ
ตองานอยางเต็มที่ซึ่งเปนการจูงใจในการทํางานที่ดีวิธีหนึ่ง๘ หลักสําคัญของการบริหาร ๕ ลักษณะ คือ  
 ๑. การบริหารเปนการทํางานกับคนและโดยอาศัยคน หมายความวา การบริหารเปนกระบวนการทางสังคม คือ 
อาศัยกลุมคนที่รวมกันทํางานเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการ ผูบริหารจะตองรับผิดชอบใหสําเร็จโดยอาศัยความรวมมือของ
บุคคลอ่ืน มิฉะนั้นจะทํางานไมสําเร็จ  สาระสําคัญของ   การบริหารในขอ นี้แสดงใหเห็นวา ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ
จะตองมีสิ่งตางๆ เหลานี้ คือมีความสัมพันธระหวางบุคคลที่ดี มีความเปนผูนําและสามารถทํางานเปนทีมได มีความสามารถใน
การปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพแวดลอมไดหากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ และมีความสามารถทําใหงานบรรลุเปาหมาย
ได  
 ๒. การบริหารทําใหงานบรรลุเปาหมายขององคการ เปาหมาย หรือวัตถุประสงคขององคการตองอาศัยความ
รวมมือกันของคนทุกคนจึงจะทําใหสําเร็จลงไดเปาหมายเปนสิ่งที่ทําใหผูบริหารจะตองทําใหบรรลุไดนั้นจะตองมีลักษณะ
สําคัญ ๓ ประการ คือ เปาหมายตองสูงแลวสามารถทําใหสําเร็จ เปาหมายสูงเกินไปก็ทําใหสําเร็จไมได เปาหมายต่ําไปก็ไมทา
ทายไมมีคุณคา ประการที่สอง การจะไปถึงเปาหมายจะตองมีระบบงานที่ดีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ประการสุดทายจะตอง
ระบุเวลาที่จะทําใหบรรลุเปาหมายนั้น  
 ๓. การบริหาร เปนการสมดุลระหวางประสิทธิผล และประสิทธิภาพ คําวาประสิทธิผล หมายความวา ทํางาน
บรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนด สวนคําวา ประสิทธิภาพ หมายความวา ทํางานโดยใชทรัพยากรอยางประหยัดหรือเสียคาใชจาย

                                         

 ๗ สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๑๒. 
๘ สุพิณ เกชาคุปต, การจัดการปฏิบัติงาน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๙), หนา ๙๒ - 

๙๓. 
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ต่ําสุด การทํางานใหสําเร็จอยางเดียวไมพอแตจะตองคํานึงถึงคาใชจายที่ประหยัดอีกดวย การทําใหไดทั้งสองอยางคือ งาน
บรรลุผลตามที่ตองการและการใชทรัพยากรต่ําสุดจึงเปนความสมดุลระหวางประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ๔. การบริหาร เปนการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดเปนที่รูกันโดยทั่วไปวาเราอาศัยในโลก
ที่มีทรัพยากรจํากัดการใชทรัพยากรตางๆ จึงตองตระหนัก ๒ ขอใหญๆ คือ เมื่อใชทรัพยากรใดไปแลวทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้น
ไปไมสามารถกลับคืนมาใหมได และจะตองเลือกใชทรัพยากรใหเหมาะสมอยาใหเกิดสิ้นเปลืองโดยเปลาประโยชน ดังนั้นการ
บริหารกับเศรษฐศาสตรจึงมีความสัมพันธอยางใกลชิด เศรษฐศาสตรเปนการศึกษาถึงการกระจายการใชทรัพยากรที่มีอยูจากัด
อยางไร สวนผูบริหารในองคการจะตองผลิตสินคาและบริหารใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ๕. การบริหาร จะตองเผชิญกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จจะตองสามารถ
คาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง และสามารถปรับตัวเองใหเขากับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

 การบริหารงาน ในทางพระพุทธศาสนา เปนการบริหารโดยใชประสบการณเปนหลัก มุงเนนในทฤษฎีของ
พระพุทธเจา ดังนั้น สิ่งที่นํามาใชในการบริหารงานทางพระพุทธศาสนาก็คือ หลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ดังที่
นักวิชาการไดกลาวถึงคุณธรรมที่นักบริหารพึงมี คือ อปริหานิยธรรมของกษัตริยวัชชีหรือวัชชีอปริหานิยธรรมธรรมอันไม
เปนที่ตั้งแหงความเสื่อม เปนไปเพ่ือความเจริญฝายเดียวสําหรับหมูชนหรือผูบริหารบานเมือง ๒ อยาง คือ  
 ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย ๒) พรอมเพรียงกันประชุมพรอมเพรียงกันเลิกประชุมพรอมเพรียงกันทํากิจที่พึง
ทําขอนี้แปลอีกอยางหนึ่งวาพรอมเพรียงกันลุกขึ้นปองกันบานเมืองพรอมเพรียงกันทํากิจทั้งหลาย ๓) ไมบัญญัติสิ่งที่มิได
บัญญัติไว (อันขัดตอหลักการเดิม) ไมลมลางสิ่งที่บัญญัติไว (ตามหลักการเดิม) ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ) 

ตามที่วางไวเดิม ๔) ทานเหลาใดเปนผูใหญในชนชาววัชชีเคารพนับถือทานเหลานั้นเห็นถอยคําของทานวาเปนสิ่งอันควร
รับฟง ๕) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลายใหอยูดีโดยมิถูกขมเหงหรือฉุดคราขืนใจ ๖) เคารพสักการะบูชาเจดีย (ปูชนีย
สถานและปูชนียวัตถุตลอดถึงอนุสาวรียตางๆ) ของวัชชีทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกไมปลอยใหธรรมิกพลีที่เคยใหเคย
ทําแกเจดียเหลานั้นเสื่อมทรามไป ๗) จัดใหความอารักขาคุมครองปองกันอันชอบธรรมแกพระอรหันตทั้งหลาย (ในที่นี้กิน
ความกวางหมายถึงบรรพชิตผูดํารงธรรมเปนหลักใจของประชาชนทั่วไป ) ตั้งใจวาขอพระอรหันตทั้งหลายที่ยังมิไดมาพึง
มาสูแวนแควนที่มาแลวพึงอยูในแวนแควนโดยผาสุกอปริหานิยธรรมประการนี้พระพุทธเจาตรัสแสดงแกเจาวัชชีทั้งหลาย
ผูปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม ซึ่งรัฐคูอริยอมรับวาเมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้จะเอาชนะดวยการรบ
ไมไดนอกจากจะใชการเกลี้ยกลอมหรือยุแยกใหแตกสามัคคี๙ ดังนั้นนักบริหารแบบธรรมาธิปไตยควรยึดหลักธรรมในการ
บริหารที่เรียกวาพละ ๔ ประการ คือ๑๐  

 ๑) ปญญาพละ กําลังความรูหรือความฉลาด ๒) วิริยพละ กําลังแหงความเพียร ๓) อนวัชชพละ กําลังการงาน
ที่ไมมีโทษหรือความสุจริต ๔) สังคหพละ กําลังการสงเคราะห หรือมนุษยสัมพันธ พละ หรือกําลังแหงคุณธรรม๑๑ ทั้ง ๔ 
ประการนี้ ชวยทําใหนักบริหารปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพกลาวคือนักบริหารจะสามารถวางแผนจัดองคการแตงตั้ง
บุคลากรอํานวยการและควบคุมไดดีตองมีความฉลาดขยันสุจริตและมนุษยสัมพันธยิ่งเขามีคุณธรรมทั้ง ๔ ขอนี้ เพ่ิมมาก
ขึ้นเทาใด ก็ยิ่งทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทานั้น ตรงกันขามถาใครคนใดขาดคุณธรรมทั้ง ๔ ประการ แมเพียงบาง
ขอ เขาก็เปนนักบริหารที่ดีไมได โดยคุณธรรมสําหรับผูบริหารคือนักบริหารทุกประเภท ตั้งแตระดับนานาชาติระดับชาติ
ระดับทองถิ่น ระดับองคการ หนวยงาน ครอบครัว ตลอดจนถึงตนเอง ควรมีวินัยและควรกอใหเกิดวินัยในหมูคณะที่ตน
รับผิดชอบในฐานะผูนําดวยในทางพระพุทธศาสนาวินัยสําหรับฆราวาส ก็คือ ศีล ๕ ซึ่งการที่จะรักษาศีลใหไดผลดีควร
จะตองมีเบญจธรรมประกอบดวยผูบริหารที่ดีควรจะตองมีวินัยดังกลาวเพ่ือที่จะนําหมูคณะไปสูการพัฒนาในระยะยาวใน
การปฏิบัตินักบริหารนอกจากจะตองรักษาศีล ๕ ใหบริสุทธิ์แลวจะตองมีธรรมอ่ืนๆ ประกอบอีก เชน ความยุติธรรมซึ่ง
                                         

๙พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๒๐๑-๒๐๒. 

๑๐พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร,  หนา ๔๔ - ๔๕. 
 ๑๑องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๓๖/๑๑๐.  



๖๕๓ 

 

หมายถึงความเที่ยงตรงไมผิดหรือบิดเบือนไปจากความจริงนักบริหารจะตองประพฤติปฏิบัติใหตรงตามนิยมของสังคมอยู
เสมอโดยไมมีอคติ เขามาประกอบการตัดสินเปนอันขาดซึ่งอคตินั้นไดแกความลําเอียงมี ๔ ประการ คือ ๑) ฉันทาคติ 
ลําเอียงเพราะรัก ๒) โมหาคติ ลําเอียงเพราะชัง ๓) โทสาคติ ลําเอียงเพราะเขลา ๔) ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว และ
นอกจากนี้ นักบริหารจะตองมีธรรมประจําใจอีกประการหนึ่งคือขันติความอดทนนักบริหารจะตองมีความอดทนตอ
สภาวการณตางๆ ๓ ประการ คือ ๑) อดทนตอความลําบาก ๒) อดทนตอความตรากตรํา ๓) อดทนตอความเจ็บใจ ธรรม
ขอนี้ทําใหเกิดความงามทางจรรยา ทําใหไมมีพฤติกรรมอันทุจริตทั้งหลาย ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ เพราะ
สามารถอดทนตอโลภะ โทสะ โมหะ ไดเปนอยางดี หลักสําคัญในการประพฤติปฏิบัติตนของผูบริหารนอกจากจะใชกับ
ผูใตบังคับบัญชาแลวยังตองมีการติดตอประสานงานกับบุคคลหลายฝาย เชนชุมชนสังคม หรือผูบังคับบัญชาในองคการอ่ืน 
เปนตน จึงสามารถรวบรวมเกี่ยวกับคุณธรรมของผูบริหารพึงนํามาประยุกตใชในการบริหารงานของหนวยงาน ดังนี้  ๑) 

คุณธรรมในการดํารงตนเปนคุณธรรมที่มีความสําคัญ และจําเปนสําหรับผูบริหาร เพ่ือใหผูบริหารมีคุณสมบัติ เปนสัปปุริส
ชน มีคุณธรรม เพ่ือสงเสริมความเปนมนุษยหมวดธรรม ที่จําเปน เชน สุจริต ๓ พรหมวิหาร ๔ สัปปุริสธรรม นาถกรณ
ธรรม ๑๐ เปนตน๑๒  

 การบริหารกิจการคณะสงฆ ของพระสังฆาธิการ นับวาเปนภาระงานที่หนัก และมีความยากงายที่แตกตาง
จากการบริหารในสวนงานอ่ืนๆ เพราะจําตองเกี่ยวของกับหลายฝาย และในสภาพการณเฉพาะที่วาพระสงฆ จะตองอยู
ภายใตหลักของกฎหมายฝายบานเมือง ตลอดทั้งหลัก  พระธรรมวินัย พ.ร .บ.คณะสงฆกฎมหาเถรสมาคม อันเกี่ยวเนื่อง
ดวยการปกครอง หรือแมแตกระทั่งวัฒนธรรมประเพณีความคิด ความเชื่อ ของผูคนแตละทองที่ ทองถิ่น ที่มีความ
แตกตางกัน ก็ยิ่งเพ่ิมความยากงายตอการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการ 

 สวนงานดานศาสนศึกษา คือการศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย ของพระพุทธศาสนาของบรรพชิตและคฤหัสถ 
เปนกิจการของคณะสงฆประการหนึ่ง ที่สําคัญยิ่งในอํานาจหนาที่ของมหาเถรสมาคมมีความตอนหนึ่งวา  “ควบคุมและ
สงเสริมการศาสนศึกษา” ของคณะสงฆ (ม. ๑๕ ตรี) และในระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนกลางมหาเถรสมาคมได
กําหนดวิธีดําเนินการควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษาวา “ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษาใหดําเนินไปดวยดี”๑๓ 

การจัดการ  ศาสนศึกษาดังกลาววา คณะสงฆยังมิไดกําหนดวัตถุประสงคไวโดยชัดเจน แตโดยหลักสูตรและเนื้อวิชาแลว 
คงอนุมานโดยมีวัตถุประสงค ๙ ประการ คือ ๑. เพ่ือพระสงฆรักษาตนและหมูคณะ ๒. เพ่ือใชอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัย
แกบรรพชิตและคฤหัสถ ๓. เพ่ือใชพัฒนาชาติบานเมืองดวยคุณธรรมของพระศาสนา ๔. เพ่ือใชในกิจการคณะสงฆและ
การพระศาสนา ๕. เพ่ือรักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา ๖. เพ่ือสรางศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา 

๗.เพ่ือความมั่นคงแหงพระพุทธศาสนา ๘. เพ่ือความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม และ ๙. เพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติอัน
เปนสวนรวม๑๔ และบทบาทที่วัด และพระสงฆจะทําได คือ การศึกษาการเผยแผ และการสงเคราะหซึ่งในสวนของ
การศึกษานั้นเปนการใหบริการดานการศึกษาแกพระสงฆ คือ การมีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยนับเปนทางหนึ่งใน
การสรางอุบาสกอุบาสิกาใหไดพุทธศาสนิกชนที่มีคุณภาพ และเปนกําลังของศาสนาอีกประการหนึ่งก็คือการไปสอนวิชา
ศีลธรรมตามโรงเรียนตางๆ เปนการอนุเคราะหสังคมดวยธรรมทาน การที่ใหพระสงฆไดเขาไปมีบทบาทในการศึกษาของ
ชาติดังกลาวนี้จะทําใหเยาวชนและสังคมเห็นความสําคัญของวัดและพระสงฆ  

 การศึกษาตามหลักพุทธศาสนา หมายถึง กระบวนการเรียนรู เพ่ือสรางความรูระดับตาง ๆ ใหเกิดข้ึนรูสัจ
จธรรม เมื่อรูแลวจะไดเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี และสรางสรรคในตัวเองในคนอ่ืนและสังคม การศึกษาในทาง
พระพุทธศาสนานั้น เปนการศึกษาพระปริยัติธรรมและการศึกษาอ่ืนๆ อันสมควรแกสมณะ การบวชเรียนคือ การศึกษา

                                         

๑๒มัณฑนา อินทุสมิต, คุณธรรมสําหรับผูบริหาร : พุทธธรรมเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษยทางการศึกษา, (เลย: สถาบัน
ราชภัฎเลย, ม.ป.ป.), หนา ๒๖. 

 ๑๓สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, รายงานการเสวนาเร่ืองบทบาทที่พึงประสงคของวัดและพระสงฆกับการพัฒนา
สังคมไทย, พ.ศ. ๒๕๔๓, (เอกสาร).

 ๑๔พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย คงฺคปฺโโ ), เอกสารประกอบคําบรรยายเร่ืองการคณะสงฆและการพระศาสนา, หนา ๔๑. 



๖๕๔ 

 

โดยการบรรพชาเปนสามเณรอุปสมบทเปนพระภิกษุ เพ่ือศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจา เนื้อหาของ
การศึกษาของพระภิกษุสามเณร ก็คือ พระพุทธศาสนานั่นเอง สภาพการศึกษาของคณะสงฆไทยในสมัยปจจุบัน การศึกษา
ปริยัติธรรมและการศึกษาอื่นๆ อันควรแกสมณะเปนกิจการสําคัญอยางหนึ่ง ที่คณะสงฆจัดใหมีการดําเนินการ ดังที่กําหนด
ไวในอํานาจหนาที่ของมหาเถรสมาคมตอนหนึ่งวา “ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษาของคณะสงฆ” และในระเบียบ
การปกครองคณะสงฆสวนกลางก็ไดกําหนดวิธีดําเนินการควบคุมและสงเสริมศาสนศึกษาวา “ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
ระเบียบมหาเถรสมาคม”และในสวนของการปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคไดกําหนดอํานาจหนาที่เจาคณะทุกสวนทุกชั้น
วา “ควบคุมและสงเสริมศาสนศึกษา ใหดําเนินไปดวยดี” การจัดการศึกษาของคณะสงฆในปจจุบัน ไดจัดการศึกษา
ออกเปน ๒ สวน คือ  
 ๑) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมตามหลักสูตร 

แบงเปน ๓ ชั้น คือ นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นเอก ถาเปนฆราวาสมี อุบาสก อุบาสิกา หรือแมชี ที่ศึกษาเลา
เรียนเรียกวา ธรรมศึกษา แบงออกเปนธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก การศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีตามหลักสูตร แบงออกเปน ๘ ชั้น คือ ประโยค ๑-๒ และเปรียญธรรม ๓ - ๙  ๒) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา การจัดการเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงประกาศใหเปนระเบียบวาดวยโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เมื่อ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๔ และฉบับปรับปรุง ใหม เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๕ มีทั้ง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพ่ือใหการศึกษาแกพระภิกษุสามเณร ทั้งวิชาสามัญและการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมควบคูกันไป เพ่ือใหพระภิกษุสามเณร มีความรูหลักธรรม และหากพระภิกษุเณรเหลานี้มีความประสงคจะลาสิกขา ก็
สามารถนําวุฒิการศึกษาที่ไดรับไปใชเพ่ือการศึกษาตอในสถานศึกษาหรือใชสมัครงานเพ่ือประกอบอาชีพได  การศึกษาเลาเรียน
พระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและบาลี นอกจากจะเปนการศึกษาหลักธรรมคําสั่งสอนแลว ยังไดชื่อวาเปนการสืบตออายุพระ
พุทธ ศาสนาไวอีกดวย โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลี เพราะถาไมรูภาษาบาลีแลว ก็จะไมมีผูใดสามารถรูและเขาใจพระพุทธ
วจนะในพระไตรปฎก ถาขาดความรูเรื่องพระไตรปฎกแลว พระพุทธศาสนาก็จะตองเสื่อมสูญไปดวยเหตุนี้ กษัตริยผูเปน
ศาสนูปถัมภกตั้งแตโบราณมา จึงทรงทํานุ บํารุง สนับสนุนฐานันดร พระราชทานราชูปการตางๆ มีนิตยภัต เปนตน จึงจัดใหมี
วิธีการสอบพระปริยัติธรรมเพ่ือใหปรากฏตอชาวโลกทั่วไปวา พระภิกษุสามเณรรูปใดมีความรูมากนอยแคไหน เพียงใดเมื่อ
ปรากฏวาพระภิกษุสามเณรรูปใด มีความรู  ถึงชั้นที่กําหนดไว พระมหากษัตริยก็ทรงยกยองภิกษุสามเณรรูปนั้นใหเปนมหา
บาเรียน (ปจจุบันเรียกวา มหาเปรียญธรรม) ครั้นอายุพรรษาถึงขั้นเถรภูมิ ก็ทรงตั้งใหมีสมณศักดิ์ในสังฆมณฑล ตามควรแก
คุณธรรมและความรูเปนครูอาจารยสั่งสอนพระปริยัติธรรมสืบๆ กันมาจนบัดนี้ สวนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา ระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาสงฆ) ศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกลมกลืนกับวิถีชีวิตจริง ทั้งทางโลกและทาง
ธรรมผสมผสานกันไป และเพ่ืออนุวัฒนไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก แตวิชาการพระพุทธศาสนายังเปนแกนหลักใน
การศึกษา ถือเปนการศึกษาสมัยใหม  ที่ผสมผสานทั้งทางดานศาสนาและวิชาสามัญศึกษาเขาดวยกัน  การศึกษา
พระพุทธศาสนาทั้งในสวนคันถธุระและวิปสสนาธุระ จึงถือวาเปนหนาที่โดยตรงหรือหนาที่หลักของพระสงฆ เปนการศึกษาเลา
เรียน เพ่ือปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเพ่ือพัฒนาชีวิต โดยดําเนินตามองคประกอบของการศึกษาพระพุทธศาสนาที่
สําคัญ ๓ ประการ คือ  
 ๑) ปริยัติ ไดแก การศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัยนับเปนองคประกอบสําคัญโดยความเปนพ้ืนฐานของการปฏิบัติ
และการศึกษาเลาเรียนปริยัติธรรมนั้นเปนการศึกษาภาคทฤษฎี คือการศึกษาธรรมวินัย ใหมีความรูพ้ืนฐานอยางแจมแจง 
เพ่ือใหเกิดความกระจางแจงวาคาสอนของพระพุทธองคที่จัดเปนธรรมบทนั้นบทนี้วาดวยเรื่องอะไร ผูเรียนจะนอมนาเอาธรรม
คําสั่งสอนมาปฏิบัติเพ่ือเปนแนวทางหรือแสงประทีปแหงชีวิต จะทําอยางไรและ เมื่อปฏิบัติตามแลวจะไดผลอยางไร เรียกวา 
ปริยัติ  
 ๒) ปฏิบัติ ไดแก การนอมนําเอาหลักธรรมคําสอนที่ไดเรียนรูในทางภาคทฤษฎีนั้นมาสูภาคปฏิบัติ  คือนํามา
ประพฤติปฏิบัติจริงๆ เพ่ือเปนการอบรมกาย วาจาและใจ กลาวอีกในหนึ่ง ก็คือนําเอาหลักธรรมที่เรียนรูแลวนั้นเปนแนวทาง
หรือปทัฎฐานชีวิตใหเหมาะสมกับฐานของตน เรียกวา ปฏิบัติ  



๖๕๕ 

 

 ๓) ปฏิเวธ ไดแก ผลของการปฏิบัติธรรมนั้น เชน พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระอรหันตสาวก พระอรหัต
สาวิกา และพระอริยบุคคล เปนตน ผูไดรับผลแหงการปฏิบัติ ซึ่งทําใหยกฐานะจากปุถุชนธรรมดาขึ้นมา เปนพระอริยบุคคล 

การบรรลุธรรมชั้นนั้นๆตามภูมิธรรมที่ตนปฏิบัตินั้น ไมมีใครมายกยองหรือแตงตั้งให แตการยกฐานะดังกลาวเปนโดยอัตโนมัติ 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ ฐานะหรือตําแหนงแหงพระอริยเจานั้น ไมมีการแตงตั้งใหจะรูไดดวยตนเองคือ เปนปจจัตตัง เวทิตัพ
โพ วิญูหิ เรียกวา ปฏิเวธ  
 การศึกษาของคณะสงฆไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน คณะสงฆมีความพยายามที่จะปฏิรูปอยาตลอดเวลา ซึ่งจาก
เอกสารหลักฐานที่นักวิชาการทั้งการศึกษา และนักการศาสนากลาวไวสามารถ สรุปไดดังนี้วา  การจัดการศึกษาของคณะ
สงฆนั้น เปนการจัดการศึกษาที่เรียกวา "การศาสนศึกษา" จัดโดยมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายเปน ๓ ระดับ คือ  ระดับที่ ๑ จัด
เพ่ือตัวบุคคล  ระดับที่ ๒ จัดเพ่ือพระศาสนาระดับที่ ๓ จัดเพ่ือสังคม  ๑. การจัดการศึกษาเพ่ือตัวบุคคล การจัดการศึกษา
เพ่ือตัวบุคคล คือภิกษุสามเณรทุกรูปที่บวชมาจะตองศึกษาหลักเบื้องตนคือพระวินัย การศึกษาพระวินัยก็คือศึกษาเรื่องศีล
ของภิกษุสามเณร ระเบียบปฏิบัติทางศาสนา รวมถึงธรรมเนียมตางๆ เปนการศึกษาเพ่ือรักษาตัวเอง เพ่ือปฏิบัติไดถูกตอง 
ทําไดถูกตอง ตลอดถึงศึกษาเพ่ือเอาตัวใหรอด คือหลุดพนจากความทุกข เชนศึกษาและปฏิบัติกรรมฐาน การจัดการศึกษา
แบบนี้เปนการจัดใหเฉพาะตัวบุคคล ไดประโยชนเฉพาะตัว ใครทําใครได และเอาตัวรอดได โดยจะเรียนตามอัธยาศัย 
เรียนจากตํารา หรือจากครูอาจารยก็ได ๒.การจัดการศึกษาเพ่ือพระศาสนา การจัดการศึกษาเพ่ือพระศาสนา คือจัด
หลักสูตรใหเปนประโยชนในเชิงธํารงรักษาเนื้อหาสาระหรือแกนสารพระศาสนาเขาไว ไดแก การเรียนนักธรรมและบาลี 
หลักสูตรที่ใชเรียนก็มีเนื้อหาที่มีมาตั้งแตสมัยพระพุทธเจา โดยนําพระไตรปฎกและหลักธรรมตางๆ มายอแลวเรียนกัน 
เรียนเพ่ือรักษาพระพุทธศาสนา เรียกกันวาเรียนพระพุทธพจน ที่พระพุทธศาสนาดํารงคงอยูและสืบตอมาไดทุกวันนี้โดย
ไมสูญหายหรือผิดเพ้ียนไป และมีการสืบทอดพัฒนาตลอดมาก็เพราะไดอาศัยการศึกษาเลาเรียนแบบนี้  ๓. การจัดการ
ศึกษาเพ่ือสังคม การจัดการศึกษาเพ่ือสังคม การศึกษาแบบนี้เปนการจัดการศึกษาเพ่ือชวยเหลือสังคม คือลูกชาวบาน
โดยเฉพาะผูดอยโอกาสทางการศึกษา กลาวคือสมัยแรกๆ รัฐไมสามารถจัดการศึกษาไดทั่วถึง ทําใหลูกชาวบานผูใฝรูแตยากจน
ไมมีโอกาสไดเรียน จึงอาศัยมาบวชเปนสามเณรจึงไดเรียน การเรียนแบบนี้เรียกกันวา "พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ" คือเรียน
วิชาทางโลกควบคูกันไปกับเรียนทางธรรมตามแบบที่ ๒ เมื่อเรียนจบแลวก็สึกหาลาเพศไป และสามารถใชความรูไปประกอบ
อาชีพเปนพลเมืองดีของชาติตอไปได การจัดการศึกษาแบบนี้จึงเปนการชวยเหลือสังคมหรือผลิตคนที่มีคุณภาพใหสังคมไดทาง
หนึ่ง ยังมีการจัดการศึกษาอีกประเภทหนึ่งที่นับเขาในระดับนี้  คือมหาวิทยาลัยสงฆ มี ๒ แหง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งสองแหงนี้สอนระดับปริญญา พ้ืนฐานของภิกษุสามเณรที่
จะเขาเรียนตองผานการศึกษา ๓ ระดับขางตนมากอน การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆก็เพ่ือผลิตพระบัณฑิตออกไป
รับใชพระศาสนาและชวยเหลือสังคม คือเมื่อเรียนกันจบแลวหากยังบวชอยูไปก็รับใช พระศาสนา หากสึกออกไปก็ไปรับ
ใชสังคม เปนประโยชนตอสังคม๑๕  

 การจัดการศึกษาของคณะสงฆ ในอนาคต ควรประกอบดวยการจัดการศึกษา ที่คํานึงถึงหลักการ ๔ ประการ 
ไดแก  ความคาดหวังของสังคมตอบทบาทของสถาบันสงฆ  ความตองการการศึกษาของคณะสงฆ ความสอดคลองกับ
นโยบายการศึกษาของชาติ ตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ตลอดจนรวมอยูในระบบการจัด
การศึกษาของชาติไมแยกสวนเฉพาะสงฆ โดยมีผูแทนสงฆเขารวมอยูในคณะกรรมการการศึกษาทุกระดับ อันจะชวยเอ้ือ
ประโยชนตอความเปนเอกภาพเชิงนโยบายในการจัดการศึกษา และใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางไดประโยชนสูงสุด 
รวมทั้งบรรลุจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาเชิงความรูคูคุณธรรม  ในดานหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆควรจําแนก
หลักสูตรออกเปน ๓ ประเภท ตามสภาพของผูเรียน การสรางหลักสูตรควรดําเนินการโดยคณะผูเชี่ยวชาญหลากหลาย
สาขาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ โดยคํานึงหลักการจัดการศึกษาทั้ง ๔ ประการ รวมกับภิกษุภาวะและวินัยสงฆ ในดานการ
ปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ หนวยงานผูดูแลควรเตรียมการแกกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษาตาม

                                         

 
๑๕

 พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) บทบาทพระสังฆาธิการกับงานศาสนศึกษาสงฆ, หนา ๙๖. 



๖๕๖ 

 

โครงการศึกษาของชาติ พัฒนาบุคลากรวิชาชีพ สรางความมั่นคงและสวัสดิการแกบุคลากร และการที่มหาวิทยาลัยจะ
ออกนอกระบบหรือที่เรียกวา มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐนั้นจะมีผลดีผลเสียอยางไร คําวาออกนอกระบบนั้นคืออยางไร
เปนประเด็นหนึ่งที่นาสนใจ และผูเขียนเองไดพยายามติดกระแสแนวคิดนี้จากบทความทางวิชาการ แนวคิดจาก
นักวิชาการมานาน  และคราวใดไดเจอครูบาอาจารยในมหาวิทยาลัย หากสบโอกาสเหมาะก็จะพยายามสอบถามความ
คิดเห็นเสมอ  รวมไปถึงสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ตลอดทั้งสอบถามความหวงใยของพอแมผูปกครอง แมจะเปน
การสอบถามสนทนา พูดคุยแบบไมเปนกิจจะลักษณะ เพ่ือนํามาสะสมความคิดเห็นและวิเคราะหเนื้อหาของความคิดเห็น
นั้นมาเปนระยะๆ จึงตองการเสนอความคิดเห็นตอสาธารณะชนใหรับทราบเทาที่ผานมาการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
ในประเทศไทยโดยสวนใหญ  มุงเนนไปที่ความเลิศทางวิชาการ มุงความเปนอิสระทางวิชาการ บางแหงก็เนนวิชาการแบบ
ไมมองบริบทรอบขางอันเปนฐานวิถีชีวิตแหงตน หรือที่เรียกวาวัฒนธรรมของสังคมแหงตน  อันนี้รวมไปถึงมหาวิทยาลัย
สงฆดวย เพราะมหาวิทยาลัยของพระสงฆ โดยวัตถุประสงคพ้ืนฐานแลวเนนในวิชาการดานพระพุทธศาสนา มุงใหเปน
แหลงคนควา วิจัยในทางวิชาการ ดานพระพุทธศาสนา เพ่ือใหสามารถที่จะนําไปเผยแผพระพุทธศาสนาไดทั้งในและ
ตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถเปนที่พ่ึงของประชาชนได  เปนผูนําทางจิตวิญญาณของประชาชน เปนสถาบัน
หลักท่ีตองเตือนสติทางสังคม ในคราวที่สังคมเพลี่ยงพล้ําเดินผิดทาง  หรือเพ่ือปองกันมิใหสังคมเดินไปในทิศทางผิดพลาด  
อันจะกอใหเกิดปญหาและนําความหายนะมาสูสังคมและตอสถาบันชาติ สถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย ที่
เปนสถาบันหลักของสังคมไทย๑๖  

 บทสรุป การบริหารกิจการคณะสงฆดานศาสนศึกษา จะมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายตามที่คณะสงฆตั้ง
ไว พระสังฆาธิการ ควรมีที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนําจากชุมชนและภิกษุสงฆในจังหวัด ควรมีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถทางดานการศึกษาของคณะสงฆ ใหเพียงพอแกการจัดการศึกษา และควรสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชน
และภิกษุ สามเณร ที่จะบวชเรียนทางธรรม ในพระพุทธศาสนา สวนทางดานการศึกษา ควรใชหลักการจัดการศึกษาแบบ
มีสวนรวม และการกระจายอํานาจ โดยใหบุคคลที่มีความรูความสามารถ เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดานสื่อ
อุปกรณ ไดแก ผูบริหารควรมีความรู และเขาใจในเรื่องอายุการใชงานของสื่อ อุปกรณ ตํารา พรอมมีการปรับใหทัน 
เพ่ือใหเกิดความนาสนใจในการเรียนรู ดานกระบวนการนั้น ควรมีการวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่
เกิดข้ึนอยางเร็ว เพราะวาการพัฒนาการจัดการศาสนศึกษา ที่มีพระภิกษุสามเณรสามารถศึกษาพระธรรมวินัย ไดมีความรู
ในชั้นเรียนนักธรรมตรี นักธรรมโทและนักธรรมเอก นับวากําลังสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนาไปยังชุมชนทองถิ่น
และสังคม สิ่งเหลานี้ทําใหประเทศมีความเจริญรุงเรื่องทั้งเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงทําใหการจัดการศาสนศึกษา
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีทั้งการศึกษาพระธรรมวิจัยและทฤษฎีเกี่ยวกับคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา รวมทั้ง
นําพระธรรมวินัยมาปฏิบัติดวย กาย วาจาและใจ จึงเปนการจัดการศึกษาที่สอดคลองตาม ๒ ประการ คือ คันถธุระ ที่
ศึกษาพระธรรมวินัยใหถูกตอง ชัดเจน ไมผิดเพ้ียนไปจากที่พระพุทธเจาไดสอนไว และวิปสสนาธุระ เปนการเ รียนพระ
กรรมฐาน มุงเนนการปฏิบัติทางกาย วาจาและใจ เพ่ือบรรลุเปาหมายสูงสุดคือการบรรลุธรรมในอนาคต ผูบริหารการ
ศาสนาศึกษาแผนกธรรม ตองใหความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่สงผลนาไปสูการพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษา 
ความสําคัญตอการพัฒนาและปรับปรุงตนเองทั้งในดานการมุงเนนการบริหาร โดยใชการตัดสินใจแบบมีสวนรวม การใช
ภาวะผูนําในการโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชารวมทํางานมากกวาการมุงอํานาจ ใหมีกระบวนการติดตอสื่อสารที่ดีระหวาง
สมาชิกดวยกัน ผูบริหารตองตระหนักและใหความสนใจตอการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีวิสัยทัศนในการบริหารงาน 
มีความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการศึกษา โดยกําหนดเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย 
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ปจจัยท่ีมีตอสุขภาพของพระสงฆ 

         

        พระครูสังฆวิสุทธิคุณ                                                   
อาจารยประจําหลักสูตร กจพ. นวบ. ระยอง 

 
บทคัดยอ 
 ปจจุบันพระภิกษุกําลังประสบปญหาสุขภาพ สวนใหญอาพาธดวยโรคเรื้อรัง สาเหตุอันเนื่องมาจากพฤติกรรม
สุขภาพในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกําลังกาย พระสงฆสวนใหญตองฉันภัตตาหารตามแตญาติโยม
หรือผูมีจิตศรัทธาจัดถวาย ทําใหไมสามารถหลีกเลี่ยงอาหารที่มีผลตอสุขภาพได สําหรับกิจวัตรดานการออกกําลังกายของ
พระสงฆมีการปฏิบัติไดนอยเพราะกลัวผิดตอพระธรรมวินัย รวมทั้งขาดการแนะนําในการปฏิบัติตนดานการออกกําลังกาย
ที่ถูกตอง  
 จากปญหาสุขภาวะของพระสงฆทําใหไดแนวคิดในการแกไขซึ่งนับเปนวิธีที่นาสนใจเพราะเปนการเขาไปแกที่
ตนเหตุ นั่นคือการใหความรู ซึ่งแยกออกเปน ๒ สวน คือ การสรางสุขภาพ ซึ่งตองมีการใหความรูทั้งแกพระสงฆและ
ฆราวาส สําหรับฆราวาสนั้น ควรแนะนําเรื่องอาหารใสบาตร สําหรับพระสงฆนั้นควรจัดใหมีการตรวจสุขภาพเปนประจํา
ทุกป และสรางความคุนเคยในการตรวจสุขภาพ นอกจากนั้นตองกระตุนใหพระสงฆดูแลสุขภาพของตนเองโดยแนะนําถึง
ความเสี่ยงของความเจ็บปวยตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึน 
คําสําคัญ : ปจจัยสุขภาพพระสงฆ 
Abstract 

 Nowadays Buddhist monks are experiencing health problems.  Most being ill with chronic 
diseases. Caused by healthy habits concerning about food consumption behavior and exercise.  Mostly 
Buddhist monks have to eat food follow to the benefactor.  Making it impossible to be avoided foods 
that can affect health.  For the routine exercise of Buddhist monks are guilty of the practice have little 
fear of discipline.  Including of the lack of guidance in their practice the exercises correctly. 
 The health problems of Buddhist monks had made the concept of editing, which is 
interesting because it can solve the problem.  That is to educate which is split into two parts:  creating 
healthy.  This requires knowledge of both Buddhist monks and laity. For the secular should introduce 
healthy food for Buddhist monks, it should provide Buddhist monks to have a health check every year.  
And creating the atmosphere in the health check.  In addition, to encourage Buddhist monks to take 
care of their health by introducing the risk of illness that would happen. 
Keyword : Sangha health factors 
  
บทนํา 
 จากสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันสงผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป ไมเวนแมในกลุมพระภิกษุสงฆ ในปจจุบันพระภิกษุสูงอายุในประเทศไทยกําลังประสบ
ปญหาสุขภาพ สวนใหญอาพาธดวยโรคเรื้อรัง เชน เบาหวานความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไตวาย
เรื้อรัง เปนตน ซึ่งไมแตกตางไปจากโรคที่พบในประชาชนทั่วไปวา ตามท่ีมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
ไดรวมกับกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดดําเนินการออกหนวยแพทยพระราชทานเคลื่อนที่  
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ – พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีจากการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณรเขารับบริการทั่วประเทศ 
จํานวน ๓๑๓,๖๔๐ รูป พระภิกษุสามเณรสวนใหญอาพาธดวยโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด



๖๕๙ 

 

สูง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไตวายเรื้อรัง เปนตน ซึ่งไมแตกตางไปจากโรคที่พบในประชาชนทั่วไป โรคเรื้อรังเหลานี้ลวนมี
ผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรที่มีปญหาดานสุขภาพ 
พระภิกษุสามเณรสวนใหญมีน้ําหนักตัวเกินเกณฑปกติ  สูงถึงรอยละ ๔๐และจากขอมูลของสํานักพระพุทธศาสนา
แหงชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ พบวา ประเทศไทยมีพระสงฆและสามเณร รวมทั้งประเทศ จํานวน ๓๔๙,๖๕๖ รูป สถิติ
การเจ็บปวยของพระสงฆอาพาธ ป ๒๕๕๘ ทีม่ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ ความชุกของโรคลําดับตนๆไดแก ไขมันใน
เลือดสูง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และตอกระจก ในชวงเวลาที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ มาตลอด จึงสมควรมีการการคัดกรองและพัฒนาการดูแลสุขภาพของพระสงฆ สามเณร เพ่ือใหเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน ทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

พระสงฆ เปนผูที่ปฏิบัติตามคํา สั่งสอนของพระพุทธเจาแลวนํา มาสั่งสอนผูอื่นใหรูตาม นับวาเปนประชากรกลุม
หนึ่งที่มีความสําคัญตอสถาบันพระพุทธศาสนา และมีความสําคัญอยางยิ่งในการจรรโลงศาสนาและจิตใจของประชาชน
ชาวไทย การอยูในเพศบรรพชิตจําเปนที่จะตองปฏิบัติตามกฎของพระสงฆที่แตกตางจากบุคคลทั่วไป จากอดีตที่ผานมา
พบวากลุมนักบวชหรือพระสงฆ เปนกลุมที่มีโอกาสนอย ในการเขาถึงระบบบริการดานสุขภาพ และขาดการสงเสริม
สุขภาพ เนื่องจากตองปฏิบัติตามศาสนกิจประจําวัน เผชิญปญหาความเครียดตางๆ ที่มาจากประชาชน นอกจากนั้น
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของพระสงฆอยูในระดับต่ําไดแก การบริโภคอาหารที่ไดจากกการบิณฑบาตร ขาดการตรวจ
สุขภาพประจําป ตลอดจนขอจํากัดในการออกกําลังกายหรือเลนกีฬากลางแจงของพระสงฆ เปนตน๑๗ 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาสาเหตุของโรคที่กลาวมาแลวขางตน เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพในเรื่อง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกําลังกาย พระสงฆสวนใหญตองฉันภัตตาหารตามแตญาติโยมหรือผูมีจิตศรัทธา
จัดถวาย ทําใหไมสามารถหลีกเลี่ยงอาหารที่มีผลตอสุขภาพได ไดแก อาหารที่มีไขมันสูง อาหารรสเค็ม สําหรับกิจวัตรดาน
การออกกําลังกายของพระสงฆมีการปฏิบัติไดนอยเพราะกลัวผิดตอพระธรรมวินัย รวมทั้งขาดการแนะนําในการปฏิบัติตน
ดานการออกกําลังกายที่ถูกตอง (ยุพยงพรหโมบล, สุรียรัตน นิธิภัทธารัตน และสุภาภรณ ตันติสุวณิชยกุล, ๒๕๔๘) 

จากปญหาสุขภาพและการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง สวนมากเกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพไมเหมาะสม การสราง
เสริมสุขภาพเปนกระบวนการในการสงเสริมสมรรถภาพรางกายใหมีความสมบูรณแข็งแรง การสรางเสริมสุขภาพแก
ประชาชนทุกกลุมอายุ ซึ่งพระสงฆเปนกลุมเปาหมายหนึ่งที่จะตองไดรับการดูแลสรางเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ที่ผานมาการ
บริการดูแลสุขภาพพระสงฆอยูในวงจํากัด พระสงฆมีโอกาสเขาถึงระบบบริการสุขภาพนอย และมีพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพในระดับต่ํา ขาดการตรวจสุขภาพประจําปและมีขอจํากัดการออกกําลังกาย 
 
ความหมายของ สุขภาพ (Health) 

สุขภาพ ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๓๙ : ๘๔๓ ) หมายถึง ภาวะที่ปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บเชน อาหารเพื่อสุขภาพ การสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

สุขภาพ หมายถึง “ภาวะที่สมบูรณทั้งทางดานรางกาย สังคม และจิตใจประกอบกันไมใชเพียงแตปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บหรือความพิการเทานั้น (Ottawa Charter For Health Promotion. WHOGeneva,๑๙๘๖ อางในปณิธาน 
หลอเลิศวิทย .๒๕๔๑ : ๒ ) 

วาสนา คุณาอภิสิทธ (๒๕๔๗:๑๗-๒๐) ไดมีแนวความคิดวา สุขภาพ กับ สุขภาวะ(wellness หรือ well-being) 
หมายถึง ความเปนอยูที่ดี หรือภาวะที่เปนสุขในลักษณะองครวมของสุขภาพดานตางๆ คือสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทาง
ปญญา สุขภาวะทางอารมณ สุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางจิตวิญญาณมีพ้ืนฐานโยงใยมาจากสุขภาพที่ดี (Healthy) 
แบบที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดและนาพอใจที่สุด 

                                         

๑๗พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต. พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน ชุดคําวัด ,วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร.
www.schoolnet.net.th/library/create-web/๑๐๐๐/religion/๑๐๐๐-๔๕๖๗.html: พุทธศาสนา. 



๖๖๐ 

 

ประเวศ วะสี (๒๕๔๑: ๒-๗) ไดเสนอแนวคิดเพ่ิมเติม ตามความหมายที่ปรากฏใหครอบคลุมโดยนาเพ่ิมเติมความ
แบบวิถีอยางสังคมไทยวา สุขภาพเปนมงคลสุงสุด หมายความวา เมื่อพระสงฆถวายพระพรพระเจาอยูหัวจะกลาววา 
“ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา” หมายความวา ใหทรงมี สุขภาพดี พระชนมายุยืนยาว และทุกวันพระใหพรประชาชนวา “อายุ 
วัรโณ สุขัง พลัง” ซึ่งเปนเรื่องสุขภาพลวนๆ หมายความวา 

อายุ  = เปนผูทีอายุยืนเพราะสุขภาพดี 
วัณโณ = มีผิวพรรณดี ไมซีด โลหิตจางสะทอนความเปนโรค ความยากจน ก็ทา ใหโลหิตจาง ผูมีผิวพรรณดีไม

ซีดเซียว จึงสะทอนสุขภาวะ( well-being) 
สุขัง  = การมีความสุขหรือสุขภาวะคือ การมีสุขภาพท่ีดี อันเปนยอดปรารถนาของทุกคน 
พลัง  = การมีพลัง การมีกําลังสะทอนความสุขภาพที่ดี และการมีพลังทําใหความสุขการไมมี กําลัง ความ

ออนเพลียทําใหไมมีความสุข 
องคการอนามัยโลก ไดใหความหมายสุขภาพดังนี้ Health refers to a dynamicquality of being , acting 

and interacting , and it is both individually and socially valued . Healththerefore has subjective and 
objective dimensions .Further, health can be viewed as a global quality(overall or holistic health) and 
as a set of specific qualities (physical, psychological and social well –being and functioning). (WHO, 
๑๙๙๗ อางอิงใน ศิริพร ขัมภลิขิต, ๒๕๔๕) 

ดังนั้น สุขภาพ ตามแนวความคิดขององคการอนามัยโลก คือ Healthy is physicalmental social and 
spiritual well-being ซึ่งหมายความซึ่งหมายความวา สุขภาพ คือสุขภาวะที่สมบูรณและเชื่อมโยงกันเปนองค รวมอยาง
สมดุล ทั้งกาย จิตใจ สังคม และทางจิตวิญญาณ โดยคําวาสุขภาวะ คือความสุขและคุณคาของชีวิต ไดแกการมีรางกายที่
แข็งแรง สมบูรณ ไมเจ็บปวย ไมพิการ สติปญญาดีเบิกบาน ราเริงแจมใส ซึ่งก็คือภาวะของการอยูเย็นเปนสุข 

สุขภาพ เปนการเรียกการกลาวถึงลักษณะของการไมเปนโรค สุขภาพเปนความสมบูรณของคนใน ๔ มิติ คือ 
รางกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ(ปญญา)หากสมบูรณอยางสมดุลแลว ก็จะเขาสูที่เรียกวา สุขภาวะ๑๘ 

สําหรับองคการอนามัยโลก (WHO : World Health Organization) ไดใหความหมายของ สุขภาพไวในธรรมนูญ
ขององคการอนามัยโลกเมื่อป ค.ศ.1948 ไวดังนี้ “สุขภาพหมายถึง สภาวะแหงความสมบูรณของรางกายและจิตใจ 
รวมถึงการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนปกติสุข และมิไดหมายความเฉพาะเพียงแตการปราศจากโรคและทุพพลภาพ
เทานั้น” ตอมาในที่ประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2541 ไดมีมติใหเพ่ิมคําวา “Spiritual 
well-being” หรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณเขาไป ในคําจํากัดความของสุขภาพเพ่ิมเติม  

ในอดีตคําวา สุขภาพ หมายถึง สุขภาพกายเปนหลัก ตอมาจึงไดกลาวถึงสุขภาพจิตรวมไปดวย เพราะเห็นวาคนที่
มีสุขภาพกายสมบูรณแข็งแรง แตสุขภาพจิตเสื่อมโทรมหรือเปนโรคจิตก็ไมสามารถดําเนินชีวิตเปนปกติสุขได ซ้ําราย
อาจจะทํารายผูอื่นไดอีกดวย 

ปจจุบัน คําวา สุขภาพ มิไดหมายเฉพาะสุขภาพกายและสุขภาพจิตเทานั้น แตยังหมายรวมถึงสุขภาพสังคม และ
สุขภาพศีลธรรมอีกดวย 

        สรุปวาในความหมายของ "สุขภาพ" ในปจจุบันมีองคประกอบ ๔ สวน ดวยกันคือ 
๑. สุขภาพกาย หมายถึง สภาพที่ดีของรางกาย กลาวคือ อวัยวะตางๆอยูในสภาพที่ดีมีความแข็งแรงสมบูรณ 

ทํางานไดตามปกติ และมีความสัมพันธกับทุกสวนเปนอยางดี และกอใหเกิดประสิทธิภาพที่ดีในการทํางาน 
๒. สุขภาพจิต หมายถึง สภาพของจิตใจที่สามารถควบคุมอารมณได มีจิตใจเบิกบานแจมใส มิใหเกิดความคับของ

ใจหรือขัดแยงในจิตใจ สามารถปรับตัวเขากับสังคมและสิ่งแวดลอมไดอยางมีความสุข 

                                         

๑๘
ภาสินี เข็มทอง, “พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนวันทํางานในจังหวัดนครนายก”,วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ,(บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคาแหง,๒๕๓๙. 



๖๖๑ 

 

๓. สุขภาพสังคม หมายถึง สภาวะที่ดีของปญญาที่มีความรูทั่ว รูเทาทันและความเขาใจอยางแยกไดในเหตุผล
แหงความดีความชั่ว ความมีประโยชนและความมีโทษ ซึ่งนําไปสูความมีจิตอันดีงามและเอ้ือเฟอเผื่อแผ 

๔. สุขภาพศีลธรรม หมายถึง บุคคลที่มีสภาวะทางกายและจิตใจที่สุขสมบูรณ สามารถปฏิสัมพันธและปรับตัวให
อยูในสังคมไดเปนอยางดีและมีความสุข 

องคความรูดานสุขภาพกายและสุขภาพจิตมีสั่งสมไวมากพอสมควร และเรามีระบบบริการสุขภาพที่ทํางาน
ไดผลดีทีเดียว แตเราขาดการศึกษาสุขภาพสังคมและสุขภาพศีลธรรมอยางเปนระบบและเชื่อมโยงหากทําไดเราจะจัดการ
กับสุขภาพสังคมและสุขภาพศีลธรรมไดดีกวานี้ ที่จริงทางตะวันออกและโดยเฉพาะในบริบทของวัฒนธรรมไทย ก็มีเนื้อหา
ความรูและขอปฏิบัติไวมากมาย เพียงแต "นักวิชาการสุขภาพ" ยังมิไดจัดเปนระบบและเชื่อมโดยจริงจัง 

ตัวอยางเชน ในเรื่องสุขภาพสังคม หากเรานําเอาวิถีชีวิต มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
มาพูดจากันอยางจริงจัง และนําเขาไปอยูในระบบอบรมเลี้ยงดู และระบบการศึกษา รวมทั้งระบบบริการสุขภาพดวยก็จะ
เกิดประโยชนหรือในเรื่องสุขภาพศีลธรรม เราก็มีศาสนธรรมพรอมสรรพ ไมวาจะเปนศาสนาพุทธคริสต อิสลาม ฮินดู -
พราหมณ หรือสิกขหรือปรัชญาขงจื้อที่คนไทยเชื้อสายจีนยึดถือเปนแนวทางชีวิตลวนแตมีคุณคามหาศาลที่เร าควรนําไป
สั่งสอนลูกหลานหรือลูกศิษยและเปนองคประกอบสําคัญของการศึกษาและการสาธารณสุขของประเทศ  
มิติของสุขภาพ 

แทจริงในองคประกอบสุขภาพท้ัง ๔ดานนั้น แตละดานยังมี ๔มิติ ดังนี้   
๑. การสงเสริมสุขภาพ เปนกลไกการสรางความเขมแข็งใหแกสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพ

ศีลธรรม 

๒. การปองกันโรค ไดแก มาตรการลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมทั้งการสรางภูมิคุมกันเฉพาะโรค ดวยวิธีการ
ตางๆ นานา เพ่ือมิใหเกิดโรคกาย โรคจิต โรคสังคม และโรคศีลธรรม 

ทั้ง (๑) การสงเสริมสุขภาพ และ (๒) การปองกันโรคนี้ เราเรียกรวมกันวา "การสรางสุขภาพ" โดยใหทํากอนเกิด
โรค 

๓. การรักษาโรค เมื่อเกิดโรคขึ้นแลว เราตองเรงวินิจฉัยโรควาเปนโรคอะไร แลวรีบใหการรักษาดวยวิธีที่ไดผลดี
ที่สุดและปลอดภัยที่สุดเทาท่ีมนุษยจะรูและสามารถใหการบริการรักษาได เพ่ือลดความเสียหายแกสุขภาพ หรือแมแตเพ่ือ
ปองกันมิใหเสียชีวิต 

๔. การฟนฟูสภาพ หลายโรคเมื่อเปนแลวก็อาจเกิดความเสียหายตอการทํางานของระบบอวัยวะหรือทําใหพิการ 
จึงตองเริ่มมาตรการฟนฟูใหกลับมามีสภาพใกลเคียงปกติท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

 ทั้ง (๓) การรักษาโรค และ (๔) การฟนฟูสภาพนี้เราเรียกรวมกันวา "การซอมสุขภาพ" ทําหลังจากเกิดโรคแลว 

 เราเชื่อกันวา "การสรางสุขภาพ" มีประสิทธิผลดีกวา และประหยัดกวา "การซอมสุขภาพ" 
 "การสรางสุขภาพ" เปนมาตรการที่ประชาชนชวยตัวเองไดมากกวา "การซอมสุขภาพ" ซึ่งตองอาศัยคลินิกและ
โรงพยาบาลเปนหลัก 

ความสําคัญของสุขภาพ 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไวเปนพระพุทธภาษิตวา “อโรคยา ปรมา ลาภา”๑๙ซึ่งแปลวา “ความไมมีโรค
เปนลาภอันประเสริฐ” ซึ่ง พระพุทธภาษิตขอนี้ แมแตชาวอารยประเทศทางตะวันตกก็ยังยอมรับนับถือกันและเห็นพอง
ตองกันวา “สุขภาพคือพรอันประเสริฐสุด นอกจากนี้ยังมีสุภาษิตของชาวอาหรับโบราณกลาวไววา“คนที่มีสุขภาพดีคือคน
ที่มีความหวังและคนที่มีความหวังคือคนที่มีทุกสิ่งทุกอยาง” ซึ่งนั่นก็หมายความวาสุขภาพคือวิถีแหงชีวิต โดยสุขภาพจะ
เปนเสมือนหนึ่งวิถีทางหรือหนทางซึ่งจะนําบุคคลไปสูความสุขและความสําเร็จตางๆ นานาได ห รืออาจกลาวไดวา 
“สุขภาพชีวิต” 

                                         

๑๙พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ ๔๙๖ 



๖๖๒ 

 

องคประกอบสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอสุขภาพ 

        สิ่งที่มีอิทธิพลตอสุขภาพมีมากมายหลายสาเหตุ แตในที่นี้จะแบงออกเปน ๓ องคประกอบที่สําคัญๆ ดังนี้ 
๑. องคประกอบดานตัวบุคคล 

  -ลักษณะทางพันธุกรรม (Genetic makeup) 
  -เชื้อชาติ (Race) 
  -เพศ (Sex) อายุและระดับพัฒนาการ (Age and development level) 
  -ปจจัยทางสรีรวิทยา (Physiological factors) 
  -ปจจัยทางดานจิตใจ (Psychological Factors) 
  -ความรู ความเชื่อ คานิยม และทัศนคติ 
  -พฤติกรรมอนามัย (Health behavior) หรือสุขปฏิบัติ (Health Practice)  
๒. องคประกอบดานสิ่งแวดลอม (Environment Factors) สิ่งแวดลอมอาจแบงออกไดเปน 4 ดานใหญ คือ 
  - สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical environment) 
  -สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ (Biological environment) 
  -สิ่งแวดลอมทางเคมี (Chemical environment) 
  -สิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม (Social-economic environment)  
๓. องคประกอบทางดานระบบการจัดการสาธารณสุขและการบริการสุขภาพ (Health Service System Factors)
หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูของรัฐในการที่จะสนองตอบตอการสงเสริมใหบุคคลที่อาศัยอยูใน
ชุมชนนั้นๆ หรือประเทศนั้นๆ มีสุขภาพที่ดี และเทาเทียมกัน สงเสริมใหทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในการเขาถึงระบบการ
บริการทางการแพทย 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอสุขภาพ๒๐ 
           ปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอสุขภาพอนามัยของประชาชน แบงเปน ๓ องคประกอบ ซึ่งมีความเปนพลวัต 
(Dynamic) ตลอดเวลาคือ 
          ๑. องคประกอบดานปจเจกบุคคล ไดแก อายุ เพศ สถานะสุขภาพ อาชีพ ถิ่นที่อยู กรรมพันธุ ความเชื่อ 
พฤติกรรม จิตวิญญานของแตละบุคคล 
          ๒. องคประกอบดานสภาวะแวดลอม ไดแก ปจจัยดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และอ่ืนๆ 
          ๓. องคประกอบดานระบบสาธารณสุข ไดแก ระบบการใหบริการสุขภาพตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
         ๑. องคประกอบดานปจเจกบุคคล ประกอบดวย  
                    ๑.๑ พฤติกรรมของประชาชนที่เกี่ยวของกับสุขภาพ เชน พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมทางเพศ 
พฤติกรรมการทํางานและการออกกําลังกายที่ไมเหมาะสม ทําใหแนวโนมตอไปนี้จะเพ่ิมขึ้นไดแก โรคหัวใจ ความดันโลหิต
สูง มะเร็ง อุบัติเหตุ และเอดส  
                    ๑.๒ ความคิด ความเชื่อ มิติทางจิตและสังคมขาดความสนใจเพราะมุงเศรษฐกิจ ตามกระแสวัตถุนิยม
และบริโภคนิยมและทัศนะของการจัดการใหสุขภาพสําคัญในระดับต่ํา อิทธิพลจากสื่อโฆษณา ลวนประกอบเปนผลตอ
ความเชื่อ และทัศนคติในสังคมผิดๆในการดูแลสุขภาพ  
                    ๑.๓ พันธุกรรม เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีทางการแพทยกาวหนามีผลตอการรักษา
โรคที่ไมอาจรักษาหรือปองกันบางโรคทางพันธุกรรมเชน โรคปญญาออน โรคโลหิตจาง ธาลาสซีเมีย ซึ่งจะเปนแนวโนม
แกปญหาโรคเหลานี้ตอไปในอนาคต 

                                         

๒๐จีรศักดิ์ เจริญพันธ ผศ.สขุภาพและการจัดการ,http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/๐๗๐๑๕๐๑/ 

Unit๐๑/un๐๑_๐๓.htm  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม, (สืบคนเมื่อวนัท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙) 



๖๖๓ 

 

          ๒. องคประกอบดานสภาวะแวดลอม ประกอบดวย  
                    ๒.๑ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  
                    ๒.๒ การศึกษา  
  ๒.๓ การเมืองการปกครอง  
                    ๒.๔ โครงสรางพื้นฐาน เชน การสื่อสาร การคมนาคม การสาธารณูปโภค จะมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว 

                    ๒.๕ ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี  
                    ๒.๖ ปจจัยทางดานสังคมอ่ืนๆ เชน วัฒนธรรม ความเชื่อ คานิยม ศีลธรรมและจริยธรรม สงผลตอการมี
สุขภาพดีหรือไมดีของประชาชน 

                    ๒.๗ การเปลี่ยนแปลงดานประชากร  
                    ๒.๘ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน ปาไมลดลง ดินคุณภาพต่ํามีมลพิษ มีสาร
ปนเปอนในน้ําดิบที่ใชทําน้ําประปา การใชสารเคมีและวัตถุอันตรายมากขึ้นสงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ไมดีและเสี่ยงภัยตอ
อันตรายจากสารพิษได  
                    ๒.๙ ดานชีวภาพ มีการเปลี่ยนแปลงจุลชีพที่เกี่ยวกับสุขภาพ รวมทั้งแมลงและสัตวนําโรคอยูตลอดเวลา 
สงผลตอวิธีการรักษาพยาบาลและกระทบตอสุขภาพของประชาชน 

          ๓. องคประกอบดานระบบสาธารณสุข ประกอบดวย  
                    ๓.๑ การกระจายโครงสรางพ้ืนฐานของระบบบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน มีการกระจายมี
การครอบคลุมมากขึ้นและการสรางหลักประกันดานสุขภาพจะสงผลใหประชาชนมี สุขภาพดีขึ้นได  
                    ๓.๒ โครงสรางองคกรการบริหารงานสาธารณสุข ในการบริหารการสาธารณสุขจะตองปรับองคกรการ
ทํางานใหเล็กลงเนนกระจายอํานาจไปสูหนวยปฏิบัติจะทําใหเกิดการปรับกระบวนการทํางานใหตอบสนองตอภาวะการมี
สุขภาพดีของประชาชน 

                    ๓.๓ คุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการ มีแนวโนมการแขงขัน การพัฒนาคุณภาพบริการ และการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานพยาบาลทุกประเภท ทุกระดับเกิดขึ้นแตมีปญหาการกระจายทรัพยากรสาธารณสุขไม
ทัดเทียมกันในภูมิภาคสงผลใหปญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนในบางพ้ืนที่มีปญหารุนแรง  
             ๓.๔ คาใชจายดานสุขภาพ มีการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองและไมประหยัด ทําใหคาใชจายดานการ
รักษาพยาบาลในภาพรวมของสังคมสูงขึ้น  
                    ๓.๕ การมีสวนรวมของประชาชน การพ่ึงตนเองและการมีสวนรวมในการรักษาพยาบาลของประชาชน
ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยเนนการสาธารณสุขมูลฐานยังทําไดผลดีอยางแทจริงในบางพ้ืนที่
เทานั้น และขาดความยั่งยืนในการพัฒนา จําเปนตองสงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคัญและหันมาพัฒนาสุขภาพของ
ตนเอง ชุมชน และสังคมไดดวยตนเอง  
         สรุปวาองคประกอบทั้ง ๓ ประการขางตนนี้ เปนสวนสําคัญที่เชื่อมโยงกันอยางแยกไมออกและสงผลตอสภาวะ
สุขภาพอนามัยของประชาชนเปนอยางมาก นอกจากองคประกอบเหลานี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จําเปน
จะตองใหความสนใจ ศึกษาวิจัย เฝาระวังอยางใกลชิด คาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอเพ่ื อที่จะปรับ
ยุทธศาสตร ยุทธวิธี ในการดูแลสุขภาพของประชาชนไทยใหมีสุขภาพดี 
 

ปจจัยกําหนดสุขภาวะหรือความมีสุขภาพดี (Health determinants)๒๑ 

                                         

๒๑วิภากร  สอนสนาม ปจจัยกําหนดสุขภาวะหรือความมีสุขภาพดี (Health determinants),มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 
http://www.teacher.ssru.ac.th/wipakon_so/pluginfile.php/๑๔๕/block_html/content/ (สืบคนเมื่อวันที่ ๒๖กันยายน ๒๕๕๙) 



๖๖๔ 

 

 ปจจัยกําหนดสุขภาวะหรือความมีสุขภาพดีขึ้นอยูกับองคประกอบหลักๆ ๔ ดาน คือดานบุคคล สังคม 
สิ่งแวดลอมและระบบการบริการสุขภาพ ซึ่งจําแนกรายละเอียดไดดังนี้ 
 ๑. Income and Social Status :สถานะทางสังคมและภาวะเศรษฐกิจซึ่งทําใหบุคคลมีความสามารถในการ
ดุแลตนเองและแสวงหาบริการสุขภาพท่ีเหมาะสมได 
 ๒. Social Support Networks :การมีเครือขาย มีความปฏิสัมพันธในสังคมตั้งแตระดับครอบครัว หนวยงาน 
หนวยงานอื่นและชุมชน ในลักษณะเชิงบวกยอมเกิดผลดีตอสุขภาพ 

๓. Education and Literacy :การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหบุคคลเรียนรูการดูแลสุขภาพของตนเองและสามารถ
หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงตางๆ ที่มีผลตอสุขภาพ 

๔. Employment  Working Conditions : การทํางาน ลักษณะอาชีพและสิ่งแวดลอมของสถานที่ทํางานมี
ผลกระทบตอภาวะสุขภาพของผูทํางาน 

๕. Social Environment :สิ่งแวดลอมทางสังคมรวมถึงครอบครัว ชุมชนและระบบสังคมที่เอ้ือตอการสรางเสริม
สุขภาพ 

๖. Physical Environment :สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก ปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ซึ่ งเปนปจจัยที่มีผล
ตอสุขภาพทั้งสิ้น 

๗. Personal Health Practices and Coping Skill :งานอดิเรก การใชเวลาวาง การพักผอน การผอนคลายที่
ถูกตองเหมาะสมยอมสงผลดีตอภาวะสุขภาพ 

๘. Health Child Development :พัฒนาการในวัยเด็กมีผลตอภาวะสุขภาพจนถึงวัยสูงอายุยอมทําใหการดูแล
สุขภาพแตกตางกัน 

๙. Biology and Genetic Endowment :ปจจัยทางชีวภาพและพันธุกรรม ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ทั้งดาน
บิดาและมารดา  ทําใหไดรับการถายทอดโรคบางอยางที่สงผลตอสุขภาพของบุคคลได 

๑๐. Health Services :การใชบริการสุขภาพ 
๑๑. Gender :เพศภาวะ เชน เพศหญิงมักจะมีอายุขัยเฉลี่ยสูงกวาเพศชายเปนตน 
 
๑๒. Culture :ประเพณี วัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพที่แตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับความเชื่อ คานิยมของบุคคลใน

แตละทองถิ่นท่ีมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่เสี่ยงตอการเกิดโรคได ดังแสดงไวในแผนภูมิภาพที่ ๑ 
 

 



๖๖๕ 

 

 แผนภาพที่ ๑ ปจจัยกําหนดสุขภาวะ (สุวิทย  วิบุลผลประดิษฐ, ๒๕๔๕) 
 

 

 

 

ผลกระทบของปจจัยสังคมและปจจัยศีลธรรม 

        เมื่อเราพูดถึงโรคกาย เราก็จะมองหาตัวเชื้อโรค ตัวพยาธิ และเมื่อเราพูดถึงโรคจิต เราอาจมองหาเหตุปจจัยจาก
พันธุกรรม อาชีพ สิ่งแวดลอม 
        มีผูวิเคราะหและสังเคราะหผลงานวิจัยเกี่ยวกับเหตุปจจัยดานสังคม และเหตุปจจัยดานศีลธรรมพบวามีผลตอ
สุขภาพ(เสียสุขภาพ) ตอการเกิดโรค(เกิดโรคงายขึ้น) และตอความตาย(อายุสั้น) แมจะเปนผลการศึกษาจากงานวิจัยใน
ตางประเทศ แตก็นาจะเปนประโยชนกับคนไทยเมื่อนํามาเทียบเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยในทุกวันนี้ 
        เหตุปจจัยดังกลาว มีดังนี้ 
๑. ความยากจนขนแคน (หาไมพอกินพอใช) ทําใหคนจนขาดอาหาร เกิดโรคติดเชื้องาย และอายุสั้นเมื่อเทียบกับคนมั่งมี 
๒. ภาวะโดดเดี่ยว (กําพรา, ถูกทอดทิ้ง หรือแยกตัวเอง) ทําใหมีอัตราการเกิดโรคหัวใจ อัมพาต และมะเร็งเพิ่มกวาปกติ 
๓.โรคอวน ทําใหเพ่ิมภาระโรคตอไปนี้ คือ ขอเสื่อม-ขออักเสบ หืดหอบ นิ่วในถุงน้ําดี มะเร็ง เตานม โรคเบาหวาน โรค
ความดันเลือดสูง และโรคหัวใจ 
๔. ความสําสอนทางเพศ นํามาซึ่งกามโรคชนิดตางๆ รวมทั้งโรคเอดส การตั้งครรภกอนวัยอันควร การทําแทง (ซึ่งแมอาจ
เสียชีวิต) และทารกถูกทอดทิ้ง 
๕. การเสพติด ทั้งเหลา บุหรี่ สารเสพติดอ่ืน และการพนัน 
๖.โรคที่มนุษยทําเอง เชน ฆาตัวตาย ฆาคนอื่น อุบัติเหตุตางๆ ถูกสารพิษ 
๗. ภาวะมลพิษจากฝมือมนุษย ทั้งมลพิษในน้ํา อากาศ ดิน อาหาร และน้ําบริโภค 
 
ความสัมพันธระหวางปจจัยกําหนดสุขภาพบุคคล  
 จากอดีตที่ผานมาพบวาปญหาสุขภาพของบุคคลมีความสัมพันธกับปจจัยของบุคคลไดแก ระดับการศึกษา 
เศรษฐานะ อยางเปนวงจร ซึ่งเรียกวา “วงจรอุบาทว” นั่งก็คือเมื่อบุคคลไมมีการศึกษา ก็มีโอกาสเขาถึงตําแหนงงาน
ระดับสูงซึ่งมีรายไดสูงไดนอยหรือไมไดเลย ดังนั้นก็สงผลถึงเศรษฐานะของบุคคลและครอบครัว เมื่อเศรษฐานะไมดีการ
เขาปจจัยพื้นฐาน ตลอดจนบริการตางๆ ที่มีผลตอสุขภาพดีก็มีจํากัดนั่นเอง ดังแสดงในภาพที่ ๒ 
 



๖๖๖ 

 

 
 

 

 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ 
 พระภิกษุหรือพระสงฆ คือ ผูสืบทอดและเผยแผพระพุทธศาสนา เพ่ือความสงบสุขของมนุษยโลกผูเปนภิกษุ
เปนผูมองเห็นความเปนไปในชีวิตที่ทุกข จึงปรารถนากําจัดภัย หรือไปใหพนภัยนั้นเสียโดยการสละชีวิตฆราวาสออกถือ
เปนเพศบรรพชิต ดังนั้น คําวาผูเห็นภัยจึงปราชญอยูเบื้องหลังชีวิตนักบวชคําวาภิกษุมีอีกความหมายหนึ่งวา ผูขอ ซึ่งความ
มุงหมายของผูขอในที่นี้พระพุทธเจาทรงมีความมุงหมายที่จะใหพระภิกษุไดระลึกถึงตนเองในสภาพที่ตองยังชีพอยูไดดวย
การขอจากผูอ่ืน เพ่ือใหลดความหยิ่งในตนเอง เพราะภิกษุยังชีพอยูไดตองบิณฑบาต ก็คือ การขอคนไทยชื่นชอบและ
พอใจมากที่จะไดถวายอาหารแกพระภิกษุสงฆ ไมถือวาเปนการขอ แตเปนที่พระภิกษุสงฆไดใหโอกาสแกคนไดทําบุญ
สะสมบุญไวใหไดมากที่สุด ถือวาพระภิกษุสงฆนั้นเปนเนื้อนาบุญของคนไทย ดังนั้น คําแปลวา การขอนั้น พระพุทธองค
ทรงมุงหมายใหพระภิกษุสงฆไดสํารวม สงบและเรียบรอย ไมเยอหยิ่ง ไมวาจะมีสถานภาพทางสังคมหรือการเงิน 
การศึกษาสูงสงเพียงใดกอนบวช แตเมื่อมาเปนพระภิกษุสงฆตองลดความหยิ่ง ลดทิฐิลงในทางตรงกันขามลักษณะการขอ
ของพระภิกษุสงฆนั้น คนไทยพอใจและตองการให เพ่ือเปนการสรางกุศลใหสมกับที่พระภิกษุสงฆเปนเนื้อนาบุญของคน
ไทย (ประภาพร จันทรเพ็ชร ๒๕๔๘ : ๑๕-๒๓)๒๒เมื่อบวชแลวแมจะมีความเปนอยูที่ตางออกไป ก็ไมใชวา พระสงฆจะ
แยกตัวออกเด็ดขาดไปจากฆราวาส หรือประชาชนและเปนอยูโดยลําพัง เพราะเมื่อบรรพชิตอุปสมบทเปนภิกษุแลว ไม
สามารถจะทําธุรกิจประกอบอาชีพได เพราะขัดกับพุทธบัญญัติ จึงตองอาศัยปจจัยสี่ที่เปนเครื่องดํารงชีวิตดานวัตถุจาก
ประชาชน เพราะพระสงฆยังตองกินอยูเพ่ือบํารุงชีวิตและรางกายใหดํารงอยู ยังตองการเครื่องนุงหมเพ่ือกันความรอนเย็น 
ยังตองมีที่อยูอาศัยกันแดดกันฝน และยังตองการหยูกยาอันตองใชเพ่ือปองกันเยียวยารักษาความเจ็บไขในรางกาย สิ่งซึ่ง
จําเปนทั้ง ๔ อยางนี้ ภิกษุจะเท่ียวหาโดยใชทุนทรัพยซื้อหา หรือแลกเปลี่ยนเชนสามัญชนไมได เพราะไดสละบรรดาทรัพย

                                         

๒๒ประภาพร จันเพ็ชร,ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของพระภิกษุที่เขารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลสงฆ,ปริญญาศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต(พัฒนาสังคม) สาขาพัฒนาสังคม โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา,งานวิจัย 

Poverty 

illhealth,sick illiteracy 

แผนภาพที่ ๒ วงจรแหงความชั่วราย (วงจรอุบาท) 



๖๖๗ 

 

สมบัติแลว จึงเปนหนาที่ของผูเปนคฤหัสถ จะตองจัดหาใหแกพระภิกษุดวยน้ําใจศรัทธา ดวยสิ่งของที่คฤหัสถมีอยูแลว 
หรือซึ่งอาจจะจัดหามาไดดวยกําลังทุนทรัพย (พุทธทาสภิกขุ,๒๕๓๗หนา ๓ ) 
 ดังนั้น ปจจัยประการแรกที่สําคัญตอสุขภาพของพระสงฆสวนใหญตองฉันภัตตาหารตามแตญาติโยมหรือผูมี
จิตศรัทธาจัดถวาย ทําใหไมสามารถหลีกเลี่ยงอาหารที่มีผลตอสุขภาพได ไดแก อาหารที่มีไขมันสูง อาหารรสเค็ม สวน
ใหญ เปนอาหารที่มีคารโบไฮเดรทสูงและโปรตีนต่ําสภาวการณปจจุบันฆราวาสสวนใหญนิยมซื้ออาหารสําเร็จรูปถวาย
พระภิกษุสงฆ ซึ่งอาหารปรุงสําเร็จมักเปนอาหารที่มีรสหวานและเค็ม รวมทั้งไขมันสูง ๒๓อาหารถุงใสบาตรปนเปอน
แบคทีเรียที่ทําใหทองรวง เกือบรอยละ ๕๐ ซึ่งบงชี้วา อาหารไมสะอาดพอ บางครั้งอาหารหมดอายุหรือขนมหวานที่มี
สวนผสมของกะทิที่บูดงาย ทําใหพระทองเสียได และความหวานที่เกินพอของขนมที่มีชื่อเปนสิริมงคล เชน ทองหยิบ 
ทองหยอด ฝอยทอง ซึ่งมีสวนผสมของนํ้าตาลกับไขแดง ถาบริโภคมากเกินไปทําใหพระเสี่ยงกับการเกิดโรคฟนผุ โรคอวน 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคมะเร็งบางชนิดได นอกจากนํ้าตาลสะสมในรางกาย ทําใหนํ้าตาลใน
เลือดสูงแลว นํ้าอัดลมมีฤทธิ์เปนกรดกัดกระเพาะได ทําใหเสี่ยงตอการเปนโรคกระเพาะมากขึ้น ยิ่งไป 
กวานั้นที่นับวาเปนอันตรายอีกประการหนึ่ง คือ การถวายมวนโอสถ ดังที่ทราบกันดีวาพิษภัยของบุหรี่ทําใหพระเสี่ยงตอ
การเปนโรคตางๆ มากมาย เชน การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคถุงลมโปงพอง โรคตอกระจก รวมทั้งมะเร็งปอดดวย 
เห็นไดวาพระสงฆตองเผชิญปญหาดานโภชนาการที่รุมเราหลายดานทั้งโภชนาการที่ไมถูกสวน อาหารใสบาตรมีโปรตีน 
ผักและปลานอยเกินไป ไขมันสูง รสจัด และเนนของทอด ของหวาน๒๔อาหารถวายพระสงฆจึงมีความสําคัญตอพระสงฆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคที่เกี่ยวของกับภาวะโภชนาการ เชน โรคหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันสูง เกาต 
ไตวาย 

อีกประการหนึ่งคือปจจุบันพบวาพระสงฆมีการออกกําลังกายลดลง โดยเฉพาะในเมือง เชน ในสมัยกอนพระจะมี
การกวาดลานวัด ทําความสะอาดกุฏิ ปจจุบันจะมีลูกศิษยหรือบุคคลอ่ืนทําแทน แตสําหรับในชนบทก็อาจจะยังคง 
มีอยู (ดวงกมล วิรุฬหอุดมผล และคณะ, ๒๕๕๓, น. ๒๖) สําหรับกิจวัตรดานการออกกําลังกายของพระสงฆมีการปฏิบัติ
ไดนอยเพราะกลัวผิดตอพระธรรมวินัยรวมทั้งขาดการแนะนําในการปฏิบัติตนดานการออกกําลังกายที่ถูกตอง (ยุพยงพรห
โมบล, สุรียรัตนนิธิภัทธารัตน และสุภาภรณ ตันติสุวณิชยกุล, ๒๕๔๘) คําถามมีอยูวา พระภิกษุสงฆออกกําลังกายไดไหม 
คําๆ นี้ตองตีความคําวา “ออกกําลังกาย” ใหดีกอน เพราะคําๆ นี้มีความหมายกวางมาก การออกกําลังกายในความหมาย
ของคนทั่วไปกับความหมายในพระพุทธศาสนานั้นใชตางกัน ความหมายของการออกกําลังกายของคนทั่วไปนั้นเปนไป
เพ่ือใหเกิดกําลังเพ่ือใหรางกายเปนประโยชนตอการกระทํากิจของชาวโลก ทาทางการออกกําลังกายจึงกระทําไดอยาง
หลากหลายและกระทําไดในที่ๆ เปดเผยได บางครั้งการออกกําลังกายมีคําวา เลนออกกําลังกายดวย แตการออกกําลัง
กายสําหรับพระสงฆนั้นมีความหมายจํากัดเฉพาะ ทางพระพุทธศาสนาใชคําวา "บริหารขันธ" หรือ การบริหารรางกาย 
การออกกําลังกายของพระสงฆจึงแคบกวา โดยตองคํานึงถึงคําวา ไมใชเพ่ือเลน เพ่ือเมามัน เพ่ือความกํายําของรางกาย 
แตเพ่ือใหขันธนี้ดําเนินไปได ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในพระพุทธศาสนาจึงถือวา การบิณฑบาต กวาดวัด 
เปนการบริหารขันธไปดวย นอกเหนือจากการกระทํากิจวัตรของพระสงฆแลว ทาปฏิบัติแบบโยคะบางทาก็เปนการออก
กําลังกายดวย เมื่อดูจากคําวา การบริหารขันธ คือ รางกายนี้ ก็หมายความวา พระสงฆสามารถจะออกกําลังกายคือ
บริหารขันธนี้ได แตตองเปนการออกกําลังกายดวยความสํารวม ระวัง ไมยังใหศรัทธาปสาทะของสาธุชนผูใฝในธรรมเสื่อม
ไป ตองทําดวยความเหมาะสม พอดี ทําในที่อันควร ไมแสดงไปตามวิสัยของชาวบาน พระพุทธเจาทรงใชวิธีออกกําลังกาย
ที่เหมาะควรกับสมณเพศเปนอยางยิ่ง ทรงยึดหลักการปรับเปลี่ยนอิริยาบถทั้ง ๔ ยืน เดิน นั่ง นอน ใหมีความสมดุล 
โดยเฉพาะอิริยาบถเดิน ไดแก การเดินบิณฑบาต เชาตรูของทุกวัน พระพุทธเจาและพระสาวก จะออกเดินบิณฑบาต ไป

                                         

๒๓สุมิตรา มาเมือง. ภาวะโภชนาการและพฤติกรรม การฉันภัตตาหารของพระสังฆาธิการที่ศึกษาอยูที่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเชต 
เชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม (วิทยานิพนธ)เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม; ๒๕๔๕. ๑๔๕หนา. 

๒๔
ASTVผู จั ด ก า รออน ไลน , พร ะ ป ว ย เ พ ร า ะ โ ยม  ร ะ วั ง บ าป ที่ ม า กั บ บุ ญ , http://www.manager.co.th/ GoodHealth/ ViewNews.aspx? NewsID=

๙๕๘๐๐๐๐๐๑๖๘๔๑(๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ๐๙:๑๕ น.) 



๖๖๘ 

 

ตามหมูบานเปนประจํา การบริหารกายนั้นตองประกอบไปดวยการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการ
พักผอน สวนการบริหารทางจิตนั้นตองรูจักปลอยวาง รูจักคิดใหถูกทางใหเปนประโยชน เมื่อสุขภาพทางกายและสุขภาพ
ทางใจมีความสมดุลอยางเหมาะสม ชีวิตจึงจะมีความสุข เมื่อรางกายขาดความสมดุลกัน สิ่งใดสิ่งหนึ่งทํางานหนัก หรือ
หยอนเกินไป การบริหารกายไมสม่ําเสมอเปนสาเหตุใหเกิดโรค  และพฤติกรรมสุขภาพไมเหมาะสมของพระสงฆ เชน ขาด
การออกกําลังกาย รับประทานอาหารที่หวาน เค็ม ไขมันสูง สูบบุหรี่และยังขาดความรูในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม 

 

สุขภาพรางกายพระสงฆออนแอ๒๕ 
จากหลักฐานทางวิชาการที่มีการสํารวจกันพบวา สภาวะอนามัยของพระภิกษุสามเณรโดยรวมแลว มักจะอาพาธ

ดวยโรคประจําตัวเรื้อรัง ปญหาสุขภาพท่ีพบไดบอย ไดแก โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง น้ําหนักตัว
เกินเกณฑ โรคปอดเรื้อรัง โรคขอเสื่อม เปนตน สาเหตุของการอาพาธ พบวา มีความสลับซอนและมีความสัมพันธ
เชื่อมโยงกับปจจัยตางๆ มากมาย เชนปจจัยดานปจเจกบุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมพันธ พฤติกรรม ความเชื่อ จิตวิญญาณ 
รวมทั้งปจจัยดานระบบบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม ดังนั้น การออกกําลังกายเพ่ือตองการใหพระภิกษุ สามเณร มี
สุขภาพสมบูรณแข็งแรง มีสภาวะจิตที่ดี จึงเปนเรื่องที่ตองนํามาพิจารณา เพ่ือกําหนดใหพระสงฆไดออกกําลังกายใน
ทาทางและสถานที่อันเหมาะสมได เพ่ือใหมีรางกายสมบูรณแข็งแรง เหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่ของพระสงฆในการเผย
แผพระพุทธศาสนาและเพ่ือปองกันโรคภัยไขเจ็บ เปนการรักษาสุขภาพ และเพ่ือรักษาโรคภัยที่ 
เปนอยูแลวใหหาย 

การบริหารขันธเพ่ือสุขภาพ การบริหารรางกายนั้นมี ๒ ลักษณะ คือ เพ่ือปองกันโรคทําใหสุขภาพแข็งแรง และ
เพ่ือรักษาสุขภาพที่ออนแอ การบริหารรางกายทั้ง ๒ ลักษณะนี้ ตางกัน ลักษณะแรกเปนการกระทําเมื่อสุขภาพรางกายดี 
แตปองกันไมใหสุขภาพรางกายไดรับโรคภัยไขเจ็บไดงาย แตลักษณะหลังนี้เปนการรักษาสุขภาพรางกายที่ไมสมบูรณ หรือ
หลังจากที่เปนโรคแลว ตองการบําบัดรักษาโรคใหหายโรคบางอยางหายไดดวยการบริหารรางกายใหแข็งแรงเทานั้น ไม
ตองรับประทานยาอะไร ดังนั้นจึงสมควรกําหนดการบริหารรางกายของพระสงฆใหเหมาะกับสภาวะทั้ง ๒ ประการนี้ วัด
บางวัดเห็นความสําคัญของการบริหารรางกายใหแกพระภิกษุสงฆ จึงไดกําหนดทาทาง การบริหารรางกายทั้งกอนและ
หลังการนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม บําเพ็ญภาวนา เพ่ือกระตุนการไหลเวียนของโลหิตและอวัยวะทั้งภายนอกและภายใน 
เพ่ือใหขอตอและกลามเนื้อของอวัยวะสวนตางๆ ที่มีการพับและหดตัวอยางตอเนื่องเปนเวลานาน ผลแหงการไดออกกําลัง
กายท่ีเหมาะสม ทําใหพระสงฆมีสุขภาพดีขึ้น เจ็บปวยนอยลง รางกายตองการอาหารดี หายใจเปนปกติ อารมณจิตใจผอง
ใส สําหรับพระสงฆแลว ไมวาจะบริหารอยางไร ก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติธรรมไปดวยก็ทําใหเหมาะสมยิ่งขึ้น หมายความ
วา นอกเหนือจากการบริหารขันธดวยทาทางการเคลื่อนไหวตามอิริยาบถทั้ง ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง และนอน แตเปนการ
กําหนดรูเรียกวา “การบริหารขันธดวยสติ” กลาวคือกําหนดรูการเคลื่อนไหว ตามทันอิริยาบถ เปนการบริหารขันธและ
บริหารจิตรวมกัน การบริหารรางกายของพระภิกษุสงฆเปนเรื่องที่จะตองนํามาศึกษาวิจัยกันอยางจริงจัง ถาหากปลอยไป
ตามธรรมดาโดยไมทําอะไร บุคลากรสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะไดรับผลกระทบโดยตรง การที่จะตั้งความหวังไวกับ
ใครเพ่ือดูแลพระพุทธศาสนา ก็ตองชวยกันดูแลทั้งความสมบูรณทางกายและจิตใหแกทานดวย ถาหากพุทธบริษัท 
กลาวคือ อุบาสกและอุบาสิกา ไมรวมกันดูแลพระสงฆใหถูกตอง แทนที่จะเปนเรื่องที่ดี อาจสงผลในระยะยาวได ตองเขา
ใจความเปนจริงวา พระสงฆก็คือลูกหลานชาวบาน คือบุคคลที่อยูในระหวางฝกฝนกายและใจ คือบุคคลของสังคม สมควร
อยางยิ่งที่จะกําหนดใหพระสงฆบริหารรางกายเพ่ือใหมีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน เปน
การสงเสริมใหกําลังกายและกําลังใจตอการปฏิบัติหนาที่เผยแผของพระภิกษุสงฆไปดวย 

                                         

๒๕พระครูไพบูลสรกิจ,วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม,(กรุงเทพฯ), พระภิกษุสงฆกับการออกกําลังกาย,โรงพยาบาลสงฆ, วารสาร. 



๖๖๙ 

 

 จากสาเหตุขางตนที่กลาวมาจึงเปนปจจัยที่หลีกเลี่ยงไมไดสําหรับพระสงฆท่ีตองประสบกับปญหาดานสุขภาพ
ปจจุบันมีโรคภัยไขเจ็บตางๆ เกิดข้ึนมาก พระสงฆไมสามารถหลีกเลี่ยงความเจ็บไขไดปวยได เนื่องจากมีปจจัยที่กอใหเกิด
ปญหาสุขภาพของพระสงฆ แตปจจัยสําคัญ คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะของพระสงฆ  

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย เปดเผยวา จากการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ และสามเณรทั่ว
ประเทศ พบปญหาดานสุขภาพแตกตางกันในแตละภูมิภาค โดยพระสงฆสามเณรในเขตกรุงเทพมหานคร มีไขมันผิดปกติ 
ทําให เกิดภาวะโรคอวนมากที่สุด เขตภาคใต  มีภาวะกรดยูริกสูง และการทํางานของไตผิดปกติ  เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีภาวะโลหิตจาง นอกจากนั้น ยังพบวาพระสงฆที่มีอายุ ๓๕ ปขึ้นไป จะมีความเสี่ยงตอการทํางาน
ของไตผิดปกติถึง ๘ เทา หากมีภาวะอวนก็จะมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะระดับไขมันในเลือดผิดปกติถึง ๒ เทา และหาก
มีภาวะอวนลงพุง จะมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานถึง ๒ เทา แสดงใหเห็นวาพระสงฆในประเทศไทยมีความเสี่ยงสูง
ตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังดังกลาว๒๖ 

พระธรรมโมลี (ทองอยู ญาณวิสุทฺโธ) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะหวิถีชีวิตพฤติกรรมสุขภาพและการดูแล
รักษาสุขภาพแบบองครวมของพระสงฆตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก๒๗ ผลการวิจัยพบวา ปญหาสุขภาพของพระสงฆใน
สมัยพุทธกาลมักจะเปนโรคทั่วไปที่เนื่องมาจากการดํารงชีวิตอยูในปาเปนหลัก เชน เปนไข โรคหิด โรคอหิวาตกโรค เปน
ตน นอกจากนี้ยังมีโรคทางใจและทางปญญาที่เกิดจากกิเลสอันไดแก โลภะ โทสะ และโมหะ แตสําหรับพระสงฆไทยใน
ปจจุบันมีวิถีชีวิต หรือรูปแบบการดําเนินชีวิตของพระสงฆเปลี่ยนไป เชน จากการพักอาศัยอยูในปาเปนหลักกลายมาเปน
การพักอาศัยอยูในวัด การรักษาสุขภาพดวยสมุนไพรตามที่สามารถหาไดในปาเขากลายมาเปนการรักษาสุขภาพในสถาน
บริการสุขภาพของภาครัฐและเอกชน เชน โรงพยาบาล คลินิก และการซื้อยาจากรานขายยา ฯลฯ สาหรับปญหาสุขภาพ
ของพระสงฆในสังคมไทยปจจุบัน กลับกลายมาเปนโรคที่เกิดจากการดําเนินชีวิตที่ดีและสะดวกสบาย ที่เรียกวา “โรควิถี
ชีวิต” หรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ เชน โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ฯลฯ ซึ่งโรค
เหลานี้สามารถแกไขไดโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน การฉันอาหาร การออกกาลังกายที่ถูกตองและการฝกจิต
ภาวนา ดังนั้น ในสวนของวิธีการดูแลรักษาสุขภาพแบบองครวมที่พระสงฆสามารถปฏิบัติไดในสังคมปจจุบัน คือ  

๑) สุขภาพทางกาย เชน การดูแลรักษาความสะอาดรางกายอยางสม่ําเสมอ การตรวจสุขภาพอยางนอยปละ ๑ 
ครั้ง การรับประทานอาหารโดยพิจารณาอยางรอบคอบ และรูจักประมาณในการบริโภค การออกกาลังกายอยางสม่ําเสมอ 
โดยทํากิจวัตรประจําวันมีการกวาดวิหาร ลานเจดีย เปนตน  

๒) สุขภาพทางจิต ไดแก การผอนคลายอารมณ เชน การออกกาลังกาย ทํากิจวัตรประจําวันของสงฆ การทําวัตร
สวดมนต การเดินจงกรม การฝกสมาธิ การแผเมตตา การพักผอนใหเพียงพอ และการแกไขปญหาตามหลักอริยสัจ ๔  

๓) สุขภาพทางสังคม ไดแก ความสัมพันธระหวางสังคมสงฆดวยกัน มีการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และ
ความสัมพันธระหวางสังคมสงฆกับสังคมชาวบาน โดยการเปนผูนําทางจิตวิญญาณ และเปนผูนําในการพัฒนา ฯลฯ ๔) 
การดูแลสุขภาพทางปญญาใหเจริญงอกงาม ตามหลักปญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ จึงจะไดบรรลุผล คือสุขภาวะที่ประณีต
ยิ่ง ๆ ขึ้นไปจนถึงสุขภาวะอันสมบูรณ 
 

แบบองครวม ซึ่งพระสงฆสามารถปฏิบัติไดในสังคม คือ 

 ๑) สุขภาวะทางกายหรือสุขภาพกาย ไดแกการดูแลรักษาความสะอาดรางกายอยางสม่ําเสมอ การตรวจ
สุขภาพอยางนอยป ละครั้ง การรับประทานอาหารโดยปฏิบัติตามหลักโยนิโสมนสิการ (พิจารณาอยางรอบคอบ) และรูจัก

                                         

๒๖ผูจัดการ Online, สงฆไทยเสี่ยงโรคเร้ือรังอื้อ “ไขมัน-อวน-ไต-โลหิตจาง”, http://www.manager.co.th/ QOL/ 
viewnews.aspx? NewsID=๙๕๙๐๐๐๐๐๑๐๖๓๙, (๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ๑๑:๓๓ น.) 

๒๗พระธรรมโมลี (ทองอยู ญาณวสิุทฺโธ), การศึกษาเชิงวิเคราะหวิถีชีวิตพฤติกรรมสุขภาพและการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค
รวมของพระสงฆตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๑๐. 



๖๗๐ 

 

ประมาณในการบริโภค (โภชเนมัญตัญุตา)๒๘ และการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอโดยการทํากิจวัตรประจําวันมีการ
กวาดวิหาร ลานเจดียเปนตน 

๒) สุขภาวะทางจิตใจหรือสุขภาพทางจิต ประกอบดวยวิธี คือ วิธีที่หนึ่ง การผอนคลายอารมณ (emotion 
focuses of coping) มีการออกกําลังกาย โดยทํากิจวัตรประจําวันของสงฆ การทําวัตรสวดมนต การเดินจงกรม การฝก
สมาธิ การแผเมตตา การพักผอนและการนอนหลับใหพอเพียง เปนตน และ วิธีที่สอง การแกปญหา (problem-focused 
of coping) โดยใชหลักอริยสัจ ๔๒๙ คือการทําความเขาใจปญหา (ทุกข) การศึกษาหาสาเหตุ (สมุทัย) มีเปนหมายชัดเจน 
(นิโรธ) และปฏิบัติตามมรรคเพ่ือใหถึงจุดหมาย 

 
๓) สุขภาวะทางสังคมหรือสุขภาพทางสังคม ประกอบดวย ๒ ดาน คือ 

                      (๑) ดานความสัมพันธระหวางสังคมสงฆดวยกัน มีการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และการปฏิบัติตาม
บทบาทและหนาที่ตามกฎหมายคณะสงฆหรือตามลําดับการปกครอง เชนพระภิกษุลูกวัด เจาอาวาส เจาคณะตําบล ฯลฯ 
และ  
                      (๒) ดานความสัมพันธระหวางสังคมสงฆกับสังคมชาวบาน หนาที่หลักของพระสงฆ คือ การอบรมสั่ง
สอนประชาชน หนาที่รองคือ การสงเคราะหดานอ่ืน ๆ เชน อนุญาต ใหใชสถานที่วัดจัดกิจกรรมตาง ๆ การเปนผูนา ทาง
จิตวิญญาณ และเปนสื่อนา ในการพัฒนาฯลฯ. 

๔) การดูแลสุขภาวะทางปญญา หรือสุขภาพทางปญญา โดยปฏิบัติ ตามหลักปญญาวุฒิธรรม๓๐ (หลักพัฒนา
ปญญาใหเจริญงอกงาม) มี ๔ ประการ คือ  
                      (๑) การคบคนดีมีคุณธรรมรวมถึงการศึกษาเลาเรียนสิ่งที่ดีมีประโยชนจากแหลงตาง ๆ (สัปปุริสสังเส
วะ)  
                      (๒) ตั้งใจฟง จดจําคําสอน มีความหมายรวมถึง เอาใจใสเลาเรียน ฟงอาน หาความรูใหไดประโยชนที่
แทจริง (สัทธัมมัสสวนะ) 
    (๓) การรูจักคิดพิจารณาไตรตรองดวยปญญา โยนิโสมนสิการ และ                                                                  
                  (๔) รูจักนําหลักการที่ไดศึกษามาประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามสมควรแกธรรม (ธัฒมานุธัมมปฏิบัติ) ดวย
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในมหาสติปฏฐาน ๔ คือ พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม แลวก็จะไดบรรลุผล คือ สุขภาวะที่
ประณีตยิ่ง ๆ ขึ้นไป จนถึงสุขภาวะอันสมบูรณ 
 
สรุป 
 สังคมในอดีตนั้น วัดกับชุมชนมีความสัมพันธที่แนบแนน วัดเปนศูนยกลางของการพัฒนา เนื่องจากพระสงฆ
เปนผูนําทางจิตใจและปญญาของชุมชน จะเห็นไดวาบทบาทที่สําคัญที่สุดคือ ศูนยกลางการศึกษา ชาวบานจะพาบุตร
หลานไปเรียนหนังสือที่วัด ครั้งเมื่อสังคมไทยรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเขามา ชุมชนไดหางเหินออกจากวัด อยางไรก็ตาม 
ในสถานการณปจจุบัน สังคมมีความกดดันสูงมนุษยเกิดความเครียดเพ่ิมมากขึ้น จึงนับเปนโอกาสที่วัดจะกลับเขามามี
บทบาทเปนศูนยกลางของการพัฒนาจิตใจอีกครั้งหนึ่ง จากขอมูลขางตนจะเห็นวา สุขภาพของพระสงฆไทยอยูในภาวะที่
นาวิตก จึงทําใหโอกาสที่จะใหพระสงฆไดทําหนาที่สรางความเขมแข็งแกชุมชนยอมนอยลง และยังรวมไปถึงความมั่นคง
ของพระพุทธศาสนาดวย “ถาพระแข็งแรงไมมีโรคภัย พระจะเปนกาลังสรางวัดใหมั่นคง เมื่อวัดมั่นคงก็จะทาใหชุ มชน
เขมแข็ง ทุกขั้นตอนมันสงผลถึงกัน ในยามที่สังคมของเรามีความขัดแยงสูง เพ่ือความสงบที่ยั่งยืน” 

                                         

๒๘พระไตรปฎก เลมที่ ๒๙  พระสุตตันตปฎก เลมที่ ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส 

๒๙พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต). "พุทธธรรม" มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
๓๐พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม,พิมพครั้งท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๓๕, พิมพครั้งท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๖๗๑ 

 

 จากปญหาสุขภาวะของพระสงฆทําใหไดแนวคิดในการแกไขซึ่งนับเปนวิธีที่นาสนใจเพราะเปนการเขาไปแกที่
ตนเหตุ นั่นคือการใหความรู ซึ่งแยกออกเปน ๒ สวน คือ การสรางสุขภาพ ซึ่งตองมีการใหความรูทั้งแกพระสงฆและ
ฆราวาส สําหรับฆราวาสนั้น ควรแนะนําเรื่องอาหารใสบาตร สําหรับพระสงฆนั้นควรจัดใหมีการตรวจสุขภาพเปนประจํา
ทุกป และสรางความคุนเคยในการตรวจสุขภาพโดยตองกําหนดหนวยงานที่เปนเจาภาพใหชัดเจน นอกจากนั้นตองกระตุน
ใหพระสงฆดูแลสุขภาพของตนเองโดยแนะนําถึงความเสี่ยงของความเจ็บปวยตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และอีกสวนหนึ่งคือการ
ซอมสุขภาพ ปญหาใหญของพระสงฆคือเมื่ออาพาธ เนื่องจากขาดผูรูในการเขาถึงการสงตอ เปนผลใหพระสงฆไมไดรับ
การรักษาที่ดีเพียงพอ จึงทําใหขาดโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขณะปวย นอกจากนี้ ควรจัดใหมีการเผยแพรความรู
ขั้นการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกพระเพ่ือใหพระสามารถดูแลกันเองไดในยามฉุกเฉินหรือยามปกติ หากพระมีความรูที่
เพียงพอ เราก็จะสามารถรักษาชีวิตของพระไดเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังไมเปนการผลักภาระใหญาติโยม ดังนั้น ปญหาของเราคือ
ตองชวยกันใหพระไดเรียนรูเพ่ือนําไปปฏิบัติ เมื่อพระภิกษุสงฆเจ็บปวย จะไดรับดูแลดวยการถวายอาหารและยา ยาสวน
ใหญเปนยาสามัญประจําบานและยาสมุนไพรไทยที่ซื้อจากรานขายของชําในหมูบาน เมื่อมีอาการปวยรุนแรงจะเขารับการ
รักษาในโรงพยาบาล สภาพปจจุบันวัดยังเปนสวนหนึ่งของชุมชน และประชาชนเริ่มเขาไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
ทําใหประชาชนหางเหินวัดมากขึ้น  เปนเหตุทําใหพระสงฆตองพ่ึงพิงตลาดในเมืองเปนสถานที่บิณฑบาต อาหารสวนใหญ
ที่รับบิณฆบาตเปนอาหารจําพวกแปง น้ําตาล กะทิ และไขมัน อาหารเหลานี้กอใหเกิดโรคกับพระสงฆ โดยสามในสี่ของ
พระสงฆปวยเปนโรคเรื้อรัง ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันสูง สาเหตุมาจากพฤติกรรมเสี่ยง ไดแก การ
สูบบุหรี่ ดื่มกาแฟ และเครื่องดื่มชูกําลัง การออกกําลังกายนอย ขาดการตรวจสุขภาพประจําป ที่พักอาศัยไมถูก
สุขลักษณะ มีเศษขยะ เศษอาหาร และฝุนธูป เมื่อเจ็บปวยจะเขารับการรักษาที่คลินิกเอกชนมากกวาโรงพยาบาลหรือ
สถานีอนามัยเนื่องจากการรอคอยเปนเวลานาน การปองกันควบคุมโรคควรมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ให
ความชวยเหลือและความสะดวกแกพระสงฆ 
 จากการศึกษาพบวาพระภิกษุสงฆหลายรูปมีอาการโรคขอเสื่อมกอนวัยอันควร สืบเนื่องมาจากพฤติกรรม 
อยางนั่งสมาธิ นั่งขัดสมาธิ ติดตอกันเปนเวลานาน ประกอบกับขาดการออกกําลังกาย ถึงแมวาพระภิกษุสงฆจะออกกําลัง
กายเหมือนประชาชนทั่วไป จะเขาฟตเนส เลนโยคะ รําไทเกก ไมได แตพระสงฆสามารถเคลื่อนไหวรางกาย ออกกําลัง
กาย โดยวิธีกวาดลานวัด การเดินเร็ว ยกขา ยกแขน เพ่ือสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อได และการออกกําลังกาย
ลักษณะนี้ยังชวยลดไขมันสวนเกินไดอีกดวย การบริหารรางกาย การออกกําลังกายของพระสงฆ ก็คือ การบริหารขันธ 
หมายความวา พระสงฆสามารถจะออกกําลังกายคือบริหารขันธนี้ได แตตองเปนการออกกําลังกายดวยความสํารวม ระวัง 
ไมยังใหศรัทธาปสาทะของสาธุชนผูใฝในธรรมเสื่อมไป ตองทําดวยความเหมาะสม พอดี ทําในที่อันควร ไมแสดงไปตาม
วิสัยของชาวบาน พระพุทธเจาทรงใชวิธีออกกําลังกายที่เหมาะควรกับสมณเพศเปนอย างยิ่ง ทรงยึดหลักการปรับเปลี่ยน
อิริยาบถทั้ง ๔ ยืน เดิน นั่ง นอน ใหมีความสมดุลเปนการกําหนดรูเรียกวา “การบริหารขันธดวยสติ”  โดยเฉพาะอิริยาบถ
เดิน การบริหารกายนั้นตองประกอบไปดวยการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการพักผอน สวนการบริหาร
ทางจิตนั้นตองรูจักปลอยวาง รูจักคิดใหถูกทางใหเปนประโยชน เมื่อสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจมีความสมดุลอยาง
เหมาะสม ชีวิตจึงจะมีความสุข เมื่อรางกายขาดความสมดุลกัน สิ่งใดสิ่งหนึ่งทํางานหนัก หรือหยอนเกินไป การบริหารกาย
ไมสม่ําเสมอเปนสาเหตุใหเกิดโรคได 
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บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของสังฆาธิการ 

พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ (ประภาส เกษรศิริ) 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ (๑) ศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในจังหวัดระยอง 
(๒) เปรียบเทียบบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในจังหวัดระยอง จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล  (๓) 
ศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการเผยแผพระพุทธศาสนา ในจังหวัดระยอง โดยในการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัย
โดยการผสมผสานวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก ผูใหขอมูลสําคัญคือ
พระสงฆมหานิกายในจังหวัดระยองจํานวน ๒๖๔ รูป  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ ๑)ใชวิธีสัมภาษณแบบเชิงลึก 2)
แบบสอบถามเปนทั้งปลายปด และปลายเปด  โดยวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท(Content Analysis Technique)แลวเสนอเปนการเขียนแบบความ
เรียง และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บขอมูลภาคสนาม (Field Study) จากพระสงฆมหานิกายในจังหวัด
ระยองจํานวน ๒๖๔ รูปโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire)เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนทั้งปลายปด และปลายเปด ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลที่ได โดยหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation :S.D.) ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบ
คาเอฟ (F-test) วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เมื่อพบวามีความแตกตางจึงได
ทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด ( Least Significant 
Difference:LSD)  

ผลการวิจัยพบวา 

 ๑. บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในจังหวัดระยอง โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ ๓.๗๒ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน คือ ดานจริยาวัตรผู เผยแผพระพุทธศาสนา ดานรูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนา ดานเทคนิคการเผยแผพระพุทธศาสนาดานรูปแบบของการสื่อสารพบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

 ๒. ผลการเปรียบเทียบบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในจังหวัดระยอง จําแนกตาม
สถานภาพสวนบุคคลทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแตกตางระหวางตัวแปร พบวา สถานภาพสวนบุคคลดาน
อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ไมมีผลทําใหความคิดเห็นตอ
บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในจังหวัดระยอง แตกตางกัน จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐานทุกขอที่ตั้งไว 
 ๓. ปญหา อุปสรรคในการเผยแผพระพุทธศาสนาในจังหวัดระยอง จําแนกตามรายดานของการวิจัย คือ (๑) 
ดานจริยาวัตรผูเผยแผพระพุทธศาสนา ผูเผยแผบางรูปนุงหมยังไมเรียบรอย (๒) ดานรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา
เปนการทํางานคนเดียว ขาดการรวมมือในการทํางานเปนทีม เนนการบรรยาย (๓) ดานเทคนิคการเผยแผพระพุทธศาสนา 
ผูเผยแผไมมีเทคนิคในการพูดเพ่ือจูงใจผูฟงขาดการใชสื่อประกอบการบรรยายธรรม เพ่ือเราความสนใจแกผูฟง และ (๔) 
ดานรูปแบบของการสื่อสาร ขาดการสนับสนุน จากคณะสงฆในการจัดทําสื่อสิ่งพิมพเ พ่ือการเผยแผ ขาดการ
ประชาสัมพันธ 
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ขอเสนอแนะในการเผยแผพระพุทธศาสนา ในจังหวัดระยอง จําแนกตามรายดานของการวิจัย คือ (๑) ดานจริยาวัตรผูเผย
แผพระพุทธศาสนา ควรอบรมใหพระสงฆที่ปฏิบัติหนาที่เผยแผพระพุทธศาสนานุงหมใหเรียบรอย เปนปริมณฑล(๒) ดาน
รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา ควรปรับปรุงรูปแบบในการเผยแผพระพุทธศาสนาใหเปนลักษณะของความรวมมือ
ทํางานเปนทีม(๓) ดานเทคนิคการเผยแผพระพุทธศาสนา คณะสงฆควรจัดใหมีการอบรมเทคนิคในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาแกพระสงฆ ซึ่งอาจจัดเปนชั่วโมงเรียนหรืออบรมในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและ (๔) ดานรูปแบบของ
การสื่อสาร คณะสงฆควรใหทุนในการสนับสนุนการจัดทําสื่อสิ่งพิมพเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัด 

 
ABSTRACT 

The objectives of the research were๑ ) to study The Roles towards Buddhist Propagation 
of Buddhist monks in Rayong Province, 2) to study the comparison  the  Roles towards Buddhist 
Propagation of Buddhist monks in Rayong Province,  3) To study the problems , obstacles and 
suggestions in the Roles towards Buddhist Propagation of Buddhist monks in Rayong Province. This 
research is the Quantitative Research Methodology by survey research with sampling of 264 people. 
The tools were used for data collection of this research are the questionnaire with the open and closed 
questionsThe statistics are used for the data analysis through such as frequency , percentage, means, 
standard deviation (S.D) and one-way Anova and Least Significant Different : LSD. 
 

 

The Findings of this research were concluded as follows: 
 

๑ .  The Roles towards Buddhist Propagation Of Buddhist monks in Rayong Province in 
overall level is the high with3.72 when considering each aspect was found that the Roles towards 
Buddhist Propagation of Buddhist monks in Rayong Province such as Behavior for Buddhist Propagation, 
Form of Buddhist Propagation, technique of Buddhist Propagation and Forms of communication were 
at the good levels in all aspects. 

2. The results of comparison of Roles towards Buddhist Propagation Of Buddhist monks 
in Rayong Province Classified by personnel status tested the hypothesis by variable analysis found that 
differences of age, ordination year, general education, Dhamma Education and Pali Education, it did not 
have the effects to theRoles towards Buddhist Propagation Of Buddhist monks in Rayong Province 
differently so it was rejected the hypothesis set forth.  
 

3 .  The major problems and obstacles of Buddhist Propagation Of Buddhist monks in 
Rayong Province classified by each aspect ๑ .Behavior for Buddhist Propagation: some monks do not 
dress properly.2. Forms of Buddhist Propagation: It is one man show style and lack of team work and 
focus on lecture only.3. Techniques of Buddhist Propagation : Monks do not have technique to 
convince and motivate the audience and lack of media equipment to convince the people4. Forms of 
communication: Lack of supporting from Sangha Organization for make the printings and lack of public 
relations. 
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 Suggestions of Buddhist Propagation of Buddhist monks in Rayong Province ๑ . Behavior for 
Buddhist Propagation: They should train the monks to dress properly. 2. Forms of Buddhist Propagation: 
They should improve the forms of Buddhist Propagation by working as team work. 3. Techniques of 
Buddhist Propagation: They should have the training about the technique in Buddhist Propagation to 
monks a specific project or Potential Training Course. 4. Forms of communication : Sangha organization 
should support to make the printings for Buddhism in the provincial level. 
 
Keywords: The roles towards Buddhism propagation,Sanghas in Rayong Province  

 
บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในยุคเริ่มแรกแหงการประดิษฐานและเผยแผพระพุทธศาสนาไดอาศัยบทบาทของพระพุทธเจาและพระ
สาวกเปนหลักสําคัญ โดยใชวิธีการตาง ๆ จาริกสั่งสอนเพ่ือนําประชาชนใหเขาถึงพระศาสนา ๑ โดยดําเนินตามพุทธ
ปณิธานที่วา “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพ่ือประโยชนและความสุขแกชนหมูมาก เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก 
เพ่ือประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษยทั้งหลาย”๒  ดวยการบําเพ็ญกรณียกิจดังกลาวอยางตอเนื่องและ
จริงจังของพระพุทธองคและพระสงฆสาวกทําใหพระพุทธศาสนาไดเจริญแพรหลายออกไปอยางรวดเร็วเปนปกแผนมั่งคง
ในดินแดนอินเดียตอนกลางและตอนเหนือการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยกอนนั้น  ไดทํากันหลายรูปแบบ ไดแกการ
ปฏิบัติตนที่นาเลื่อมใส การสนทนา การแนะนํา การตอบปญหาขอของใจ และการแสดงธรรมไปตามลําดับ  โดยที่
พระพุทธเจาทรงประทานหลักการเผยแผใหพระสาวกยึดถือเปนหลักปฏิบัติวา ใหแสดงธรรมมีเหตุผลสัมพันธตอเนื่องกัน
ไปโดยลําดับ ชี้แจงใหเขาใจในแตละแงแตละประเด็นแสดงธรรมดวยจิตเมตตาอนุเคราะหมุงจะใหเปนประโยชนแกผูฟง  
ไมแสดงธรรมเพราะเห็นแกลาภสักการะ แสดงธรรมไมยกตน ไมเสียดสีขมผูอื่น๓ ตลอดจนยึดหลักโอวาทปาฏิโมกขคือการ
ไมกลาวรายผูใด มีความสํารวมในศีล เปนตน  

การเผยแผพระพุทธศาสนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามีความเจริญรุงเรืองอยางมากในชมพู
ทวีปจนหลังจากที่พระพุทธองคทรงปรินิพพานแลวเหลาพระสงฆสาวกตางก็ไดชวยกันเผยแผพระพุทธศาสนาเรื่อยมา  
จนถึงสมัยพระเจาอโศกมหาราช พระองคทรงใหการอุปถัมภการทําตติยสังคายนา ครั้นเสร็จแลวไดอาราธนาใหพระโมค
คัลลีบุตรติสสะเถระเลือกสรรพระอรหันตสงไปเผยแผพระพุทธศาสนายังนานาประเทศ  จํานวน ๙ สาย เมื่อ พ.ศ.๓๐๓ 
พระพุทธศาสนาจึงไดแพรหลายออกไปนอกประเทศอินเดียแตครั้งกระนั้น  โดยพระโสณเถระกับพระอุตตรเถระ ไดเปน
หัวหนาพระธรรมทูตมายังดินแดนสุวรรณภูมิ๔ ดังมีหลักฐานปรากฏอยูที่พระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม อันแสดงถึงความ
เจริญรุงเรืองเปนอยางมากของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยครั้งนั้น 

 การเผยแผพระพุทธศาสนาจนเปนที่แพรหลายในทุกยุคทุกสมัยที่ผานมานั้น  พระสงฆนับวาเปนผูมี
บทบาทสําคัญ เพราะทานเปนสวนหนึ่งของพระรัตนตรัย หนึ่งในพุทธบริษัทซึ่งถือวาเปนองคหลัก เปนกําลังสําคัญของ

                                         

๑ พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต), สถาบันสงฆกับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโคมทองประทีป, ๒๕๒๗), 
หนา ๒๓.  

๒วิ. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐.  
๓สุชีพ ปุญญานุภาพ, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๒๔), หนา ๑๓.  
 ๔จํานงค ทองประเสริฐ, ประวัติศาสตรพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย, (กรุงเทพมหานคร : อภิธรรมมูลนิธิมหาธาตุ

วิทยาลัย, ๒๕๑๔), หนา ๒๘๖.  



๖๗๖ 

 

พระพุทธศาสนา๕ ดวยเพราะพระสงฆสาวกสวนใหญเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร 
เปนผูควรแกการคํานับ ควรแกการตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรแกการกราบไหว เปนเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก๖  
มีปณิธานในการเผยแผ และไมเพียงแตทานจะอบรมสั่งสอนหลักธรรมใหแกพุทธศาสนิกชนเทานั้นทานยังสามารถปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดีของสังคมดวยนอกจากนั้นพระภิกษุสงฆในพุทธศาสนาอยูในฐานะเปนผูนําทางจิตวิญญาณ เปนที่พ่ึง
เปนผูอบรมสั่งสอนหลักธรรมทางศาสนาแกพุทธศาสนิกชน เพ่ือใหสังคมอยูอยางสงบสุข และในบางโอกาสก็ใหการ
สนับสนุนชวยเหลือสงเคราะหชุมชนในดานตางๆดวยโดยอยูภายใตกรอบอันดีงามของศาสนา  

จากบทบาทหนาที่ที่กลาวมาขางตนนี้ พระภิกษุสงฆในพุทธศาสนาตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในดาน
ตางๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาและคุณภาพชีวิต จึงจําเปนตองปรับตัวใหสอดคลองและเทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหมอยูเสมอ ซึ่งความสามารถในการดําเนินภารกิจตางๆ ของพระภิกษุสงฆดังกลาวขางตน
จัดไดวาเปนภารกิจตามคุณลักษณะของงานประชาสัมพันธที่สําคัญในสมัยปจจุบัน การเผยแผพระพุทธศาสนามีกุศโลบาย
ในการเผยแผไดหลายวิธีอาทิการปฏิบัติตนใหนาเลื่อมใสของพระสงฆ  การเปนผูรอบรูในหลักธรรมะ การแสดงธรรมได
ลึกซึ้งการพัฒนาชุมชน การสนับสนุนดานการศึกษา   การสงเคราะหประชาชนในดานตางๆ การจัดกิจกรรมในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา การจัดบรรพชาสามเณร การจัดบวชชีพราหมณถือศีล ๘ การจัดอบรมคายคุณธรรมจริยธรรม        
การจัดแสดงนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาตางๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ลวนเปนกระบวนการประชาสัมพันธชักชวนใหประชาชน
หันมาเขาวัด ใกลชิดกับพระพุทธศาสนา ไดมาเรียนรูหลักธรรม จูงใจใหพุทธศาสนิกชนนอมนําหลักธรรมไปประพฤติ
ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจใหสูงขึ้นเปนลําดับไป เพ่ือใหเขาถึงแกนแทของพระพุทธศาสนาในที่สุด 

 เมื่อกลาวดังนี้แลวยอมพิจารณาไดวา  หัวใจสําคัญในการเผยแผพระธรรมวินัยพระพุทธศาสนาก็เพ่ือ
ประโยชนสุขของชาวโลก และประโยชนตามพุทธประสงคก็ทรงวางไว ๓ หลักเรียกวาอัตถะคือประโยชน,จุดหมาย,ผลที่มุง
หมายปรารถนาดังนี้ 

๑.ทิฎฐธัมมิกัตถะ(ประโยชนในชาตินี้) 
๒.สัมปรายิกัตถะ(ประโยชนชาติหนา) 
๓.ปรมัตถะ(ประโยชนอยางยิ่งคือพระนิพพาน) 
ประโยชนหรือจุด มุงหมายทั้ง ๓ ประการนี้ คือ สิ่งที่พระพุทธองคทรงวางไวใหพุทธบริษัท ๔ เพ่ือที่จะไม

คลาดไมพลัดตกจากประโยชนอันพึงจะไดในพระพุทธศาสนานี้ 
เมื่อฝกฝนอบรมตนใหพรอมทั้งดานศีล สมาธิ และปญญาแลว พระสงฆยังจะตองปฏิบัติภารกิจที่สําคัญ 

คือ การเผยแผพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา การเผยแผพระธรรมจะไดผลดีนั้น พระสงฆตองทําตนใหเปน 
"กัลยาณมิตร" คือเพ่ือนที่แท ที่คอยชี้แนะแนวทางใหพุทธศาสนิกดวยความหวังดีคือ การสรางศรัทธาในพระพุทธศาสนา
และทําตนเปนตัวอยางที่ดี พระสงฆตองพยายามชักชวนและชี้แจงใหประชาชนเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ใหมั่นใจ
ในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา พระสงฆผูเผยแผธรรมะจะตองสามารถชี้แจงใหเกิดความเขาใจใหไดวา ความอยากท่ี
เรียกวา 'ตัณหา' นั้น เปนความโลภและทุจริต คนที่อยากดวยอํานาจความโลภและทุจริต ยอมจะกระทําการอะไรเพ่ือ
ตนเองและสรางความเดือดรอนแกสังคมเปนอยางมาก พระสงฆตองสอนใหละความชั่ว คนทุกคนชอบความดีเกลียดความ
ชั่ว แตทั้งๆที่ชอบความดีเกลียดความชั่ว ในบางครั้งบางคนก็อดทําความชั่วไมได เพราะความหลงผิดบาง เพราะจิตใจไม
เขมแข็งพอบาง หนาที่ของพระสงฆอีกประการหนึ่งก็คือ พยายามหาวิธีใหคนละทําความชั่ว แตใหพึงทําความดีใหได สิ่งใด
บอกใหเขาใจไดก็บอก สิ่งใดบอกดวยปากไมไดผลก็ตองทําใหดูเปนตัวอยาง พระสงฆตองสนับสนุนใหทําความดี  พระสงฆ
ตองสรางเสริมกําลังใจใหคนทําความดี มีเทคนิควิธีแนะนําที่เหมาะแกบุคคล พระสงฆตองสรางบุคลากรที่มีคุณภาพไวสืบ

                                         

 ๕เสฐียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพครั้งที่๓, (กรุงเทพมหานคร : ผดุงวิทยาการพิมพ, ๒๕๑๖), 

หนา ๑๑.  

 ๖ม.มู. (ไทย) ๑๒/๗๔/๖๖. 



๖๗๗ 

 

ทอดพระพุทธศาสนา ถึงพระพุทธเจาจะเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว พระธรรมวินัย (พระพุทธศาสนา) ก็ยังคงอยู เพราะ
ไดรับการปฏิบัติสืบตอกันมา พุทธบริษัททั้งหลาย โดยเฉพาะภิกษุบริษัทมีหนาที่สืบทอดพระพุทธศาสนาโดยตรง จึงตอง
สรางศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพไวดวย  

สรุปวา จากการศึกษาขางตนนั้น เปนการศึกษาภาพรวมของการเผยแผ ที่มีมาแลวในอดีตวามีความ
แตกตางกันอยางไรบาง เพ่ือจะไดนําไปศึกษาความสัมพันธความคิดเห็นระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการวิจัยเรื่องการเผย
แผธรรมของพระสงฆในจังหวัดระยอง วามีสภาพความเปนไปอยางไร เพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงการเผยแผ
ธรรมในพระพุทธศาสนาใหมีความเจริญรุงเรือง และสามารถแกไขปญหาความทุกขความเดือดรอนของสังคม อัน
เนื่องมาจากการไมมีศีลธรรมหรือคุณธรรมของคนในสังคม 

การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในจังหวัดระยอง ยังไมเปนที่ประจักรชัดเทาใดนัก ยังไมมีนักเผย
แผที่สังคมไทยหรือคนทั่วไปรูจัก หรือเปนผูที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ อยางไรก็ตาม พระสงฆในจังหวัดระยองก็ทําการเผย
แผธรรมอยูเปนจํานวนมาก และก็เปนที่ศรัทธาของประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ และพระสงฆที่ไดรับการฝกอบรมเปนพระ
ธรรมทูต พระนักเผยแผ หรือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนก็มีเปนจํานวนไมนอย แตผลกระทบของคนในสังคมสวนมาก 
ยังมีปญหาการประพฤติผิดศีลธรรมมาก เชน ปญหาการลักขโมย ปญหาการทะเลาะวิวาทกัน ปญหาการดื่มสุราเสพยา
เสพติด เปนตน อันเปนการสอใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการเผยแผธรรมของพระสงฆ วาไมสามารถทําใหคนในสังคมมี
ศีลธรรมเพิ่มขึ้น หรือมีความรูความเขาใจในเรื่องศีลธรรมในการดําเนินชีวิต ที่จะทําใหสังคมมีความสงบสุขได 
          
วัตถุประสงคการวิจัย 

 ๑. ศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในจังหวัดระยอง  
 ๒. เปรียบเทียบบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในจังหวัดระยอง จําแนกตามสถานภาพสวน
บุคคล  
 ๓. ศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการเผยแผพระพุทธศาสนา ในจังหวัดระยอง 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 ๑. เปนการวิจัยโดยการผสมผสานวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

 ๒. ประชากร ไดแก พระสงฆมหานิกายในจังหวัดระยอง 
 ๓. กลุมตัวอยาง พระสงฆมหานิกายในจังหวัดระยอง จํานวน ๒๖๔ รูป ขนาดของกลุมตัวอยางเปนขนาด
กลาง วิธีคัดเลือกกลุมตัวอยางใชคํานวนโดยสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 
 ๔. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมการวิจัยครั้งนี้มี ๓ ชุด ไดแก 
  ๑. แบบสัมภาษณ 
  ๒. แบบสอบถาม 
  ๓. แบบเสนอแนะและขอคิดเห็น 
 ๕. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ๑) การรวบรวมเอกสาร ผูวิจัยมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย และเอกสารสิ่งพิมพ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆใน จังหวัดระยอง 
 ๒).ในสวนของการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก ( Indepth Interview) ซึ่ง
บันทึกสัมภาษณโดยการจดบันทึกและบันทึกโดยเทป 
 ๓) ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม และขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เพ่ือขอความรวมมือไปยังคณะสงฆในจังหวัดและผูใหขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณ จากนั้นจึงตกลงนัดวัน/
เวลา แลวจึงดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
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 ๔) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมตัวอยาง คือ พระสงฆ
มหานิกายในจังหวัดระยอง จํานวน ๒๖๔ รูป ซึ่งในการเก็บรวมรวมขอมูลจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ ผูวิจัยได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง พรอมผูชวยการวิจัย ระหวางวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๐ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ๑ เดือนโดยแบบสอบถามที่สามารถเก็บคืนได มีจํานวน ๒๖๔ ชุด คิดเปนรอยละ 
๑๐๐ 
 ๖. การวิเคราะหขอมูล 
           ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยาง มาประมวลผลโดยคอมพิวเตอรและใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
           ๑) สถิติพรรณนา สําหรับอธิบายปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย   อายุ พรรษา 
ใชคาสถิติคาความถี่ และคารอยละ (%) และอธิบายระดับ“บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในจังหวัด
ระยอง” ใชคาสถิติ คาเฉลี่ย (C ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การแปลความหมายของคาเฉลี่ยโดยยึดเกณฑดังนี้ 
     คาเฉลี่ยตั้งแต  ๔.๕๐-๕.๐๐   หมายความวา  ระดับบทบาทมากที่สุด 
      คาเฉลี่ยตั้งแต  ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายความวา  ระดับบทบาทมาก 
      คาเฉลี่ยตั้งแต  ๒.๕๐-๓.๔๙   หมายความวา  ระดับบทบาทปานกลาง 
      คาเฉลี่ยตั้งแต  ๑.๕๐-๒.๔๙  หมายความวา  ระดับบทบาทนอย 
      คาเฉลี่ยตั้งแต  ๑.๐๐-๑.๔๙   หมายความวา  ระดับบทบาทนอยท่ีสุด 

          ๒) สถิติอนุมาน ใชสําหรับการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบ“บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆในจังหวัดระยอง” จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย อายุพรรษา  ใชสถิติทดสอบคาที่( T-test) ใน
กรณีที่ตัวแปรตนมีสาม โดยใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anova) หากพบวามีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จะทําการทดสอบความแตกตางรายคู (Multiple Comparison) โดยใช
วิธีการ LSD (Least Significant Difference : LSD)  

          ๓) สําหรับขอมูลคําถามปลายเปด ผูวิจัยจะทําการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและจัดกลุม
เนื้อหาตามประเด็นที่ไดกําหนดไวในแบบสอบถามแลวจึงวิเคราะหดวยสถิติการแจกแจงความถี่และคารอยละ 

๔) การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ   ผูวิจัยจะทําการจัดจําแนก   ขอมูลตาม 
ประเด็นที่กําหนดไวในโครงสรางของแบบสัมภาษณ จากนั้นจะทําการสงเคราะหใหสอดคลองกับหัวขอวิจัยแลวทําการ
วิเคราะหโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงเนื้อหาประกอบบริบท (Context Content  AnaIysis) 
  ๑. จัดหมวดหมูของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 
  ๒. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณตามวัตถุประสงคของการวิจัย และขอ 
คําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ โดยคิดเปนความถี่รอยละ และวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการ
สั มภาษณตามวั ตถุประสงค ของการวิ จั ย  โดย ใช เทคนิ คการวิ เ คราะห เนื้ อหาประกอบบริบท ( Content 
AnaIysisTechnique) 
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 สรุปองคความรูจากการวิจัย 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
  

แผนภาพ สรุปองคความรูจากการวิจัย 

 
 สรุปองคความรู จ ากการวิ จั ย  (Body of Knowledge)  ทํ า ใหทราบเกี่ ยวกับบทบาทการ เผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆใน จังหวัดระยอง ทําใหเห็นวา คณะผูบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆใน 
จังหวัดระยอง ใหความสําคัญตอการเผยแผ โดยองคความรูที่ไดจากการวิจัย ตางๆ ดังนี้ 
 ๑. ดานจริยวัตร 
 การเผยแผพระพุทธศาสนาถือเปนหนาที่ของพระสงฆอยูแลว พระสงฆทุกวัดก็ปฏิบัติดวยดี ตามที่แตละทาน
และแตละวัดจะสามารถกระทําได เชน การเทศนใหประชาชนฟงในวันพระหรือวันธัมมัสสวะ หรือการเทศนในงานพิธี
ตางๆ เปนตนจริยวัตรของพระสงฆจึงเปนเรื่องที่ไมเกิดปญหาใดๆ เนื่องดวยสวนมากเปนการเผยแผแบบตั้งรับ หรือเชิงรับ 
คือ เผยแผพระพุทธศาสนาแกประชาชนที่เขามาทําบุญที่วันในโอกาสตางๆแตที่ตองคอยสํารวม ระวังกันจริงๆ ไดแก 
พระสงฆที่มีหนาที่เผยแผพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาตางๆ คือ พระสงฆที่เปนครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งก็เทากับ
ทําหนาที่เผยแผพระพุทธศาสนาแกเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา นั่นเองพระสงฆที่เปนครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน

บทบาทการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ 

ในจังหวัดระยอง 

  ดานจริยวัตร 

- เปนปจจัยสําคัญให  
  เกิดศรัทธา 
- คอยระวังอากัปกิริยา 
- ปรับทัศนคติของ   
  ประชาชน 

 

 

  ดานเทคนิค 

- การนําเทคโนโลยี            
  สมัยใหมเขามา  
  สนับสนุนมีจํานวน  
  นอย  
- ขาดเทคนิคที่ดีในการ  

  จูงใจผูฟง 
  ที่จะปฏิบัติตาม 

ดานรูปแบบ 

- พระนักเทศนมีนอย 

- จัดใหมีการอบรมเพ่ือ   
  พัฒนาศักยภาพแก   
  พระสงฆ 
 

ดานการสื่อสาร 
- สื่อบุคคลเปนหลักสําคัญ 

- บางรูปสื่อสารไมสุภาพ 

- สื่อ เทป ซีดี 
- บางวัดมีสถานีวิทยุ  
  ชุมชน 
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เหลานี้ ตองใกลชิดกับเยาวชน ทั้งชายและหญิง ซึ่งหลายรูปมีพรรษายุการยังไมมาก มีอายุไมมาก จึงตองคอยระวัง
อากัปกิริยาเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งกับนักเรียนที่เปนผูหญิง และท่ีนาเปนหวงในปจจุบัน คือ ภาพลักษณในทางไม
ดีของพระสงฆบางรูปในหนาหนังสือพิมพ ซึ่งสงผลกระทบตอพระสงฆสวนมากที่ปฏิบัติตนดี ดังนั้น หนาที่ในการ
เปลี่ยนแปลงความคิดหรือทัศนคติที่เปนดานลบนี้ ก็ตองอาศัยพระสงฆที่ทํางานดานเผยแผอยางจริงจังในปจจุบัน เปนผู
ปรับทัศนคติของประชาชน 

 ๒. ดานรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา 

 รูปแบบที่พระสงฆในปจจุบันเลือกใชที่เห็นไดมากท่ีสุด คือ การเทศน หรือเทศนาธรรม ซึ่งกลาวไดวา รูปแบบ
นี้มีใหเห็นไดทุกวัด พระสงฆหลายรูปที่ไดชื่อวาเปนนักเทศนก็สามารถใชวิธีเทศนาธรรมนี้ สรางความนิยมได เพราะรูจัก
การอุปมาอุปไมย หรือรูจักนํานิทาน รวมถึงอุทาหรณจากภาพขาวและละครมาใชประกอบเพ่ือชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่ตองการจะ
สอนไดชัดเจนยิ่งขึ้นแตพระนักเทศนยังมีจํานวนนอยมาก ถาเปรียบเทียบกับจํานวนพระสงฆในปจจุบันสวนทางกับกระแส
ความตองการของประชาชนในปจจุบันที่ตองการพระที่เปนพระนักเทศน นักบรรยาย ซึ่งนาจะเปนเรื่องที่ดีมาก หากคณะ
สงฆเราไดจัดใหมีการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพแกพระสงฆ ใหพระสงฆมีความสามารถในการเทศนหรือการบรรยายธรรม 
โดยไมจําเปนตองเปนพระสังฆาธิการ พระทั่วไปก็ได เพราะทุกรูปถือวาเปนสาวกพระพุทธเจา มีหนาที่ตองเผยแผ
พระพุทธศาสนาดวยฐานะของความเปนพระสงฆ นั่นเอง 

 ๓. ดานเทคนิคการเผยแผพระพุทธศาสนา 

 การเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน พระสงฆรุนใหมที่ทํางานดานเผยแผพระพุทธศาสนารูจักนําเทคโนโลยี
เขามาชวย ทําใหไดรับความสนใจเปนอยางมากมีการใชคอมพิวเตอร โนตบุค เครื่องฉายภาพ ฯลฯ ซึ่งเปนสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย แตก็มีราคาแพง เทคนิคในการเผยแผหรือเทคนิคในการสอนที่แทจริง เกิดจากความสามารถสวนบุคคล ที่รูจัก
เลือกสิ่งที่ตองการจะนํามาสอนใหเหมาะสมกับบุคคล สามารถสอนสิ่งที่เปนรูปธรรมไปหาสิ่งที่เปนนามธรรมได หรือเรียก
อีกอยางวา รูจักสอนจากสิ่งที่เห็นไดงายไปสูสิ่งที่เห็นไดยากอยางไรก็ตาม จุดมุงหมายในการเผยแผหรือการสอน
พระพุทธศาสนานี้ ตองสอนใหผูฟงเกิดความเขาใจ เกิดความเลื่อมใส และเกิดความสุข นํามาสูความตองการที่จะปฏิบัติ
ตาม นี้จึงเปนเทคนิคในการเผยแผพระพุทธศาสนาที่ยั่งยืน คือ สามารถสอนผูฟงไดโดยอาศัยสื่อที่มีอยูรอบๆ ตัว นั่นเอง 
 ๔. ดานรูปแบบของการสื่อสาร 
 ปจจุบัน พระสงฆใชตัวเองเปนสื่อมากที่สุด หมายถึง ใชตนเปนผูแสดงธรรม ใชตนเองเปนผูบรรยายธรรมแต
ก็ตองคอยระมัดระวังเรื่องการใชภาษาเปนสําคัญ คือ ไมตองระวังถึงขนาดตองใหถูกหลักไวยากรณรอยเปอรเซ็นต แตตอง
ใชภาษาใหสุภาพ บางรูปเทศนสนุก แตใชภาษาหมิ่นแหม แมจะไดรับความนิยมชมชอบจากผูฟง แตก็อาจเปนดาบสองคม 
คือ ผูฟงบางคนอาจเห็นไมสมควรแกสมณสารูปในสวนการจัดทําสื่อเพ่ือการเผยแผ เชน เทป ซีดี เปนตนนี้ พบวา มี
จํานวนไมมาก ไมไดทํากันทุกวัด ซึ่งดวยเหตุผลดานทุนทรัพยเปนสําคัญ วัดที่มีกําลังก็สามารถทําได แตวัดที่ขาดแคลนก็
ไมมีกําลังที่จะจัดทําได ซึ่งเรื่องนี้ คณะสงฆเห็นวาเปนความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะของแตละทานแตก็มีสื่อของแต
ละชุมชนที่วัดตั้งอยู คือ เสียงตามสายของชุมชน ซึ่งหากพระสงฆไดประสานงานกับผูนําชุมชนหรือผูมีสวนเกี่ยวของ ก็จะ
สามารถใชชองทางนี้ในการเผยแผพระพุทธศาสนาในชุมชนไดเปนอยางดีสําหรับการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ระดับประเทศในปจจุบัน คณะสงฆหนกลางไดใหความสําคัญมาก มีรูปแบบของการสื่อธรรมะผานทีวีดาวเทียม ซึ่ งมีคณะ
สงฆเปนผูดําเนินการ จัดรายการ และหาทุนสนับสนุนกันเอง 
 

สรุปผลการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง “บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในจังหวัดระยอง” สามารถสรุปผลการวิจัย ได
ดังนี้ 
 



๖๘๑ 

 

 ๑. สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 พบวา พระสงฆผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุ ๒๐-๓๐ ปจํานวน ๑๑๗ รูป คิดเปนรอยละ ๔๓.๙๘ มี
พรรษา ต่ํากวา ๕  พรรษา จํานวน ๑๓๗ รูป คิดเปนรอยละ ๕๑.๕๐ มีวุฒิการศึกษาสามัญ ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 
๑๒๔ รูป  คิดเปนรอยละ ๔๖.๖๒ วุฒิการศึกษานักธรรมชั้นเอก จํานวน ๑๑๕ รูป  คิดเปนรอยละ ๔๓.๒๓และ ไมมี
เปรียญธรรม จํานวน ๒๕๐ รูป  คิดเปนรอยละ ๙๓.๙๙ 

 ๒. บทบาทพระสงฆในการเผยแผพระพุทธศาสนาในจังหวัดระยอง 
 บทบาทพระสงฆในการเผยแผพระพุทธศาสนาในจังหวัดระยองโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
๓.๗๒ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
 (๑) ดานจริยวัตรผูเผยแผพระพุทธศาสนา 

 โดยรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๗ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 

 (๒) ดานรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา 

 โดยรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๙ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 

 (๓) ดานเทคนิคการเผยแผพระพุทธศาสนา 

 โดยรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๖๓ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บทบาทพระสงฆในการเผย
แผพระพุทธศาสนาใน จังหวัดระยองดานเทคนิคการเผยแผพระพุทธศาสนา ในขอ มีการพูดโนมนาวจิตใจ ใหอยูในอาการ
ที่สงบและมีการใชทาทางประกอบการบรรยายเพ่ือสรางความเขาใจใหกับผูฟงมากขึ้น อยูในระดับปานกลาง สวนขออื่นๆ 
อยูในระดับมาก 

 (๔) ดานรูปแบบของการสื่อสาร 
 โดยรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๖๗เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 

ขอเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในจังหวัดระยอง” มีขอเสนอแนะ 
ดังนี้ 
 ๑.ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 (๑) ดานจริยาวัตรผูเผยแผพระพุทธศาสนา ควรอบรมใหพระสงฆท่ีปฏิบัติหนาที่เผยแผพระพุทธศาสนานุงหม
ใหเรียบรอย เปนปริมณฑล 

 (๒) ดานรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา ควรปรับปรุงรูปแบบในการเผยแผพระพุทธศาสนาใหเปน
ลักษณะของความรวมมือทํางานเปนทีม 

 (๓) ดานเทคนิคการเผยแผพระพุทธศาสนา คณะสงฆควรจัดใหมีการอบรมเทคนิคในการเผยแผพระพุทธศาสนา
แกพระสงฆ ซึ่งอาจจัดเปนชั่วโมงเรียนหรืออบรมในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ 

 (๔) ดานรูปแบบของการสื่อสาร คณะสงฆควรใหทุนในการสนับสนุนการจัดทําสื่อสิ่งพิมพเพ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในระดับจังหวัด 

 ๒.ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ๑) ควรนําผลของการวิจัยนี้ไปเปนขอมูลในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในจังหวัดระยอง ใหมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ๒) ควรนําปญหาที่ไดจากการวิจัยนี้มาปรับปรุงแกไขในสวนที่ยังมีปญหาอยู โดยใหทุกภาคสวนในจังหวัด
ระยอง มีสวนรวมในการแกไขปญหา 
 ๓) ควรมีการปรับปรุงกลยุทธและบูรณาการการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในจังหวัดระยอง ให
สม่ําเสมอและท่ัวถึงยิ่งข้ึน 

 ๔) ควรนําผลการวิจัยที่ไดไปปรับปรุงพัฒนางานเผยแผพระพุทธศาสนาใหสมบูรณถูกตอง 
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 ๓. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

 (๑) ควรศึกษาบทบาทโดดเดนในการแสดงธรรม รวมถึงผูที่มีบทบาทเกี่ยวของกับภาระงานดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนา เปนตน 
 (๒) ควรเปลี่ยนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนการสอบถามจากประชาชน หรือผูที่ไดรับผลโดยตรงจากการ
เผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ เพ่ือใหไดความเห็นจากมุมมองประชาชนที่มีตอบทบาทของพระสงฆผูทําหนาที่เผย
แผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน 
 (๓) ควรศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ ยุทธศาสตร หรือเทคนิคในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ เพ่ือจะได
ทราบเทคนิค กลยุทธ หรือยุทธศาสตรที่สามารถนํามาใชเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพในการเผยแผพระพุทธศาสนาได 
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บทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน 
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บทคัดยอ 

 
บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดให

เปนศูนยกลางของชุมชน 2) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัด
ใหเปนศูนยกลางของชุมชน ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 286 ชุด 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เปนแบบสอบถามลักษณะเปนคําถามปลายปด และคําถามปลายเปด วิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย สถิติที่ใชคือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา   
1. บทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน คาเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 

4 ดาน คือ  ดานการศึกษา ดานการเผยแพร ดานสังคม และดานการสงเสริมอาชีพ โดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับปาน
กลาง  

2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน 
มี 4 ดาน ที่ควรแนะนํา อันดับแรกคือดานการศึกษา พระสังฆาธิการควรจัดตั้งศูนยการเรียนรูประจําตําบลและพัฒนา
ความรูดานการศึกษาแกพระ อันดับที่สอง ดานการเผยแพร พระสังฆาธิการควรจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาความรู
ดานเทคโนโลยีแกพระสังฆาธิการใหมากขึ้น อันดับที่สาม ดานสังคม พระสังฆาธิการอนุญาตใหประชาชนหรือองคกรใช
บริเวณวัดทํากิจกรรม เชน สนามเด็กเลน หรือลานธรรม อันดับที่สี่ ดานการสงเสริมอาชีพ พระสังฆาธิการควรจัดใหมีศูนย
ฝกอาชีพที่มีวิทยากรและผูเชี่ยวชาญมาฝกอบรมใหกับชุมชน  
 

คําสําคัญ:  บทบาทของพระสังฆาธิการ, การพัฒนาวัด 
 
Abstract 
 

Objectives of this research were 1) to study the role of Buddhist ecclesiastical monks 
Phitsanulok province in to the temple development to become the center of the community, 2) to 
study the recommendations on the role of Buddhist ecclesiastical monks Phitsanulok province in to 
the temple development to become the center of the community. Research methodology is 
quantitative research. The researchers collected data from a sample of 286 set. The instruments used 
in the study Query is a closed-ended questions and open-ended questions. Data analysis software for 
research. Statistics on the frequency, percentage, average, and standard deviation  

Findings were as follows: 
1. The role of Buddhist ecclesiastical monks Phitsanulok province in to the temple development 

to become the center of the community. The overall average of 4  aspects; education, publisher, 
society, and career, are moderate. 



๖๘๔ 

 

2 .  The recommendation on the role of Buddhist ecclesiastical monks Phitsanulok province in 
to the temple development to become the center of the community. There are 4  aspects to 
recommend. First, the education, the monk should provide the learning center of the district then 
develop the Buddhist ecclesiastical monk’s knowledge. Second, the publisher, the monk should be 
established the place for practicing the dharma which for publish the technology knowledge to 
Buddhist ecclesiastical monks and more. Third, the society, the monk permit some areas around the 
temple to the publics and organizations for use such as playground or meditation ground. Forth, the 
career, the monk should established the vocational training center which have speakers and specialists 
to train skilled to the community. 

Key words:  The role of Buddhist ecclesiastical monks, the temple development 
 

 

บทนํา 
 

พระพุทธศาสนาเปนสถาบันที่สําคัญสถาบันหนึ่งในสามสถาบันหลักของชาติไทย เปนที่มาและถายทอด
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ พระพุทธศาสนาจึงเปนรากฐานของวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตของคนไทย ที่
มีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่งในการพัฒนา และการจัดระเบียบทางสังคมไทยในดานตาง ๆ ทั้งดานการปกครอง การศึกษา 
วัฒนธรรม ประเพณี จนถึงการดําเนินชีวิตในประจําวัน โดยมีวัดเปนหนวยปฏิบัติการหลักของสถาบันพระพุทธศาสนา มี
ห น า ที่ ถ า ย ท อ ด วิ ช า ก า ร  ศี ล ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม ป ร ะ เ พ ณี  
ตาง ๆ ไปสูชุมชนวัดจึงเปนสวนประกอบที่สําคัญของชุมชนที่มีความเก่ียวของสัมพันธกับชุมชนเปนอยางมาก นั้นคือวัดกับ
ชุมชนมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดลึกซึ้งจนยากท่ีจะแยกออกจากกันได วิถีชีวิตของผูคนในชุมชนผูกพันกับวัดตั้งแตเกิด
จนกระท่ังตาย วัดจึงเปรียบเหมือนชีวิตจิตใจหรือจิตวิญญาณของชุมชน และในขณะเดียวกันชุมชนก็เปรียบเสมือนรางกาย 
ที่ทั้งสองฝายจะตองอาศัยเกื้อกูลและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นวัดและชุมชนจะตองสมานฉันทใหความรวมมือรวมใจ 
และประสานสัมพันธอยูคูกันตลอดไป 

ในปจจุบัน การดําเนินชีวิตของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเปนอันมากเนื่องจากความซับซอนทาง
เหตุปจจัยของสังคม ทําใหการดํารงชีวิตตองตอสูดิ้นรนมากยิ่งขึ้น จึงควรมีผูมีบทบาทรับผิดชอบและหาทางเยียวยาปญหา
ที่เกิดขึ้น พระสงฆในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคม เปนศูนยกลางของชุมชน๑  และเปนที่ยอมรับของชุมชน จึงตองนํา
วิกฤตนี้มาเปนโอกาสเพ่ือพัฒนาสังคม ใหเปนที่พ่ึงทางใจของประชาชน ชวยอบรมศีลธรรมใหสังคมอยูอยางรมเย็นเปนสุข 
มีความสามัคคีเปนที่ตั้ง และเมื่อกลาวถึงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย สัญลักษณที่แสดงถึงความเปนตัวแทนของ
พระพุทธศาสนานอกจากจะมีพระธรรม คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจาแลว ยังมีวัดและพระสงฆอีกความสัมพันธระหวาง
วัด พระสงฆกับประชาชน มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด๒  วัดเปนทุกอยางของสังคม เปนศูนยกลางที่รวมจิตใจของ
ประชาชน สวนพระสงฆซึ่งเปนตัวแทนวัดก็กลายเปนผูนําทางดานจิตใจของประชาชน เปนศูนยรวมแหงความเคารพ 
เชื่อถือ ศรัทธา และความรวมมือ 

                                         

๑ จํานง ทองประเสริฐ, พระสงฆกับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๕), หนา ๑๔. 
 ๒ พินิจ ลาภธนานนท , บทบาทพระสงฆในการพัฒนาชนบท , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒประสานมิตร, ๒๕๔๖), หนา ๑๔. 
 



๖๘๕ 

 

วัดและพระสงฆ มีบทบาทสําคัญแกประชาชนและสังคมมาตลอดไมวาจะเปนแหลงใหการศึกษา การอาชีพ การ
รักษาโรค การพิจารณาตัดสินความ การใหคําแนะนําสั่งสอนและปรึกษา สรางความเขมแข็งทางจิตใจ และเปนสถานที่
พักผอนหยอนใจ รวมทั้งกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของที่รวมอยูในวัด ตอมาบทบาทดังกลาวไดลดนอยลงตามสภาพความ
เจริญและการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีการแบงความรับผิดชอบกิจกรรมบางอยางที่วัดเคยมีบทบาท
ออกไป เชน การศึกษา การรักษาพยาบาล ประกอบกับวิถีชีวิตของประชาชนที่รับเอาอารยธรรมทางตะวันตกมากขึ้น 
กระทั่งความจําเปนในการประกอบอาชีพ ทําใหบุคคลที่เคยเขามารวมในกิจกรรมตาง ๆ ภายในวัดลดลงไปดวย 
ความสัมพันธระหวางวัดและพระสงฆกับประชาชนก็หางกัน ขาดการสงเสริมการใหความรวมมือในกิจกรรมการทํานุบํารุง
ดูแลรักษาวัดและกิจการในพระพุทธศาสนาเทาที่ควร สงผลใหโอกาสของประชาชนที่จะไดศึกษารับรูหลักธรรมทางศาสนา
นอยลง มีผลใหคุณธรรมจริยธรรมในสังคมเสื่อมลง ประกอบกับมีวัดหลายแหงไดมุงเนนการพัฒนาในดานวัตถุ มีการ
กอสรางที่ใหญโตสวยงาม ใชงบประมาณจํานวนมากทําใหเกินความจําเปนและไมสอดคลองกับสภาพชุมชนเศรษฐกิจและ
การใชงาน เกิดการทําลายสภาพแวดลอมของวัด มุงหารายไดเขาวัดมากเกินไป พระสงฆไมสนใจศึกษาเลาเรียน รวมทั้ง
การปฏิบัติและเผยแผแกประชาชน ทําใหเกิดวิกฤติศรัทธาของประชาชนที่มีตอพระสงฆในพระพุทธศาสนา ดังนั้น จึง
จําเปนที่จะตองสงเสริมสนับสนุน เพ่ือใหองคประกอบที่เกี่ยวของคือ วัด พระสงฆ ตลอดถึงพุทธศาสนิกชน ไดมีการฟนฟู 
พัฒนา กําหนดแนวทางดําเนินกิจการพระศาสนาใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสมบูรณ เปนศูนยรวมจิตใจ โดย
พระสงฆเปนผูนําในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและชวยชี้แนวทางท่ีถูกตอง๓   

พระสังฆาธิการ มีหนาที่ในการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆใหเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเปนเงื่อนไข
สําคัญที่จะบงชี้ความสําเร็จในการสงเสริมกิจการพระพุทธศาสนาใหถาวรสืบตอไป ดังคํากลาวที่วา พระพุทธศาสนา เปน
ศาสนาประจําชาติ จะเจริญรุงเรืองถาวรสืบตอไป ก็ตองอาศัยพระสังฆาธิการเปนสําคัญ เนื่องจากพระสังฆาธิ การเปนผู
ใกลชิดประชาชน โดยเฉพาะพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาส ซึ่งเปนที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน และมีบทบาท
โดยตรงตอการบริหารกิจการคณะสงฆใหดํารงอยูสืบตอไป 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญของพระสังฆาธิการที่มีบทบาทสําคัญตอสังคมและเปนศูนยกลางของชุมชนได
นั้น เปนสิ่งจําเปนที่วัดแตละแหงจะตองชวยกันพัฒนาทุกดาน โดยเฉพาะดานกิจกรรมที่เปนประโยชนเกื้อกูลตอชุมชนนั้น 
ๆ โดยเฉพาะพระสังฆาธิการในจังหวัดพิษณุโลกตองมีบทบาทในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน จากเหตุผล
ดังกลาว ผูวิจัยจึงตองการที่จะศึกษาถึงบทบาทของพระสงฆตอการพัฒนาวัดที่ทําใหวัดเปนศูนยกลางของชุมชน ทั้งนี้เพ่ือ
ศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชนและเพ่ือศึกษาขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน 

2. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลาง
ของชุมชน 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

                                         

 ๓ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ , คูมือวิชาการโครงการคนรักษวัด , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงาน 

พระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๐), หนา ๔. 
 



๖๘๖ 

 

ผู วิจัยใชวิธีวิจัย เชิ งปริมาณโดยไดศึกษาเชิ งสํารวจขอมูล ไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้   
1) ขอบเขตดานเนื้อหา ประกอบดวย แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยเนนเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับ
บทบาทของพระสังฆาธิการในพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน ในประเด็นดานการศึกษา ดานการเผยแผ  ดานสังคม 
และดานการสงเสริมอาชีพ  2) ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก พระสังฆาธิการ
ในจังหวัดพิษณุโลก ที่เปนเจาอาวาสวัดสังกัดมหานิกาย ในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 526 รูป สําหรับกลุมตัวอยางในการ
วิจัยครั้งนี้คัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการของทาโรยามาเน (Taro Yamane)๔  ที่ระดับนัยสําคัญ .05 และคลาดเคลื่อน 
รอยละ 5 ไดจํานวน กลุมตัวอยาง 286 คน จากนั้นดําเนินการสุมกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบแบงชั้น  3) ขอบเขต
ดานพื้นที่พ้ืนที่ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ เขตปกครองคณะสงฆสังกัดมหานิกายจังหวัดพิษณุโลก  4) ขอบเขตดานระยะเวลา 
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ตั้งแต เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2556 รวมระยะเวลาทําการ
วิจัย 12 เดือน  และเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน แบบสอบถาม เปนคําถามปลายปด และคําถามปลายเปด โดยผูวิจัยมี
วิธีการสรางเครื่องมือ ดังนี้ ๑) ศึกษาจากตํารา เอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับบทบาทของพระสังฆาธิการ
จังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน ๒) กําหนดแนวคิดและเนื้อหาตามวัตถุประสงคของ
การศึกษานํามาใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม ทั้งชนิดปลายปดและปลายเปด ๓) นําขอมูลตาง ๆ มาประยุกต
ปรับปรุงสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาของการทําวิจัย และใหเหมาะสมกับองคความรูของกลุมตัวอยาง 
๔) นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไปขอใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางชวยพิจารณา ๕) นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางพิจารณาแลว ใหผูเชี่ยวชาญอีก ๓ ทาน ไดพิจารณาเพ่ือหาคาความตรงเชิงเนื้อหา ๖) นํารางแบบสอบถามที่ผานการ
ตรวจแกไขแลวจากผูทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะหหาคาดัชนีเพ่ือความสอดคลอง ( Index of Item Objective Congruence: 
ICO)  ๗) นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกับ
กลุมตัวอยางที่ทําการวิจัยในครั้งนี้ จํานวน ๓๐ รูป ในวัดที่มีเจาอาวาสสังกัดมหานิกาย จังหวัดสุโขทัย เพ่ือหาคาความ
เชื่อมั่น ตามคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  = ๐.๘๘ เมื่อได
แบบสอบถามฉบับสมบูรณผูวิจัยไดนําไปเก็บขอมูลดวยตนเองครบตามจํานวนกลุมตัวอยาง แลวนํามาวิเคราะหความ
สมบูรณของแบบสอบถาม เสร็จแลวนําไปวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป ดวยสถิติที่ใชคือ คาความถี่ คาร อยละ 
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจัย 
 

1. ขอมูลทั่วไป 
ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา มีผูตอบแบบสอบถามดานจํานวนพรรษา คือ  จํานวน

พรรษาของผูตอบแบบสอบถาม ต่ํากวา 5 พรรษา จํานวน 28 รูป  คิดเปนรอยละ 9.80  จํานวนพรรษา 6-10 พรรษา 
จํานวน 50 รูป คิดเปนรอยละ 17.80 และ 11 พรรษาขึ้นไป จํานวน 207 รูป  คิดเปนรอยละ 72.40 วุฒิการศึกษา
สายสามัญ (ทางโลก) ของผูตอบแบบสอบถาม ประถมศึกษา จํานวน 68 รูป  คิดเปนรอยละ 23.80  มัธยมศึกษา
ตอนตน จํานวน 50 รูป คิดเปนรอยละ 17.50  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 48 รูป คิดเปนรอยละ 16.80  
อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 11 รูป คิดเปนรอยละ 3.8  ปริญญาตรี  จํานวน 80 รูป คิดเปนรอยละ 28.00  และ สูงกวา
ปริญญาตรี จํานวน 29 รูป  คิดเปนรอยละ 10.10 วุฒิการศึกษาสายนักธรรมของผูตอบแบบสอบถาม  นักธรรมชั้นตรี 
จํานวน 50 รูป คิดเปนรอยละ 17.50  นักธรรมชั้นโท จํานวน 36 รูป คิดเปนรอยละ 12.60 และ นักธรรมชั้นเอก 
จํานวน 200 รูป คิดเปนรอยละ 69.90 วุฒิการศึกษาสายบาลีของผูตอบแบบสอบถาม ประโยค 1-2 จํานวน 20 รูป 
คิดเปนรอยละ 7.00  เปรียญธรรม 3 ประโยค จํานวน 18 รูป คิดเปนรอยละ 6.30  เปรียญธรรม 4-6 ประโยค จํานวน 

                                         

๔ สุรพล พรมกุล, ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : โอเอส.พริ้นติ้ง เฮาส, ๒๕๕๔), หนา ๗๘. 



๖๘๗ 

 

20 รูป คิดเปนรอยละ 7.00  เปรียญธรรม 7-9 ประโยค จํานวน 10 รูป คิดเปนรอยละ 3.50 และไมมีวุฒิการศึกษา
สายบาลี จํานวน 218 รูป คิดเปนรอยละ 76.20 

2. ผลการศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน พบวา 
โดยรวมทั้ง ๔ ดานอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย ๓.๔๐ และจําแนกในแตละดาน ดังนี้ 

  1) ดานการศึกษา จากการศึกษาพบวา การสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุและสามเณรในการเรียนทั้งทาง
โลกและทางธรรม และ จัดตั้งศูนยกลางเรียนรูชุมชน (ศรช.) (ศูนย กศน.) (ศูนย อปต.) เพ่ือใหประชาชนทั่วไปเขาถึงแหลง
เรียนรู, การจัดสงครูพระไปสอนและอบรมคุณธรรมแกนักเรียนในโรงเรียน, การจัดตั้งศูนยพระพุทธศาสนาวันอาทิตย เพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเด็ก และการจัดทําการเรียนรูภายในวัด เชน หองสมุดชุมชน พิพิธภัณฑพ้ืนบาน ปายคติธรรม 
หอศิลป หอพระไตรปฎก ปลูกตนไมและสมุนไพรตาง ๆ ทําแผนผังการทองเที่ยวในวัด ภาพพุทธประวัติ ปรับภูมิทัศน 
และสนับสนุนกิจกรรมดานการศึกษาแกโรงเรียน สถานศึกษาในชุมชน เชน มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณการศึกษา อยู
ในระดับปานกลาง 

 2) ดานการเผยแพร จากการศึกษาพบวา การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  
(วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา) เชน การทําบุญตักบาตร การแสดงพระธรรมเทศนา เวียน
เทียน จัดโครงการปฏิบัติธรรม และการจัดนิทรรศการเกี่ยวเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา, การจัดกิจกรรมสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ เชน วันปใหม วันสงกรานต การตักบาตรเทโวโรหณะ วันสารท งานเทศกาลลอย
กระทง และบุญประเพณีพ้ืนบาน, การจัดใหมีการแสดงธรรมในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตลอดป เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจในหลักธรรม และนําปฏิบัติในชีวิตประจําวัน , การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญของชาติ เชน วันเฉลิม
พระชนมพรรษา โดยมีการทําบุญตักบาตร การแสดงธรรมเทศนาปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี
รวมกับราชการ และจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ , การจัดโครงการสงเสริมศีลธรรมแกเยาวชน นักเรียน 
ประชาชนทั่วไป เชน บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ภาคฤดูรอน บวชศีลจาริณี และการจัดปฎิบัติธรรมในรูปแบบ
อ่ืน ๆ และการใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประกอบการเผยแพรธรรม เชน PowerPoint ซีดีรอม วีซีดี อินเตอรเน็ต ฯลฯ 
อยูในระดับมาก 

  3) ดานสังคม การมีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน ตาง ๆ เชน กิจกรรมคณะสงฆกิจกรรมทาง
ราชการ กิจกรรมของสถานศึกษา, การมีสวนรวมสนับสนุนชุมชน หนวยงานราชการเอกชนในการใชสถานที่ของวัดเพ่ือจัด
กิจกรรมตาง ๆ เชน การอบรม การประชุม การทําประชาคม , การอํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลตาง ๆ แก
ประชาชนในชุมชน เชน มีอาคารสถานที่ที่สะอาด สวาง สงบและขาวของเครื่องใชในการอํานวยความสะดวก , การจัด
โครงการตาง ๆ ในวัด เชน ลานวัด ลานกีฬา ลานใจ ปลูกสมุนไพร อนุรักษปาและชุมชน สงเสริมสุขภาพ ปลอดเหลา 
ปลอดบุหรี่ สิ่งเสพติด ปลอดการพนัน บํารุงศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ, การสงเคราะหประชาชนในโอกาสตาง 
ๆ เชน การใหที่พักอาศัยแกผูเดินทางท่ียากไร ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ ใหพอคาแมคามาขายของในวัด ชวยเหลือ
ศพไรญาติ เปนภาคีสมาชิกหนวยงานของรัฐในการทํากิจกรรมพัฒนา บริการสังคม และการมีสวนรวมในการระงับขอ
พิพาท ขอขัดแยงในชุมชน, และการมีสวนรวมในการสรางสิ่งสาธารณประโยชนแกชุมชนในรูปแบบตาง ๆ เชน ถนน 
ศาลา หองสมุด โรงเรียน โรงพยาบาล บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของและวัสดุอุปกรณ อยูในระดับมาก 

  4) ด านการส ง เสริมอาชีพ การ พัฒนาวัด เปนแหล งทอง เที่ ยว  ปรับปรุ ง โบราณ โบราณวัตถุ   
ศาสนสถาน และเสนาสนะใหมีความสวยงาม สะอาด เปนสัดสวน เพ่ือใหประชาชนที่มานมัสการ เยี่ยมชมโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ทําใหประชาชนเกิดอาชีพขายของที่ระลึก ของฝาก เพ่ือเพ่ิมรายไดแกคนในชุมชน , การจัดโครงการศูนยการ
เรียนรูฝกอาชีพ เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนที่เขามาวัดไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยการฝกอาชีพ เชน ทํา
ดอกไมจันทน พวงหรีด ตัดเย็บเสื้อผา และอ่ืน ๆ ที่สนใจ เพ่ือเพ่ิมรายได โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,  การ
สงเสริมใหประชาชนที่ยากจนในชุมชน ไดทําการเกษตรในพ้ืนที่วางเปลาของวัด เชน ปลูกผักสวนครัว ทําไร ทํานา เพาะ
เห็ดฟาง เปนตน, การจัดโครงการกลุมสัจจะสะสมทรัพยในรูปของสหกรณ เพ่ือชวยสงเสริมใหมีรายไดเพ่ิมขึ้นในการ



๖๘๘ 

 

ประกอบอาชีพ และชวยเหลือการประกอบอาชีพในคราวเดือดรอน โดยการใหกูเงินในรูปแบบของคณะกรรมการในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ถูก, การจัดหาวิทยากรมาใหความรูหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือเปนการสงเสริมอาชีพแกประชาชนในชุมชน 
เชน การนวดแผนโบราณ ยาสมุนไพร เกษตรกรรม การทําปุยชีวภาพ เปนตน , และการจัดโครงการไถชีวิตโค กระบือ 
เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเปนการสรางอาชีพใหกับผูยากจนในหมูบาน โดยนํา โค กระบือ ไปเลี้ยงเพ่ือเสริมสรางรายไดให
ประชาชนที่มีความตองการ อยูในระดับปานกลาง 

3. ผลการศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดใหเปน
ศูนยกลางของชุมชน  พบวา  

 1) ดานการศึกษา จากการศึกษาพบวา มีขอเสนอแนะตามลําดับ คือ ใหมีการจัดใหมีศูนยเรียนรูประจําตําบล
, การพัฒนาความรูดานการศึกษาแกพระสังฆาธิการใหมากขึ้น , การเขารวมเปนกรรมการสถานศึกษาในชุมชน, การมอบ
ทุนการศึกษาหรือรางวัลใหแกเยาวชน, การเนนการใหขอมูลขาวสารดานการศึกษาตาง ๆ และ การเนนการอบรมศีลธรรม
แกเยาวชน 

 2) ดานการเผยแพร จากการศึกษาพบวา มีขอเสนอแนะตามลําดับ คือ ใหมีการจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรม
ประจําตําบล, การพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีการเผยแพรแกพระสังฆาธิการใหมากขึ้น , การจัดใหมีครูสอนพระปริยัติ
ธรรมทั้งระดับตําบลและระดับอําเภอ, พระสังฆาธิการทําตัวเปนตัวอยางดานการประพฤติปฏิบัติดี, การนํานโยบายจังหวัด
ที่สอดคลองกับทองถิ่นมาใช, ทุกวันพระตองฝกพระนักเทศนหมุนเวียนกันไป, มีกฎระเบียบในการออกเผยแพรใหชัดเจน, 
และควรเพิ่มเวลาสอนในโรงเรียนใหมากขึ้นโดยเฉพาะวิชาพุทธศาสนา 

 3) ดานสังคม จากการศึกษาพบวา มีขอเสนอแนะตามลําดับ คือ การอนุญาตการใชสถานที่วัดทํากิจกรรม
ของประชาชนและหนวยงานตาง ๆ, การทําวัดใหเปนลานกีฬาลานธรรม, การทําวัดเปนแหลงทองเที่ยว, การจัดตั้งศูนย
เด็กเล็ก, การจัดอบรมคุณธรรมศีลธรรมเปนประจํา, การทําวัตรสวดมนตเย็นทุกวันเพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวม และ
การติดปายลดเลิกอบายมุขทุกประเภทภายในวัดและชุมชน 

  4) ดานการสงเสริมอาชีพ จากการศึกษาพบวา มีขอเสนอแนะตามลําดับ คือ การจัดตั้งศูนยฝกอาชีพที่วัด , 
การจัดหาวิทยากรผูชํานาญการเฉพาะดานมาฝกอบรมฝมือดานอาชีพแกชุมชน , การจัดหาวิทยากรผูเชี่ยวชาญเกษตรมา
ฝกอบรมความรูเรื่องการทําเกษตรแกชุมชน, การสรางทายาทดานฝกฝมืออาชีพเพ่ือถายทอดตอใหรุนนอง (โครงการพ่ีสู
นอง) และการแนะนําสงเสริมการทําสัมมาชีพอยางถูกตองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการศึกษาเรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน 
สามารถอภิปรายผลในภาพรวม ไดดังนี้  

1. บทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชนดานการศึกษา ผล
พบวาอยูในระดับปานกลาง โดยมีการสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุและสามเณรในการเรียนทั้งทางโลกและทางธรรม 
และ จัดตั้งศูนยกลางเรียนรูชุมชน (ศรช.) (ศูนย กศน.) (ศูนย อปต.) เพ่ือใหประชาชนทั่วไปเขาถึงแหลงเรียนรู เปนอันดับ
แรกตามลําดับ สอดคลองกับผลงานวิจัยของ  พระมหาพรประสงค  พุทธจันทร๕   ไดทําการศึกษาคนควาเรื่องบทบาท
ของพระสงฆในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาวัดดานการศาสนศึกษาไดใหการ
สงเสริมและสนับสนุนพระภิกษุและสามเณร ไดศึกษาเลาเรียนในระบบการศึกษาตาง ๆ ของคณะสงฆและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ทางดานพระสงฆวัดเชตุพนไดจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม แผนกบาลีและแผนกสามัญ

                                         

๕ พระมหาพรประสงค พุทธจันทร, บทบาทพระสงฆในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน, การศึกษาคนควาแบบอิสระ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา, (มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๒), หนา ง-จ. 



๖๘๙ 

 

ศึกษาใหแกพระภิกษุและสามเณรดวย การพัฒนาวัดดานการศึกษาสงเคราะห ไดใหความอุปถัมภและสนับสนุน
ทุนการศึกษาแกนักเรียน และทุนอาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอนแกสถานศึกษา ไดบรรยายอบรมและ
เปนครูพระชวยสอนตามสถานศึกษาตาง ๆ ทางดานพระสงฆวัดกูคํา วัดเกตการามและวัดทาสะตอยไดเปนผูริเริ่มจัดตั้ง
โรงเรียนขึ้นในวัด เพ่ือใหเปนสถานที่ศึกษาเลาเรียนของเด็กเยาวชนในชุมชน และวัดเชตุพนไดใหบริการความรูภูมิปญญา
ทองถิ่นดานแพทยแผนไทยแกประชาชน  

2. บทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชนดานการเผยแพร ผล
พบวาอยูในระดับมาก โดยมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน การทําบุญตักบาตร การแสดงพระ
ธรรมเทศนา เวียนเทียน จัดโครงการปฏิบัติธรรม และการจัดนิทรรศการเกี่ยวเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เปน
อันดับแรกตามลําดับ สอดคลองกับผลงานวิจัยของพระอวยชัย อินศรีเมือง๖ ไดทําการศึกษาคนควาเรื่องปจจัยที่สงผล
สําเร็จในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน ศึกษาเฉพาะวัดในเขตบรบือ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ผลการวิจัยพบวา ในสวนปจจัยภายนอกวัด ไดแก กิจกรรมบริการชุมชน มีการจัดกิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของ
ชาวอีสาน กิจกรรมวันสําคัญทางราชการ และวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมบรรพชา และอุปสมบทหมูภาคฤดูรอน 
กิจกรรมรักษาโรค กิจกรรมปองกันยาเสพติด กิจกรรมการศึกษา และกิจกรรมสงเคราะหชุมชน การมีสวนรวมของชุมชน 
ชุมชนในเขตอําเภอบรบือ ทั้ง 5 วัด ใหความรวมมือกับวัดในการจัดกิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีเปนอยางดี 
เขารวมกิจกรรมวัดสําคัญทางพุทธศาสนา และวันสําคัญทางราชการ มีการดูแลอาคารสถานที่ของวัด ซึ่งเปนสมบัติของ
สวนรวม มีการสงบุตรหลานเขาบรรพชา และอุปสมบทอยูเปนประจําทุกป  มีการรักษาศีลในเทศกาลเขาพรรษา และ
ชุมชนเขารวมพัฒนาวัดในรูปของคณะ  

3. บทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชนดานสังคม ผลพบวา
อยูในระดับมาก โดยมีการมีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน ตางๆ เชน กิจกรรมคณะสงฆ กิจกร รมทาง
ราชการ กิจกรรมของสถานศึกษา สอดคลองกับผลงานวิจัยของ พระมหากิตติทัศน  นามนนท๗  ไดทําการศึกษาคนควา
เรื่องรูปแบบการพัฒนาวัดเปนศูนยกลางของชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ  ผลการวิจัยพบวา ในสวนของรูปแบบการพัฒนาวัด
เปนศูนยกลางชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถเกี่ยวกับโครงสรางองคกรการพัฒนาวัดเปนศูนยกลางชุมชน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก โดยเฉพาะเจาคณะจังหวัดและเจาคณะอําเภอ เปนกรรมการที่ปรึกษา มีหนาที่ในการใหคําแนะนําและใหการ
ปรึกษาแกเจาอาวาสในดานการบริหารและพัฒนาวัด  

4. บทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชนดานการสงเสริมอาชีพ 
ผลพบวาอยูในระดับปานกลาง โดยมีการพัฒนาวัดเปนแหลงทองเที่ยว ปรับปรุงโบราณ โบราณวัตถุ ศาสนสถาน และ
เสนาสนะใหมีความสวยงาม สะอาด เปนสัดสวน เพ่ือใหประชาชนที่มานมัสการ เยี่ยมชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ทําให
ประชาชนเกิดอาชีพขายของที่ระลึก ของฝาก เพ่ือเพ่ิมรายไดแกคนในชุมชนเปนลําดับแรกตามลําดับ สอดคลองกับ ธีร
โชติ เกิดแกว๘  ที่กลาวถึงบทบาทของวัดตอคนในสังคมไทยยุคปจจุบันนี้หลาย ๆ ดาน ขอ 2 การตั้งวัดเปนศูนยสงเคราะห 
เชน วัดสระแกว อําเภอปาโมกข จังหวัดอางทอง ที่ รับอุปการะเด็กกําพราเปนจํานวนมาก อันเปนสวนหนึ่งของการ
แกปญหาใหแกสังคม เปนตน ขอ 3 ปรับวัดใหเปนโรงพยาบาล เชน วัดพระบาทน้ําพุ จังหวัดลพบุรี ของทานพระอาจารย
อลงกต ติกฺขปฺโญ ที่เปดรับผูปวยโรคเอดสระยะสุดทาย และยังมีอีกหลายวัดที่ทําในลักษณะเชนนี้  ขอ 4 ศูนยฝกอาชีพ 

                                         

๖ พระอวยชัย  อินศรีเมือง, ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี วัดในเขต
อําเภอบรบือ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม, สารนิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา, (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
๒๕๔๒), หนา ๙๑-๙๒. 

๗ พระมหากิตติทัศน  นามนนท, การศึกษารูปแบบการพัฒนาวัดเปนศูนยกลางของชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ, วิทยานิพนธรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท, (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, ๒๕๕๔), หนา ก. 

๘ ธีรโชติ เกิดแกว, พระพุทธศาสนากับปญหาสังคม, (ปทุมธาน ี: สื่อตะวัน, ๒๕๔๗), หนา ๔๕-๔๖. 



๖๙๐ 

 

เชน วัดสวนแกว จังหวัดนนทบุรี ของพระอาจารยพะยอม กัลยาโณ ที่รับคนตกงานใหไปฝกอาชีพ ทําใหมีรายไดไมสราง
ปญหาใหแกสังคม เปนตน ขอ 5 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน เชน วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่เปด
เปนศูนยการศึกษาดานอาชีพใหแกประชาชนทั่วไป ไมจํากัดวาเปนศาสนาใดโดยรวมมือกับทางหนวยงานของรัฐบาล เปน
ตน ขอ 6 ศูนยเด็กเล็ก เชน วัดพยัคฆาราม อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี เปนการอนุเคราะหและแบงเบาภาระ
ในการเลี้ยงดูบุตรหลานของประชาชนที่ไมคอยมีเวลาวาง เนื่องจากตองทํางาน เพ่ือหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว เปนตน และ
ขอ 7 ศูนยกลางการศึกษาวิชาการสมัยใหม เชน การเกษตรสมัยใหม คอมพิวเตอร เปนตน 

5. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน  
จากการศึกษาพบวาขอเสนอทั้ง 4 ดาน สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดกลาวคือ  1) ดานการศึกษา จากการศึกษาพบวา ได
มีพระสังฆาธิการสนับสนุนบทบาทการจัดใหมีศูนยเรียนรูประจําตําบลเปนสวนมาก ซึ่งเปนเรื่องที่สามารถทําไดในทันที  
และขอเสนอแนะรองลงมาใหการพัฒนาความรูดานการศึกษาแกพระสังฆาธิการใหมากขึ้น พระสังฆาธิการก็สามารถ
ประสานกับวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการเขาศึกษาหรือฝกอบรม 2) ดาน
การเผยแพร จากการศึกษาพบวา ไดมีพระสังฆาธิการสนับสนุนบทบาทการจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจําตําบล เปน
สวนมาก ซึ่งเรื่องนี้ เปนสิ่งที่  พระสังฆาธิการสามารถทําไดทันทีเหมือนกัน เพราะเปนนโยบายของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติอยูแลว สวนการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีการเผยแพรแกพระสังฆาธิการใหมากขึ้นรองลงมา
นั้น พระสังฆาธิการสามารถประสานงานหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนในการอบรมพัฒนาความรูได เชน การเขาอบรม
โครงการคอมพิวเตอร 3) ดานสังคม จากการศึกษาพบวา สวนมากพระสังฆาธิการ สนับสนุนการอนุญาตการใชสถานที่วัด
ทํากิจกรรมของประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ซึ่งเปนสิ่งที่ดีที่พระสังฆาธิการสวนใหญไดดําเนินการอยูแลวอยางตอเนื่อง 
รองลงมาคือสนับสนุนบทบาทการทําวัดใหเปนลานกีฬาลานธรรม ซึ่งเปนเรื่องท่ีพระสังฆาธิการสมควรทําทันที เพราะเปน
นโยบายชัดเจนและพระสังฆาธิการที่ทําอยูแลวใหทําตอไปอยางตอเนื่อง 4) ดานการสงเสริมอาชีพ จากการศึกษาพบวา มี
ขอเสนอแนะสวนใหญใหมีการจัดตั้งศูนยฝกอาชีพที่วัด พระสังฆาธิการที่ยั งไมไดจัดทําสามารถศึกษาหาความรูจากวัดที่
จัดตั้งศูนยฝกอาชีพไดแลว สวนการจัดหาวิทยากรผูชํานาญการเฉพาะดานมาฝกอบรมฝมือดานอาชีพและการทําเกษตร
แกชุมชน ใหประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดทันที 

โดยสรุปขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของ
ชุมชน สวนใหญไดมีพระสังฆาธิการไดดําเนินการอยูแลว มีบางขอเสนอแนะถึงแมวาจะเปนสวนนอยแตก็นาสนใจ เชน 
การสรางทายาทดานฝกฝมืออาชีพเพ่ือถายทอดตอใหรุนนอง (โครงการพ่ีสูนอง) อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
ได 
 

ขอเสนอแนะ 

 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1) ควรมีการสงเสริมกระบวนการสงเสริมพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัดเปนศูนยกลางของชุมชน ให
ตอเนื่อง โดยวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรกําหนดเปนแผนงานรวมกับคณะ
สงฆจังหวัดพิษณุโลกอยางชัดเจน 

 2) ควรมีกระบวนการสงเสริมการเรียนรูของสังคมของพระสังฆาธิการ ในชุมชนทองถิ่นสูสังคมแหงการเรียนรู
ระดับทองถิ่น เกี่ยวกับการพัฒนาวัดเปนศูนยการของชุมชน โดยที่ชุมชน ทองถิ่น ควรมีสวนรวม รับรู และเรียนรูอยาง
จริงจัง จัดทําเปนแผนบูรณาการ บาน วัด โรงเรียน อยางตอเนื่อง 

2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

 1) พระสังฆาธิการควรลงมือในการพัฒนาวัดเปนศูนยกลางของชุมชนในทันที โดยพัฒนาอยางพอเพียง
ภายในงบประมาณท่ีมีอยูของแตละวัด 



๖๙๑ 

 

        2. วิทยาลัยสงฆพุทธชินราชและหนวยงานที่เกี่ยวของทุกสวนงานควรมีสวนรวมกับพระสังฆาธิการใน
การพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน อยางตอเนื่อง 

3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1) ควรทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาวัดตนแบบเพ่ือรองรับความเปนประชาคมอาเซียนในจังหวัด

พิษณุโลก 
       2) ควรทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การทํางานเปนทีมตามหลักพุทธธรรมของพระสังฆาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
      3) ควรจะการทําการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมเติมการศึกษาในเชิงลึก เชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม โดยนําเอาผลการวิจัยนี้เปนขอมูลและแนวทางในการวิจัยตอไป 
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รัฐประศาสนศาสตรกับการบริหารงานของเทศบาลตําบลอรัญญิก 

สมปอง สีชมพู 
 

 
บทคัดยอ 

รัฐประศาสนศาสตรกับการบริหาร หรือเรียกกันทั่วๆไปวา “การบริหารราชการแผนดิน” หรือ “การบริหาร
รัฐกิจ” มีความสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการทํางานของรัฐในทุกระดับ เทศบาลตําบลถือวาเปนหนวยงานของรัฐที่มีความ
ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด หากนําหลักการและกระบวนการบริหาร ที่เรียกวา POSDCoRB มีองคประกอบ ๗ ประการ 
คือ การวางแผนงาน การจัดองคการการบริหารงานบุคคลการวินิจฉัยสั่งการ การประสานงาน การเสนอรายงาน และการ
จัดทํางบประมาณ หากนํามาประยุกตใชจะทําใหการบริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ ประชาชนไดรับประโยชน
สูงสุด  

 
คําสําคัญ: รัฐประศาสนศาสตร, การบริหารงาน, เทศบาลตําบลอรัญญิก 
 
Abstract 

Public Administration science and Management Work also known as “Public 
Administration” the crucial to the functioning of the government at all levels. Municipality district 
is one of the government sector which is the most close to populations. To bring the principles 
and process management calls “POSDCoRB” there are 7 elements planning, organization, 
personnel management, decision making, coordinating, reporting, and budgeting. Apply these 
managements will change performance of the municipality district to publics benefit. 
Key words : Public Administration, Management Work, Aranyik Municipality district 
 
๑. บทนํา 

รัฐประศาสนศาสตร (Public Administration) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารงานสาธารณะ ซึ่ง
รวมไปถึงการบริหารงานราชการและรัฐวิสาหกิจตาง ๆ และมีเอกลักษณ และมีความแตกตางจากวิชารัฐศาสตรในแงที่วา
เปนวิชาที่ใหความสนใจตอการศึกษาโครงสรางและพฤติกรรมของระบบราชการ รวมทั้งเปนศาสตรที่มีระเบียบวิธี
การศึกษาเปนของตนเองวิชารัฐประศาสนศาสตรยังแตกตางจากศาสตรการบริหารในแงที่วาเปนวิชาที่ศึกษาเรื่องของ
องคการของรัฐ ซึ่งมิไดมุงแสวงหากําไรดังเชนองคการเอกชน และเปนวิชาที่สนับสนุนใหองคการของรัฐมีโครงสรา งกลไก
การตัดสินใจและพฤติกรรมของขาราชการที่เก้ือกูลการใหบริการสาธารณะ”  

การบริหาร คือ ศิลปะของการทํางานใหสําเร็จโดยใชบุคคลอ่ืน เปนการทํางานของคณะบุคคล ตั้งแต ๒คนข้ึน
ไป ที่รวมกันปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมายรวมกัน ในขณะเดียวกันยังเปนกิจกรรมที่บุคคลตั้งแต ๒คนขึ้นไปรวมกัน
ดําเนินการ ใหบรรลุจุดประสงครวมกัน ทั้งนี้การบริหาร เปนการใชศาสตรและศิลปะนําทรัพยากรการบริหาร 
(Administrative resource) มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration) ใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

การบริหารกับรัฐประศาสนศาสตร หรือเรียกกันทั่วๆไปวา “การบริหารราชการแผนดิน” หรือ “การบริหาร
รัฐกิจ” เปนการบริหารกิจการของรัฐ เพ่ือใหประชาชนอยูดีมีสุขมุงใหการบริการสาธารณะเพ่ือสนองความตองการของ
ประชาชนสวนใหญ มิไดทํากิจการหรือมีเปาหมายเพ่ือเปนการคากําไร โดยในการบริหารรัฐกิจนั้น มีการปฏิบัติงานมี
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ลักษณะเปนระบบราชการทุนในการดําเนินงานก็มาจากภาษีอากรของประชาชน ซึ่งเปนการบริหารงานตั้งแตระดับชาติ 
จังหวัด อําเภอ ตําบล จนถึงหมูบาน เปนการดําเนินการทั้งปวงของฝายบริหาร ยกเวนอํานาจของฝายนิติบัญญัติและตุลา
การ โดยมีจุดมุงหมายใหนโยบายของรัฐที่วางไวบรรลุผล แตในการบริหารและจัดการภาครัฐ จะไมเหมือนการ
บริหารธุรกิจที่เนนกําไรสูงสุด (Profit Maximize) แตเปนการเนนการใหบริการที่ใหลูกคาพึงพอใจ โดยลูกคาก็คือ 
ประชาชนที่มาใชบริการ และตองเปนการใหบริการตอทุกคนอยางเปนธรรม 

การปกครองทองถิ่นไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ทรงมี
แนวความคิดท่ีจะใหประชาชนมีสวนรวมเปนการริเริ่มกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น โดยมีพระราชดําริใหมีการทดลองจัดตั้ง
หนวยการปกครองสวนทองถิ่นขึ้น คือ สุขาภิบาลหัวเมือง รศ. ๑๒๔ (พ.ศ. ๒๔๔๘) จัดตั้ง “การสุขาภิบาลทาฉลอม” ขึ้น
ดวยความสําเร็จและความรวมมือจากทุกฝายทั้งในดานรัฐบาลและประชาชนในทองถิ่น ดําเนินกิจการทองถิ่น โดยกลุม
ผูนําทองถิ่นเองเปนครั้งแรกสุขาภิบาลทาฉลอม จึงเปนองคกรแรกในประเทศไทยที่มีลักษณะเปนองคกรปกครองตนเอง
ของประชาชนในทองถิ่น และในป พ.ศ.๒๕๓๗ก็ไดมีการปรับปรุงการบริหารสวนทองถิ่นในสวนพ้ืนที่ ขององคการบริหาร
สวนจังหวัด ใหมีการบริหารสวนตําบลขึ้น เปนองคการบริหารสวนตําบล  (อบต.) ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ปจจุบันกระทรวงมหาดไทย ไดประกาศจัดตั้งแลวทั่วประเทศ ๖,๓๙๗แหง ซึ่งนับวา 
เปนองคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบใหมที่เล็ก และใกลชิดประชาชนในทองถิ่นมากที่สุดดวยเหตุนี้ คุณคาและความสําคัญ
ของการปกครองทองถิ่น มีดังนี้  

๑.การปกครองทองถิ่นชวยสนองตอบตอปญหาและความตองการของชุมชนภายในทองถิ่น องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนหนวยทางการปกครองจํานวนเล็กๆ ที่มีมากมายกระจายอยูทั่วประเทศ โดยพ้ืนที่เหลานั้นยอมมีความ
แตกตางกันไปตามลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผูคนในทองถิ่นนั้นๆ ทําใหการบริหารและการ
ปกครองที่มีลักษณะของการรวมศูนยอํานาจอยูที่รัฐบาลเพียงแหงเดียว ไมสามารถที่จะตอบสนองตอความตองการและ
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนั้นๆ จึงจําเปนตองกระจายระบบงานใหมีลักษณะคลองตัวและปรับตัวใหยืดหยุน นั่นก็คือ 
การสรางหนวยการปกครองที่เรียกวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือใหมาจัดทําบริการและแกปญหาของประชาชนใน
ทอง ถิ่น และยังจะเปนการสรางเสริมความเขมแข็งใหกับหลักความรับผิดชอบตามระบอบ ประชาธิปไตย (Democratic 
Accountability) 

๒. การปกครองทองถิ่นเปนโรงเรียนประชาธิปไตยในระดับรากหญา ระบบการปกครองทองถิ่นจะตองมีการ
เลือกตั้ง มีระบบพรรคการเมืองระดับทองถิ่น มีการตอสูและการแขงขันในทางการเมือง ตามวิถีทางและตามกติกา ใน
ที่สุดก็จะทําใหประชาชนเขาใจถึงระบบการปกครองตนเอง เขาใจถึงบทบาทหนาที่ของแตละฝายที่อยูภายใตโครงสราง
ทางการบริหาร ไมวาจะเปนฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร และที่สําคัญคือการเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของประชาชน และ
ในที่สุดจะทําใหเกิดการพัฒนาทางการเมืองได และการที่ปกครองทองถิ่นชวยสรางเสริมความรูความเขาใจในทาง
การเมือง ถือไดวาเปนสถาบันฝกสอนประชาธิปไตยใหประชาชน 

๓.สรางการมีสวนรวม (Participation) การมีอยูของรัฐบาลในระดับทองถิ่น หรือในระดับภูมิภาค ยอมเอ้ือตอ
ประชาชนในการเขามามีสวนรวมในทางการเมืองไดมากกวา เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการ
เมืองในระดับชุมชนของ ตน และการเขามาบริหารกิจการสาธารณะตาง ๆ ภายในชุมชนดวยตัวเอง จะเปนผลให
ประชาชนเหลานี้ไดเรียนรูและมีประสบการณในทางการเมืองการ ปกครองตามหลักการปกครองตนเอง และนําไปสูการ
เติบโตของ ความเปนพลเมืองในหมูประชาชน 

๔.สรางความชอบธรรม (Legitimacy) ความหางไกลทั้งในทางภูมิศาสตรและในทางการเมือง ยอมทําใหการ
ตัดสินใจโดยสถาบันทางการเมืองที่หางไกลออกไปจากชุมชนทองถิ่น อาจจะไมไดรับการยอมรับ ในทางตรงกันขามหาก
การตัดสินใจกระทําในระดับชุมชนทองถิ่น มีแนวโนมที่จะไดรับการยอมรับและเปนการสมเหตุสมผลมากกวา ทําใหการ
ตัดสินใจในทางการเมืองการปกครองนั้นมีความชอบธรรม 
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๕.ดํารงหลักเสรีภาพ (Liberty) หากอํานาจทางการเมืองการปกครองถูกรวบอยูที่ศูนยกลางมากเกินไป 
เปนไปไดที่จะเกิดการใชอํานาจในทางที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของปจเจกบุคคล และสรางความเสียหายใหกับสังคมโดยรวม
ไดงาย ในทางตรงขาม การกระจายอํานาจจึงเปนมรรควิธีหนึ่งในการปกปองเสรีภาพของปจเจกบุคคล โดยการทําให
อํานาจมีการกระจัดกระจายออกไป อันจะนําไปสูการสรางโครงขายของการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน 
(Checks and Balances) ระหวางศูนยกลางกับพ้ืนที่นอกศูนยกลาง 

เทศบาลตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนหนวยงานราชการของรัฐ สังกัดกระทรวงมหาไทย 
ที่ใหบริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งมีเนื้อที่โดยประมาณ 14,810 ไร หรือประมาณ23.696 ตาราง
กิโลเมตร มีหมูบานในเขตความรับผิดชอบจํานวน 11 หมูบานมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 12,635 คน๑ในการบริหาร
เทศบาลตําบลนั้น ผูมีอํานาจหนาที่ในการบริหารงานตามกฎหมายไดแก คณะผูบริหารเทศบาลตําบล และรองนายก
เทศบาลตําบล อีก ๒ คน เปนผูรับผิดชอบในการบริหาร ตามมติของสภาเทศบาลตําบล๒ดังนั้นการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลอรัญญิกอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลว มีประสิทธิภาพหรือไร
ประสิทธิภาพก็อยูที่คณะผูบริหารสวนตําบลวามีทิศทางและกําหนดนโยบาย ดานการจัดทําแผนปฏิบัติการ ดานการ
จัดการ ดานการเงินและงบประมาณและจัดทํารายงานหรือไม 

ดังนั้นจะเห็นไดวา การบริหารกับรัฐประศาสนศาสตร หรือเรียกกันทั่วๆไปวา “การบริหารราชการแผนดิน” 

หรือ “การบริหารรัฐกิจ” มีความสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการทํางานของรัฐไมวาจะเปนการบริหารงานตั้งแตระดับชาติ 
จังหวัด อําเภอ ตําบล จนถึงหมูบาน ซึ่งมีหลักการและกระบวนการบริหารที่มีความสําคัญ ที่เรียกวา POSDCoRB ที่มี
องคประกอบสําคัญ ๗ ประการ คือ การวางแผนงาน การจัดองคการการบริหารงานบุคคลการวินิจฉัยสั่งการ การ
ประสานงาน การเสนอรายงาน และการจัดทํางบประมาณ หากนํามาประยุกตใชจะทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
เพราะเปนหลักการของการบริหารที่ดี 

๒. ความหมายของรัฐประศาสนศาสตร 

รัฐประศาสนศาสตร มาจากคําวา Public Administrationพิจารณาได ๒ ลักษณะ คือ เปนการพิจารณาใน
ฐานะที่เปนสาขาวิชา หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการบริหารงานของภาครัฐ และเปนการพิจารณาใน
ฐานะที่เปนกิจกรรม หมายถึง การบริหารงาน หรือดําเนินงานขิงภาครัฐ ซึ่งมีหนวยงานที่มีบทบาท หนาที่ในการดําเนิน
กิจกรรมครอบคลุมดานตางๆ อยางกวางขวางกระจายทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้มีขอบขายและเนื้อหาที่เกี่ยวของ
ครอบคลุมกวางขวางจนอาจกลาวไดวาเปนสาขาวิชาที่มีลักษณะสหวิทยาการ นําเอาความรูจาสาขาวิชาตางๆ มา
ประมวลผล หรือประยุกตใชในการบริหารงานภาครัฐ๓ 

รัฐประศาสนศาสตร เปนการบริหารภาครัฐเปนกิจกรรมที่สนใจการเมือง การกําหนดนโยบาย มักเนนสาขา
การบริหารของภาครัฐ แตกตางจาการบริหารเอกชนและเกี่ยวของกับการนํากฎหมายไปปฏิบัติ เกี่ยวพันธกับความเปน
สาขาของรัฐประศาสนศาสตรในแงที่ตองใชความรูในเชิงทฤษฎีทางการจัดการ การเมืองและกฎหมายเพ่ือดําเนินการ

                                         

๑กองวิชาการและแผนงาน, แผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลอรัญญิก พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑, (พิษณุโลก: เทศบาลตําบล
อรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, ๒๕๕๙), (อัดสําเนา). 

๒สุวิทย ยิ่งวรพันธุ, ยุทธศาสตรการบริหารของสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) , พิมพครั้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร: เท็กซ แอนด เจอรนัล พลับลิเคช่ัน, ๒๕๔๒), หนา ๓๒ - ๓๕. 

๓บูฆอรี ยีหมะ, ผศ.ดร., ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร , พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หนา ๒๘๒, ๒๘๔. 



๖๙๕ 

 

ตามที่ไดรับมอบหมายจากฝายตางๆ ไดแก ฝายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ เพ่ือทําหนาที่กํากับดูแลและใหบริการ
สังคมท้ังหมดหรือสวนใดสวนหนึ่ง๔ และเปนศาสตรที่เก่ียวของกับการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีดังตอไปนี้ 

1. การเมืองและนโยบายสาธารณะ โดยมีสาระสําคัญครอบคลุม 3 เรื่องดวยกัน คือ 
1.1 ความสัมพันธระหวางการเมืองกับการบริหารไดชี้ใหเห็นถึงการนําปจจัยการเมืองเขามาพิจารณา

ประกอบ เนื่องจากลักษณะเฉพาะของการบริหารรัฐกิจจะตองมีการปฏิสัมพันธกับระบบยอยของระบบการเมือง เชน 
ความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร ความสัมพันธระหวางฝายตุลาการกับฝายบริหาร ความสัมพันธ
ระหวางพรรคการเมืองกับฝายบริหาร ความสัมพันธระหวางกลุมผลประโยชนกับฝายบริหาร ความสัมพันธระหวาง
นักการเมืองกับขาราชการประจํา เปนตน 

1.2 นโยบายสาธารณะการศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะเพ่ือนําไปสูการนํานโยบายไปสูกา ร
ปฏิบัติ การประเมินผลนโยบายหรือการวิเคราะหขอมูลปอนกลับที่มีความสําคัญตอการกําหนดนโยบาย และรวมถึง
การศึกษาในเรื่องของคานิยมเพ่ือนําไปสูการกําหนดแนวทางตัดสินใจ ซึ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับนักบริหาร 

1.3 คานิยม มีสําคัญ ๆ เชน ประสิทธิภาพ ประโยชนสาธารณะ คุณธรรมของนักบริหารจริยธรรม 
ประชาธิปไตย ความเสมอภาคทางสังคม ความรับผิดชอบ การตอบสนองความตองการของประชาชน ความซื่อสัตยสุจริต 
และการรักษาความลับของทางราชการ เปนตน 

2. ทฤษฎีองคการ โดยถือเปนวิชาที่ตองอาศัยความรูจากพฤติกรรมศาสตรซึ่งหมายถึง การมีวิชาสังคมวิทยา 
จิตวิทยาสังคม และมานุษยวิทยาเปนวิชาพ้ืนฐาน ทั้งนี้กรอบทฤษฎีองคการสามารถแยกออกไดเปนกลุมทฤษฎีใหญ 3 
กลุม คือ 

2.1 กลุมทฤษฎีที่อาศัยการใชหลักเหตุผล ซึ่งประกอบไปดวย สํานักองคการขนาดใหญที่มีแบบแผน 
และสํานักกระบวนการบริหารและการใชเกณฑในการบริหารรวมถึงสํานักการวินิจฉัยสั่งการ โดยกลุมนี้อาศัยโครงสราง
และความเปนเหตุเปนผล 

2.2 กลุมทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของคน ซึ่งประกอบไปดวย สํานักมนุษยสัมพันธและสํานักมนุษยนิยม 
ทั้งสองสํานักนี้เนนความสําคัญของตัวแปรที่เก่ียวของในปจจัยเรื่องของ “คน” 

2.3 กลุมทฤษฎีระบบเปด ซึ่งประกอบไปดวย สํานักระบบ และสํานักทฤษฎีสถานการณ โดยในสํานักนี้
เนนในเรื่องของสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางองคการกับสิ่งแวดลอมและความสัมพันธของระบบยอยตาง ๆ เปนตน 

3. เทคนิคการบริหาร เทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการบริหารรัฐกิจสวนหนึ่งมาจากวิทยาการจัดการ(Management 
Science) โดยทั่วไปเปนเทคนิคที่อาศัยคณิตศาสตร สถิติเศรษฐศาสตร และวิศวกรรมศาสตร เปนเทคนิคที่ไมมีเรื่องคน
เขามาเกี่ยวของ มีความเปนวิทยาศาสตรสูง เชน การวิจัยปฏิบัติการ (Operations Research) การวิเคราะหระบบ 
(Systems Analysis) การวิเคราะหขายงาน (Network Analysis) การวินิจฉัยสั่งการ (Dcision-making) ทฤษฎีเกี่ยวกับ
คิว (Queing theory) สถานการณจําลอง (Simulation) การวิเคราะหตนทุนและกําไร (Cost-benefit Analysis) เปน
ตน๕ 

รัฐประศาสนศาสตรหรือบริหารรัฐกิจ(Public Administration) พิจารณาได เปน ๒ นัย คือ ในฐานะเปน
สาขาวิทยาการศึกษา (Discipline of Study) เรียกวาวิชารัฐประศาสนศาสตรหรือวิชาบริหารรัฐกิจ ซึ่งเปนวิชาที่ศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐเปนศาสตรหรือวิชาการ ซึ่งสามารถศึกษาไดอยางเปนระบบมีกฎเกณฑและหลักการ และ
ในฐานะที่ เปนกิจกรรม (Activities) ซึ่งมีความหมายตรงกับคําวาการบริหารงานสาธารณะ หรือกิจกรรมการบริหารงาน
สาธารณะซึ่งครอบคลุมทั้งการบริหารราชการ ทั้งราชการพลเรือนและทหาร เปนกิจกรรมที่ราชการปฏิบัติและตอง
                                         

๔เรืองวิทย เกษสุวรรณ, รศ.ดร., ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
บพิธการพิมพ จํากัด, ๒๕๕๔), หนา ๘. 

๕อุทัย เลาหวิเชียร,รัฐประศาสนศาสตร: ลักษณะวิชาและมิติตางๆ, พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพที พี เอ็น 
เพรส, ๒๕๔๓), หนา ๓๘-๔๒.  



๖๙๖ 

 

ปฏิบัติ๖ และยังเปนกิจกรรมทั้งปวงของฝายบริหารไมวาจะเปนการปกครอง สวนกลาง การปกครองมลรัฐหรือการ
ปกครองสวนทองถิ่น ที่สําคัญก็คือไมรวม เอางานของฝายนิติบัญญัติและตุลาการไวดวยกัน๗ทั้งนี่รัฐประศาสนศาสตรตาง
จากรัฐศาสตร ตรงที่เนนโครงสรางและพฤติกรรมของราชการและมีระเบียบวิธีวิทยาของตัวเอง และตางจากศาสตรการ
บริหารตรงที่การใชเทคนิคประเมินผลกับองคการไมแสวงหากําไร สนในแตผลประโยชนสาธารณะในการตัดสินใจและ
พฤติกรรมการบริหารนอยกวารัฐประศาสนศาสตร๘ 

กลาวโดยสรุป การดําเนินงานของภาครัฐหรือระบบ ราชการ เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของรัฐหรือรัฐบาลที่
วางไวเปนกิจกรรมหรือ การดําเนินงานของทั้งฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติและฝายตุลาการที่จะทําให นโยบายแหงรัฐ
บรรลุผลสําเร็จ ซึ่งโดยทั่วไปจะเขียนภาษาอังกฤษดวยอักษรนํา หนาตัว P และ A ใหญ คือ Public Administration 
สําหรับการบริหารรัฐกิจ หรือการบริหารราชการ เปนสวนหนึ่งที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน กิจกรรมตางๆ ที่ รัฐปฏิบัติเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะ หรือเพ่ือประชาชนโดยสวนรวม รัฐประศาสนศาสตรมีลักษณะที่เปนสังคมศาสตรประยุกต มีองค 
ความรู ที่เชื่อมโยงกับสาขาวิชาอ่ืนๆ เชน รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมศาสตร จิตวิทยา มนุษยศาสตร จึงทําใหสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตรมีลักษณะที่ เปนสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ทําใหนักบริหารงานภาครัฐและฝายปฏิบัติ ตองมีองค
ความรู ที่รอบดาน ในการพัฒนาองคการ ระบบราชการ การบริการ สาธารณะใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนที่
ยอมรับของประชาชน ในสถานการณสภาพแวดลอมปจจุบัน 

๓. ความหมายของการบริหาร 

การบริหาร (Administration) เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานขององคการ เพราะเปน
เครื่องมือสําคัญที่จะชี้ใหเห็นความสําเร็จ หรือความลมเหลว ความมีประสิทธิภาพหรือความไรประสิทธิภาพของหนวยงาน 
การบริหารเปนเครื่องบงชี้ใหทราบถึงความเจริญกาวหนาของสังคม ความกาวหนาของวิทยาการตางๆ การบริหารเปน
มรรคที่สําคัญจะนําไปสูความกาวหนา การบริหารเปนลักษณะการทํางานรวมกันของกลุมบุคคลในองคการซึ่งมีการ
วินิจฉัยสั่งการ นักบริหารจะตองคํานึงถึงปจจัยสิ่งแวดลอมตางๆ การวินิจฉัยสั่งการเปนเครื่องแสดงใหทราบถึง
ความสามารถของนักบริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจําวันของมนุษยไมวาในครอบครัวหรือ
องคการใดยอมเกี่ยวของกับการบริหารอยูเสมอ ดังนั้น การบริหารจึงเปนเรื่องที่นาสนใจและจําเปนตอการที่จะดํารงชีวิต
ของมนุษยในสังคม มีนักบริหาร นักวิชาการ และนักการศึกษามากมายหลายทานไดใหความหมายของการบริหารไวหลาย
ทัศนะ ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 

การบริหารหมายถึงกระบวนการมีการวางแผนการจัดองคการการสั่งการและการควบคุมซึ่งจะทําใหงาน
ดําเนินไปไดอยางเรียบรอยและกระบวนการตางๆเหลานี้ลวนเกี่ยวของสัมพันธกันอยางใกลชิดเสมอ ๙และยังเปนการ
กําหนดแนวทางหรือนโยบายการสั่งการการอํานวยการการสนับสนุนและการตรวจสอบใหผูปฏิบัติสามารถดําเนินงานให
ไดตามเปาหมายที่ตองการ๑๐เพ่ือใหกลุมบุคคลที่ทําหนาที่วางแผนการจัดการ จัดคนเขาทํางาน สั่งการและควบคุมการ
ทํางานใหกิจกรรมขององคการดําเนินไปตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ โดยอยูบนพ้ืนฐานของปจจัยในการ
บริหาร๑๑ในขณะเดียวกันยังเปนกระบวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการโดยอาศัยหนาที่ทางการบริหาร

                                         

๖Dwight Waldo, The Study of Public Administration, (New York: Random House, ๑๙๕๕), pp. ๒-๕. 
๗Simon, Herbert A. et. al., Public Administration, (New York: Alfred A. Knopf, ๑๙๖๑),p. ๗. 
๘Nicholas Henry, Public Administration and Public Affairs, (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, ๑๙๗๕), pp. ๙๘-๑๐๑. 
๙ปราชญากลาผจญและสมศักดิ์คงเที่ยง, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ, ๒๕๔๕), 

หนา๑๒.  
๑๐ มั ล ลิ ก า ต น ส อ น , ก า ร จั ด ก า ร ยุ ค ใ ห ม ,(ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร : เ อ ก ซ เ ป อ ร เ น็ ท จํ า กั ด , ๒ ๕ ๔ ๔ ), 

หนา๑๐.  
๑๑ยุทธ กัยวรรณ, การบริหารการผลิต, (กรุงเทพมหานคร: พิมพดีจํากัด, ๒๕๔๗), หนา ๑๙. 
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ที่สําคัญคือการจัดการองคการการวางแผนการติดตามและการควบคุม๑๒หรือเปนกิจกรรมตางๆที่บุคคลตั้งแต ๒คนขึ้นไป
นําทั้งศาสตรและศิลปมาใชในการทํางานรวมกันเพ่ือความสําเร็จในเปาหมายขององคการที่กําหนดไวโดยอาศัยปจจัยการ
บริหารอยางเหมาะสมและใชกระบวนการบริหารอยางมีระบบการบริหารหรือการจัดการ หมายถึง ศิลปะในการใชคน เงิน 
วัสดุอุปกรณขององคการและนอกองคการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ๑๓ 

การบริหารมีความหมาย ๒ นัย คือ ๑) คําวา บริหาร มาจากภาษาบาลี ปริหาร มาจากศัพทวา ปริ แปลวา 
รอบ และ หร ธาตุในความนําไปดังนั้น คําวา บริหาร จึงแปลวา นําไปโดยรอบ อีกสํานวนหนึ่ง คําวา บริหาร แปลวา ออม
หนี, หลีกหนี, หลบหนี ดังในประโยคภาษาบาลีวา “ปฺหํ ปริหริตํ สมตฺโถ” แปลวา สามารถเพ่ือการออมหนี หลีกหนี 
หลบซึ่งปญหา หรือแปลวา (สามารถบริหารปญหา และนําปญหาไปโดยรอบหรือกําจัดปญหาใหหมดสิ้นไป๒) คําวา 
บริหาร แปลมาจากภาษาอังกฤษ วา Administer และ Administration แปลวาความหมายคือ การปกครอง ดําเนินการ 
อํานวยการ จัดการ จัดให วาง สงเสริม และบํารุง๑๔ 

การบริหารจัดการ(Management)หมายถึงกระบวนการของการมุงสูเปาหมายขององคการจากการทํางาน
รวมกันโดยใชบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ หรือกระบวนการออกแบบและรักษาสภาพแวดลอมที่บุคคลทํางานรวมกันในกลุม
ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพทรัพยากรทางการบริหารจัดการ6M’S (Management resources)
ประกอบดวย๑) คน(Man)๒) เงิน(Money)๓) วัตถุดิบ(Material)๔) เครื่องจักร(Machine)๕) วิธีการจัดการ(Method)๖) 
ตลาด(Market)๑๕ 

การบริหารยังหมายถึง การบริหารโดยทั่วไปคือกระบวนการทํางานรวมกันกับผูอ่ืนหรือโดยผูอ่ืนเพื่อใหสัมฤทธิ์
ผลเปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ๑๖“Management”หมายถึงศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับ
ผูอ่ืน๑๗การนําไปสูกระบวนการของการทํากิจการที่มีการวางแผน(Planning)การอํานวยการ(Directing)และความรวมมือ
(Coordinating)โดยเฉพาะกิจกรรมดานเศรษฐกิจ๑๘การขับเคลื่อนงานภายในองคกรใหเดินไปขางหนาโดยอาศัยผูอื่นดวย
การเปนผูนํา(Leadership)การแนะแนว(Guiding)และการกระตุน(Motivative)ความเพียรของผูอ่ืนเพ่ือสูเปาหมายของ
องคกรและยังรวมไปถึงการใหกําลังใจ(Inspiring)การสื่อสาร(communicating)การวางแผน(Planning)และการจัดการ
(Management)๑๙ 

กลาวโดยสรุป การบริหารเปนเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินงานขององคกร เพราะ
เปนเครื่องมืออันสําคัญในอันที่จะชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จ หรือลมเหลว ความมีประสิทธิภาพ หรือความไรประสิทธิภาพ
ของหนวยงาน การบริหารเปนเครื่องบงชี้ใหทราบถึงความเจริญกาวหนา การบริหารเปนลักษณะการทํางานรวมกันของ
กลุมบุคคลในองคการ มีลักษณะการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหารจะตองคํานึงถึงปจจัยสิ่งแวดลอมตางๆ เพราะการวินิจฉัยสั่ง
การเปนเครื่องแสดงใหทราบถึงความสามารถของนักบริหารและการเจริญเติบโตของการบริหาร ชีวิตประจําวันของมนุษย
ไมวาในครอบครัวองคกรใดยอมเกี่ยวของกับการบริหารอยูเสมอ ดังนั้น การบริหารจึงเปนเรื่องที่นาสนใจและจําเปนตอ
การที่จะดํารงชีวิตของบุคคลในสังคม 
                                         

๑๒วิโรจนสารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา,(กรุงเทพมหานคร: ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หนา๑. 
๑๓สมคิด บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕), หนา ๖๑. 
๑๔สิรภพ เหลาลาภะ, พุทธศาสตรการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๕), หนา ๑๔๐. 
๑๕ศิริวรรณเสรีรัตนและคณะ, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทธรรมสารจํากัด, ๒๕๔๕), หนา๑๘. 
๑๖Sergiovanni, T.J. & Carver, F.D., The school executive: A theory of administration,(New York: Harper & 

Row, ๑๙๘๗), p. ๕.  
๑๗Don Hellriegel, Management,(third edition, AddisonWesley Publishing Company. lnc., ๑๙๘๒), p. ๖. 
๑๘Dale Yoder, Personnel Principles and Policies, (fourth printing, Englewood Cliffs: New Jersey Prentice - 

Hall, lnc. ๑๙๕๖), p. ๗.  
๑๙E.N. Chapman, Supervisor Survival Kit, (second edition, California: Science Research Associates lnc., 

๑๙๙๕), p. ๓. 
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๔. การบริหารของเทศบาลตําบลอรัญญิก 

เทศบาลตําบลอรัญญิก ตั้งอยูเลขท่ี ๙๑๑/๙หมูที่ ๓ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐มี
เนื้อที่โดยประมาณ ๓๐.๗๘ตารางกิโลเมตร เปนการปกครองแบบทองถิ่น รูปแบบองคการบริหารสวนตําบลตั้งแตป พ.ศ. 
๒๕๓๙ตอมาในวันที่ ๒๔สิงหาคม ๒๕๕๕ไดจัดตั้งเปนเทศบาลตําบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๙
มิถุนายน ๒๕๕๕มีหมูบานในเขตความรับผิดชอบจํานวน ๑๐หมูบานคือ หมูที่ ๑ บานคลองคูณ หมูที่ ๒ บานสนามบิน
ใหม หมูที่ ๓ บานโคกชาง หมูที่ ๔ บานอรัญญิก หมูที่ ๕ บานคลองมหาดไทย หมูที่ ๖ บานหนองปลาคาว หมูที่ ๗ บาน
สะพานสาม หมูที่ ๘ บานโคกมะตูม หมูที่ ๙ บานพงศผกา หมูที่ ๑๐ บานชาวแพและ มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น ๒๙,๘๙๖ 
คน  

๔.๑. วิสัยทัศน 

บริหารจัดการดีมีการพัฒนาที่เขมแข็ง ประชาชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

๔.๒ ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสรางเครือขายทุกภาคสวน 

- สงเสริมการพัฒนาความสามารถการทํางานของบุคลากรใหเกิดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

- พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 

- สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงานทองถิ่น 

- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นและ เสริมสราง
ความเขมแข็งของประชาชนดานการจัดการตนเอง 

- พัฒนารายไดของเทศบาลเพื่อใหเพียงพอกับรายจายที่เพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ ๒ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

- สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

- สงเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ทุกชวงวัย เพื่อใหเกิดการเรียนรูทุกรูปแบบ 

- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอและทันสมัยตอการเรียนรู 
- จัดกิจกรรมทางศาสนาและการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สิทธิหนาที่ของพลเมืองใหแกเยาวชน 

ประชาชนทุกภาคสวน 

ยุทธศาสตรที่ ๓ดานการพัฒนาอาชีพและสงเสริมการทองเที่ยว 

- สงเสริมสนับสนุนการอบรม ใหความรู ดานการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได 
- สงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพดานการเกษตร 

- สงเสริมสนับสนุนการใหหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต 

- สงเสริมสนับสนุนแหลงทองเที่ยวตางๆ เพ่ือสรางงานสรางรายไดดานการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ ๔ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกมิติการพัฒนา 
- สนับสนุนกิจกรรมดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดทุกรูปแบบ 

- สงเสริมการจัดสวัสดิการ ใหความชวยเหลือ สนับสนุน สงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม เด็ก 
ผูสูงอายุ ผูยากไร ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

- สงเสริม สนับสนุน โครงการ/กิจกรรมการเสริมสรางสุขภาพ กีฬา และนันทนาการทุกรูปแบบ 

- สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณสุข การปองกันและแก ไขปญหาโรคติดตอและโรค
ระบาดตางๆ 
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- สงเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การรักษาความสงบ
เรียบรอย และการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตรที่ ๕ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- สงเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน และการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
อุดมสมบูรณ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 

- จัดระบบบําบัดน้ําเสียรวม กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพ่ือลดมลพิษทางสิ่งแวดลอม 

-  ส ง เสริมสนับสนุนการสรางจิตสํ านึกและกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ  และบํารุ งรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ ๖ดานคมนาคมขนสงและผังเมือง 
- กอสราง ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน และพ้ืนที่สาธารณะใหสะอาด เปนระเบียบ

เรียบรอย 

- จัดระเบียบการจราจร ปองกันอุบัติเหตุ เพ่ิมความปลอดภัยบนทองถนน และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการเดินทาง 

ยุทธศาสตรที่ ๗ดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

- กอสราง/ปรับปรุง/บํารุงรักษาระบบระบายน้ํา คู คลองตางๆ ใหพรอมใชประโยชน 
- กอสราง/ปรับปรุง/พัฒนาแหลงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร 

- สงเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต างๆ ใหครอบคลุมทั่วถึง และมี
มาตรฐาน 

๔.๓โครงสรางการบริหารงานของเทศบาลตําบลอรัญญิก 
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แผนภาพที่ ๑โครงสรางการบริหารงานของเทศบาลตําบลอรัญญิก๒๐ 

 

 

๕. การบริหารตามแนวทางรัฐประศาสนศาสตรของเทศบาลตําบลอรัญญิก 

ในที่นี้ไดนําแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร คือ “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” หรือ “กระบวนการ
บริหาร” ที่เรียกวา PAMS-POSDCoRB มาประยุกตใช โดยนํามาใชเปนแนวทางในการ “จัดกลุม” หรือ “ศึกษาวิ
เคราะห” ปญหาตางๆ ของหนวยงาน ภาครัฐ คือ เทศบาล 

การบริหารตามแนวทางรัฐประศาสนศาสตรของเทศบาลตําบลอรัญญิก หากนําหลักการ กระบวนการบริหาร
ที่มีองคประกอบสําคัญ ๗ ประการนี้ คือ การวางแผนงาน การจัดองคการ       การบริหารงานบุคคล การวินิจฉัยสั่งการ 
การประสานงาน การเสนอรายงาน และการจัดทํางบประมาณ หรือที่เรียกยอๆ วา POSDCoRB หากนํามาประยุกตใชจะ
ทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ เพราะเปนหลักการของการบริหารที่ดี ดังนี้ 

๑. การวางแผนงาน (Planning) คือ เทศบาลควรจะกําหนดแผนงานกิจการ เพ่ือให บุคลากรในเทศบาลมี
ทิศทางในการปฏิบัติงานหรือทํางานรวมกันอยางกลมกลืนไปในทางเดียวกัน และการวางแผนงานยังตองคํานึงถึง นโยบาย 
(Policy) ทั้งนี้เพ่ือใหแผนงานที่วางขึ้นไวมีความสอดคลองกันในการดําเนินงาน แผนเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการใชความรู

                                         

๒๐กองวิชาการและแผนงาน, แผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลทาทอง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑, พิษณุโลก: เทศบาลตําบลทาทอง
, ๒๕๕๙), (อัดสําเนา). 

เทศบาลตาํบลทาทอง 

นายกเทศมนตร ี สภาเทศบาลฯ 

ที่ปรึกษา เลขานุการ 

รองนายกฯ รองนายกฯ 

 

ปลัดเทศบาลฯ 

รองปลัดเทศบาลฯ 

สํานักปลดัเทศบาล กองคลัง 

กองการศึกษา กองวิชาการและแผนงาน 

กองชาง 
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ในทางวิชาการและวิจารณญาณวินิจฉัยเหตุการณในอนาคต แลวกําหนดวิธีการโดยถูกตองอยางมีเหตุมีผล เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองและสมบูรณ 

๒. การจัดองคการ (Organizing) คือ การจัดการโครงสรางของเทศบาลใหมีสายบังคับบัญชา ที่คลองตัว การ
เชื่อมสายบังคับบัญชาใหแนนแฟน และมีความจงรักภักดีตอเทศบาล เพ่ือสนับสนุนนโยบายของผูบริหารในระดับสูงเปน
อยางดี การจัดสวนงานภายในองคการ หรือวิธีการจัดการดวยเรื่องการจัดแบงสวนงานนี้ตองพิจารณาใหเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน เชน แบงงาน (Division of Work) เปน กรม กอง แผนก โดยอาศัยปริมาณงาน คุณภาพของงาน หรือ การจัด
ตามลักษณะของงานเฉพาะอยาง (Specialization)  

๓. การบริหารงานบุคคล (Staffing) คือ การสงเสริมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยในเทศบาล เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล การจัดการบุคลากรและเจาหนาที่มาปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการ
จัดแบงหนวยงานที่แบงไว เพ่ือใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถไดปฏิบัติงานใหเหมาะสม (Competent men for 
competent job) และรวมถึงการที่จะเสริมสรางและดํารงสัมพันธภาพในการทํางานของคนงานและพนักงานในเทศบาล
อีกดวย 

๔. การวินิจฉัยสั่งการ (Directing) คือ เทศบาลตองมีการวินิจฉัยสั่งการที่รวดเร็วแมนยํา รวมทั้งขอมูลขาวสาร
ที่ทันสมัย เพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหารเทศบาล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเทศบาล  

๕. การประสานงาน (Co – coordinating) คือ เปนการประสานงานในเชิงระบบในเทศบาล หรือ นอกระบบ
นอกเทศบาล เพ่ือใหเทศบาลสามารถดําเนินกิจการอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามนโยบายและวัตถุประสงคของเทศบาล 
เพ่ือแกไขปญหาความขัดแยง ทั้งในเทศบาลและนอกเทศบาล ทั้งนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและ
ราบรื่น หลักเกณฑและวิธีการที่จะชวยใหการประสานงานดีขึ้น เพ่ือชวยแกปญหาที่ขัดของในการทํางานซึ่งเปนเรื่องที่
ผูบริหารที่ตองบริหารจัดการ เพ่ือผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ ได ดําเนินงาน ประสานงาน เปนไปดวยความเรียบรอยและ
ราบรื่น 

๖. การเสนอรายงาน (Reporting) คือ เทศบาลจะตองมีการตรวจสอบขอมูลผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 
มีการรายงานขอมูลอยางสม่ําเสมอ และเปนขอมูลที่เปนมาตรฐาน เที่ยงตรง มีมาตรวัด รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เขามาสนับสนุนขอมูล จะทําใหการบริหารเทศบาลไดอยางแมนย่ํา รวดเร็วตอผูบริหาร ตลอดถึงการประชาสัมพันธ 
(Public Relations) รวมถึงการสื่อสารระหวางหนวยงานกับประชาชน หรือผูที่เกี่ยวของดวย ความสําคัญของรายงานนั้น
จะตองตั้งอยูบนรากฐานของความจริง 

๗. การจัดทํางบประมาณ (Budgeting) คือ เทศบาลควรจัดทําระบบบัญชี และงบประมาณเปน แบบ
มาตรฐาน ซึ่งสามารถตรวจสอบระบบบัญชี (Balance Sheet) ไดอยางมีระบบเพราะงบประมาณมีความสําคัญและมี
ความเสี่ยงตอการบริหารงานของเทศบาล ดังนั้นในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณตองวิธีการ แผนงาน เปนเครื่องมือใน
การควบคุมในการใชงบประมาณ และประชาชน 

POSDCoRB  มิใชเปนเพียง “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” หรือ “กระบวนการบริหาร” เทานั่น ยังมี
สวนชวยใหการบริหารงานของเทศบาลประสบความสําเร็จ มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น แต POSDCoRB ยังนํามาใชเปนแน
วทางในการ “จัดกลุม” หรือ “ศึกษาวิเคราะห” ปญหาตางๆ ของหนวยงานภาครัฐและเจาหนาที่ของรัฐไดอีกดวย และใน
บางกรณีอาจถือวาเปน “กรอบ แนวคิด” หรือ “แนวทาง” ในการนําเสนอการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ เชน 
เทศบาลและเจาหนาที่ของรัฐ “ตามสายตาของนักบริหาร” อยางเปนระบบ 

๖. สรุป 

การบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสบความสําเร็จและดําเนินการดวยดียอมจะสงผลใน
ทางบวกตอการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในระดับชาติ นี่คือความสําคัญในทางการเมืองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประการที่หนึ่ง สําหรับประโยชนในทางปฏิบัติ จะเปนผลดีตอหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐที่
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ในการปรับใชเพ่ืออํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น สามารถนําไปประยุกตใชได
อยางตรงประเด็น ครอบคลุม และกวางขวางในหลายสถานการณ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการวิเคราะหปญหาและการเสนอ
แนวทางแกไขหรือการเสนอแนวทางการพัฒนาหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐโดยคํานึงถึงสาเหตุของปญหา 
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การประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธร 

ทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน 

 

พระครูภาวนาโสภิต ว.ิ, ดร.* 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน** 

 

บทคัดยอ 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผูทําการวิจัยไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติง าน
ของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาการประยุกตใชหลักพุทธ
ธรรมในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน ๒) เพ่ือศึกษา
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง 
จังหวัดลําพูน ทําการรวบรวมขอมูลโดยการสอบถามกลุมประชากร จํานวน ๖๔ คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามประมาณคา ๕ ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามมีเพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุระหวางตั้งแต ๔๑ – ๕๐ ป สวนใหญมีสถานภาพสมรส มี

ระดับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ปฏิบัติงานในหนาที่ปองกันปราบปราม มีรายได ๒๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาทตอเดือน มี
ระดับชั้นสัญญาบัตรมากกวาชั้นประทวน มีประสบการณในการบวชหรือเขาปฏิบัติธรรม ๑-๓๐ วัน มีการนําหลักธรรม
พรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) มาใชในการปฏิบัติงานทุกๆ ขอ และใชรูปแบบหรือวิธีการในการปฏิบัติ
ธรรมเขาวัดทําบุญและเมื่อพิจารณาพบวาระดับความคิดเห็นสวนใหญนําหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในภาพรวมมาใชในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ย ๔.๓๔ และเม่ือแยกตามหัวขอของหลักธรรมพรหมวิหารสี่อันประกอบดวย เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา และมีระดับความคิดเห็นสวนใหญก็ยังนํามาใชในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุดเชนกัน คือ 
เมตตาที่คาเฉลี่ย ๔.๓๒ กรุณาที่คาเฉลี่ย ๔.๓๙ มุทิตาคาเฉลี่ย ๔.๓๗ อุเบกขาคาเฉลี่ย ๔.๓๑ ผูตอบแบบสอบถามยังมี
ขอเสนอแนะสนับสนุนใหนําหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ มาใชในการปฏิบัติงานอยางจริงจังในปจจุบันเพราะเปนหลักพุทธ
ธรรมที่เลือกประโยชนตอประชาชนผูมาใหบริการและเกิดความสงบสุขทางกายใจของตัวปฏิบัติเอง โดยผูบังคับบัญชาทุก
ระดับชั้นควรใหความสําคัญและเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูใตบังคับบัญชามีการจัดกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงใหมีคุณธรรม
จริยธรรมในภาพรวมอยางนอยใหขาราชการตํารวจไดเขาไปสัมผัสใหชวยพัฒนาในคุณคาของคุณธรรมจริยธรรมคูอยูกับ
สังคมไทยสืบไป 

คําสําคัญ : การประยุกต, การปฏิบัติงาน, ขาราชการตํารวจ 

Abstract 
In this study The research has studied the subject. The application of Buddhist principles in 

the performance of police officers.ThungHua Chang Police Station Ban ThungHua Chang Lamphun aims 
1) to study the effects of Buddhist minister in the performance of the Police Station ThungHua Chang. 
Ban ThungHua Chang Lamphun 2) to study the problems and suggestions in the performance of police 
officers. ThungHua Chang Police Station Ban ThungHua Chang Lamphun gathers information by querying 

                                         

* ผูวิจัย. 
** อุดหนุนการวิจัย 
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a population of 64 was used in this study was a questionnaire about the five statistics used in data 
analysis were percentage, average, and standard deviation. 

The study found that Answerer There are more males than females During the last 41-50 
years, the majority are married. Degree level qualification. Operational duties Suppression earn 20000-
30000 baht per month with the officers. More than noncommissioned experience in the priesthood 
or to practice leadership principles 1-30 days Carpet Cathedral 4 (detached compassion, sympathetic 
joy) used to practice every joint. And pattern or practice method to measure merit and considering that 
the majority opinion put the principle virtues 4thoverall in operational use in the most average of 4.34 
and when extracted. the main topic of the four cardinal virtues, including benevolence, sympathy and 
equanimity are the majority opinion was also used in practical applications in the most common 
example is the kindness to average 4.32 Please averaging 4.39 sympathy average bland, average 4.37 
4.31 respondents also suggested four cardinal virtues are encouraged to bring the principles used in 
current practice seriously because the Buddhist principles that benefit those people who choose to 
come. service and peace of mind, physical practices by supervisors at all levels should be a priority 
and set a good example to their subordinates to cultivate a promotion. Ethics as a whole, at least for 
police officers to experience the teachings of Lord Buddha as well. It should also be instilled to the 
family, colleagues and the community to help develop the moral values of a society based on Thailand 
future. 

Keywords:BuddhammmaApplication,performance of police officers,  
 

๑. บทนํา 
ดวยสํานักงานตํารวจแหงชาติไดพิจารณาเห็นวา ในปจจุบันมีขาราชการตํารวจไดรับการวิพากษวิจารณในทาง

ลบทั้งในดานวินัย แมวาสํานักงานตํารวจแหงชาติพยายามกระทําทุกวิถีทางใหขาราชการตํารวจเปนผูมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยยึดกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และวินัยตํารวจอยางเครงครัดในทุกระดับ แตมิ
อาจบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวอยางสมบูรณได ซึ่งการบรรลุผลสําเร็จจําเปนตองใหบุคคลที่มีคุณสมบัติเฉพาะเปนกรณีพิเศษ
แลว จะตองเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมตํารวจเปนเครื่องชี้นําทางในการปฏิบัติหนาที่ของการเปนผูพิทักษสั นติราษฎรที่
แทจริง เพื่อความผาสุกของประชาชนตามเจตนารมณที่สํานักงานตํารวจแหงชาติคาดหวังเอาไว๑ 

การกําหนดโครงสรางทางจริยธรรมของตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติไดพิจารณาแลวเห็นสมควรกําหนด
โครงสรางจริยธรรมตํารวจไวใหแนนอน โดยแบงองคประกอบของโครงสรางจริยธรรมตํารวจออกเปน ๕ สวน คือ สวนที่ 
๑ คุณธรรมตํารวจ สวนที่ ๒ คานิยมของตํารวจ สวนที่ ๓ อุดมคติของตํารวจ สวนที่ ๔ หลักการสําคัญสําหรับอาชีพ
ตํารวจ และสวนที่ ๕ ขอปฏิบัติสําหรับตํารวจ ซึ่งขาราชการตํารวจทุกคนตองเรียนรู ยึดถือ และปฏิบัติอยางเครงครัด๒ 

ในแนวทางพระพุทธศาสนามองวา การสรางสันติสุขโดยใชหลักพุทธธรรมเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาแก
สังคมไดเปนอยางดีและยั่งยืน ซึ่งปจจุบันในโลกโลกาภิวัตนยังสามารถนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาใหเจริญ
ยิ่งขึ้นได หลักพุทธธรรมจึงมีบทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตความเปนอยูของมนุษยในทุกดาน โดยเฉพาะหลักพรหมวิหารธรรม๓ 

                                         

๑ กรมตํารวจ, การกําหนดโครงสรางจริยธรรมและวิธีการเสริมสรางจริยธรรมตํารวจ คําสั่งกรมตํารวจ ที่ ๑๓๘๘/๒๕๒๕, 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานตํารวจแหงชาติ, ๒๕๒๕), หนา ๑. 

๒ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒. 
๓พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท

ธรรมิกจํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๑๒๔. 
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อันประกอบดวย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่บําบัดทุกข บํารุงสุกแก
ประชาชน 

สถานีตํารวจภูธรทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน สังกัดกองบังคับตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน กองบัญชาการตํารวจภูธร
ภาค ๕ สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีขอบเขตภาระหนาที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในอําเภอทุงหัวชาง จังหวัด
ลําพูน อยางไรก็ตาม การปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจของสถานีตํารวจภูธรทุงหัวชางที่ผานมา ไดรับการรองเรียนถึง
ความไมเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ ในดานการใหบริการ และการอํานวยความยุติธรรม อันเกิดจากการละเลยตอ
ระเบียบแบบแผนวินัยการปฏิบัติหนาที่ ที่ขาดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามกรอบปฏิบัติของขาราชการตํารวจ 

ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน โดยเลือกใชหลักพรหมวิหาร ๔ ประกอบการพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือนํา
ผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการกําหนดแผน นโยบายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของตํารวจที่อยูในสถานี
ตํารวจภูธรทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน ไดรูหลักวิธีการบําบัดทุกขบํารุงสุขแกประชาชนไดอยางเปนสุข สอดคลองกับวิสัยทัศน
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่วา “เปนตํารวจมืออาชีพเพ่ือความผาสุกของประชาชน” 

 

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 

๒.๑  เพ่ือศึกษาการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรทุงหัว
ชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน 

๒.๒ เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรทุงหัว
ชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน 

 

๓. ขอบเขตการวิจัย 

๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหาที่จะศึกษา 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยมุงเนนศึกษาการประยุกตใชหลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการปฏิบัติงาน

ของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน 

๓.๒ ขอบเขตดานประชากรไดแก  ขาราชการตํารวจสังกัด สถานีตํารวจภูธรทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัด
ลําพูน จํานวนทั้งหมด ๖๔ นาย อันประกอบดวยขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร จํานวน ๓๗ นาย ชั้นประทวน จํานวน ๒๗ 
นาย 

๓.๓ ขอบเขตดานสถานที่ ไดแก สถานีตํารวจภูธรทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน 

 

๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดทฤษฏีและผลงานที่เกี่ยวของนํามาจัดทําเปนกรอบแนวคิดการวิจัย 
ดังนี้ 
 



๗๐๖ 

 
 
แผนภาพที่ ๑กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

๕. วิธีดําเนินการวิจัย 

๕.๑ รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research)  

๕.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง 
๑) ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกขาราชการตํารวจสังกัด สถานีตํารวจภูธรทุงหัวชาง อําเภอทุงหัว

ชาง จังหวัดลําพูน จํานวนทั้งหมด ๖๔ นาย 

๒) กลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก ขาราชการตํารวจสังกัด สถานีตํารวจภูธร ทุงหัวชาง 
อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน จํานวนทั้งหมด ๖๔ นาย 

๕.๓ เครื่องมือการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  
 
๕.๔ การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และระดับการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการ
ปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) นํามาแจกแจงความถี่คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

 

๖. ผลการวิจัย 
๖.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
ขาราชการตํารวจสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๖๒นาย คิดเปนรอยละ ๙๖.๙ มีอายุระหวาง ๔๑– ๕๐ ป 

จํานวน ๓๒ นาย คิดเปนรอยละ ๕๐.๐๐มีสถานภาพสมรส จํานวน ๖๐ นาย คิดเปนรอยละ ๙๓.๘ มีการศึกษาระดับ

ตัวแปรตน 

 

ตัวแปรตาม 

ปจจัยสวนบุคคล 

๑. เพศ 

๒. สถานภาพ 

๓. อายุ 
๔. การศึกษา 
๕. ปฏิบัติงานในหนาที่ 
๖. รายไดตอเดือน 

๗. ระดับข้ันยศ 

๘. อายุการทํางาน 

๙. ประสบการณในการบวชหรือ
เขาปฏิบัติธรรม 

การประยุกตใชหลักพรหมวิหาร ๔ 

๑. เมตตา 
๒. กรุณา 
๓. มุทิตา 
๔. อุเบกขา 
 

ปญหา อุปสรรค 



๗๐๗ 

ปริญญาตรี จํานวน ๔๐ นาย คิดเปนรอยละ ๖๒.๕ มีรายไดตอเดือน ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๔๔ นาย คิดเปน
รอยละ ๖๘.๘ เปนระดับชั้นสัญญาบัตร จํานวน ๓๗ นาย คิดเปนรอยละ ๕๗.๘ มีประสบการณในการการบวชหรือเขา
ปฏิบัติธรรม    ๑-๓๐ วัน จํานวน ๒๖ นาย คิดเปนรอยละ ๔๐.๖ นําหลักธรรมพรหมวิหารมาใชทุกขอ จํานวน ๖๒ นาย 
คิดเปนรอยละ ๙๖.๙ และเขาวัดทําบุญ จํานวน ๔๒ นาย คิดเปนรอยละ ๖๕.๖ 

๖.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นของขาราชการตํารวจที่มีตอการประยุกตใชหลักธรรมในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน 

ขาราชการตํารวจ มีระดับความคิดเห็นตอการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ 
สถานีตํารวจทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน โดยคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x̄=๔.๓๔, S.D.= ๐.๕๗๐) และเมื่อจําแนกเปน
รายดาน พบวา  ดานกรุณา มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̄= ๔.๓๙, S.D.= ๐.๕๖๒) รองลงมาคือ ดานมุทิตา มีคาเฉลี่ย ( x̄=๔.๓๗, 
S.D.= ๐.๕๕๑) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด (x̄=๔.๓๑, S.D.= ๐.๕๖๕) ในดานอุเบกขา 

ขาราชการตํารวจ มีระดับความคิดเห็นตอการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ 
สถานีตํารวจทุงหัวชาง จังหวัดลําพูนในดานเมตตา โดยคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x̄=๔.๒๑, S.D.= ๐.๖๐๗) และเมื่อ
จําแนกเปนรายขอ พบวา  เมื่อใหบริการประชาชนดวยอัธยาศัยไมตรี มีมนุษยสัมพันธที่ดี โดยไมหวังสิ่งตอบแทน มี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ทานรูสึกเห็นใจ เมื่อเห็นผูอ่ืนกําลังมีความทุกขกายทุกขใจ และทานยิ้มแยมแจมใส พูดคุยอยาง
เปนมิตรกับทุกคน ตามลําดับ 

ขาราชการตํารวจ มีระดับความคิดเห็นตอการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ 
สถานีตํารวจทุงหัวชาง จังหวัดลําพูนในดานกรุณา โดยคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x̄=๔.๓๙, S.D.= ๐.๕๖๒) และเมื่อ
จําแนกเปนรายขอ พบวา  ทานใหคําแนะนําที่ดีอยางถูกตองและจริงใจ เมื่อมีผูมาขอความชวยเหลือ มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ทานดูแล เอาใจใส ชวยเหลือแกประชาชนในทุกๆ ดาน โดยไมละเลยเพิกเฉย และทานอํานวยความสะดวก
ใหกับผูมาติดตอราชการอยางไมเลือกปฏิบัติ ตามลําดับ 

ขาราชการตํารวจ มีระดับความคิดเห็นตอการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ 
สถานีตํารวจทุงหัวชาง จังหวัดลําพูนในดานมุทิตา โดยคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x̄=๔.๓๗, S.D.= ๐.๕๕๑) และเมื่อ
จําแนกเปนรายขอ พบวา  ทานยกยอง ชมเชย ชื่นชมผูประพฤติดี ปฏิบัติดีดวยความจริงใจ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
ทานรวมแสดงความยินดีกับความสําเร็จของผูอ่ืนอยางจริงใจ และทานรักษา/ใชทรัพยสินของทางราชการอยางทะนุถนอม
และประหยัด ตามลําดับ 

ขาราชการตํารวจ มีระดับความคิดเห็นตอการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ 
สถานีตํารวจทุงหัวชาง จังหวัดลําพูนในดานอุเบกขา โดยคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x̄=๔.๓๑, S.D.= ๐.๕๖๕) และ
เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา  ทานปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมาตามครรลองของกฎหมาย ไมเลี่ยงกฎหมายหรือให
คําแนะนําในสิ่งที่ไมชอบดวยกฎหมายที่ขัดตอคุณธรรมและศีลธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ เมื่อมีผูพูดถึงเพ่ือ
รวมงานในทางไมดี ทานจะรับฟงไว ยังไมปกใจเชื่อ แตจะตรวจสอบขอเท็จจริงใหความเปนธรรมกับทุกฝาย และเม่ือทาน
พบเห็นความขัดแยงระหวางเพ่ือนรวมงาน จะทําตัวเปนกลางรับฟงไวเพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงดวยใจที่เที่ยงธรรม 
ตามลําดับ 

 

๗. อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา การประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรทุง
หัวชาง จังหวัดลําพูน พบวา ขาราชการตํารวจมีระดับการนําหลักพุทธธรรมมาใชในการปฏิบัติหนาที่ตามหลักพรหมวิหาร 
๔ โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา 

จากการคนพบดังกลาว จัดวาขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมเปนผูมี
คุณธรรมที่อยูในระดับตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ทั้งนี้ เปนผลสืบเนื่องมาจากขาราชการตํารวจ 
สถานีตํารวจภูธรทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน ทุกนายไดรับการฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมกอนเขา รับการบรรจุเปน



๗๐๘ 

ขาราชการตํารวจและระหวางการปฏิบัติหนาที่อยางตอเนื่องตลอดจนขาราชการตํารวจจะตองประพฤติตนอยูในระเบียบ
วินัยของทางราชการอยางเครงครัด อีกทั้งยังแสดงใหเห็นวา ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นเอาใจใสดูแลความประพฤติของ
ขาราชการตํารวจอยางใกลชิดและจริงจังตอเนื่อง ทําใหเกิดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย ซื่อตรง สุจริต 
อยางมีความรับผิดชอบตอหนาที่ ที่เปนไปตามกฎเกณฑมาตรฐานขององคกร ซึ่งสอดคลองกับ เอ้ือจิตต  ตรีเพชร ๔ที่
ศึกษาวิจัยเรื่อง เหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบของขาราชการตํารวจอําเภอเมืองชลบุรี พบวา ระดับจริยธรรม
ของตํารวจตามโครงสรางจริยธรรมตํารวจไทยทางดานความรับผิดชอบของขาราชการตํารวจสังกัดสถานีตํารวจภูธร
อําเภอเมืองชลบุรีอยูในระดับมากที่สุด เนื่องมาจากขาราชการตํารวจเปนผูมีความรูความสามารถในงานสาขาตางๆ ที่
รับผิดชอบ โดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และวินัย รวมถึงตองปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนตอประชาชนอยาง
แทจริง ทั้งนี้ ผูบังคับบัญชาควรประพฤติเปนแบบอยางที่ดีในดานความมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ
ตาม ตลอดจนมีการฝกอบรม ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับผูใตบังคับบัญชาอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ นภดล  
เทียนเพิ่มพูน๕ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การปลูกฝงคุณธรรมสําหรับนักเรียนนายรอยตํารวจ ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของ
นายตํารวจฝายปกครองเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมที่ควรปลูกฝงใหแกนักเรียนนายรอยตํารวจดานคุณธรรม ไดแก ความ
มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ความขยันหมั่นเพียร การเสียสละ ความสามัคคี และรูปแบบวิธีการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม ไดแก ใหอาจารยเปนตัวอยางที่ดี อบรมโดยใชวิทยากรพิเศษที่มีประสบการณ จัดโครงการฝกรับใชประชาชนใน
ชนบท การเขียนบันทึกประจําวัน การทําความดี จากการที่ผูบังคับบัญชามีสวนสําคัญในการผลักดันใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ โดยนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานนั้น ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารควรมี
วิธีการในการกระตุนใหเกิดจิตสํานึกในหนาที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ตวงเพชร  สมศรี๖ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง วิธีการพัฒนาจริยธรรมของขาราชการตํารวจเชิงพุทธบูรณาการ พบวา ผูบังคับบัญชาควรประพฤติตัวเปน
แบบอยางที่ดีในการปฏิบัติราชการและการนําหลักพรหมวิหาร ๔ มาใชบูรณาการ โดยเนนพัฒนาจากภายในสูภายนอก 
เปนการฝกการมีคุณธรรมกอนจะนําไปสูการเปนคนดีของสังคมอยางถาวร ทําใหเกิดผลเปนผูนําตนแบบเปนตัวอยางที่ดี 
ดังนั้น ขาราชการตํารวจทุกระดับควรนําหลักพรหมวิหาร ๔ ที่ประกอบดวย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา มา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานเพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุกใหเกิดแกประชาชนอยางแทจริง 
 

๘. ขอเสนอแนะ 

๘.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

๑) ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาสถานีตํารวจ ควรจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรมใหกับ
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน อยางตอเนื่อง   อยางนอยไดมีโอกาสสัมผัสรสแหงพระธรรมคํา
สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาและเกิดการซึมซับความมีคุณธรรมจริยธรรมขึ้นภายในจิตใจ 

๒) นําหลักการประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการตํารวจทุกนายมาประเมิน 
เพ่ือใชประกอบในการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เชน การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตําแหนงการแตงตั้งโยกยาย เปน
ตน 

๓) สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตองใหความสําคัญในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมใหกับขาราชการตํารวจทุก
ระดับ ควรจัดทําโครงการที่จะสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยการนําหลักพุทธธรรมมาใชในการปฏิบัติหนาที่

                                         

๔ เอื้อจิตต  ตรีเพชร, เหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบของขาราชการตํารวจอําเภอเมืองชลบุรี, (กรุงเทพมหานคร: กราฟ
โกซิสเตมส), ๒๕๕๒. 

๕ นภดล  เทียนเพิ่มพูน, “การปลูกฝงคุณธรรมสําหรับนักเรียนนายรอยตํารวจ”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม), ๒๕๔๖. 

๖ ตวงเพชร  สมศรี, “วิธีการพัฒนาจริยธรรมของขาราชการตํารวจเชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖. 
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ราชการในทุกระดับทุกหนวยงานใหมากยิ่งขึ้น โดยเนนเนื้อหาสาระในทางพระพุทธศาสนา และสงเสริมใหขาราชการ
ตํารวจไดรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นเพ่ือเสริมทักษะความรูความสามารถ 

๘.๒ ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
๑) ควรศึกษาหลักพุทธธรรมดานอ่ืนที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ เชน อคติ ๔, 

สังคหวัตถุ ๔ เปนตน 

๒) ควรศึกษาแรงจูงใจที่ประเมินจากการนําหลักพุทธธรรมมาใชในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ
ทุกระดับ 

๓) ศึกษาวิจัยของขาราชการตํารวจที่สังกัดหนวยอ่ืน เพ่ือนําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานหรือจัดทําแผนงาน โครงการอันจะนําไปสูกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพตอไป 
 
เอกสารอางอิง 

 

(๑) หนังสือ 
กรมตํารวจ.การกําหนดโครงสรางจริยธรรมและวิธีการเสริมสรางจริยธรรมตํารวจ คําสั่งกรมตํารวจ ที่ ๑๓๘๘/๒๕๒๕.

กรุงเทพมหานคร: สํานักงานตํารวจแหงชาติ, ๒๕๒๕. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต).พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม.พิมพครั้งที่ ๑๒.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท

ธรรมิกจํากัด, ๒๕๔๖. 
เอ้ือจิตต  ตรีเพชร.เหตุผลเชิงจริยธรรมดานความรับผิดชอบของขาราชการตํารวจอําเภอเมืองชลบุรี.กรุงเทพมหานคร: กราฟ

โกซิสเตมส, ๒๕๕๒. 
 

(๒) วิทยานิพนธ 
ตวงเพชร  สมศรี.“วิธีการพัฒนาจริยธรรมของขาราชการตํารวจเชิงพุทธบูรณาการ”.วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.

บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
นภดล  เทียนเพ่ิมพูน.“การปลูกฝงคุณธรรมสําหรับนักเรียนนายรอยตํารวจ”.วิทยานิพนธ     ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.

บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๔๖. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑๐ 

 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลบานโฮงอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 

                                                                              ดร.ศรีธน  นันตาลติ 

                                                                    

บทคัดยอ 

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ๒ ประการ คือ ๑. เพ่ือศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ๒. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคของการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ เก็บรวบรวม
ขอมูลกลุมตัวอยางเปนบุคลากรของเทศบาลตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ในป พ .ศ.๒๕๕๘ จํานวน ๔๐ 
คน  ผูใหขอมูลสัมภาษณจํานวน ๓ กลุม ไดแก ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และเจาหนาที่บุคลากรสวนราชการ 

         ในการศึกษานี้ผูวิจัยไดศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ๑๐ หลัก คือ ๑) หลักนิติธรรม ๒) หลัก
คุณธรรม ๓) หลักความโปรงใส ๔) หลักการมีสวนรวม ๕) หลักความรับผิดชอบ  
๖) หลักความคุมคา ๗) หลักความเสมอภาค ๘)หลักความสอดคลอง ๙)การมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร๑๐) การควบคุม
การคอรับชั่น 
       ผลการวิจัยพบวาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัด
ลําพูน นําแนวทางตามหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบริหารทั้งหมด ๑๐ หลัก โดยฝายบริหารจะเนนการนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาใชในการกําหนดนโยบาย การวางแผน   แผนพัฒนา และโครงการตางๆ ฝายนิติบัญญัติจะตรวจสอบดวย
หลักดวยหลักธรรมาภิบาล  หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม ทํางานดวยความรับผิดชอบ ฝายเจาหนาที่บุคลากร
สวนราชการบริหารจัดการงาน ปฏิบัติงานในหนวยงานอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติเสมอภาคกันทั้งในดานความ
คิดเห็นที่แตกตางที่ตองยอมรับดวยเหตุผล รวมถึงการบริการประชาชนที่มาติดตอรับบริการ                           
คําสําคัญ: การบริหาร,ธรรมาภิบาล,เทศบาลตําบล 

 

ABSTRACT 

  This research has two main objects:      1. To study administration in accordance with 
the good government of Ban Hong Subdistrict Municipality, Ban Hong district, Lamphun Province 2. To 
study the problem and difficulties of administration     in  accordance  with  the  good  government  of  
Ban Hong Subdistrict Municipality, Ban Hong district, Lamphun Province    instruments used in research,    
the interview collected data samples of staffs Ban Hong Subdistrict Municipality, Ban Hong district, 
Lamphun Province in 2558   were 40 samples of personal Ban Hong Subdistrict Municipality, Ban Hong 
district, Lamphun Province, the data from interviews of three groups: the executive, legislature, 
Government officials and personnel. 
  In this research, the researcher studied the principles of good government  of  Ban Hong  
Subdistrict  Municipality, Ban Hong district, Lamphun Province, good government of Ban Hong Subdistrict 
Municipality, Ban Hong district, Lamphun Province mainly good governance tenth digit is 1) the rule of 
law  2) the moral  3) transparency  4) involvement     5) main responsibility  6) the value  7) Equality  
8) main line   9) to a strategic vision 10) control of corruption. 
  The results showed that the administration of the principles of good governance  of  Ban 
Hong  Subdistrict  Municipality,  Ban Hong district, Lamphun Province  adopted  by  good  governance. 
Applies to all 10 major executive  management  will focus on good  governance principles used on 
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policies  planning development  and  projects. Lawmakers  will  review  the main good governance. 
Transparency The principle involved working responsibility  Department  personnel,  government  
officials   Management Operational agencies equally. Equally without discrimination in terms of the 
difference  must  be  accepted  with  cause and effect. Including the public service who requested 
service. 
Keywords: Administration,good government 
 
๑.บทนํา 
  ประเทศไทยมีการปกครองสวนทองถิ่นเปนรากฐานสําคัญ ในการกระจายอํานาจการบริหารจาก
สวนกลางสูสวนทองถิ่นซึ่งถือเปนรากฐานสําคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมุงหวังใหทองถิ่นสามารถดําเนินการ
ตัดสินใจและตกลงใจเรื่องตางๆของตนเองหรือมุงหวังใหสามารถบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพมีความคุมคา นอกจากนี้
การปกครองสวนทองถิ่นยังเปนการแบงเบาภาระในการจัดทําบริการสาธารณะของสวนกลาง ชวยสรางสํานึกในหมู
ประชาชนใหรักทองถิ่นและรวมมือรวมใจกันมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนา   อันเปนปจจัยสงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย   
  รัฐบาลไดมีการประกาศระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย“การสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒” คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการความ
รับผิดชอบ และหลักความคุมคา   เนื่องจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น   และสาเหตุหนึ่งมาจากการหยอน
ประสิทธิภาพของกลไกบริหารกิจการบานเมือง การบริหารราชการ  การกําหนดนโยบายสาธารณะ  การทุจริตประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ  อันเปนความรับผิดชอบของภาครัฐทั้งฝายการเมืองและฝายประจํา    
  ดังนั้นผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลบานโฮง 
อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ซึ่งมีพ้ืนที่ที่มีหมูบานรับผิดชอบทั้งหมด ๙ หมูบาน และมีประชาชนจํานวนมาก สภาพกึ่ง
เมืองกึ่งชนบท และบางพ้ืนที่ก็ยังมีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม   เพ่ือที่จะไดทราบวาเทศบาลไดมีการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาลอยางไร มีปญหาอุปสรรคมากนอยเพียงใด เพ่ือจะไดผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนขอมูลแกหนวยงาน
หรือผูมีสวนเกี่ยวของนําไปประยุกตใชประกอบการพิจารณาในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลตอไป  
 
๒.วัตถุประสงคของการวิจัย 
     ๒. ๑ เพ่ือศึกษาการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลบานโฮง  อําเภอบานโฮง จังหวัด
ลําพูน   
      ๒.๒ เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคของการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลบานโฮง   
อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน   
 
๓.วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยดําเนินการสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ  การคนควาขอมูลจากเอกสาร หนังสือ วิทยานิพนธ บทความต างๆ 
และขอมูลอิเลคทรอนิคสที่เกี่ยวของ จากนั้นจึงทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการคนพบโดยใชเทคนิคการวิเคราะห
เนื้อหาประกอบบริบทแบบพรรณนา   
๔.ผลการวิจัย 
  ๔.๑ ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ บุคลากรแยกเปน ๓ กลุม   ฝายบริหารไดแกนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี จํานวน ๓ คน เปนเพศชาย อายุระหวาง ๕๒ ถึง ๕๘ ป ระดับการศึกษาปริญญาตรีถึงปริญญาโท อายุ
การทํางาน ๒ ถึง ๓ ป มีความรูเกี่ยวกับธรรมาภิบาล ฝายนิติบัญญัติ จํานวน ๑๒ คน เปนเพศชาย ๑๐ คน เพศหญิง ๒ 
คน อายุระหวาง ๓๒ ถึง ๗๒ ป ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาโท  อายุการทํางาน ๓ ป มีความรู
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เกี่ยวกับธรรมาภิบาล เจาหนาที่บุคลาการสวนราชการจํานวน ๒๕ คน เปนเพศชาย ๓๒ คน เพศหญิง ๑๓ คน อายุ
ระหวาง ๒๖ ถึง ๕๒ ป  ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรี  อายุการทํางาน ๒ ถึง ๒๓ ป มีความรู
เกี่ยวกับธรรมาภิบาล  
  ๔.๒.๑ การบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลบานโฮง  อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน  
ทั้ง ๑๐ ดาน สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
  ๔.๒.๒ หลักนิติธรรม  พบวาการบริการใชหลักนิติธรรมในการกําหนดนโยบายเพ่ือนําไปปฏิบัติคํานึงถึง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติ มีวินัยในการทํางาน เชนปฏิบัติงานตรงตามเวลา ปฏิบัติตอประชาชนผูมา
ติดตอราชการดวยความเต็มใจ แกไขปญหาโดยการประชุมปรึกษาหารือรวมกัน 

  ๔.๒.๓ หลักความโปรงใส พบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา 
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก 

  ๔.๒.๔ หลักการมีสวนรวม พบวาประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นการวางแผนพัฒนาสามปของ
เทศบาล มีการทําประชามติทุกโครงการ มีการแตงตั้งตัวแทนประชาชนในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ๔.๒.๕ หลักความรับผิดชอบ พบวามีการนําปญหาของชุมชนมาแกไข เชนกรณีเกิดภัยพิบัติมีการ
ชวยเหลือทันที อํานวยความสะดวกตอประชาชนผูมาขอรับบริการ  
  ๔.๒.๖ หลักความคุมคา  พบวามีการดูแลรักษาเครื่องจักรกล อุปกรณสํานักงานตางๆใหมีความพรอม
ใชงานไดตลอด มีการรณรงครวมกันใชน้ํา ไฟฟา พลังงานอื่นอยางประหยัด 

                    ๔.๒.๗ หลักความเสมอภาค พบวาบุคลากรในเทศบาลไดรับการปฏิบัติงานอยางเทาเทียมกัน โดยไม
เลือกปฏิบัติ ตลอดจนใหบริการแกประชาชนอยางเทาเทียมกันเชนกัน 

  ๔.๒.๘ หลักความสอดคลอง พบวามีการปฏิบัติงานโดยประสานงานกัน ขับเคลื่อนนโยบายไปพรอมกัน 
มีการบริการประชาชนดวยความเขาใจในวิถีชีวิตที่แตกตางกัน 

  ๔.๒.๙ หลักวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร  พบวามีการนําวิสัยทัศนกลยุทธที่สรางผลประโยชนตอชุมชน มา
ทําการกําหนดนโยบาย การวางแผน เชน สรางศูนยเศรษฐกิจพอเพียง การนําขยะในชุมชนมาทําเปนปุยหมักชีวภาพ 

  ๔.๒.๑๐ การควบคุมการคอรับชั่น พบวามีการเปดโอกาสใหตัวแทนประชาชนเขารวมประชุม
ประจําเดือนสามรถสอบถามการปฏิบัติงานของฝายบริหารได อํานวยความสะดวกในการใหขอมูลขาวสารในการ
ตรวจสอบ 

 

๕.ขอเสนอแนะ 

  ๕.๑ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  ๑) ภาครัฐควรจัดตั้งหนวยงาน      เพื่อปฏิบัติหนาที่กํากับดูและและติดตามการปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือบริการสาธารณะใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
  ๒)ภาครัฐควรประชาสัมพันธสรางแรงจูงใจใหประชาชนเขามามีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมากขึ้น 

  ๕.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ

  ๑) ฝายบริหารที่เสนอนโยบาย แผนงาน และโครงการตางๆ    ควรมีการกํากับดูแลติดตามวาการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามแนวการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม 
  ๒) ฝายนิติบัญญัติ ควรตรวจสอบการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน 

  ๓) ฝายเจาหนาที่บุคลากรสวนราชการ ควรปฏิบัติตามนโยบายของฝายบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล
อยางเครงครัด  
  ๕.๓ ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  ๑) ควรมีการวิจัยรูปแบบการแกไขปญหาการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล โดยใหประชาชนมีสวนรวม
ในการดําเนินการวิจัย 
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  ๒) ควรมีการศึกษาผลกระทบจากการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล 
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การบริหารงานตามหลักธรรมที่ปรากฏในโกสลสังยุต 

พระอุดมปฎก (วิจารณ มหาปฺโญ) 
อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดหมอนไม  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ 

 
บทคัดยอ 
 บทความเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมที่ปรากฏในโกสลสังยุต” นี้ ตองการวิเคราะหการบริหารงาน
ของพระเจาปเสนทิโกศลโดยอาศัยหลักธรรมที่ปรากฏในโกสลสังยุตจากการศึกษาพบวาโกสลสังยุต คือ ประมวลพระสูตร
ที่พระพุทธเจาแสดงแกพระเจาปเสนทิโกศลผูเปนกษัตริยมหาอํานาจปกครองแควนโกศลและแควนกาสีในสมัยพุทธกาล  
 หลักธรรมที่ปรากฏในโกสลสังยุตจําแนกเปนหลายหมวด ครอบคลุมเนื้อหาหลายดาน แตดานที่นาศึกษาคือ
ดานการบริหาร ทั้งนี้เพราะพระเจาปเสนทิโกศลไดใชธรรมเหลานี้ในการบริหารประเทศจึงสงผลทําใหแควนของพระองค
เจริญรุงเรืองเปนมหาอํานาจจนตลอดรัชกาล สรุปหลักธรรมที่ทรงใชเปนหลักในการบริหาร ๔ ดานที่สําคัญ ดังตอไปนี้(๑) 
ดานการปกครองประเทศ ทรงอาศัยหลักนิติธรรม ยุติธรรมและเมตตาธรรม แมจะมีอํานาจสูงสุดแตก็จะใชเมตตากํากับ
และใหโอกาสแกผูไดปกครองไดปรับปรุงตัวเอง ทําใหสามารถยึดหัวใจผูใตปกครองได (๒) ดานการอํานวยความยุติธรรม 
ทรงจัดใหมีกระบวนการพิจารณาคดีประกอบดวยคน ๓ ฝาย คือ โจทก จําเลยและผูพิพากษา โดยใหปราศจากอคติทั้ง ๔ 
ประการ หากผูเสียหายไมไดรับความเปนธรรมจัดใหมีชองทางรองทุกขแลวพิจารณาคดีใหม (๓) ดานการสังคมสงเคราะห 
ทรงพยายามดูแลความเปน อยูของประชาชนอยางทั่วถึง โดยยึดหลักราชสังคหวัตถุ ๔ คือ ๑) บํารุงพืชพันธุธัญญาหาร 
สงเสริมการเกษตร ๒) บํารุงขาราชการ รูจักสงเสริมคนดีมีความสามารถ ๓) ผูกผสานรวมใจประชาชนดวยการสงเสริม
อาชีพ และ ๔) มีวาจาอันดูดดื่มน้ําใจ ประกอบดวยเหตุผล(๔) ดานการบริหารกิจการศาสนา ในภาวะปกติ จะทรงใหการ
อุปถัมภบํารุงทุกศาสนา จัดใหมีการพบปะกันระหวางนักบวชตางศาสนาและศาสนิกเพ่ือใหมีโอกาสไดพบปะแลกเปลี่ยน
ความเห็นกัน แตในยามท่ีเกิดความขัดแยงจะทรงวางตัวเปนกลาง แลวแกไขความขัดแยงอยางยุติธรรม โดยเนนการชี้แจง
ทําความเขาใจและพยายามใหเกิดความปรองดอง 
คําสําคัญ : การบริหารงาน, หลักธรรม, โกสลสังยุต 
 

Abstract 
 “ Administration according to the Dharma in Kosalasanyutta"aims to analyze the 
administration of King Pasenadi  by applying Buddha's teaching appeared in Kosalasanyutta. The study 
shown that Kosalasanyuttais a collection of sutras which the Buddha taught King Pasenadi who was the 
great king ruling Kosala and Kasi Kingdoms in Buddha's era. 
 Buddha's teaching in Kosalasanyuttais divided into many sections and covers many 
dimensions. But the most interesting field to study is the administration because King Pasenadi had 
applied this teaching in his country's administration therefore, his kingdom was in a glory and great 
power age in entire of his reign.  The teaching that King Pasenadi applied in the administration are in 4 
fields as follows (1) Governing his country: he applied rule of law, justice and mercy. Even the ruler has 
the greatest power but he shall be mercy and grant opportunity of self-improvement to the ruler in 
order to gain trust from his people. (2) Providing justice: he established court trial which consists of 3 
parties: prosecutor, defendant and judge without 4 bias if the victim wasn't receive a justice, he also 
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held a complaint for re-trial. (3) Social work: he made every inch of his effort to develop well-being of 
his people by applying 4 Ruler's bases of sympathy which are 1) shrewdness in agricultural and food 
promotion 2)  shrewdness in the promotion and encouragement of government officers 3) a bond to 
bind men's hearts by encouraging in vocational promotion 4) affability in address rationally. And (4) 
Religion activity administration: in normal situation, he fostered religion by organizing a meeting of priest 
and people from different religions to exchange ideas but in a difficult situation or conflict, he acted 
neutrally and solved the conflict fairly by focusing on explaining to make people understand and tried 
to reconcile.  
Keyword : Administration, Dhamma,Kosalasanyutta 
 
๑. บทนํา 
 การปกครองบานเมืองในสมัยพุทธกาลแบงออกเปนแควนใหญๆ ๑๖ แควน ในบรรดาแควนเหลานี้ แควน
โกศลของพระเจาปเสนทิโกศลถือวาเปนแควนที่มีอาณาเขตกวางใหญและมีอํานาจมากท่ีสุด ความยิ่งใหญของแควนโกศล
นั้นครอบคลุมทั้งดานอาณาจักรและศาสนจักร กลาวคือ 
 (๑) ความย่ิงใหญทางอาณาจักร 
 พระเจาปเสนทิโกศลไดรับยกยองวาเปนพระเจาจักรพรรดิแหงแควนมหาอํานาจ ดวยเหตุที่ทรงมีกําลังทหาร
เขมแขง มีอํามาตยราชบัณฑิตและขาราชบริพารที่มีความรูความสามารถและปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต สงผล
ใหแควนโกศลกลายเปนแควนมหาอํานาจ ดูไดจากสิ่งเหลานี้คือ 
 ๑) แควนโกศลไดแผอํานาจไปปกครองแควนอื่นๆ ดวย เชน แควนกาสี แควนสักกะ (เมืองหลวงคือกบิลพัสดุ
ของเจาศากยะ) เปนผูฉลาดในรัฐปสาสโนบาย เอาพระทัยใสความเปนไปของบานเมืองอยางทั่วถึงแมในที่หางไกล  ถึงกับ
ใหราชบุรุษปลอมตัวเปนนักบวชในลัทธิภายนอกเพ่ือไปสืบราชการลับ๑ แควนโกศลภายใตพระบรมโพธิสมภารของ
พระองคจึงกวางใหญไพศาล เจริญรุงเรือง มีอํานาจเปนที่เกรงขามของแควนอ่ืนๆ ในที่สุดทรงไดเปนประมุขของพระราชา
ทั้งหา๒นอกจากนี้ยังไดมีความสัมพันธกับแควนอื่นทั้งทางดานเศรษฐกิจ การทูต และการใหความชวยเหลือดานอื่นๆ 
 ๒)พระเจาปเสนทิโกศลไดรับยกยองวาเปนพระประมุขแหงพระราชาทั้ง ๕ พระองคทรงเปนกษัตริยที่มี
บทบาทโดดเดนมากที่สุด แควนโกศลจะเปนที่เกรงใจของแคนตางๆ ไมกลามารุกราน หรือขัดขวางผลประโยชน ทําให
แควนโกศลเจริญรุงเรื่องมาก แมจะมีศึกสงครามบาง แตสวนมากก็ไดรับชัยชนะ  
 (๒) ความย่ิงใหญทางศาสนจักร 
 พระเจาปเสนทิโกศลทรงมีความเคารพนับถือและสนิทสนมคุนเคยกับพระพุทธองคมากและมีพระชนมายุ
เทากันกับพระองค๓ทรงมีความเคารพนับถือในพระธรรมและพระพุทธองคอยางมาก๔ เอาภาระในการพระศาสนาไมยิ่ง
หยอนกวาราชกิจฝายบานเมือง จนสงผลใหเมืองหลวงของแควนโกศล คือ สาวัตถี เปนสถานที่ที่พระพุทธเจาประทับจํา
พรรษานานที่สุดถึง ๒๕ พรรษา๕ 
 บทความนี้ตองการจะศึกษาพระประวัติและหลักธรรมที่พระเจาปเสนทิโกศลใชเปนแนวทางในการบริหาร
ประเทศ จนทําใหประเทศของพระองคมีความเจริญรุงเรือง มีความมั่นคงทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

                                         

 ๑ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๓๕๕/๔๕๒.  
  ๒ปรีชา ชางขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), 
หนา ๕. 
 ๓ม.ม.อ. (ไทย) ๒๑/๒/๒/๒๐๑. 
  ๔ม.ม.อ. (ไทย)  ๒๑/๒/๒/๑๙๓-๓๑๐.     
  ๕พระพุทธเจาจําพรรษาที่วัดเชตวัน ๑๙ พรรษา, วัดบุพพาราม ๖ พรรษา. อ.ทุก.อ.(ไทย) ๓๓/๑/๒/๓๖๘-
๓๖๙.  



๗๑๖ 

ประชาชนตั้งมั่นใจศีลธรรม สังคมมีความสันติสุขโดยจะศึกษาจากหลักธรรมที่รวมรวมใหในคัมภีรสังยุตตนิกาย 
สคาถวรรค มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

๒.พระเจาปเสนทิโกศล : กษัตริยนักบริหารแหงแควนมหาอํานาจสมัยพุทธกาล 
 พระเจาปเสนทิโกศลทรงเปนกษัตริยผูปกครองแควนกาสีและแควนโกศล๖  เปนพระโอรสครองราชสมบัติตอ
จากพระบิดา คือ พระเจามหาโกศล๗มีพระภคินี ๔ พระองค คือ พระนางโสมา  พระนางสกุลา๘พระนางสุมนา๙ และพระ
นางโกศลเทวี๑๐ ทรงมีฐานะเปนพระเจาลุงของพระเจาอชาตศัตรูแหงแควนมคธ๑๑  

 พระเจาปเสนทิโกศลไดรับการศึกษาอยางดีจากอาจารยผูมีชื่อเสียง ๒ ทาน คือ  
 (๑) พราหมณพาวรี (อาจารยของมาณพ ๑๖ คน)ทานเคยเปนปุโรหิตของพระเจามหาโกศล แตหลังจากสิ้น
รัชกาลของพระเจามหาโกศลแลวไดขออกบวชเปนฤๅษี เมื่อครั้งพระเจาปเสนทิโกศลทรงพระเยาวทรงเคยศึกษาในสํานัก
ของพราหมณพาวรี๑๒ 

 (๒) อาจารยทิศาปาโมกขแหงสํานักตักกสิลา โดยมีสหายรวมสํานักคนสําคัญ ๒ คน คือมหาลิโอรสของเจาลิจ
ฉวี ผูครองนครเวสาลีพันธุลเสนาบดีแหงแควนมัลละ๑๓ ผูสามารถตัดลําไผซึ่งมัดไวแนนแลวถึง  ๑๐๐ ลํา ดวยการตัดเพียง
ครั้งเดียวโดยไมใหมีเสียงดัง ทั้ง ๓ เดินทางไปศึกษาและสําเร็จการศึกษาแลวเดินทางกลับพรอมกัน นอกจากนี้ ยังมีบุคคล
สําคัญที่สําเร็จการศึกษาจากสํานักตักกสิลาและมีชีวิตรวมสมัยกันคือ หมอชีวกผูไดตําแหนงแพทยประจําพระองคของ
พระพุทธเจามาจนตลอดพระชนม มหาโจรองคุลิมาลผูมีความกลาสามารถฆาคนไดเปนจํานวนพัน แตสามารถเปนพระ
อรหันตไดในภายหลัง คนเหลานี้ไดเรียนวิชาปกครอง วิชาแพทย วิชาฟนดาบมาจากมหาวิทยาลัยตักกสิลาทั้งสิ้น๑๔ 

 พระเจาปเสนทิโกสลมีพระชายาสําคัญ ๒ พระองค คือ (๑) พระนางมัลลิกาเทวี ธิดาของหัวหนานายมาลาการ
ในนครสาวัตถี พระนางเปนอัครมเหสีมีรูปโฉมเลอเลิศ และเปนอุบาสิกาผูมีปญญามากและมีศรัทธาอยางมั่นคงในพระ
รัตนตรัย๑๕ไดเปนที่ปรึกษาและเปนผูถวายคําแนะนําในราชกิจสําคัญของพระเจา ปเสนทิโกศล โดยเฉพาะราชกิจเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา พระนางมัลลิกาเทวีมีพระธิดา คือ วชิรี๑๖ซึ่งตอมาไดอภิเษกกับพระเจาอชาตศัตรู กลาวคือ เมื่อแควน
มคธทําสงครามชิงกาสิคามกับแควนโกศลถึง ๔ ครั้ง ๓ ครั้งแรกพระเจาปเสนทิโกลแพ แตครั้งสุดทายพระเจาอชาตศัตรู
แพและถูกจับ พระเจาปเสนทิโกศลทรงเห็นวาเปนพระภาคิไนยจึงไมประหาร เพียงแตกักบริเวณใหอยูเปนเชลย ในที่สุด
พระเจาอชาตศัตรูก็ไดอภิเษกกับเจาหญิงวชิรีผูเปนราชธิดาของพระเจาปเสนทิโกศลเลยไดกาสิคามไปเปนของขวัญอีก ๑๗ 
พระนางมัลลิกาไดสิ้นพระชนมไปกอนพระเจาปเสนทิโกศล๑๘(๒) พระนางวาสภขัตติยา ราชธิดาแหงศากยวงศที่ประสูติ
จากพระเจามหานามะกับนางทาสีคนหนึ่ง เกิดจากการที่พระเจาปเสนทิโกศลตองการจะทําความคุนเคยกับภิกษุจึงมีพระ

                                         

 ๖ที.สี. (ไทย) ๙/๕๑๐/๒๒๔. 
 ๗ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๑/๑/๒/๒/๑๑. 
 ๘ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๗๕/๔๖๐. 
 ๙ขุ.เถรี.อ. (ไทย) ๕๔/๒/๔/๓๘-๓๙. 
 ๑๐องฺ.ทสก.อ. (ไทย) ๓๘/๕/๑๒๑–๑๒๒.   
 ๑๑องฺ.ทสก.อ. (ไทย) ๓๘/๕/๑๒๑–๑๒๒.   
 ๑๒ขุ.สุ.อ. (ไทย) ๔๗/๑/๖/๕๗๘. 
 ๑๓ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๑/๑/๒/๒/๑๑. 
 ๑๔เสฐียร พันธรังษี, นักศึกษามหาวิทยาลัยตักกสิลา, พิมพครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา ๑-๒. 

  ๑๕ขุ.ชา.สตฺตก.อ. (ไทย) ๕๙/๓/๕/๔๒๐-๔๓๙.      
  ๑๖ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๕๗/๔๓๙. 
  ๑๗เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๑๔), หนา ๔๙ . 
 ๑๘ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๕๑/๗๙. 



๗๑๗ 

ดําริที่จะขอพระธิดาแหงพระญาติของพระพุทธเจาไวในพระราชมนเทียร เจาศากยะจึงไดสงพระนางมาพระเจาปเสนทิ
โกศลทรงพอพระทัยพระนางวาสภขัตติยามาก อภิเษกไวในตําแหนงอัครมเหสี ไมนานก็ประสูติพระโอรสมีวรรณะเหมือน
ทองคําพระนามวาวิฑูฑภะ๑๙พระนางวาสภขัตติยานี้ไมคอยจะสนใจศึกษาธรรมะนัก ตางกับพระนางมัลลิกาเทวีที่สนใจใน
ธรรมมาก 

 หลังจากสําเร็จการศึกษาจากสํานักตักกสิลาปเสนทิกุมารพรอมสหายก็เดินทางกลับเมืองของตน เมื่อพระองค
เดินทางมาถึงเมืองสาวัตถีแลว ไดแสดงศิลปะตามที่ไดศึกษามาในที่ประชุมใหญทองพระโรง  ปเสนทิกุมารไดรับความ
โปรดปรานจากพระเจาโกศลมาก  โปรดใหอภิเษกขึ้นเปนราชาแหงแควนโกศลตอจากพระราชบิดา๒๐เมื่อประกาศตนเปน
พุทธมามกะแลว ทรงบํารุงพุทธศาสนาเปนการใหญ  เปนมหาราชาเลื่อมใสพระพุทธเจามากกว ามหาราชาใดในสมัย
เดียวกัน๒๑ 

 ในรัชสมัยของพระองคไดทรงปกครองทั้งแควนโกศลและแควนกาสีในคราวเดียวกัน  เนื่องจากอาณาจักรที่
ทรงปกครองกวางขวางมากจึงมีการมอบหมูบานหรือชุมชนที่อยูไกลเปนพรหมไทยแกผูปกครองอ่ืนใหทําหนาที่ปกครอง
แทนพระองค๒๒ และมีการจัดตั้งจารบุรุษไวคอยสอดสองความเปนไปของบานเมืองที่อยูหางไกลดวย  โดยใหแฝงตัวอยูใน
รูปของนักบวช คือ ชฎิล นิครนถ  อเจลก เอกสาฎก ปริพาชกจารบุรุษเหลานั้นจะกลับเขาเมืองหลวงเพ่ือกราบบังคมทูล
ความเปนไปของบานเมืองใหพระองคทราบอยูเรื่อยๆ๒๓ ทําใหพระองคแมวาจะประทับอยูในเมืองหลวง แตก็ทรงทราบ
เรื่องราวในแควนของพระองคไดอยางดี เมื่อเกิดความวุนวายขึ้นถึงเสด็จออกไปปราบปรามใหเกิดความสงบเรียบรอย 

 จากการศึกษาพระราชประวัติของพระเจาปเสนทิโกศลพบวามีขอเดนที่ควรยกยอง สรุปไดดังตอไปนี้( ๑) มี
พระทัยกวางใหโอกาสคนกลับตัว เชน กรณีพระราชทานอภัยโทษแกพระเจาอชาตศัตรูผูแพสงครามในการแยงชิงกาสิ
กคาม๒๔(๒) คบกัลยาณมิตร พระองคมักจะเขาไปสนทนากับกัลยามิตรเสมอทําใหไดรับคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการ
บริหารราชกิจ เมื่อไดรับคําแนะนําที่มีเหตุผล ทรงเชื่อและนําไปปฏิบัติจนสามารถปองกันความเสียหาย เชน กรณีพระ
พุทธองคแนะนําใหเลี้ยงดูพระธิดา๒๕ กรณีพระนางมัลลิกาเทวีแนะนําใหเลิกการบูชายัญ๒๖ และใหถวายอสทิสทาน๒๗(๓) 
มีพระศรัทธาในพระพุทธศาสนามากพระองคทรงมีความเคารพในพระพุทธเจามาก  เพราะทรงเห็นพระมหากรุณาธิคุณที่
สั่งสอนใหประชาชนมีศีลธรรม ทรงแสดงออกดวยการกราบไหวและจูบพระบาทประกาศความเลื่อมใสเมื่อวางจากราชกิจ
บางวันเสด็จเขาไปเฝาถึง ๓ ครั้งเมื่อเสร็จภารกิจสําคัญก็มักจะเสด็จเขาเฝาพระพุทธเจาถึงที่ประทับทรงปวารณาพระองค
ในการอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาอยางเต็มที่(๔) ทรงใฝพระทัยในการศึกษาธรรมและยกยองผูทรงธรรม เห็นได
จาก  เมื่อทรงคิดคํานึงธรรมะแลวจะเขาไปกราบทูลพระพุทธเจา ธรรมหลายขอพระพุทธเจารับสั่งใหภิกษุทรงจําไว เชน 
ธรรมเจติยสูตร๒๘ หากทรงทราบวาใครเปนผูรอบรูธรรมก็จะยกยองเชิดชูใหทําหนาที่สอนธรรม เชน กรณีมีรับสั่งใหฉัตต
ปาณิอุบาสกไปแสดงธรรมในพระราชมณเฑียร๒๙ 

 ในปลายรัชสมัยของพระเจาปเสนทิโกศล พระองคไดพระราชทานตําแหนงเสนาบดีแกทีฆการายนะผูเปน

                                         

 ๑๙ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๑/๑/๒/๒/๒๑-๒๓. 
 ๒๐ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๑/๑/๒/๒/๑๑. 
 ๒๑เสฐียร พันธรังษี, พุทธสถานในชมพูทวีป, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), 
หนา ๓๖๖. 
 ๒๒ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๑/๔๙๗.  

 ๒๓ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๕๒/๒-๒๘๗. 

   ๒๔เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค ๑, หนา ๔๙ . 
  ๒๕สํ.ส.อ. (ไทย) ๒๔/๑/๑/๔๗๘. 
 ๒๖ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๑/๑/๒/๒/๑๖๐-๑๖๘. 
  ๒๗ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๒/๑/๒/๓/๒๖๒-๒๖๙.  
 ๒๘ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๖๕-๓๗๔/๔๔๙-๔๕๙. 
 ๒๙ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๑/๑/๒/๒/๖๖/๗๒.  



๗๑๘ 

หลานพันธุลเสนาบดี ทําใหเขาคิดจะแกแคนวันหนึ่ง เมื่อพระพุทธองคประทับอยูที่นิคมชื่อเมทฬุปะของพวกเจาศากยะ 
พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไปที่นั้นแลว ทรงใหตั้งคายในที่ไมไกลจากพระอารามแลวเสด็จไปวิหารดวยบริวารดวยทรงดําริ
วา จักถวายบังคมพระพุทธองค พระราชทานเครื่องราชกกุธภัณฑแกทีฆการายนะแลว เสด็จเขาสูพระคันธกุฎีพระองค
เดียวเทานั้น๓๐ เมื่อพระองคเสด็จเขาสูพระคันธกุฎีแลว ทีฆการายนะก็ถือเอาเครื่องราชกกุธภัณฑกลับไปเมืองสาวัตถีตั้ง
วิฑูฑภะใหเปนพระราชา โดยเหลือมาไวตัวหนึ่งและหญิงผูเปนพนักงานอุปฏฐากคนหนึ่ง   
 พระราชาสนทนากับพระพุทธองคแลวเสด็จออกมาไมเห็นเหลาทหารทรงทราบเรื่องแลวจึงคิดจะพาอชาตศัตรู
ผูเปนหลานไปจับวิฑูฑภะแลว จึงเสด็จไปกรุงราชคฤหเพ่ือขอความชวยเหลือ  แตเสด็จถึงพระนครเมื่อประตูปดแลวใน
เวลาวิกาล จึงบรรทมแลวในศาลาแหงหนึ่ง เนื่องจากทรงเหน็ดเหนื่อยเพราะลมและแดดกอปรดวยทรงมีพระชนมายุมาก
ถึง ๘๐ พรรษา จึงสวรรคตในเวลากลางคืนนั้น ผูพบเห็นจึงกราบทูลพระเจาอชาตศัตรูจากนั้นจึงรับสั่งใหถวายพระเพลิง
พระบรมศพของพระเจาลุงพรอมเครื่องสักการะใหญ๓๑หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานแลว พระเจาอชาตศัตรูไดยกทัพไป
กําจัดแควนวัชชีสําเร็จ อีกไมนานก็ไดผนวกแควนโกศลเขาไปอยูใตอํานาจแควนมคธ ทั้งแควนวัชชีและแควนโกศลก็เขาไป
รวมอยูในแควนมคธ แควนมคธก็รุงเรืองเปนแควนเดียวที่ยิ่งใหญ เปนมหาอํานาจสูงสุดและแผอํานาจตอๆ มา๓๒ 
 
๓.สถานการณพระพุทธศาสนาภายใตพระบรมโพธิสมภาร 
 ดังไดกลาวแลววา พระเจาปเสนทิโกศลทรงเอาพระทัยใสในการสงเสริมพระพุทธศาสนามาก จนสงผลใหเมือง
หลวงของแควนโกศล คือ สาวัตถีเปนสถานที่ที่พระพุทธเจาประทับจําพรรษานานที่สุดถึง ๒๕ พรรษา๓๓ ในเมืองมี
ประชาชนมากถึง ๗ โกฏิ (๕,๗๐๐,๐๐๐ ตระกูล)เปนพระอริยสาวกประมาณ ๕ โกฏิ เปนปุถุชนประมาณ ๒ โกฏิ กิจของ
พระอริยสาวกมีเพียง ๒ อยางเทานั้น คือ กอนเวลาฉันอาหารจะพากันถวายทาน หลังเวลาฉันอาหารแลว ก็พากันถือ
เครื่องสักการบูชามีของหอมและระเบียบดอกไมเปนตน ใชคนใหถือไทยธรรมมีผาเภสัชและน้ําปานะเปนตน ไปเพ่ือ
ตองการฟงธรรม๓๔ พระเจาปเสนทิโกศลเอง แมจะทรงมีภารกิจมาก แตก็ไมทรงละเลยการอุปถัมภบํารุงพระพุทธศาสนา 
จนทําใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองมาก๓๕ 
  ความเปนไปของพระพุทธศาสนาในเมืองสาวัตถีจึงอยูภายใตพระบรมราชูปถัมภของพระเจาปเสนทิโกศลโดย
ตลอด แมแตอสทิสทานซึ่งในกาลแหงพระพุทธเจาพระองคหนึ่งมีการถวายเพียงครั้งเดียว ผูที่ถวายก็คือพระนางมัลลิกา
เทวีมเหสีของพระเจาปเสนทิโกศลนั่นเอง๓๖ พระภคินีของพระองคพระนามวาสุมนาตอมาไดเปนพระอรหันตพรอม
ปฏิสัมภิทาไดบวชเปนภิกษุณี๓๗ 

  อยางไรก็ตาม กอนที่พระเจาปเสนทิโกศลจะหันมานับถือพระพุทธศาสนา พระองคก็เคยนับถือศาสนา
พราหมณ๓๘ ทรงเคยศึกษาคําสอนของเจาลัทธิทั้ง ๖ มากอน  แตก็ไมพอพระทัยในคําสอนของเจาลัทธิเหลานั้น๓๙ แต
หลังจากพระองคเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาแลว ในฐานะองคอัครศาสนูปถัมภก็ใหการอุปถัมภศาสนาเหลานั้นตาม
                                         

 ๓๐ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๖๔-๓๗๔/๔๕๙-๔๔๙.   
 ๓๑ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๑/๑/๒/๒/๓๐-๓๕.    
 ๓๒พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺ โต) ,  จาริกบุญ–จารึกธรรม (ฉบับปรับปรุงใหม ) ,  พิมพครั้ งที่  ๑๒, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเคล็ดไทย จํากัด, ๒๕๓๙), หนา ๒๖๒-๒๖๓. 
  ๓๓อ.ทุก.อ.(ไทย) ๓๓/๑/๒/๓๖๘-๓๖๙.  
  ๓๔ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๐/๑/๒/๑/๑๑-๑๒. 
  ๓๕องฺ.ทุก.อ. (ไทย) ๓๓/๑/๒/๓๖๙-๓๗๒.  
  ๓๖ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๒/๑/๒/๓/๒๖๕.  
  ๓๗ขุ. เถรี.อ. (ไทย) ๕๔/๔๑๗/๓๘ – ๓๙.    
 ๓๘พระมหาสุทธิพงษ ธรรมพิทักษ, “การศึกษาเชิงวิเคราะหพุทธจริยธรรมสําหรับพระมหากษัตริยที่ปรากฏในคัมภีรทาง
พระพุทธศาสนา : ศึกษาเปรียบเทียบระหวางพระเจาพิมพิสารกับพระเจาปเสนทิโกศล”,วิทยา นิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๔), หนา ๘๕. 
 ๓๙ดูรายละเอียดใน  สํ.ส.อ. (ไทย) ๒๔/๑/๑/๔๐๖-๔๐๙. 



๗๑๙ 

สมควร  ไมมีการกีดกันหรือเบียดเบียนศาสนาอ่ืน  แตคราวใดมีปญหากระทบกระทั่งกันระหวางพระพุทธศาสนากับ
ศาสนาอ่ืนก็จะทรงเขามาแกไขดวยความยุติธรรม พระองคจึงเปนแบบอยางที่ดีทั้งในฐานะกษัตริยผูเปยมดวยพระบรมเด
ชานุภาพและเปนองคอัครศาสนูปถัมภที่ดี ในฐานะเปนอุบาสกก็ทรงตั้งมั่นในศีลธรรมอันดี  ทรงถวายความอุปถัมภและ
คุมครองพระพุทธศาสนาจนตลอดชีวิต เปมธัมมิกราชผูใฝธรรมและสงเสริมใหประชาชนไดศึกษาปฏิบัติธรรมอยางเต็มที่  
เมื่อมีขอสงสัยในธรรมหรือประสบปญหาก็มีพระนางมัลลิกาคอยถวายคําปรึกษาอยูไมขาด ในฐานะพระโอรส  พระสวามี
และพระบิดาก็ดูแลพระอัยยิกา พระชายาและพระธิดาอยางไมบกพรอง  
. พระเจาปเสนทิโกศลทรงสนพระทัยในการศึกษาธรรมเปนอยางมาก และมีพระประสงคจะใหทุกคนไดศึกษา
ธรรมเหมือนพระองคดวย เมื่อทรงพบบัณฑิตผูรอบรูธรรมะจะเปนคฤหัสถหรือภิกษุก็ตามก็จะยกยองชื่นชม บางครั้งถึงกับ
รับสั่งใหไปสอนคนในพระราชวังอีกดวย๔๐ เมื่อทรงทราบวามีคนบรรลุธรรมและพระพุทธเจารับรองวาเปนคนดีก็จะเขาไป
ยกยองเชิดชูดวย๔๑ เมื่อทรงพบวามีภิกษุหรือภิกษุณีที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แตสังคมสงสัยหรือเขาใจผิดในตัวทาน  หาก
ทรงเห็นวาทานรูปนั้นอยูในพระศาสนาแลวสามารถทําประโยชนแกพุทธศาสนาไดก็จะทรงเขาไปรับรองความบริสุทธิ์แลว
ถวายความอุปถัมภดวยดี๔๒ พระองคทรงสนพระทัยในการศึกษาธรรมและยกยองเชิดชูธรรมเปนอยางมาก  ไมวาจะอยูใน
ที่ใดหากมีโอกาสก็จะขบคิดพิจารณาธรรมะอยูเสมอ ไมเวนแมแตขณะประทับพักผอนอยูในที่ประทับสวนพระองค 
จากนั้นบางครั้งก็นําไปเปนหัวขอสนทนากับพระนางมัลลิกาเทวี บางครั้งก็นําไปกราบทูลพระผูมีพระภาคซึ่งพระพุทธองค
ก็ตรัสรับรองวาเปนคําสอนที่ถูกตอง  พระสังคีตกาจารยไดรวบรวมไวในคัมภีรโกสลสังยุต๔๓มีทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค 
เรื่องความเปนไปของรัฐและประชาชน๔๔ จะเห็นไดวาทรงเปนกษัตริยผูมีพระปรีชาสามารถในดานการปกครองประเทศ
มากและเอาพระทัยใสในการสงเสริมพระบทศาสนามากที่เปนเชนนี้เพราะทรงใชหลักธรรมเปนแนวทางในการบริหาร
ประเทศนั่นเอง โดยหลักธรรมที่ทรงใชเปนแนวทางในการบริหารบานเมืองนั้นปรากฏในคัมภีรโกสลสังยุต 

 

๔.โกสลสังยุต : ประมวลหลักธรรมสําหรับบริหารของพระเจาปเสนทิโกศล 

 เรื่องราวเกี่ยวกับพระเจาปเสนทิโกศลพบไดทั่วไปในพระไตรปฎก แตจะพบมากในคัมภีร สังยุตตนิกาย หมวด
ที่ชื่อวา “โกสลสังยุต” เนื้อหาตอนี้วาดวยหมวดหมูคําสอนที่เกิดจากการสนทนาธรรมระหวางพระผูมีพระภาคกับพระ
เจาปเสนทิโกศล  (พระมหากษัตริยแหงแควนโกศล) เกิดจากพระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไปสนทธนากับพระพุทธองคบาง๔๕ 
พระเจาปเสนทิโกศลทรงคิดคํานึงธรรมขึ้นแลวไปกราบทูลใหพระพุทธเจาทรงรับรองบาง๔๖พระพุทธเจาแสดงธรรมแกพระ
เจาปเสนทิโกศลดวยพระองคเองบาง๔๗ พระเจาปเสนทิโกศลสนทนาธรรมกับพระนางมัลลิกาหรือบุคคลอ่ืนแลวไปกราบ
ทูลใหพระพุทธเจาทรงรับรองบาง๔๘ เกิดจากการปรารภการกระทําของพระเจาปเสนทิโกศลของบุคคลตาง ๆ แลว
พระพุทธเจาตรัสรับรองบาง๔๙ 

 หลักธรรมในโกสลสังยุตจัดแบงเปนวรรคได ๓ วรรคคือ ปฐมวรรค (หมวดที่๑) ทุติยวรรค (หมวดที่ ๒) และ
ตติยวรรค (หมวดที่ ๓) แตละวรรคมีพระสูตร ๕ สูตรบาง ๑๐ สูตรบาง รวมทั้งหมด ๒๕ สูตร ชื่อวรรคแตละวรรคตั้ง
ตามลําดับวรรคที่มีอยูในสังยุตนี้ สวนชื่อพระสูตรแตละสูตรตั้งตามชื่อบุคคลหรือสาระสําคัญในสูตรนั้นๆหลักธรรมในโก

                                         

  ๔๐ดูรายละเอียดใน   ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๑/๑/๒/๒/๖๖-๗๒.  
  ๔๑ดูรายละเอียดใน  ขุ.ธ.อ. (ไทย)  ๔๑/๑/๑/๓๔๕. 
  ๔๒ดูรายละเอียดใน  ม.ม. (ไทย) ๔๒/๕๒๑-๕๓๔/๑๔๑-๑๖๙. 

  ๔๓ส ส. (ไทย) ๑๕/๓๒๒–๔๑๕/๔๐๖-๕๒๘. 
 ๔๔พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), รัฐกับพระพุทธศาสนาถึงเวลาชําระแลวหรือยัง, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๓๙), หนา ๔-๕. 
  ๔๕เชน ทหรสูตร. สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๑๒/๑๒๗-๑๒๘. 
  ๔๖เชน ปยสูตร. สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๑๕/๑๓๒-๑๓๓. 
  ๔๗เชน โทณปากสูตร. สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๔/๑๔๕-๑๔๖. 

๔๘เชน อัปปกสูตร. สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๑๙/๑๓๗.
  ๔๙เชน ยัญสูตร. สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๐/๑๓๘-๑๓๙. 



๗๒๐ 

สลสังยุตนี้ครอบคลุมเนื้อหาหลายดาน แตดานหนึ่งที่นาสนใจคือ หลัก ธรรมสําหรับเปนแนวทางบริหารซึ่งพระเจาปเสนทิ
โกศลเคยใชเปนแนวทางปฏิบัติจนทําใหแควนโกศลของพระองคเจริญรุงเรืองเปนที่ปรากฏ 

 

๕.การบริหารงานตามหลักธรรมที่ปรากฏในโกสลสังยุต 

 เพ่ือเปนแนวทางศึกษาและใหเห็นหลักการบริหารดานตางๆของพระเจาปเสนทิโกศลจะไดยกหลักธรรมที่ทรง
ใชในการบริหาร ๕ ดานมานําเสนอ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ๕.๑ การบริหารงานดานการปกครอง 
 ในฐานะที่พระเจาปเสนทิโกศลเปนพระราชาของแควนมหาอํานาจ แตขณะเดียวกันพระองคก็เปนผูศรัทธา
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก การใชอํานาจปกครองประเทศของพระองคจึงอิงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดวย 
หลักการปกครองประเทศในคัมภีรโกสลสังยุตมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 (๑) การไมกอเวร : หลักการปฏิบัติในคราวตองใชกําลังปราบปราม 

 ในการปกครองประเทศยอมมีทั้งที่เปนไปดวยความสงบเรียบรอยและตองพบปญหาความขัดแยง เมื่อ
บานเมืองมีปญหาผูมีอํานาจปกครองตองเขามาแกไขอยางทันทวงทีดวยวิธีการที่เหมาะสมดวยวิธีรุนแรงบาง ดวยวิธีละมุน
ละมอมบาง ตามแตสถานการณ จากการศึกษาพบวา พระเจาปเสนทิโกศลแมจะทรงเปนพระเจาแผนดินที่สนใจในธรรม
แตในการปกครองบานเมืองดวยความเขมแขง เมื่อถึงคราวจําเปนก็กระทําศึกสงครามดวยจตุรงคินีเสนา ๕๐โดยเฉพาะกับ
พระเจาอชาตศัตรูผูครองแควนมคธ ในการรบ ๓ ครั้งแรก พระเจาปเสนทิโกศลแพ แตพอครั้งที่ ๔ พระเจาปเสนทิโกศล
ทรงชนะพระเจาอชาตศัตรูและไดจับเปนเชลยศึกได ทรงพระดําริวา  ถึงแมพระเจาอชาตศัตรูจะประทุษรายเราผูมิได
ประทุษรายแตเธอก็ยังเปนหลานของเราทางที่ดีเราควรยึดพลชางพลมา พลรถและพลเดินเทาทั้งหมดของพระเจ าอชาต
ศัตรูแลวปลอยพระองคใหรอดชีวิตไป๕๑ พรอมกับโปรดใหพระเจาอชาตศัตรูอภิเษกกับเจาหญิงวิชิรีผูเปนราชธิดาและได
ใหกาสิคามไปเปนของขวัญอีก๕๒ 

 การดําเนินรัฐปสาสโนบายของพระองคตอพระเจาอชาตศรัตรูทําใหสามารถยุติความขัดแยงระหวางสองพระ
นครที่สืบเนื่องมาอยางยาวนาน ทําใหพระองคไมตองกระทําบาปอันจะเกิดจากการทําสงคราม เพราะหากทําสงครามตอบ
โตกันไปเรื่อย ๆ ก็จะไมมีวันสิ้นสุด ตางฝายก็ตองตอบโตกันดวยกําลังพล ผลเสียยอมเกิดแกทั้งสองฝาย๕๓ ในการใชกําลัง
ปราบปรามไมวาจะไดรับชัยชนะหรือพายแพไมมีผลดีแกฝายใดเลย ผูชนะยอมกอเวรผูพายแพยอมนอนเปนทุกข๕๔ดังนั้น 
การหลีกเลี่ยงการทํารายกันแลวหาวิธีการสงบดวยการไมกอเวรจึงเปนทางออกของปญหาอยางหนึ่งที่ควรปรับใชใหเหมาะ
กับสถานการณ 
 ในการปกครองบานเมืองสมัยปจจุบันก็เชนเดียวกัน เมื่อบานเมืองมีปญหาผูมีอํานาจปกครองตองเขามาแกไข
อยางทันทวงทีดวยวิธีการที่เหมาะสมดวยวิธีรุนแรงบาง ดวยวิธีละมุนละไมบาง ตามแตสถานการณ ปญหาบานเมือง
บางอยางหากใชวิธีรุนแรงมีแตจะเพ่ิมความรุนแรงไปเรื่อยๆ แตหากใชวิธีละมุนละไมและเขาใหถึงปญหายอมมีทางที่จะ
แกปญหาได ตัวอยางเชน การแกปญหาความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตเปนตน หากใชความรุนแรงโดยไม
พยายามทําความเขาใจกับฝายตรงขามและประชาชนในพ้ืนที่คงหาทางสงบยาก ทางที่เปนไปไดควรใชทั้งหลักนิติธรรม 
หลักความเปนธรรม และหลักเมตตาธรรมประกอบกัน 

 (๑) หลักนิติธรรม คือ หากมีผูกระทําผิดกฎหมายตองติดตามตัวมาลงโทษตามกฎหมายไมละเวน แตตองเปด
โอกาสใหไดตอสูคดีความอยางเต็มที่ ไมปดก้ันการพิสูจนความจริงตอศาล 

                                         

 ๕๐จตุรงคินีเสนา คือ กองทัพอันประกอบดวยองค ๔ คือ พลชาง พลมา พลรถ และ พลเดินเทา. 
 ๕๑ดูรายละเอียดใน สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๖/๑๔๙. 
  ๕๒เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค ๑, หนา ๔๙. 
 ๕๓สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๖/๑๔๙. 
 ๕๔ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๒/๑/๒/๓/๓๖๙-๓๗๐.  



๗๒๑ 

 (๒) หลักความเปนธรรม คือ เมื่อมีประชาชนถูกทํารายหรือถูกใสรายโดยไมไดรับความเปนธรรม  รัฐตองเขา
ไปดูและเยียวยาใหไดรับความเปนธรรม   
 (๓) หลักเมตตาธรรม คือ เมื่อผูกระทําผิดสํานึกตนได  หรือในการดําเนินนโยบายตางๆ ตองคํานึงเสมอวาอีก
ฝายหนึ่งก็เปนพ่ีนองรวมชาติ  ไมควรใชความรุนแรงโดยขาดความเมตตา เมื่อเขาไดรับโทษตามสมควรแกความผิดแลวก็
ควรไดรับโอกาสใหกลับตัวเปนคนดี 
 หลักการดังกลาวนี้สอดคลองกับพระจริยาของพระเจาปเสนทิโกศลแตครั้งอดีต ดังเห็นไดจาก เมื่อทรงจับได
วาพวกเดียรถียใสรายพระพุทธเจาวากระทําฆาตกรรมนางสุนทรีปริพาชิกา  พระองคก็ใชหลักนิติธรรมตัดสินอยาง
เด็ดขาด๕๕ เมื่อทรงทราบวานางภิกษุณีมารดาของพระกุมารกัสสปะถูกกลาวหาโดยไมเปนธรรมก็ทรงใชหลักนิติธรรมเปด
โอกาสใหชําระขอกลาวหาอยางโปรงใส๕๖  เมื่อทรงชนะสงครามกับพระเจาอชาตศัตรูผูเปนพระนัดดาก็ทรงเลือกที่จะใช
หลักเมตตาธรรมเพื่อยุติความขัดแยงของสองแควนที่มีมาอยางยาวนานดังไดกลาวมา๕๗ 

 (๒) ความไมประมาทในกุศลธรรม : ธรรมท่ีพึงหวังจากการมีมิตรดี   
 ในสมัยพุทธกาลมีการปกครอง ๒ ประเภท คือ แบบราชาธิปไตย๕๘ และแบบสมาพันธรัฐ๕๙ทั้งสองระบอบการ
ปกครองพระพุทธองคใหความสําคัญที่ผูปกครองวาจะตองมีธรรมเปนหลัก  รัฐแบบราชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราช
มักเปนรัฐใหญและมักเขาไปรุกรานรัฐเล็กๆ ทําใหเกิดความเดือดรอนขึ้น  พระพุทธองคจึงเสนอขอแกไขดวยการให
ผูปกครองเปนธรรมิกราช คือ  พระราชาผูตั้งมั่นในธรรม เพ่ือจะไดขยายธรรมแทนการขยายอํานาจ คนที่อยูใตปกครองจะ
ไดอยูอยางมีความสุข  สวนรัฐแบบสมาพันธรัฐซึ่งมักจะขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันก็เสนอใหยึดหลักอปริหานิยธรรม
ซึ่งเปนธรรมใหเกิดความสามัคคีในหมู เพราะถามีความสามัคคีธรรมรัฐเล็กๆ ก็จะรวมตัวกันมากขึ้นพอที่รัฐใหญจะรุกราน
ไดยาก เมื่อรัฐทั้งสองประเภทลวนแตยึดมั่นในธรรมแลวการรุกรานจากภายนอกก็ไมเกิดขึ้น การทํานุบํารุงประชาชนโดย
การยึดเอาการพัฒนาเศรษฐกิจและการเฉลี่ยผลผลิตไปสูสวนรวมก็จะทําใหเกิดความสุขแกประชาชนในรัฐ๖๐ 

 พระเจาปเสนทิโกศลปกครองแควนโกศลดวยระบอบราชาธิปไตย  พระพุทธองคจึงทรงใหความสําคัญกับ
พระองคมาก  เมื่อจะทรงบริหารบานเมืองผิดพลาดพระพุทธองคก็จะใหคําแนะนําแนวทางที่ถูกตองให ทรงเอาพระทัยใส
ดวยการแสดงธรรมอยูเสมอดังที่ปรากฏในคัมภีรโกสลสังยุตและในคัมภีรอ่ืนๆ มากมาย ทั้งนี้ก็ดวยทรงมุงหวังใหเปน
พระราชาผูตั้งมั่นในธรรม 

 ในการปกครองบานเมืองยุคปจจุบันแมจะปกครองบานเมืองดวยระบอบประชาธิปไตยที่อํานาจอธิปไตยเปน
ของปวงชน แตก็ตองใหความสําคัญแกผูปกครองดวย ตองคัดเลือกใหดีและตองคอยกําชับตรวจสอบใหผูปกครองตั้งมั่นใน
หลักธรรมดวย เมื่อไดผูปกครองมีธรรมะก็จะนําพาประเทศชาติและประชาชนไปสูความสุขในการดําเนินชีวิตได แตถาได
ผูปกครองไมไมยึดมั่นธรรมะก็จะนําพาประเทศชาติและประชาชนไปสู๖๑ 

 ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสกับพระเจาปเสนทิโกศลแสดงนัยสําคัญวา หากพระราชาซึ่งเปนผูปกครอง
เปนผูมีมิตรดี มีสหายดีมีเพ่ือนดี อาศัยธรรมอยางหนึ่งคือ ความไมประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายจะสงผลใหบุคคลผูอยู
ใกลชิด คือ นางสนมผูตามเสด็จ พระบรมวงศานุวงศผูตามเสด็จ กองทัพ ชาวนิคม ชาวชนบท ตั้งอยูในอัปปมาทธรรมไป
ดวย จักสงผลใหแมพระองคเองเปนผูไดรับการคุมครองรักษาแลวแมทองพระคลังก็จักเปนอันไดรับการคุมครองรักษา
แลว๖๒ 

                                         

   ๕๕ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๓/๑/๒/๔/๑๙๕-๒๐๐. 
   ๕๖ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๒/๑/๒/๓/๒๐๓-๒๐๘. 
    ๕๗สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๖/๑๔๙. 
   ๕๘เชน แคนกาสีและแควนโกศล.   
   ๕๙ปรีชา ชางขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, หนา ๓-๔. 
   ๖๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๕๔. 
   ๖๑ขุ.ชา.จตุกฺก.อ. (ไทย) ๕๘/๓/๔/๖๐๙-๖๑๐. 
   ๖๒สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๙/๑๕๔-๑๕๕. 



๗๒๒ 

 (๓) ละเวนการเบียดเบียนประชาชน 

 ในการปกครองบานเมืองในปจจุบันจะตองอาศัยกฎหมายเปนเครื่องมือ นโยบายตาง ๆ ที่จะดําเนินการก็ตอง
ถูกตองตามกฎหมายและตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะมีตอประชาชนดวย  หากมีผลกระทบตอประชาชนโดยสวนรวมตอง
ระมัดระวัง  กฎหมายมี่ตราขึ้นจึงตองเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคอยางนอย ๒ ประการ คือ   
 (๑)เพ่ือสรางสภาพที่มนุษยจะอยูกันดวยความสงบเรียบรอยเปนอันดี 
 (๒) เพ่ือใหสภาพที่สงบเรียบรอยนั้นเปนเครื่องเกื้อหนุนตอการที่มนุษยทุกๆ คนจะเขาถึงชีวิตที่ดีงามยิ่งๆ ขึ้น
ไป คือ เปนการสรางสภาพเอ้ือตอการที่บุคคลจะไดพัฒนาความสามารถในการจะมีชีวิตที่ดี๖๓ 

 เมื่อคราวที่พระเจาปเสนทิโกศลไดรับคําแนะนําใหทําการบูชายัญเพ่ือแกไขเหตุรายตามคําแนะนําของ
พราหมณปุโรหิต หากทรงกระทําตามนั้นจริงจะเกิดผลกระทบอยางใหญหลวงแกประชาชนและสัตวชนิดตางๆ ที่ตองใชใน
พิธี  เพราะไมเปนไปเพ่ือสรางสภาพที่มนุษยจะอยูกันดวยความสงบเรียบรอยเปนอันดี แตตอมาพระนางมัลลิกาไดทัดทาน
ไวแลวเชิญเสด็จไปเฝาพระพุทธเจาจนไดสดับพระธรรมเทศนาไดรับฟงความจริงทั้งหมดจึงไดยกเลิกพิธีบูชายัญนั้น 

 การดําเนินนโยบายตางๆ ในปจจุบัน ผูปกครองตองคํานึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดแกประชาชนดวย ใน
ปจจุบันจึงพยายามหาแนวทางปองกันไมใหนโยบายที่ดําเนินการโดยรัฐสงกระทบตอประชาชน เชน การเปดใหมีการทํา
ประชาพิจารณ การตั้งหนวยงานเพ่ือคุมครองสิทธิมนุษยชน   การจัดตั้งศาลปกครอง  อนึ่ง เนื่องจากอาณาจักรที่ทรง
ปกครองกวางขวางมากจึงมีแนวทางบริหาร งานดานการปกครองที่เปนการเฉพาะอีก ๓ อยาง ดังตอไปนี้ 
 (๑)  การมอบหมูบานหรือชุมชนที่อยูไกลเปนพรหมไทยแกผูปกครองอ่ืนใหทําหนาที่ปกครองแทนพระองค๖๔ 

 (๒) การจัดตั้งจารบุรุษไวคอยสอดสองความเปนไปของบานเมืองที่อยูหางไกลดวย โดยใหแฝงตัวอยูในรูปของ
นักบวช คือ ชฎิล นิครนถ อเจลก เอกสาฎก ปริพาชกจารบุรุษเหลานั้นจะกลับเขาเมืองหลวงเพ่ือกราบบังคมทูลความ
เปนไปของบานเมืองใหพระองคทราบอยูเสมอ๖๕ พระองคแมวาจะประทับอยูในเมืองหลวง แตทรงทราบเรื่องราวในแควน
ของพระองค  เมื่อเกิดความวุนวายขึ้นจึงเสด็จออกไปปราบปรามจนสงบเรียบรอย 

 (๓) บางครั้งเมื่อตองการแสดงพระราชอํานาจก็ทรงทําศึกสงครามอยางแขมแข็ง เมื่อไดชัยชนะก็จัดการกับคู
ตอสูดวยอุบายอันแยบคาย โดยเฉพาะกรณีทรงทําสงครามกับพระเจาอชาตศัตรู  กลาวคือ แควนมคธทําสงครามชิงกาสิ
คามกับแควนโกศล ๔ ครั้ง ใน ๓ ครั้งแรกพระเจาปเสนทิโกลแพ แตครั้งสุดทายพระเจาอชาตศัตรูแพและถูกจับกุม พระ
เจาปเสนทิโกศลเห็นวาเปนพระราชภาคิไนยจึงไมประหาร เพียงแตกักบริเวณใหอยูเปนเชลย ตอมาพระเจาอชาตศัตรูได
อภิเษกกับเจาหญิงวชิรีผูเปนราชธิดาของพระเจาปเสนทิโกศลทั้งไดกาสิคามไปเปนของขวัญอีก๖๖ 

 ตอมา หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพาน พระเจาอชาตศัตรูทรงยกทัพไปกําจัดแควนวัชชีสําเร็จ อีกไมนานได
ผนวกแควนโกศลเขาไปอยูใตอํานาจแควนมคธ ทั้งแควนวัชชีและแควนโกศลก็เขาไปรวมอยูในแควนมคธ แควนมคธก็
รุงเรืองเปนแควนเดียวที่ยิ่งใหญ เปนมหาอํานาจสูงสุดและแผอํานาจตอๆ มา๖๗ 

 ๕.๒ การบริหารงานดานอํานวยความยุติธรรม 

 การบริหารดานที่ ๒ ที่พระเจาปเสนทิโกศลทรงทําไดคอนขางดี คือ การอํานวยความยุติธรรม อยางไรก็ตาม
ในการพิจารณาคดีตางๆ นั้น บางครั้งก็เกิดปญหา ผูบริหารบานเมืองตองใชความรอบคอบแกไข ครั้งหนึ่งพระเจาปเสนทิ
โกศลเสด็จออกประทับนั่งฟงการพิจารณาคดีความในคดีพวกอมาตยรับสินบนเขามากอนนั่งวินิจฉัยคดี ก็ตัดสินใหผูมิใช
เจาของทรัพยสินกลายเปนเจาของทรัพยสินไป พระราชาทรงทราบเรื่องนั้นแลว ทรงพระดําริวา ตอหนาเราผูเปนใหญใน

                                         

   ๖๓พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตรแนวพุทธ, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑),๗๐. 
 ๖๔ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๑/๔๙๗.  

 ๖๕สํ.ส. (ไทย) ๒๔/๓๕๕/๔๕๒. 

 ๖๖สํ.สํ. (ไทย) ๑๕/๑๒๖/๑๔๘-๑๔๙. 
 ๖๗พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), จาริกบุญ–จารึกธรรม, หนา ๒๖๒-๒๖๓. 



๗๒๓ 

แผนดิน อํามาตยพวกนี้ยังกระทําถึงเพียงนี้ลับหลังเรา เขาจักไมทํากระไรได จึงมีพระดําหริจะใหวิฑูฑภเสนาบดีมาทํา
หนาที่ตัดสินคดีและแกปญหาการตัดสินคดีแบบไมยุติธรรม๖๘ 

 พระเจาปเสนทิโกศลไดกราบทูลพระผูมีพระภาคใหทราบ พระพุทธองคจึงตรัสตอบวาสิ่งที่พวกอํามาตย
เหลานั้นทําจักเปนไปเพ่ือความทุกขแกพวกเขาตลอดกาลนาน ที่พวกอํามาตยวินิจฉัยเหลานั้นกระทําเชนนั้นเพราะกาม
เปนเหตุ๖๙กามจึงเปนสิ่งที่ผูวินิจฉัยคดีพึงละเวน การบริหารบานเมืองของพระเจาปเสนทิโกศล  เมื่อมีการกอคดีความขึ้น
จะมีการพิจารณาคดีอยางเปนระบบ โดยจะกระทําตอหนาบุคคล ๓ ฝายในศาลาวินิจฉัยคดี๗๐ มีองคประกอบ คือ  
 (๑)โจทก ไดแก บุคคลผูไดรับความเสียหายจากการกระทําของคนอ่ืน เชน ผูถูกลักขโมยทรัพยสินหรือถูกโกง
ทรัพย 
 (๒) จําเลย ไดแก บุคคลผูถูกกลาวหาวากระทําความผิด เชน บุคคลผูถูกกลาวหาวากระทําการลักขโมยหรือ
ฉอโกงเอาทรัพยสมบัติของผูอื่น 

 (๓)ผูพิจารณาคดี ไดแก อํามาตยผูวินิจฉัยคดีซึ่งเปนผูไดรับการแตงตั้งจากพระราชา มีหนาที่ไตสวนความผิด
แลวตัดสินความตามสมควรแกความผิด๗๑ 

 ดังนั้น บุคคลผูไดรับมอบหมายใหเปนผูวินิจฉัยคดีในการทําหนาที่ตัดสินคดีความจะตองทําใจใหเปนกลาง
ปราศจากอคติทั้ง ๔ ประการคือ ลําเอียงเพราะรัก ลําเอียงเพราะโกรธ ลําเอียงเพราะหลงไมรู หรือลําเอียงเพราะกลัว 
จากนั้นใหยึดมั่นในสุจริตธรรมแลวทําการวินิจฉัยคดีความไปตามขอเท็จจริงจึงจะไดชื่อวา เปนผูวินิจฉัยผูตั้งมั่นในธรรม 

 ๕.๓ การบริหารงานดานสังคมสงเคราะห 

 การอยูรวมกันในสังคมจําเปนตองอาศัยความสามัคคี การจะยึดกุมจิตใจคนใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมีวิธี
เรียกวา หลักการสังคมสงเคราะห ใหความชวยเหลือผูที่ควรไดรับความชวยเหลือสามารถดํารงชีพอยูตอไปได การ
สงเคราะหกันควรทําทั้งในภาวะปกติและในภาวะที่ประสบกับความเดือดรอน เชน ยามยากจน ยามประสมภัยพิบัติหรื อ
ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะกับคนพิการไรสมรรถภาพหรือญาติผูพิการแตกําเนิด สมควรที่จะไดรับการสงเคราะหเปนกรณี
พิเศษ อยางไรก็ตาม การใหการสงเคราะหโดยทั่วไปมักจะเนนไปที่การใหปจจัย ๔ เพ่ือนําไปใชสอยในชีวิตประจําวัน  มี
ลักษณะสําคัญ ๒ ประการ คือ 

 (๑) การใหเพ่ืออนุเคราะห ชวยเกื้อหนุนคนตกทุกขไดยาก อดอยาก หรือประสบภัยพิบัติ  ใหเขามีโอกาส
เปนอยูและตั้งตัวขึ้นมาได 
 (๒) การใหเพ่ือบูชาคุณ คือ ใหเพ่ือยกยองเชิดชูผูมีพระคุณมีพอแมหรือผูมีคุณธรรมอ่ืน ๆ ที่จะนําคนกาวไปใน
การทําคุณความดีเปนแบบอยางแกสังคม และสนับสนุนผูที่ทําคุณประโยชนใหมีกําลังใจทําความดียิ่งขึ้นไป๗๒แตหลักการ
สังคมสงเคราะห๗๓ ในพระพุทธศาสนาจะมีเนื้อหากวางขวางครอบคลุมกวา  สงผลถึงท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและจิตใจ 

 ในการสงเคราะหประชาชนของพระเจาปเสนทิโกศลนั้น ทรงยึดหลักราชสังคหวัตถุ ๔ ประการ เปนแนวทาง
สําหรับบุคคลผูทําหนาที่บริหารหรือปกครองบานเมืองรูปแบบตางๆ มีอรรถาธิบายดังนี้ 
 (๑) สัสสเมธะ ความฉลาดในการบํารุงขาวกลา, มีความรูความสามารถในการบํารุงพืชพันธุธัญญาหาร  
สงเสริมการเกษตรใหอุดมสมบูรณ เมื่อทําใหทั่วถึงจะทําใหในบานเมืองมีอาหารเพียงพอแกการบริโภค ทําใหผูคนไมอด
อยาก  ถือเปนการบํารุงบานเมืองใหเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ  มีภาวะทางเศรษฐกิจดี มีแรงงานในทางบวก คนมีงานทํา 

                                         

 ๖๘สํ.ส.อ. (ไทย) ๒๔/๑/๑/๔๓๔.    
 ๖๙สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๑๘/๑๓๖. 
 ๗๐ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๓/๑/๒/๔/๖๘.  
 ๗๑ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๓/๑/๒/๔/๖๘.  
  ๗๒พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), บุญ-บารมี  ที่จะกูแผนดินไทย, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๒), หนา ๙. 
  ๗๓สังคมสงเคราะห หมายถึง การดําเนินงานเพื่อชวยเหลือบุคคลใหสามารถชวยเหลือตนเองได.   



๗๒๔ 

ใหมีขาวกลาบริบูรณ  ผูปกครองตองฉลาดในการพิจารณาถึงโภคผล ผลิตผล อันเกิดในแผนดิน แลวผอนผันเก็บเอาแต
สวนแหงสิ่งนั้น ๆ มิใชเก็บริบเอาทั้งหมด๗๔ 

 (๒) ปุริสเมธะ ความฉลาดในการบํารุงขาราชการ รูจักสงเสริมคนดีมีความสามารถใหทําหนาที  เมื่อทําอยาง
ทั่วถึงจะชวยสรางคานิยมที่ดีแกหนวยงานราชการ  ขาราชการที่ดีจะไดมีกําลังใจในการทําหนาที่  สวนขาราชการที่ไมดีก็
จะถูกกําจัดโดยระบบ  เมื่อไดคนดีมาทําหนาที่ก็จะสงผลดีตอบานเมืองโดยสวนรวม   
 (๓)  สัมมาปาสะ ความรูจักผสานรวมใจประชาชนดวยการสงเสริมอาชีพ เชน ใหคนจนกูยืมทุนไปสรางตัวใน
พาณิชยกรรมเปนตน เมื่อทําอยางทั่วถึงจะทําใหประชาชนผูมีรายไดนอยสามารถมีทุนเบื้องตนในการประกอบอาชีพ จะ
ทําใหเศรษฐกิจโดยภาพรวมเติบโตยิ่งขึ้น โดยจัดทําเอกสารการกูยืมแกเหลาผูคนที่ยากจน แลวมอบใหทรัพยหนึ่งพันสอง
พัน ปลอดดอกเบี้ย ๓ ป ถือเปนความฉลาดในการแกปญหาสังคมตามความตองการของประชาชน 

 (๔) วาชเปยยะ หรือ วาจาเปยยะ ความมีวาจาอันอันดูดดื่มน้ําใจ น้ําคําควรดื่ม คือ รูจักพูด รูจักปราศรัย 
ไพเราะ สุภาพนุมนวล ประกอบดวยเหตุผล มีประโยชน เปนทางแหงสามัคคี ทําใหเกิดความเขาใจอันดีและความนิยม
เชื่อถือ๗๕ 

 ประเทศที่สงเคราะหประชาชนดวยราชสังคหวัตถุ ๔ อยางนี้ ยอมมั่นคง แผขยายมีขาวน้ํามาก มีความเกษม 
ไรภยันตราย ผูคนทั้งหลายก็ราเริงบันเทิงใจ ไมตองปดประตูบานเรือนเนื่องจากโจรผูรายมีนอย๗๖ 

 ๕.๓ การบริหารงานดานอุปถัมภและคุมครองศาสนา 

 เนืองจากเมืองสาวัตถีแหงแควนโกศลเปนเมืองที่มีเจาลัทธิอาศัยอยูมาก โดยเฉพาะเจาลัทธิทั้ง ๖ ถือไดวาได
เผยแผศาสนาอยูในเมืองนี้มานาน ตอเมื่อพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้น พระพุทธองคก็มาเผยแผพระพุทธศาสนาอยูที่เมืองสา
วัตถีนี้นานมากถึง ๒๕ พรรษา จึงเปนธรรมดาที่เมื่อมีคนหลายศาสนาอาศัยอยูในสังคมเดียวกัน ยอมจะมีขัดแยงกันมาก
เพ่ือใหเห็นภาพชัดเจน ขอแบงสถานการณการเผยแผลัทธิศาสนาในเมืองสาวัตถีเปน ๒ สถานการณ คือ สถานการณปกติ 
ไมมีความขัดแยงทางศาสนา และ สถานการณท่ีเกิดความขัดแยงอยางรุนแรง  ดังตอไปนี้ 
 (๑)สถานการณปกติ : ตางคนตางเผยแผลัทธิศาสนาของตน 

 ในสถานการณปกติ การเผยแผพระพุทธศาสนาและลัทธิศาสนาอ่ืนเปนไปดวยความราบรื่น เพราะไดรับการ
สนับสนุนอยางดีจากพระเจาพระเจาปเสนทิโกศล นักบวชเจาลัทธิและเหลาสาวกสวนมากก็มีความสามัคคีปรองดองกันดี 
ที่เปนนักบวชก็ใหเกียรติกันในฐานะบรรพชิต ที่เปนสาวกก็ใหเกียรติกันฐานะเปนสาวกท่ีดีบาง เปนเพื่อนกันบาง  
 แควนโกศลเปนดินแดนที่มีนักบวชเจาลัทธิอาศัยอยูจํานวนมาก แมพระเจาปเสนทิโกศลจะประกาศพระองค
เปนอุบาสก แตในฐานะทรงเปนกษัตริยที่ตองปกครองบานเมืองที่มีประชาชนนับถือลัทธิศาสนาตางกันพระองคก็วาง
พระองคในฐานะองคอัครศาสนูปถัมภ ดังจะเห็นไดจากการที่พระองคยังคงมีความสัมพันธอยางดีกับศาสนาอ่ืน ไมวาจะ
เปนการเขาไปพบปะ การสนทนา และการถวายความอุปถัมภ เห็นไดจากการที่พระองคยังใหความอุปถัมภศาสนาอ่ืนตาม
สมควร ดังปรากฏวา  พระองคทรงพระราชทานเนยใสบาง น้ํามันในพระคลังบาง แกสมณพราหมณหรือปริพาชก (ปริพา
ชิกา) เพียงพอตอการดื่ม แตไมใหนําไปในที่อ่ืน๗๗ เมื่อมีกรณีขัดแยงระหวางศาสนาก็ไมทรงนิ่งดูดาย  แตจะเขามาคลี่คลาย
ปญหาดวยพระองคเอง    
 พระนางมัลลิกาเทวีมเหสีของพระเจาปเสนทิโกศลไดสรางอารามเปนที่ชุมนุมของนักบวชในลัทธิภายนอก ในที่
นั้นพวกพราหมณเริ่มตนดวยปกิตารุกขพราหมณและโปกขรสาติพราหมณ  นิครนถและพวกบรรพชิตมีอเจลกและ
ปริพาชกเปนตนประชุมประกาศสนทนาแสดงลัทธิของตนๆ อารามนั้นจึงเรียกวา สมยัปปวาทกะเพราะเปนที่ประชุมแสดง
ลัทธิ ติณฑุกาจีระเพราะลอมดวยแถวตนมะพลับ และ เอกสาลกะเพราะหมายถึงศาลาหลังหนึ่ง เอกสาลกะนั้นเปนสวน

                                         

  ๗๔ทินพันธ  นาคะตะ, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : หจก. สหายบล็อกและการพิมพ, 
๒๕๔๓), หนา ๒๕. 
   ๗๕สํ.ส.อ. (ไทย) ๒๔/๑/๑/๔๔๕-๔๔๖. 
   ๗๖สํ.ส.อ. (ไทย) ๒๔/๑/๑/๔๔๖.  
 ๗๗ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๑๖/๑๙๖-๑๙๗.   



๗๒๕ 

ของพระราชเทวีของพระเจาปเสนทิโกศลพระนามวามัลลิกา ดาดาษดวยดอกไมและผลไม  เพระทําเปนอารามจึงเรียกวา
อารามของพระนางมัลลิกา๗๘ 

 (๒)สถานการณที่มีความขัดแยง : ใชหลักปรองดองและยึกเหตุผลในการแกปญหา 

 ในสังคมที่มีคนอาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เปนไปไมไดที่จะทําใหคนทั้งหมดมีความเห็นตรงกัน  เมื่อ
ความเห็นไมตรงกันยอมมีความขัดแยงกันเปนธรรมดา ความขัดแยงจึงเปนเรื่องธรรมดาของสังคมมนุษย ความขัดแยง
อยางหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้น คือ ความขัดแยงทางศาสนา สําหรับในเมืองสาวัตถีนั้น พบวาเกิดความขัดแยงระหวางศาสนาอยู
หลายครั้ง แตครั้งที่พระเจาปเสนทิโกศลมีสวนรับผิดชอบในการแกปญหาโดยตรงคือ กรณีเดียรถียวางแผนแยงชิงพ้ืนที่
สรางอารามใกลวัดเชตวัน 

 ปญหาเกิดขึ้นจากการที่พวกเดียรถียเห็นวา เหตุที่พระพุทธองคและพระสาวกไดลาภสักการะมากมายนั้นเปน
เพราะสรางวัดในพ้ืนที่ที่เหมาะ หากใครไดสรางวัดในบริเวณนั้นก็จะไดลาภสักการะมากมายเชนกัน  จึงหาทางที่จะได
สรางอารามปริพาชกใกลๆ กับวัดเชตวัน เมื่อตกลงกันไดจึงรวบรวมสินบนจากศิษยแลวมองใหแกพระเจาปเสนทิโกศลซึ่งก็
ทรงรับไวแลวใหสรางอารามขึ้นได ขณะที่กําลังกอสรางนั้น พวกเดียรถียสงเสียงดังรบกวนการปฏิบัติธรรมในวัดเชตวัน 
เมื่อพระพุทธองคตรัสถามทราบความจริง จึงตองการคัดคานไมใหมีการสรางอารามปริพาชกในบริเวณดังกลาว เพราะจะ
ทําใหนักบวชทะเลาะกัน จึงไปแสดงเหตุผลใหพระราชายับยั้งเสีย วาระแรกสงภิกษุไปบอก วาระท่ีสองสงอัครสาวกท้ังสอง
ไปบอก แตพระราชาก็ไมออกมารับฟง วาระที่สองทรงเสด็จไปพรอมกับพระสงฆหมูใหญ ทําใหพระเจาปเสนทิโกศลตอง
ออกมาตอนรับ  
 หลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแลวพระพุทธองคจึงชี้แจงใหเห็นวา การสรางอารามปริพาชกใกลกับวัดเชตวันนั้นมี
แตจะนําไปสูความขัดแยงระหวางศาสนา จะทําใหนักบวชในสองศาสนาทะเลาะกัน ผลทีจะเกิดตามมาคือศาสนิกของสอง
ศาสนาก็จะทะเลาะกันตามมา ความวุนวายก็จะตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได ความรุนแรงอันเกิดจากความขัดแยงทาง
ศาสนานี้อาจถึงทําใหบานเมืองลมจม โดยทรงยกเรื่องในประวัติศาสตรมาเปนตัวอยางดวย๗๙ 

 การที่พระเจาปเสนทิโกศลอนุญาตใหเดียรถียสรางวัดตามที่ขอนั้น มองอยางผิวเผินอาจเห็นวาเปนการถวาย
ความอุปถัมภแกเดียรถียอยางเทาเทียม เหมือนอยางที่ถวายแกพระพุทธ ศาสนา หรืออาจมองวาเปนการสรางความ
ปรองดอง เพราะเมื่อเดียรถียไดตามที่ขอยอมพอใจ แตหากมองใหดี การสรางอารามใกลวัด เชตวันนั้นมีแตจะสรางความ
ขัดแยง เพราะพวกเดียรถียมีเจตนาไมบริสุทธิ์ตั้งแตแรก หากปลอยใหสรางวัดเสร็จยอมจะเกิดความแตกแยก ทั้งในหมู
นักบวช (พระสงฆกับเดียรถีย) และหมูสาวก (อุบาสกอุบาสิกากับสาวกของเดียรถีย)ชาวพุทธยอมรูสึกวาตนเองไมไดรับ
ความเปนธรรม เพราะตองพบกับความวุนวายและการแยงชิงสาวกสถานการณเชนนี้สําหรับพระอริยเจาคงพอทนได แต
สําหรับปุถุชนคงจะทนไมไดแน เมื่อทนไมไดยอมมีการทะเลาะวิวาทตามมาแนนอน เมื่อพระพุทธองคเห็นเปนเรื่องใหญ
และทรงชี้แจงดวยเหตุผลแลวพระราชาก็เห็นคลอยตามจึงรับสั่งใหยกเลิกโครงการนั้นเสีย จากนั้นรับสั่งใหนําเครื่อง
อุปกรณเหลานั้นมาสรางวัดราชการามสําหรับเปนที่พักของเหลาภิกษุณี ปญหาจึงเปนอันยุติฝายเดียรถียซึ่งมีเจตนาไม
บริสุทธิ์ก็ไมสามารถสรางความวุนวายไดสําเร็จ วัดเชตวันก็ยังคงสงบรมเย็นตอไป 

  

๕.สรุป 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา กษัตริยในสมัยพุทธกาลที่ปกครองแควนขนาดใหญและมีอํานาจมากที่สุด คือ พระ
เจาปเสนทิโกศลผูปกครองแคนโกศลและแควนกาสี ทรงมีอิทธิพลทั้งทางดานการเมือง คือเปนประมุขของพระราชาทั้ง ๕ 
เปนที่เกรงใจของแคนอ่ืนๆ อีกทางหนึ่งนั้น ทรงเปนผูมีบทบาทสําคัญในการอุปถัมภบํารุงศาสนาตางๆในแควนของ
พระองคดวย แมภายหลังจะหันมานับถือพระพุทธศาสนาแตก็ทรงใหการสนับสนุนศาสนาอ่ืนๆ ดวย เรื่องราวของพระองค
พบไดทั่วไปในคัมภีรพระพุทธศาสนา แตที่มีการรวบรวมไวอยางเปนหมวดหมูพบในคัมภีรโกสลสังยุต หมวดหมูคําสอนนี้
เกิดจากการสนทนาธรรมระหวางพระผูมีพระภาคกับพระเจาปเสนทิโกศลบาง เกิดจากพระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไป

                                         

 ๗๘ม.ม.อ. (ไทย) ๒๐/๒/๑/๖๑๔.    

 ๗๙สํ.ม.อ. (ไทย) ๓๑/๕/๒/๓๐๗-๓๑๑. 



๗๒๖ 

สนทนากับพระพุทธองคบางพระเจาปเสนทิโกศลทรงคิดคํานึงธรรมขึ้นแลวไปกราบทูลใหพระพุทธเจาทรงรับรองบาง
พระพุทธเจาแสดงธรรมแกพระเจาปเสนทิโกศลดวยพระองคเองบาง พระเจาปเสนทิโกศลสนทนาธรรมกับพระนางมัลลิกา
หรือบุคคลอ่ืนแลวไปกราบทูลใหพระพุทธเจาทรงรับรองบางเกิดจากการปรารภการกระทําของพระเจาปเสนทิโกศลของ
บุคคลตาง ๆ แลวพระพุทธ เจาตรัสรับรองบาง  
 หลักธรรมในโกสลสังยุตจัดแบงเปนวรรคได ๓ วรรคคือ ปฐมวรรค (หมวดที่ ๑) ทุติยวรรค (หมวดที่ ๒) และ
ตติยวรรค (หมวดที่ ๓) รวมทั้งหมด ๒๕ สูตร ชื่อวรรคแตละวรรคตั้งตามลําดับวรรคที่มีอยูในสังยุตนี้ สวนชื่อพระสูตรแต
ละสูตรตั้งตามชื่อบุคคลหรือสาระสําคัญในสูตรนั้นๆ หลักธรรมในโกสลสังยุตนี้ครอบคลุมเนื้อหาหลายดาน แตดานหนึ่งที่
นาสนใจคือ หลัก ธรรมสําหรับเปนแนวทางบริหารซึ่งพระเจาปเสนทิโกศลเคยใชเปนแนวทางปฏิบัติจนทําใหแควนโกศล
ของพระองคเจริญรุงเรืองเปนที่ปรากฏ จากการศึกษาพบวาโกสลสังยุต คือ ประมวลพระสูตรที่พระพุทธเจาแสดงแกพระ
เจาโกศลผูเปนกษัตริยมหาอํานาจในสมัยพุทธกาล พระองคมีความยิ่งใหญทั้ งดานอาณาจักรคือเปนประมุขแหงพระราชา
ทั้ง ๕ และยิ่งใหญทางศาสนจักรคือทรงใหการอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สงผลใหพระพุทธศาสนา
เจริญรุงเรืองอยางมากในแควนโกศล พระพุทธเจาเองก็จําพรรษาในเมืองสาวัตถุนานถึง ๒๕ พรรษา  
 หลักธรรมที่ปรากฏในโกสลสังยุตจําแนกเปนหลายหมวด ครอบคลุมเนื้อหาหลายดาน แตดานที่นาศึกษาคือ
ดานการบริหาร ทั้งนี้เพราะพระเจาปเสนทิโกศลไดใชธรรมเหลานี้ในการบริหารประเทศจึงสงผลทําใหแควนของพระองค
เจริญรุงเรืองเปนมหาอํานาจจนตลอดรัชกาล สรุปหลักธรรมที่ทรงใชเปนหลักในการบริหาร ๔ ดานที่สําคัญ ดังตอไปนี้(๑) 
ดานการปกครองประเทศ ทรงอาศัยหลักนิติธรรม ยุติธรรมและเมตตาธรรม แมจะมีอํานาจสูงสุดแตก็จะใชเมตตากํากับ
และใหโอกาสแกผูไดปกครองไดปรับปรุงตัวเอง ทําใหสามารถยึดหัวใจผูใตปกครองได (๒) ดานการอํานวยความยุติธรรม 
ทรงจัดใหมีกระบวนการพิจารณาคดีประกอบดวยคน ๓ ฝาย คือ โจทก จําเลยและผูพิพากษา โดยใหปราศจากอคติทั้ง ๔ 
ประการ หากผูเสียหายไมไดรับความเปนธรรทจัดใหมีชองทางรองทุกขแลวพิจารณาคดีใหม (๓) ดานการสังคมสงเคราะห 
ทรงพยายามดูแลความเปน อยูของประชาชนอยางทั่วถึง โดยยึดหลักราชสังคหวัตถุ ๔ คือ ๑) บํารุงพืชพันธุธัญญาหาร 
สงเสริมการเกษตร ๒) บํารุงขาราชการ รูจักสงเสริมคนดีมีความสามารถ ๓) ผูกผสานรวมใจประชาชนดวยการสงเสริม
อาชีพ และ ๔) มีวาจาอันดูดดื่มน้ําใจ ประกอบดวยเหตุผล(๔) ดานการบริหารกิจการศาสนา ในภาวะปกติ จะทรงใหการ
อุปถัมภบํารุงทุกศาสนา จัดใหมีการพบปะกันระหวางนักบวชตางศาสนาและศาสนิกเพ่ือใหมีโอกาสไดพบปะแลกเปลี่ยน
ความเห็นกัน แตในยามท่ีเกิดความขัดแยงจะทรงวางตัวเปนกลาง แลวแกไขความขัดแยงอยางยุติธรรม โดนเนนการชี้แจง
ทําความเขาใจและพยายามใหเกิดความปรองดอง 
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พระธรรมทูตกับการเผยแผพระพุทธศาสนาในตางแดน 
 

   พระเจษฎาคม  สิริมงฺคโล  
อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 วัดหมอนไม  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ   

 
 
บทคัดยอ 
 บทความเรื่อง “พระธรรมทูตกับการเผยแผพระพุทธศาสนาในตางแดน” นี้ ตองการศึกษาถึงประวัติของพระ
ธรรมทูตในสมัยพุทธกาล จนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การวิเคราะหในเรื่องของ บทบาทและหนาที่ของพระธรรมทูต
ในตางประเทศ ซึ่งปจจุบันมีแนวโนมเปนไปในทิศทางที่ดี 
 จากการศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนาโดยพระธรรมทูต ตั้งแตสมัยพุทธกาล จนถึงปจจุบัน พบวา การเผย
แผพระพุทธศาสนานั้น ไดรับการยอมรับดีขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตจาก
ประเทศไทย ที่มีเปาหมายพ้ืนที่การเผยแผพระพุทธศาสนาที่หลากหลายในหลายภูมิภาคโลก แตภูมิภาคที่มีแนวโนมและ
ทิศทางในการเผยแผที่ดี คือ ประเทศอินเดีย และ บางประเทศในตะวันตก ภายใตการสนับสนุนจากรัฐบาลในทุกรัชสมัย 
และความรวมมือจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการจัดตั้งองคกรเพ่ือพัฒนาพระธรรมทูต “วิทยาลัย
ธรรมทูต”  จึงทําใหงานเผยแผพระพุทธศาสนาโดย    พระธรรมทูตในตางแดนมีประสิทธิผลและสมบูรณอยางยิ่ง 
 
คําสําคัญพระธรรมทูต, การเผยแผ, ตางแดน 

 

Abstract 
 This article "Buddhist Missionaries  and The Propagation of  Buddhism Abroad" is to study 
the history of the missionary in the modern era. Up until now especially Analysis of the The role and 
function of the missionary overseas. The current trend is moving in a good direction, the study of 
Buddhism by the missionary. Since the modern era To date, found that Buddhism. Recognized better. 
Especially the propagation of Buddhist missionary from the United States. The target area for the 
propagation of Buddhism in various world regions. But the region's outlook and direction of propagation 
is good for India and some countries in the West. Under the support of the government in every reign. 
And cooperation Maha Chulalongkorn University College. The establishment of an organization to 
develop the missionary. "Apostolic college", the work by Buddhism. Missionary in a foreign land 
productive and very complete. 
 
Key words : Missionaries, Propagation,Abroad 
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บทนํา 

 

 เปนที่ทราบกันดีวาศาสนาพุทธ เปนศาสนาหนึ่งของโลกที่มีความเกาแกเปนอันดับสองของโลก รองจาก
ศาสนาพราหมณ – ฮินดู ซึ่งมีความเกาแกมากที่สุดศาสนาพุทธ จึงเปนศาสนาที่มีความสัมพันธกับศาสนาพราหมณ – 
ฮินดู  เพราะเกิดขึ้นทามกลางสังคมพราหมณ  ซึ่งในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจา และพุทธสาวก ก็ยังเคยนับถือ  ศาสนา
พราหมณ – ฮินดู ดวย   เมื่อเกิดความเสื่อมศาสนาพราหมณ – ฮินดูจึงทําใหศาสนาพุทธรุงเรืองข้ึน๑ 

 ในสมัยพุทธกาลการเผยแผพระพุทธศาสนา เปนสิ่งที่สําคัญมาก เมื่อพระพุทธเจาไดตรัสรู ก็ทรงเริ่มประกาศ
พระพุทธศาสนา โดยทรงใชเวลาตลอดฤดูฝนแรก รวบรวมพระสาวกได ๖๐ รูป แลวทรงอบรมคุณธรรมแกทานเหลานั้น
อยางเพียงพอ ที่จะแยกยายกันออกไปประกาศพระศาสนา พอหมดฤดูฝนดินฟาอากาศแหงก็ทรงไดเรียกพระสา วก
เหลานั้นมาประชุม แลวรับสั่งใหแยกยายไปประกาศพระพุทธศาสนาในภูมิภาคตางๆ  การประชุมครั้งนั้น นับวาเปนการ
ประชุมปฐมนิเทศสําหรับพระธรรมทูตรุนแรกในพระพุทธศาสนา โดยพระพุทธเจาทรงตรัสกับพระภิกษุทั้งหลาย (๖๐ รูป)  
นั้นวา 
 “ภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตพนแลวจากบวงทั้งปวง ทั้งท่ีเปนของทิพยและมนุษยแมเธอทั้งหลายก็พนแลวจาก
บวงทั้งปวงทั้งที่เปนของทิพยและของมนุษยเชนกัน เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพ่ือประโยชนและความสุขแกคนหมูมาก เพ่ือ
อนุเคราะหโลก เพ่ือประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษย ขอจงอยาไดไปรวมทางเดียวกันสองรูป จงแสดง
ธรรมงามในเบื้องตน งานในทามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ ทั้งพยัญชนะครบ บริบูรณ สัตว
ทั้งหลายจําพวกท่ีมีธุลีคือกิเลสในจักษุนอยมีอยู เพราะไมไดฟงธรรมยอมเสื่อม ผูรูทั่วถึงธรรมจักมี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แม
เราก็จักไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเพ่ือแสดงธรรม”๒ทรงประธานแกพระอรหันตขีณาสพ ๖๐ รูป ณ ปาอิสิปตน
มฤคทายวัน เมืองพาราณสี ในปที่หนึ่งแหงการตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เปนพระพุทธปสาสโนบายที่เปนอมตะ
มาทุกยุคสมัย จวบจนกระทั่งปจจุบัน  
 การประชุมครั้งนั้น นับวาเปนการประชุมปฐมนิเทศสําหรับพระธรรมทูตรุนแรกในพระพุทธศาสนา โดยที่พระ
พุทธองคทรงนัดหมายในเรื่องสําคัญ ๓ ประการ คือ 
  ๑.หลักการสอนประชาชน 
  ๒.เสนทางจาริก โดยทรงแบงเปน ๖๑ สายๆ ละรูป รวมทั้งพระพุทธองค โดยที่พระพุทธองคเสด็จไป
ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม 

๓.เรื่องอ่ืนๆ (เชน ถามีผูจะขอบวชก็ใหนํามาเฝาพระพุทธองค) 
 การจัดพระธรรมทูตแบบนี้ ใชวิธีกําหนดพ้ืนที่จะปฏิบัติงานเปนหลัก แลวจัดวางกําลังพระธรรมทูตให
พอเหมาะ นอกจากเรื่องจํานวนแลว ยังทรงพิจารณาถึงสมรรถภาพของพระธรรมทูตดวยวา ทานผูใดควรจะไปยังตําบลใด 
เพราะแตละที่มีปญหาที่ไมเหมือนกัน 
 
ความหมาย 

 เผยแผ  หมายถึง ขยายออกไป ทําใหขยายกวางขวางออกไป 
 เผยแผในคําวัดใชเปนคําหลักในความหมายวาทําใหแพรหลายในลักษณะติดแนน ซึมซาบ กระจายไป เชน 
เผยแผศาสนา เผยแผธรรม องคการเผยแผ  
 “การเผยแผศาสนาสามารถทําไดหลายวิธี เชน เผยแพรไปตามสื่อตางๆ หรือ เผยแพรทางวิทยุ ทีวี เปนตน” 

                                         

๑Retrieved/September ๒๕, ๒๐๑๖,/form/https://th.wikipedia.org/wiki/ศาสนาฮินดู. 
๒วิ.ม.(ไทย) ๔/๓๒/๔๐ 
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 พระธรรมทูต (อานวา ทํา-มะ-ทูด) หมายถึง ภิกษุที่เดินทางไปแสดงธรรมในที่ตางๆ ทําหนาที่เหมือนทูตทาง
ธรรมหรือทูตของพระศาสนา 
 พระธรรมทูตเริ่มมีครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมจนมีพระสาวกมากรูปแลวจึงสงพระสาวกเหลานั้น
ไปประกาศธรรมในทิศตางๆ โดยตรัสวา “เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพ่ือประโยชนสุขแกประชุมชน เพ่ืออนุเคราะหแก
ประชุมชน” ดังนี้เปนตน 

 พระธรรมจาริก มีความหมายเชนเดียวกับพระธรรมทูต เพราะเปนคําบัญญัติที่เกิดหลังคําวาพระธรรมทูต 

 ปจจุบันแบงพระธรรมทูตออกเปน ๒ ประเภท คือ พระธรรมทูตในประเทศ กับพระธรรมทูตตางประเทศ๓ 

 พระธรรมทูต แปลวา ทูตธรรมะ หมายถึง ผูนําธรรมะไปเผยแผ เทียบไดกับทางฝายบานเมือง ก็มีราชทูต มี
รัฐทูต แตวาทูตในทางธรรมะมีความหมายตางจากทูตอ่ืน ทูตในทางบานเมืองนั้นไปเพ่ือผลประโยชนของประเทศชาติ เปน
เรื่องของโลกมนุษยที่มีการแบงกันเปนหมูชน เปนชนชาติตางๆ แตละชนชาติ ก็ยอมพิทักษรักษาผลประโยชนของตนเอง 
ราชทูต รัฐทูต ทําหนาที่เปนตัวแทนของแผนดิน ของชาติของประเทศนั้นๆ มีหนาที่รักษาผลประโยชนของประเทศของ
ตนเอง ไปเจรจากับประเทศที่ตัวไปทําหนาที่นั้น ตางจากพระธรรมทูตที่วา พระธรรมทูตนั้นเปนผูนําธรรมะไปเผยแผแก
ประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน๔ 

 พระธรรมทูต คือ พระสงฆผูที่เปนแบบอยางการดําเนินชีวิตที่ประเสริฐดีงามดวยทางสายกลาง ไมโนมเอียง
จนถลํา ไปสูการดําเนินชีวิตอยางเขมงวด จนกลายเปนการเบียดเบียนตนเองหรือแกปญหาดวยความรุนแรง (อัตตกิลมถา
นุโยค) หรือ ใชชีวิตปรนเปรอตนเองอยางมัวเมาดวยการบริโภควัตถุอยางฟุมเฟอย (กามสุขัลลิกานุโยค) อันเปนการให
ความสําคัญกับการสรางคุณคาทางวัตถุดานนอกของชีวิตที่ผิวเผินเปนคุณคาเทียมละลายคุณคาแทโดยดําเนินชีวิตมุงตรงสู
การบรรลุถึงคุณคาแทหรือแกนสารของชีวิตที่สูงขึ้น ไมหยุดชะงักอยูกับความมั่งคั่งทางวัตถุ (ทิฏฐธมมิกัตถะ) การยึดติด
คุณธรรมความดี (สัมปรายิกัตถะ) เทานั้น ยังคงดําเนินชีวิตมุงสูความปลอยวางอยางแทจริง (ปรมัตถะ) ดวย ซึ่งรียกวาเปน
การดําเนินชีวิตที่ประเสริฐยิ่งขึ้นตามลําดับ๕ 

 พระธรรมทูต หมายความเอาผูเปนทูตแหงธรรม๖ ผูปฏิบัติพระพุทธศาสนา ผูเปนทูตแหงธรรมที่นําพระวินัย
ไปเผยแผแกชาวตางประเทศ ใหไดรับแสงสวางแหงธรรมอันพระบรมศาสดาตรัสไวดีแลว คือ การเผยแผธรรม และเพ่ือยัง
ประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกมหาชนเปนอันมากยิ่งๆ ขึ้นไปโดยทั่วกัน 

งานพระธรรมทูตสมัยหลังพุทธกาล 
 เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพาน บุคคลผูเผยแผพระพุทธศาสนาประเภทพระธรรมทูตก็ยังมีความจําเปนและดู
เหมือนจะจําเปนมากข้ึน เพราะเหตุ ๓ ประการ คือ  
  ๑.เพ่ือเผยแผพระพุทธศาสนา 
  ๒.ไดมีคนแอบแฝงปลอมบวชในพระพุทธศาสนามาก แลวประพฤติเสียหาย 

  ๓.เกิดมีศาสนาตางๆ ขึ้นอีกหลายศาสนา 
 ดวย ๓ ประการนี้ งานพระธรรมทูตจึงเปนสิ่งจําเปน 

 การทําสังคายนาครั้งที่ ๓ เมื่อพระพุทธศาสนาไดรับการนับถือจากพระเจาอโศกมหาราช ประชาชนก็
ทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก พวกนักบวชในศาสนาอ่ืนๆ เห็นวาพระสงฆในพระพุทธศาสนาไดลาภสักการะ
ตางๆ มาก ก็พากันปลอมบวชเขาเปนภิกษุเพ่ืออาศัยกาสาวพัสตรเปนเครื่องเลี้ยงชีพ แตไมปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เปน

                                         

 
๓พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน ชุด คําวัด, (กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง ๒๕๔๘). หนา ๖๔๖. 

 
๔พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), งานพระธรรมทูต, ในพระธรรมทูตในตางประเทศ, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๓๖ 

 
๕พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), “งานพระธรรมทูต”, ใน พระธรรมทูตในตางประเทศ, พิมพครั้งท่ี ๒. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๓) : หนา ๓๖. 

 
๖สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)  “พระวรธรรมคติ”, ใน พระธรรมทูตสายตางประเทศ รุนที่ ๙, 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖) : หนา ๔. 



๗๓๑ 

เหตุใหสงฆไมทําสังฆกรรมรวมกันนานถึง ๗ ป  เมื่อเรื่องนี้ทราบถึงพระเจาอโศกมหาราชก็ทรงรับสั่งใหไตสวน แลวสงทูต
ไปนิมนตพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ มาเปนประธานชําระความยุงเหยิงในพระศาสนา 

 ผลของการชําระพระพุทธศาสนา ปรากฏวา มีพระปลอมถูกบังคับใหสึกถึง ๖๐,๐๐๐ รูป แลวพระโมคคัลลี
บุตรเถระใหประชุมพระสงฆซึ่งเปนพระอรหันตทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ รูป ทําการสังคายนาพระธรรมวินัยเปนครั้งที่ ๓ ณ อโศกา
ราม เมืองปาฏลีบุตร ซึ่งเปนเมืองหลวงของแควนมคธในสมัยนั้น เมื่อป พ.ศ. ๓๐๓ การสังคายนาไดทํากันอยูถึง ๙ เดือน 
จึงสําเร็จ การสงสมณทูต ใหนําพระพุทธศาสนาไปสั่งสอนในตางประเทศ หลายทิศ รายนามสมณทูตที่ปรากฏในปกรณ
บาลี มี ๙ สาย คือ 

 สายที่ ๑ คณะพระมัชฌันติกะ  ไปแคชเมียรและคันธาระ คือ ทางดานตะวันตกเฉียงเหนือสุดของอินเดีย
ปจจุบันบางสวนอยูในปากีสถาน บางสวนอยูในอัฟกานิสถาน 

 สายที่ ๒ คณะพระมหาเทวะ ไปมหิสมณฑล ปจจุบันไดแก รัฐไซเมอร อยูทางภาคใตของอินเดีย แถบลุม
แมน้ําโคธาวารี  
 สายที่ ๓ คณะพระรักขิต ไปวนวาสี ไดแก บริเวณตะวันตกเฉียงใตของอินเดีย 

 สายที่ ๔ คณะพระธรรมรักขิต ทานผูนี้ เปนฝรั่งชาติกรีก และดูเหมือนจะเปนฝรั่งคนแรกที่บวชใน
พระพุทธศาสนา ไปอปรันตชนบท แถวชายทะเลเหนือ เมืองบอมเบย 
 สายที่ ๕ คณะพระมหาธรรมรักขิต ไปแควนมหาราษฏร อยูทางตะวันออกของเมืองบอมเบย 
 สายที่ ๖ คณะพระมหารักขิต ไปประเทศโยนก คือ ประเทศกรีกในเอเชียกลาง 
 สายที่ ๗ คณะพระมัชฌิมะ ไปทางเหนือแถบภูเขาหิมาลัย 

 สายที่ ๘ คณะพระโสณะและพระอุตตระ ไปสุวรรณภูมิ ซึ่งมีผูสันนิษฐานวา อาจเปนดินแดนซึ่งอยู ในเขต
ประเทศไทย หรือ ประเทศพมาในปจจุบัน 

 สายที่ ๙ คณะพระมหินทะ พระโอรสของพระเจาอโศกเอง ไปเกาะลังกา คือ ประเทศศรีลังกา พระมหินเถระ 
เมื่อไปถึงเกาะลังกา ไดประกาศพระศาสนา สามารถทําใหพระเจาเทวานัมปยติสสะ กษัตริยลังกาเลื่อมใส ใน
พระพุทธศาสนา จนสามารถประดิษฐานพระพุทธศาสนาไดอยางมั่นคง 
 “ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชนสุขแกชนจํานวนมาก เพ่ือวิเคราะหชาวโลก เพ่ือประโยชน
เกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพ และมนุษย”๗ 

 ความสามารถในการเผยแผศาสนาของพระสงฆที่คนศาสนาอ่ืนๆ มองเห็น 

 มิชชันนารี ชาวโปรตุเกส ชื่อ กาสปาร ดาครูซ ไดบันทึกไวในป ค.ศ. ๑๕๕๖ (พ.ศ.๒๐๐๙) วา 
 “มีความภาคภูมิใจและเยอหยิงอยางเหลือเกิน พวกเขาไดรับการบูชาสักการะราวกับเทพเจาเปนๆ ผูที่ออน
อาวุโสกวาในหมูภิกษุดวยกัน ก็บูชาผูอาวุโสกวาดุจเทพเจา ทั้งสวดมนตภาวนา และกราบกราน ฉะนี้สามัญชนทั้ งหลาย 
จึงเชื่อมั่นในพระภิกษุอยางสูง ใหความเคารพและกราบไหวบูชา ไมมีใครกลาคัดคานพระในเรื่องใดๆ บางครั้งขณะที่
ขาพเจากําลังเทศนอยู ผูคนรอบขางซึ่งไดยินขาพเจาพูดอยางชัดเจนและพอใจในสิ่งที่ขาพเจาสอน ทันทีที่พระเหลานี้เดิน
ผานมา และพูดเปรยวา “นั่นก็ดีอยูหรอก แตของเราดีกวา” พวกเขาก็จะเดินไปหมด ทิ้งขาพเจาไวแตลําพัง”๘ 

งานพระธรรมทูตในประเทศไทย 
 ประเทศไทยเปนประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามาชานาน คือ นับถือ พระพุทธศาสนาแบบเถรวาท จาก
การนําเขามาเผยแผของพระโสณะ และ พระอุตตระ และนับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายาน โดยไดรับอิทธิพลจากการ

                                         

 
๗วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐ 

 
๘พรรณงาม เงาธรรมสาร, สดใส ขันติวรพงศ, วงเดือน นาราสั จจ แปล. ประวัติศาสตรกัมพูชา โดยเดวิด แชนดเลอร. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), หนา ๑๒๓. 



๗๓๒ 

ที่ถูกขอมปกครอง จนมาถึงปจจุบัน พระพุทธศาสนาแบบเถรวาท  มีการศึกษาพระพุทธพจน และการปฏิบัติธรรมอยาง
แพรหลายในการทําบุญ จนกลาวไดวา เปนประเทศท่ีพระพุทธศาสนารุงเรืองที่สุดในปจจุบัน๙ 

 ภายหลังจากพระพุทธศาสนาไดเขามาสูประเทศไทย และคนไทยไดยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาแลวก็มัก
ปรากฎวา พระมหากษัตริยไทยทุกพระองคตางก็ทรงเปนพุทธศาสนูปถัมภ และเปนพุทธศาสนิกชนมาโดยตลอด  จึงพอ
สรุปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาไทย ไดดังนี้ 
 ๑.การเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย ยังมีรูปแบบไมแนนอนเพราะพระภิกษุที่มีความฉลาดแตกฉาน
ดานพระพุทธศาสนามีนอย มุงเผยแผพุทธธรรมไปสูพระมหากษัตริย ขยายไปสูขาราชการบริพารและประชาชนใน
ภายหลัง เปนการออกไปหาประชาชนและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาก็เขาถึงจิตใจประชาชนจนกระทั่งหยั่งรากลึกลง
ในสังคม มีวัดและพระสงฆเพ่ิมมากขึ้น จากจุดนี้เองที่เกิดการตั้งมั่นของพระพุทธศาสนาจนกลายเปนสถาบันหนึ่งของ
สังคม๑๐ 

 ๒.การเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ยังนิยมใชรูปแบบและวิธีการดั้งเดิม คือ ทรงอาศัย
พระมหากษัตริยทรงอุปถัมภและควบคุมนโยบาย การพัฒนากิจการคณะสงฆ และศาสนจักรอิงอาศัยกันอยูกับอาณาจักร
ทุกยุคทุกสมัย 

 การเผยแผพระพุทธศาสนามักปรากฏออกมาในรูปแบบของการเทศนเปนหลัก และตองเปนการเทศนแบบ
พิธีการ มีการอาราธนาศีล  อาราธนาธรรม แลวพระสงฆจะเทศนโดยการอานใบลานเปนทวงทํานองเทศนอยางเปนพิธี
และรูปแบบตายตัวตั้งแตเริ่มตน และการใชวัดเปนสาธารณสถานสําหรับใหการบริการประชาชนในดานตางๆ เชน เปน 
โรงเรียน โรงพยาบาล ที่พัก สโมสร ที่ประชุม 

 รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาที่นาสนใจอีกประการคือ การสอดแทรกธรรมะไปยังประชาชนในรูป
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา เชน นันโทปนันทสูตรคําหลวง พระมาลัยคําหลวง ปุณโณวาทคําฉันท และพระราชปุจฉา
ถามคณะสงฆ เปนตน 

 ๓.การเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงธนบุรี สืบเนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาเมื่อป พ.ศ. ๒๓๑๐  จึง
มีผลทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนาตองหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิง เพราะหลักฐานตางๆ ทาง     พระพุทธศาสนา วัดวา
อาราม ศาสนสถานและพระไตรปฎกไดรับความเสียหายเปนอันมาก การเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยนี้จึงไมมี
ความกาวหนา จะ มุงเนนไปในดานงานฟนฟูพระพุทธศาสนาและงานปฏิสังขรณเปนสวนใหญ 
 ๔.การเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร  
 สมัยรัชกาลที่ ๑-๔ มีการรวบรวมและสังคายนาพระไตรปฎกตลอดจนการสนับสนุนการศึกษามีการจัดสอน
พระปริยัติธรรมในพระบรมมหาราชวัง ในรัชกาลที่ ๔ อาจจะมีการปรับการเผยแผพระพุทธศาสนาบาง เชน การเทศนก็มี
การเทศนดวยปากเปลา และก็ใชสํานวนธรรมดาที่ฟงแลวเขาใจไดงาย เนนการนํามาปฏิบัติตามไดตามวิถีชีวิตประจําวัน 

 สมัยรัชกาลที่ ๕-๙ เปนสมัยที่มีรูปแบบในการเผยแผพระพุทธศาสนาหลากหลายยิ่งขึ้น ในสมัยนี้จะไมเนน
การสรางวัดวาอาราม จะเนนการพัฒนาที่ตัวบุคคล คือ มีการพัฒนาการศึกษา เชน สรางโรงเรียน การจัดพิมพหนังสือ
ธรรมะ และการนําเทคโนโลยีสมัยใหม มาใชในการเผยแผพระพุทธศาสนามากขึ้น รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
สมัยนี้ สรุปได ตั้งแตมีการตรากฎคณะสงฆและตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองสงฆ (พ.ศ. 2445) เพ่ือเปน
แนวทางในการบริหาร การสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ ๒ แหง คือ มหามกุฎราชวิทยาลัย ที่วัดบวรนิเวศวิหาร และมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์เพ่ือเปนที่ปรึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง โดย พระบาทสมเด็จ

                                         

 
๙พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในเอเชีย, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หนา ๑๔๓. 

 
๑๐พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต),พระพุทธศาสนาในเอเชีย, พิมพครั้งท่ี ๔ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑), หนา 

๑๑๓ – ๑๑๖. 



๗๓๓ 

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ จัดพิมพพระไตรปฎก การชําระพระไตรปฎก การอุปถัมภการศึกษาภาษาบาลีและการศึกษา
ธรรมการสนับสนุนใหมีการแตงหนังสือธรรมะขึ้นมาหลายเลม๑๑ 

 งานพระธรรมทูตยุคเริ่มแรกในประเทศไทย กรมการศาสนาไดฟนฟูจัดใหมีงานพระธรรมทูตขึ้นในป พ.ศ. 
๒๕๐๗ ถึง ป พ.ศ. ๒๕๐๘  โดยมีความมุงหมายใหประชาชนยึดมั่นในพระพุทธศาสนา ใหมีศีลธรรมประจําใจ มีความ
เคารพรักตอประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และเพ่ือความเขาใจอันดีระหวางชนที่ นับถือศาสนาตางๆ ไดทดลอง
ดําเนินงานโดยอาราธนาพระเถระผูใหญเปนหัวหนาคณะอํานวยการ จัดสงพระสงฆออกจากริกประกาศพระศาสนาในถิ่น
ตางๆ 
 มหาเถรสมาคม มีมติใหรับงานเผยแผพระพุทธศาสนาในรูปแบบของ พระธรรมทูตนี้เปนกิจกรรมถาวร โดย
เปนกองงานพระธรรมทูตข้ึน ดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๙ เปนลําดับมา โดยมอบหมายให 
 สมเด็จพระวันรัต (ปุน) เปนแมกองงานพระธรรมทูต 
 สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ) เปนรองแมกองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๑ 
 พระอุบาลีคุณูปมาจารย (ธีร)  เปนรองแมกองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๒ 
 ครั้นตอมา เมื่อสมเด็จพระวันรัต ไดรับสถาปนาขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระมหาวีรวงศ มรณภาพ 
มหาเถรสมาคมจึงมีมติมอบให พระอุบาลีคุณูปจารย เปนแมกองงานพระธรรมทูต และมอบใหพระพุทธพจวราภรณ (ทอง
เจือ) เปนรองแมกองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๑ มอบให พระพรหมคุณาภรณ (เก่ียว)  เปนรองแมกองงานพระธรรมทูต รูป
ที่ ๒ 
 ตอมาพระอุบาลีคุณูปมาจารย ไดรับสถาปนาขึ้นเปนสมเด็จพระธีรญาณมุนี และไดมรณภาพ มหาเถรสมาคม
จึงมีมติมอบใหพระพุทธพจนวราภรณ (ตอมาไดรับสถานปนาขึ้นเปนสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี) เปนแมกองงานพระ
ธรรมทูต และมอบใหพระพรหมคุณาภรณ (ปจจุบันไดรับสถาปนาขึ้น เปน สมเด็จพระพุฒาจารย) เปนรองแมกองงานพระ
ธรรมทูต รูปที่ ๑ และมอบใหพระธรรมธีรราชมหามุนี (ตอมาไดรับสถาปนาขึ้นเปนสมเด็จที่พระธรรมปญญาบดี และ
ปจจุบันไดรับสถาปนาขึ้นเปนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย) เปนรองแมกองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๒ 
 การบริหารงานพระธรรมทูต ไดแผขยายขอบขายงานเปนหลายฝาย แตยังขาดระเบียบที่จะใหพระธรรมทูต
ไดยึดถือเปนหลักปฏิบัติ ดังนั้น ในป พ.ศ. ๒๕๓๓ ในการประชุมปจฉิมนิเทศงานพระธรรมทูต ในที่ประชุมจึงมีมติใหวาง
ระเบียบขึ้น เพ่ือความสะดวกตอการปฏิบัติงาน เพราะแตเติมมานั้น ยังไมมีระเบียบเพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติได 
 เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยคําสั่งแมกองงานพระธรรมทูต ไดแบงคณะทํางานเพ่ือดําเนินการในเรื่องนี้ออกเปน ๒ 
คณะ ซึ่งคณะทํางานชุดแรกเรียกวา คณะทํางานปรับปรุงงานพระธรรมทูต คณะทํางานชุดนี้ไดประชุมพิจารณายกราง
ระเบียบแลวนําเสนอท่ีประชุมปจฉิมนิเทศเพ่ือพิจารณา 
 สวนคณะทํางานชุดที่ ๒  เรียกวา คณะทํางานพิจารณารางระเบียบกองงานพระธรรมทูต ซึ่งคณะทํางานชุดที่ 
๒ ไดพิจารณากลั่นกรองระเบียบดังกลาวเพ่ือนําไปใชปรับปรุงงานพระธรรมทูตใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
 การบริหารงานพระธรรมทูตในประเทศไทย จึงไดถือ “ระเบียบกองงานพระธรรมทูต” เปนหลักปฏิบัติสืบมา
ในป พ.ศ. ๒๕๕๑  เมื่อสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี ไดมรณภาพ มหาเถรสมาคม จึงมีมติมอบใหสมเด็จพระพุฒาจารย 
(เกี่ยว) เปนแมกองงานพระธรรมทูต และมอบให สมเด็จพระมหารัชสังคลาจารย (ชวง) เปนรองแมกองงานพระธรรมทูต 
รูปที่ ๑ และมอบใหสมเด็จพระมหามุนีวงศ (อัมพร) เปนรองแมกองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๒ ๑๒ 

 งานพระธรรมทูต เปนงานสําคัญสวนหนึ่งของคณะสงฆที่พระเถรานุเถระทุกระดับชั้นรวมรับผิดชอบ
ดําเนินการตามลักษณะงานที่ปรากฏ ในปจจุบันไดมีการแบงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน โดยแมกองงานพระธรรมทูต ไดจัดแบงพ้ืนที่
ออกเปน ๙ สาย  คือ 

                                         

 
๑๑เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ฉบับ มุขปาฐ ภาค ๒, พิมพครั้งท่ี ๓,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐). 

หนา ๒๐๗-๒๔๗.  

 ๑๒ Retrieved October ๑ ๐ ,  ๒ ๐ ๑ ๖ , / form/https://sites.google.com/site/nongwaa/WaTNoNGWaa/khxmul/ngankar-
pheyphae/thrrm-thu. 



๗๓๔ 

 สายที่ ๑ จาริกปฏิบัติงานในเขตปกครองคณะสงฆ ภาค ๑ และ ภาค ๑๔  มี ๗ จังหวัด ไดแก  นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสาคร 

 สายที่  ๒  จาริกปฎิบัติงานในเขตปกครองคณะสงฆ ภาค ๒ และ ภาค ๓  มี  ๗ จังหวัด ไดแก   
พระนครศรีอยุธยา อางทอง สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาถ และ อุทัยธานี 
 สายที่ ๓  จาริกปฏิบัติงานในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๔  และ ภาค ๕  มี ๘ จังหวัด ไดแก กําแพงเพชร 
พิจิตร เพชรบูรณ นครสวรรค พิษณุโลก สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ 
 สายที่ ๔ จากริกปฏิบัติงานในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๖ และ ๗ มี ๘ จังหวัด ไดแก ลําปาง เชียงราย 
พะเยา แพร นาน เชียงใหม ลําพูน และ แมฮองสอน 

 สายที่ ๕ จากริกปฏิบัติงานในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๘ และ ภาค ๙ มี ๙ จังหวัด ไดแก อุดรธานี 
หนองคาย เลย สกลนคร ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ รอยเอ็ด และ หนองบัวลําภู 
 สายที่ ๖ จาริกปฏิบัติงานในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๐ และ ภาค ๑๑ มี ๑๐ จังหวัด ไดแก อุบลราชธานี  
ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ สุรินทร นครพนม นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และอํานาจเจริญ 

 สายที่ ๗ จาริกปฏิบัติงานในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๒ และ ภาค ๑๓  มี ๘ จังหวัด ไดแก ปราจีนบุรี 
สระแกว นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 

 สายที่ ๘  จาริกปฏิบัติงานในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ และภาค ๑๖ มี ๗ จังหวัด ไดแก ราชบุรี 
เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช 

 สายที่ ๙ จาริกปฏิบัติงานในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๗ และ ภาค ๑๘  มี ๑๑ จังหวัด ไดแก ภูเก็ต ตรัง 
กระบี่ พังงา ระนอง พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส  และสตูล 

 ปจจุบันงานดานการเผยแผของคณะสงฆไทย ถือไดวาเปนแมบทสําคัญที่ไดถูกบรรจุไวในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒505  และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2535 โดยมีกําหนดภารกิจของวัดไว 6 ดาน คืองานดาน
การปกครอง งานดานการศึกษา งานดานการศึกษาสงเคราะห งานดานเผยแผศาสนธรรม งานดานสาธารณสงเคราะห 
และงานดานสาธารณูปการ ซึ่งถือเปนภารกิจสําคัญที่จะนําวัดไปสูความสําเร็จในการพัฒนาใหเปนศูนยรวมใจของชุมชน 
และความมั่นคงเปนฝกแผน อีกทั้งเปนที่ยึดเหนี่ยวสอดคลองกับสถาบันหลักอ่ืนๆ อันไดแก สถาบันชาติ และสถาบัน
พระมหากษัตริยจากภารกิจหลัก 6 ดาน ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2535 ดังที่กลาวมา งานดานการเผยแผศาสนธรรมถือวาเปนงานหลักของพระธรรมทูต 

 การบริหารงานพระธรรมทูต ไดแผขยายขอบขายงานเปนหลายฝาย แตยังขาดระเบียบที่จะใหพระธรรมทูต
ไดยึดถือเปนหลักปฏิบัติ ดังนั้น ในป พ.ศ. 2533 ในการประชุมปจฉิมนิเทศงานพระธรรมทูตไดยึดถือเปนหลักปฏิบัติ 
ดังนั้น ในป พ.ศ.2533 ในการประชุมปจฉิมนิเทศงานพระธรรมทูต ในที่ประชุมจึงมีมติใหวางระเบียบขึ้น เพ่ือความ
สะดวกตอการปฏิบัติงาน เพราะแตเดิมมานั้นยังไมมีระเบียบเพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติได  

เมื่อป พ.ศ.2534  โดยคําสั่งแมกองงานพระธรรมทูตไดแบงคณะทํางานเพ่ือดําเนินการในเรื่องนี้ ออกเปน 2 
คณะ ซึ่งคณะทํางานชุดแรกเรียกวา คณะทํางานปรับปรุงงานพระธรรมทูต คณะทํางานชุดนี้ ไดประชุมพิจารณายกราง
ระเบียบแลวนําเสนอท่ีประชุมปจฉิมนิเทศเพ่ือพิจารณา 

 สวนคณะทํางานชุดที่ ๒ เรียกวา คณะทํางานพิจารณารางระเบียบกองงานพระธรรมทูต ซึ่งคณะทํางานชุดที่ 
2 นี้ ไดพิจารณากลั่นกรองระเบียบดังกลาว เพ่ือนําไปใชปรับปรุงงานพระธรรมทูตใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
การบริหารงานพระธรรมทูตในประเทศไทย จึงไดถือ “ระเบียบกองงานพระธรรมทูต” เปนหลักปฏิบัติสืบมา 

 กองงานพระธรรมทูตมีสํานักฝกอบรมพระธรรมทูต ทําหนาที่ดําเนินการฝกอบรมพระธรรมทูตประจําป โดย
มีคณะกรรมการสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตคณะหนึ่ง เปนผูกําหนดนโยบายแผนงานและวิธีการดําเนินการฝกอบรม และ



๗๓๕ 

ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปโดยความเรียบรอย ตั้งอยู ณ ตึก เมตตาพุทธ วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
(www.ddhad.org)๑๓ 

งานพระธรรมทูตในตางประเทศ 

 คําวา“พระธรรมทูตไทยในตางแดน” หมายถึง พระสงฆไทยสายเถรวาทผูไปปฏิบัติศาสนกิจในตางประเทศใน
ตางประเทศ โดยการรับรองจากมหาเถรสมาคมอันเปนองคกรปกครองคณะสงฆสูงสุดในประเทศไทยเทานั้น  

 ที่ผานมาพระสงฆในประเทศไทยมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น โอกาสไปมาติดตอระหวางประเทศก็มีสูงขึ้น ที่เห็น
ชัดเจนคือ  ในเดือนสิงหาคม ป พ.ศ.2497 นายปุน จงประเสริฐ เลขานุการสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี 
ประเทศอินเดีย ไดเดินทางมาพบกับพระนักศึกษาไทยที่ศึกษา ณ สถาบันการศึกษาภาลี นวนาลันทา ซึ่งมีจํานวน 4 รูป 
คือ พระมหานคร เขมปาลี, พระมหามนัส จิตตทะโม, พระมหาโอภาส โอภาโส และ พระมหาชวินทร สระคํา  และไดรับ
แจงจาก พล.ต.อ. เผา ศรียานนท อธิบดีกรมตํารวจ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดมีจิ ตศรัทธาสงเงินจํานวน 
200,000 รูป เพ่ือสรางวัดไทยในอินเดียตามที่รัฐบาลอินเดียเชิญชวน  จึงไดดําเนินการจัดหาที่สรางวัดไทยในประเทศ
อินเดีย  ตอมามีเหตุการณผันแปรในการสรางวัด จอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ไดรับเรื่องการสรางวัดเปน
ของรัฐบาล ตอมาทานทูตคนใหม คือ ดร.บุณย เจริญชัย มาอยูที่อินเดีย การกอสรางวัดไทยในขั้นตน จึงเสร็จเรียบรอย 
คือ มีพระอุโบสถ ศิลปะรัตนโกสินทร แบบวัดเบญจมบพิตร และกุฏิที่พักสงฆ จํานวน ๒ หลัง๑๔ 
 นอกจากนี้พบวา จอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ไดสงเสริมและสนับสนุนพระพุทธศาสนาใน
ตางแดนอยางตอเนื่อง ดังที่กลาวไปขางตนคือ การสรางวัดไทยพุทธคยา ใกลกับสถานที่ตรัสรูของพระพุทธเจาเปนแหง
แรก ตามคําเชิญของรัฐบาลอินเดีย ฯพณฯ ยาวฮะราลห เนรูห ครบฉลอง 25 ศตวรรษ ครั้งตอมา รัฐบาลไทยไดอุปถัมภ
อยางเปนทางการใหสรางพุทธประทีป ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เปนแหงที่ 2 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินไปทรงประกอบพิธีเปดวัดนี้ เมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ.
2508 ๑๕ 
 พระธรรมทูตไทยชุดแรก ณ วัดไทยพุทธคยา 

 พ.ศ.2502 ทางรัฐบาลไดแจงใหคณะสงฆทราบ และคณะสงฆไดสงพระธรรมธีราชมหานุนี มาเปนเจาอาวาส
รูปแรก พรอมกับพระสงฆอีกสี่รูป ปฏิบัติหนาที่อยูสามป จนถึง พ.ศ.2505 จึงเดินทางกลับประเทศไทย นับเปนพระสงฆ
สมณทูตชุดแรกของไทยที่เดินทางมาประกาศพระพุทธศาสนา ณ ดินแดนตนกําเนิด ภายหลังที่พระเจาอโศกมหาราชไดสง
ทานพระโสณะ และ พระอุตระไปที่สุวรรณภูมิ เมื่อ พ.ศ.236 ซึ่งเปนระยะเวลาหางกันถึง 2,266 ป 
 งานพระธรรมทูตของวัดไทยพุทธคยา ไดปรากฏเดนชัดมาตั้งแตพระธรรมทูตรุนแรก จนถึงปจจุบัน ไดทําการ
ประกาศพระพุทธศาสนาในดินแดนชมพูทวีป และขยายงานออกไปอยางมากมาย เชน 
 1.กอตั้งคณะสงฆอินเดีย (All India Bhikkhu Sangha) ใหเปนองคกรที่ถูกตองตามกฎหมาย มีการบรรพชา
อุปสมบทอยางถูกตองตามพระธรรมวินัย โดยการจัดซื้อที่ดินใหสรางสํานักงานคณะสงฆอินเดีย อบรมสั่งสอนกุลบุตรชาว
อินเดีย ที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนา 
 2.สรางวัดไทยเพ่ือขยายและสรางโครงงานพระธรรมทูตออกไปยังสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาโดยมีวัด
ไทยในอินเดีย ดังตอไปนี้ 
  -วัดไทยนาลันทา พ.ศ.2516 
  -วัดไทยสารนาถ พ.ศ.2514 

                                         

 
๑๓พระมหาโชคดี เพชรมาก(มิถุนายน ๒๕๕๕),การประเมินโครงการฝกอบรมพระธรรมทูต รุนที่ ๔๕/๒๕๕๒ ของสํานักฝกอบรมพระธรรมทูต วัด

ปากนํ้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร, สารนิพนธ, (กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา ๒๑-๒๓) ,  ถายเอกสาร. 

 ๑๔Retrieved October ๑๓, ๒๐๑๖,/form/https://th.wikipedia.org/wiki/วดัไทยในพทุธคยา. 

 ๑๕Retrieved October ๑๓, ๒๐๑๖,/form/http://mahabunhome.com/thamatuta.html. 
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  -วัดไทยลุมพิน ี พ.ศ.2538 รัฐบาลไทยสรางแตมอบหมายใหอยูภายใตการดูแลของหัวหนาพระธรรม
ทูตสายอินเดีย-เนปาล 

  -วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย พ.ศ.2537  และสาขาของวัดไทยกุสินาราอีกสองแหง คือ วัดไทยสาวัตถี 
พ.ศ.2548 และพุทธวิหารสาลวโนทยาน 960 โสเนาลี ชายแดนอินเดีย – เนปาล พ.ศ.2548 
  -วัดไทยสิริราชคฤห พ.ศ.2546 
  -วัดไทยไพสาลี พ.ศ.2547 
 3.สนับสนุนชาวพุทธอินเดียสรางพุทธวิหาร พรอมมอบพระพุทธรูปและเครื่องอัฐบริขารในการบรรพชา
อุปสมบท เชน มอบแดชาวพุทธที่เมืองนาคปุร เมืองออรังคบาด รัฐมหารัชตะ 
 4.จัดตั้งคลินิกเพ่ือดูแลชาวพุทธไทย และชาวพุทธทั่วโลก รวมทั้งชาวอินเดีย เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ แด
ชาวพุทธที่มาไหวพระแสวงบุญ รวมทั้งเพ่ือสรางมวลชนสัมพันธกับชาวทองถิ่น 
 ๕.จัดสรางโรงเรียนเพ่ือเยาวชนชาวอินเดีย ใหไดรับการศึกษามีจํานวน 4 แหงคือ วัดไทยพุทธคยาสนับสนุน
โรงเรียนปญจศีล ที่พุทธคยา และโรงเรียนชาวพุทธใหมที่นาลันทา วัดไทยสารนาถจัดสรางโรงเรียนพระครูปกาศสมาธิคุณ 
และวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย สรางโรงเรียนตนกลา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย 
 6.จัดอบรมพระธรรมวิทยากร เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา คือ พระภิกษุ สามเณร แมชี อุบาสก 
อุบาสิกา ที่มาปฏิบัติหนาที่พระธรรมทูต ศึกษาเลาเรียนและปฏิบัติธรรมในอินเดียใหไดเขาใจซาบซึ้งในคุณของพระ พุทธ 
พระธรรม พระสงฆ นําสวดมนตไหวพระ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา อธิบายธรรม พุทธประวัติ ประวัติศาสตร และ
เรื่องราวที่เปนประโยชนใหแกชาวพุทธและตางชาติได ซึ่งประสบความสําเร็จอยางดี ไดรับคํายกยอง และชื่นชมจากชาว
พุทธไทยเปนอยางมาก ปจจุบันมีการอบรม สามแหงคือ วัดไทยพุทธคยา วัดไทย กุสินาราเฉลิมราชย และมหาวิทยาลัย
เมืองพาราณสี 
 ๗.ดูแลนักศึกษาไทยทีมาเรียนที่อินเดีย มหาเถรสมาคมไดมอบหมายใหเจาอาวาสวัดไทยพุทธคยาเปนหัวหนา
พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย และเปนผูดูแลพระนักศึกษาไทยที่มาศึกษาที่ประเทศอินเดียทางวัดไทยพุทธคยาไดจัด
มอบทุนการศึกษาไดจัดมอบทุนการศึกษาแดนักศึกษาไทย และใหการสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนของนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยตางๆ เชน โครงการไหวพระนมัสการพุทธสังเวชนียสถาน ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยพาราณสี มหาวิทยาลัย
มคธ มหาวิทยาลัยเดลี มหาวิทยาลัยปูเณ ฯลฯ 
 ๘.มอบทุนการศึกษาแดพระภิกษุ-สามเณร แมชีและนักเรียนไทย ที่มาศึกษาในประเทศอินเดีย 
 ปจจุบันฝรั่งหันมานับถือ “พระพุทธศาสนา” กันมาก ตองยอมรับวาบทบาท “พระธรรมทูตไทย” ที่กระจาย
อยูเกือบทั่วโลก 2,000 รูป มีบทบาทไมนอยในการเผยแผ และหลายคนก็อาจจะยังไมทราบวา  “พระธรรมทูต” เหลานี้
กวาจะไดไปตางประเทศ หรือ เปน “พระธรรมทูต” ไดตองผานการฝกอบรมทั้งภาษา การเผยแผการสอนกัมมฐานหรือ
แมกระทั้งวิชาการกอสราง โดยมีมหาวิทยาลัยสงฆทั้ง 2 แหง เปนแมงานคือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย กระทั่งมีการพัฒนาจัดตั้งเปน “วิทยาลัยธรรมทูต” ภายใตการดูแลของ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๑๖ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดมีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง ภารกิจ อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของสวนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 
2557  
 ขอ 18 วิทยาลัยพระธรรมทูต 
 มีภารกิจเกี่ยวกับงานการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาพระธรรมทูต จัดการฝกอบรมพระธรรมทูต วิจัยพัฒนา
รูปแบบและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและตางประเทศ 

                                         

 
๑๖สืบคนเม่ือ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙/จาก/พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล/http://www.mahabunhome.com/thamatuta_Works.html. 
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 ๑๘.๑ สํานักงานวิทยาลัย มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร และงานสารสนเทศของ
วิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นๆที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

  ๑.กลุมงานบริหาร ปฎิบัติงานดานธุรการ ประสานงานดานงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ นโย
บาลและแผนพัฒนา รวมทั้งประสานงานกับสวนงานที่เกี่ยวของและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

  ๒.กลุมงานวางแผน วิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงานศึกษาวิเคราะห ดําเนินการจัดโครงสราง ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรวบรวมจัดเก็บรักษาขอมูลของวิทยาลัยใหเปนระบบ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรั บ
มอบหมาย 

 ๑๘.๒ สํานักงานวิชาการ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตร 
งานวิจัยและพัฒนา และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

  ๑.กลุมงานวางแผนทะเบียนวัดผลและสารสนเทศ ปฏิบัติงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตรพระธรรมทูต
ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของวิทยาลัย และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

  ๒.กลุมงานวิชาการและคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติงานจัดทําการศึกษาวิเคราะห ประเมินผลและพัฒนา
วิทยาลัยพระธรรมทูต ใหเปนที่แพรหลาย และครอบคลุมนานาประเทศ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

 งานดานพระธรรมทูตในตางประเทศที่กลาวขางตน เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ซึ่งถือวาเปนโอกาสดี   ที่
พระพุทธศาสนามีแนวโนมการเผยแผในตางประเทศไปในทิศทางที่ดี  โดยเฉพาะตะวันตกใหการตอบรับ  ใฝศึกษา
พระพุทธศาสนา ตามการเผยแผของพระธรรมทูตอยางมาก จึงทําใหเปนที่นาปลื้มปติยิ่งนักในการปฏิบัติหนาที่ของพระ
ธรรมทูต ที่ประสบความสําเร็จในปจจุบันนี้  แตความสําเร็จที่ยั่งยืนไดนั้น ตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานไมหยุดชะงักสามารถขับเคลื่อนการเผยแผพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองไดในอนาคต. 
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การศึกษาหลักธรรมปรมัตถธรรม 

 

   พระมหาสมคิด ยสพโล 

อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 วัดหมอนไม  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ 
 

บทคัดยอ 

 บทความเรื่อง “การศึกษาหลักธรรมปรมัตถธรรม”  นี้ ตองการวิเคราะหถึงหลักธรรมปรมัตถธรรมที่เก่ียวของ
กับ อภิธรรมปฎก ธรรมอันยิ่งใหญ เพราะพระอภิธรรมเกิดจากพระสัพพัญุตญาณของ พระพุทธองคแมพระสัมมาสัม
พุทธเจาจะไมประสูติและตรัสรู สภาพธรรมทั้งหลายก็ยอมเปนไปตามเหตุปจจัยอยูแลว         พระสัมมาสัมพุทธเจาเปน
พระบรมศาสดา เพราะพระองคทรงตรัสรูธรรมทั้งปวงดวยพระองคเองวา ธรรมทั้งปวงไมใชตัวตน ไมใชสัตว ไมใชบุคคล 
และธรรมทั้งปวงไมอยูในอํานาจบังคับบัญชาของผูใดทั้งสิ้น ปรมัตถธรรม หรือ อภิธรรมนั้น มิใ ชธรรมที่เหลือวิสัยที่จะ
เขาใจได เพราะปรมัตถธรรมเปนธรรมที่มีจริง ฉะนั้น ความเห็นถูก ความเขาใจถูก จึงเปนการรูความจริงของปรมัตถธรรม  

ปรมัตถธรรม ที่ศึกษานั้น มีอยู 4 ประเภท ไดแก 1.จิต เปนสภาพธรรมที่เปนใหญเปนประธานในการรูสิ่งที่
ปรากฏ เชน เห็น ไดยิน  เปนตน จิต (วิญญาณ) เปนสภารู เปนนามธรรม มีลักษณะไตรลักษณ (อนิจจัง : ไมเที่ยง, ทุกขัง 
: ทนอยูไมได เกิดขึ้นแลว ตองดับไป, อนัตตา : บังคับบัญชาไมได ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน)๒. เจตสิก อาการหรือการ
แสดงออกของจิต จัดเปนสมรรถนะจิต มีลักษณะทีเกิดดับพรอมกับจิต รับอารมณเดียวกับจิต มีวัตถุเดียวกับจิต มีวัตถุที่
อาศัยเดียวกับจิต  3.รูปเปนสภาพไมรู เชน สี เสียง กลิ่น รส เปนตน เปนรูปธรรม มีลักษณะไตรลักษณ (อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา) ๔.นิพพาน ความปราศจากกิเลสที่รอยรัด ความดับสนิทแหงกิเลส และกองทุกขภาวะที่กิเลสหมดไปโดยไมเกิดได
อีกเหมือนไฟที่สิ้นเชื้อแลว ผูถึงภาวะนี้เรียกวา พระอรหันตดังนั้น สภาวธรรมอันเปนจุดมุงหมายของพระพุทธศาสนา นั่น
คือ นิพพาน เปนธรรมชาติที่หลุดพนจากขันธทั้ง 5  แตการที่จะเดินไปถึง นิพพานไดนั้น จําเปนตองเขาใจคําสอน 
หลักธรรมตางๆ ในการปฏิบัติ อันเปนหนทางนําสูนิพพาน นอกจากนี้การศึกษาปรมัตถธรรม จะเปนเหตุที่ทําใหเราเขาใจ
โลก และแกปญหาชีวิตไดอยางสรางสรรค ถูกตองภายใตหลักธรรมของพระพุทธศาสนาได ตลอดจนเปนการสืบทอด
พระพุทธศาสนาในมีความยั่งยืน มั่นคง ตอไปในอนาคต 
 
คําสําคัญ ศึกษา,ปรมัตถธรรม 

 

Abstract 

 This article “A study of the Paramartha” , this requires an analysis of the principles of the 
highest spiritual law or doctrine paramartha associated with a collection of writings. Mighty fairly's 
highest spiritual law or doctrine was born from the God Mystics yutphan sap even the Lord Buddha's 
birth, enlightenment, and is not. All conditions, it will be according to the factors already. The Lord 
Buddha is the Grand Prophet God Supreme enlightenment liberties with his own Dharma and all non-
identity, not animals, not people, and fair for all is not in the power of people. Paramartha or highest 
spiritual law or doctrine then. Dharma vision remaining dwelling, which is understandable because there 
are real paramartha is fairly and honorably been an understanding has been opinion, therefore, is to 
know the truth of paramartha.  



๗๔๐ 

The study of paramartha there are 4 categories: 1. Mind mental condition is fair, as President 
to know what appears like seeing, hearing, etc (the spirit) is a Federation of abstract knowledge resemble 
Trinity (transience: midnight, all prisons: the bear does not occur then the need to quench, anatta: non-
compliance is not an animal person, impersonal) 2. Cetasikasymptoms or mental factors of mental. 
They are classified as mental performance looks made off with the body, mind and emotions in the 
same spirit, the same spirit, the object is any object that relies on the same mental condition is not 
know3. Rupa non-color, sound, smell, taste, etc., are concrete. Trinity has the characteristics 
(impermanence, every detention anatta). 4.Nirvanapassion-free strapping percent capability Nirvana. 
Passion and ability off properties Fund suffering desperate greed gone with no light at the end of as 
already. Guests of this so called Arhat Circumstances justified a cherished aim of Buddhism that is 
natural that Nirvana survivor from Khan but to all five reached Nirvana yet is required to understand 
the teachings. The various principles in practice, it's a great way to Nirvana. In addition, the study is why 
paramartha will let us understand the world and solve creative life is valid under the principles of 
Buddhism and Buddhism as inherited has permanence. Further in the future. 
Keyword. Study, Paramartha 
 
บทนํา 

 ปจจุบันการศึกษาพระไตรปฏก เปนสิ่งสําคัญมากสําหรับพุทธศาสนิกชน  หลายคนอาจเขาใจผิดวา 
การศึกษาพระไตรปฏกนี้ เปนเพียงการศึกษาของพระภิกษุสงฆ สามเณร เทานั้น จริงๆ แลว การศึกษาพระไตรปฎก เปน
สิ่งที่พุทธศาสนิกชนสามารถกระทําได เพราะจะทําใหทราบถึงขอธรรม หรือ หลักธรรมที่ชัดเจน ถือวาเปนการศึกษาคํา
ตรัสสอนของพระพุทธเจาโดยตรง ดังที่มีการบันทึกในพระไตรปฎกเลมท่ี 10  สุตตันตปฎกท่ี 2 ทีฆนิกาย มหาวรรค วา  

[141]ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา ดูกรอานนท บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิด
อยางนี้วา ปาพจนมีพระศาสดาลวงแลวพระศาสดาของพวกเราไมมี ก็ขอนี้  พวกเธอไมพึงเห็นอยางนั้น ธรรมและวินัย อัน
เราแสดงแลว บัญญัติแลวแกพวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น จักเปนศาสดาของพวกเธอ โดยการลวงไปแหงเรา๑ 

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาการศึกษาพระไตรปฏก เปน สิ่งที่สําคัญมาก ดังนั้นพุทธศาสนิกชนไมควรที่จะละทิ้ง
การศึกษาหลักธรรมจากพระไตรปฎก เพราะในปจจุบันนี้ มีชองทางการศึกษามากมาย ทั้งในหนังสือพระไตรปฎก 
เครือขายคอมพิวเตอร (Internet)  หรือ ซีดี โดยมีการจัดสรรมาใหเขากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี  สําหรับ
ขอธรรมในพระไตรปฏกท่ีนํามาเผยแผใหศึกษากันในครั้งนี้ เปนขอธรรมที่รูจักกันดีในชื่อของ  “ปรมัตถธรรม” เปนธรรมที่
มีเนื้อความอันสุขุมละเอียดออนควรแกการศึกษายิ่งนัก 
ความหมาย 
 ปรมัตถธรรม  แปลวา ธรรมที่มีเนื้อความสูงสุด ธรรมที่มีเนื้อความซึ่งมีจริงเปนจริงอยางยิ่ง ใช หมายถึง พระ
อภิธรรม 
 ปรมัตถธรรม ไดแก สภาวธรรมที่เปนปรมัตถ 4 เรื่อง คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน๒ 
 ปรมัตถธรรม คือ ธรรมที่มีเนื้อความอันสุขุมละเอียดออนโดยเฉพาะ พระอรรถกถาจารยเจาไดรอยกรองเปน
พระไตรปฏกคือ 
  1.วินัยปฏก 5 คัมภีร  คือ อาทิกรรมิกะ 1 ปาจิตติยะ 1 มหาวรรค 1 จุลวรรค 1 ปริวาร 1  จึงรวมเปน 
21,000 พระธรรมขันธ 

                                         

 
๑
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๒พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน ชุด คําวัด, (กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง ๒๕๔๘), หนา ๕๑๓. 



๗๔๑ 

  ๒.สุตตันตปฎก 5 คัมภีร คือ ทีฆนิกาย 1 มัชฌิมนิกาย 1 สังยุตตนิกาย  1 อังคุตตรนิกาย 1 ขุนทก
นิกาย 1  จึงรวมเปน 21,000 พระธรรมขันธ 
  3.อภิธรรมปฎก 7 คัมภีร คือ ธรรมสังคณี 1 วิภังค 1 ธาตุกถา 1 ปุคคลบัญญัติ 1 กถาวัตถุ 1 ยมก 1 
ปฏฐาน 1 จึงรวมเปน 42,000 พระธรรมขันธ ฉะนั้นจึงรวมเปน 84,000 พระธรรมขันธ๓ 
 ปรมัตถธรรม คือ สภาพธรรมตามความเปนจริง เปนอภิธรรม (อภิธรรม คือ ธรรมที่ยิ่งใหญ) เปนสภาพธรรม
ที่เปนไปตามเหตุปจจัย แมพระสัมมาสัมพุทธเจาจะไมประสูติและตรัสรู สภาพธรรมทั้งหลายก็ยอมเปนไปตามเหตุปจจัย
อยูแลว พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนพระบรมศาสดา เพราะพระองคทรงตรัสรูธรรมทั้งปวงดวยพระองคเองวา ธรรมทั้งปวง
ไมใชตัวตน ไมใชสัตว ไมใชบุคคล และธรรมทั้งปวงไมอยูในอํานาจบังคับบัญชาของผูใดทั้งสิ้น ปรมัตถธรรม หรือ อภิธรรม
นั้น มิใชธรรมที่เหลือวิสัยที่จะเขาใจได เพราะปรมัตถธรรมเปนธรรมที่มีจริง ฉะนั้น ความเห็นถูก ความเขาใจถูก จึงเปน
การรูความจริงของปรมัตถธรรม ตามลักษณะของปรมัตถธรรม นั้น๔ 
 ปรมัตถธรรม มี 4 ประเภท คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน 
 ๑.จิต  เปนสภาพธรรมที่เปนใหญเปนประธานในการรูสิ่งที่ปรากฏ เชน เห็น ไดยิน  เปนตน จิต (วิญญาณ) 
เปนสภารู เปนนามธรรม มีลักษณะไตรลักษณ (อนิจจัง : ไมเที่ยง, ทุกขัง : ทนอยูไมได เกิดขึ้นแลว ตองดับไป, อนัตตา : 
บังคับบัญชาไมได ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน) 
 จิต ทั้งหมด มี 39 ประเภท หรือ 121 ประเภท โดยพิเศษ 
 คําวา อภิ แปลวา ยิ่งใหญ อภิธรรม คือ ธรรมที่ยิ่งใหญ เพราะเปนอนัตตา ไมอยูในอํานาจบังคับบัญชาของ
ผูใด เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาตรงตรัสรูแลว พระองคทรงเทศนาธรรมทั้งปวงที่ทรงตรัสรู [สังยุตตนิกายคารวสูตรที่ 2 ขอ 
560] พระองคมิไดทรงเทศนาวา ธรรมทั้งปวงอยูในอํานาจของพระองค แตทรงเทศนาวา แมพระองคเองก็ไมสามารถ
บันดาลใหผูใดพนทุกข หรือ บรรลุมัคค ผล นิพพานได การประพฤติปฏิบัติธรรมเทานั้นที่เปนปจจัยใหผูปฏิบัติบรรลุมัคค 
ผล นิพพาน และพนทุกได 
 ปรมัตถธรรม หรือ อภิธรรมนั้น มิใชธรรมที่เหลือวิสัยที่จะเขาใจได เพราะปรมัตถธรรมเปนธรรมที่มีจริง 
ฉะนั้น ความเห็นถูก ความเขาใจถูก จึงเปนการรูความจริงของปรมัตถธรรม ตามสภาพลักษณะของปรมัตถธรรมนั้นๆ จิต
เปนปรมัตถธรรมที่เกิดขึ้น รูสี รูเสียง รูกลิ่น รูรส รูสัมผัส รูสิ่งตางๆ ตามประเภทของจิตนั้นๆ  เชน จิตที่เกิดขึ้นเห็นสีทาง
ตาเปนจิตประเภทหนึ่ง จิตที่เกิดขึ้นไดยินทางหู เปนจิตประเภทหนึ่ง จิตที่เกิดขึ้นรูเย็น รูรอน รูออน รูแข็ง รูตึง รูไหวทาง
กายเปนจิตประเภทหนึ่ง จิตคิดนึกท่ีเกิดขึ้นรูเรื่องตางๆ ทางใจเปนจิตประเภทหนึ่ง ดังนี้ เปนตน ทั้งนี้ตามประเภทของจิต 
และตามปจจัยที่ทําใหเกิดจิตประเภทนั้นๆ ในขณะที่จิตกําลังเห็นสิ่งใดอยูนั้น  ขณะนั้นมิไดมีแตเฉพาะจิตที่เห็นเทานั้น 
หรือมิไดมีแตเฉพาะสิ่งที่จิตเห็น แตตองมีทั้งจิตเห็นและสิ่งที่จิตเห็น เมื่อมีสิ่งที่ถูกเห็นขณะใด ก็แสดงวาขณะนั้นตองมี
สภาพเห็นคือ จิต เห็นดวย แตถามุงสนใจเฉพาะวัตถุ  หรือสิ่งที่ถูกเห็นเทานั้น ก็จะทําใหไมรูความจริงวา สิ่งที่ถูกเห็นนั้น
จะปรากฏไดก็เพราะวาจิตเกิดขึ้น ทํากิจเห็นสิ่งนั้น ในขณะคิดนึกก็เชนเดียวกัน เมื่อจิตคิดนึกถึงเรื่ องใด เรื่องราวนั้นเปน
คําท่ีจิตกําลังคิดนึกอยูขณะนั้น เมื่อจิตเกิดข้ึนรูสิ่งใด สิ่งที่จิตรูนั้น ภาษาบาลี เรียกวา อารมฺมณ 
 คําวา อารมฺมณ (อารมณ) หรือ อาลมฺพน ในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น หมายถึง สิ่งที่จิต
รับรู ขณะใดที่จิตเกิดขึ้น เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา สิ่งที่ปรากฏทางตาก็เปนอารมณของจิตนั้น ขณะใดที่จิตเกิดขึ้นไดยินเสียง 
เสียงก็เปนอารมณของจิตขณะนั้น ขณะใดที่จิตเกิดขึ้นรูเย็น รูรอน รูออน รูแข็ง รูตึง  รูไหว เย็นรอน ออนแข็ง ตึงไหวก็
เปนอารมณของจิตขณะนั้น ขณะใดที่จิตเกิดคิดเรื่องราวตางๆ ก็เปนอารมณของจิตที่กําลังคิดนึก ดังนี้ เปนตน เมื่อมีจิตก็
ตองมีอารมณคูกันไปทุกครั้ง จิตเกิดขึ้นขณะใดจะตองรูอารมณขณะนั้น เมื่อจิตเกิดขึ้นแลวไมรูอารมณไมได  หรือจะมีแต
จิตซึ่งสภาพรู โดยไมมีอารมณ ซึ่งเปนสิ่งที่ถูกรูก็ไมได  

                                         

 
๓พระเทพกิตติปญญาคุณ (กิตติวุฑฺโฒ ภิกขุ), ปรมัตถธรรม ๔ (จิต เจตสิก รูป นิพพาน), (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๙). 
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 จิต ซึ่งเปนสภาพธรรม ที่รูอารมณนั้น มิใชมีแตในพระพุทธศาสนา หรือเฉพาะในมนุษยเทานั้น จิตเห็นจิตได
ยิน เปนปรมัตถธรรม ไมใชเชื้อชาติใดๆ ทั้งสิ้น การที่บัญญัติวาเปนบุคคลที่เห็น สัตวนั้นไดยิน ก็โดยอาศัยรูปและการจํา 
ถาไมมีรูปและการจํา ก็ยอมจะบัญญัติจิตเห็น จิตไดยินนั้นๆ วาเปนบุคคลนี้เห็นหรือสัตวนั้นไดยินไมได จิตเปนปรมัตถ
ธรรม ไมวาจะเปนจิตของสัตวใด บุคคลใด จิตเห็นที่เกิดขึ้นนั้น ก็จะตองเห็นสิ่งที่ปรากฎทางตา จิตไดยินก็จะตองไดยิน
เสียง จิตเห็น จะรูเสียงไมได และจิตไดยินจะรูสิ่งที่ปรากฏทางตาไม ได ไมมีผูใดมีอํานาจบังคับบัญชา ใหปรมัตถธรรม 
เปลี่ยนลักษณะ และสภาพของปรมัตถธรรมนั้นๆ เปนอยางอ่ืนได  จิตซึ่งเปนปรมัตถธรรม ที่เกิดขึ้นรูอารมณ นั้น เกิดขึ้น
ไดเพราะมีเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดขึ้น เมื่อไมมีปจจัยจิตก็เกิดไมได เชน เมื่อเสียงไมเกิดขึ้นได ก็เพราะมีปจจัยที่ทําใหเกิดจิต
ประเภทนั้นๆ  ฉะนั้น จิตที่เกิดขึ้นจึงตางกันเปน 89 ประเภท หรือ 121 ประเภท โดยพิเศษ (ซึ่งเรียกวา 89 ดวง หรือ 
121 ดวง)และปจจัยที่ทําใหเกิดจิตประเภทหนึ่งๆ  นั้นก็ไมใชเพียงปจจัยเดียว แตตองมีหลายปจจัย เชน จิตเห็นเกิดขึ้น
เพราะมีปจจัย คือ ตา ซึ่งไดแก จักขุประสาท และรูป คือ สิ่งที่ปรากฏทางตา เปนตน 
 จิต เปนปรมัตถธรรม ที่ไมใชรูป ปรมัตถธรรมใดไมใชรูป ปรมัตถธรรม นั้น เปนนามธรรม จิต เจตสิก นิพพาน 
เปนนามธรรม  รูป เปน รูปธรรม [ธรรมสังคณีปกรณ นิกเขปกัณฑ ขอ 844]๕ 
 ในสวนของเรื่องจิตนั้น พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน ตอน วาดวยพระอภิธรรม ระบุวา 
  เรื่องจิตที่มีอดีตเปนอารมณ  (อตีตารัมมณกถา) 

  ถาม:  จิตที่มีอดีตเปนอารมณ ชื่อวาไมมีอารมณใชหรือไม? 
  ตอบ : ใช 
  ถาม:  อดีตก็เปนอารมณไดมิใชหรือ? 
  ตอบ : ใช 
  ถาม:  ถาอดีตเปนอารมณได ทานก็ไมควรกลาววา จิตที่มีอดีตเปนอารมณชื่อวาไมมี 

อารมณ? 
   (นิกายอุตตราปถกะ มีความเห็นผิดขอนี้ จึงถูกซักคานใหจํานน) 
  เรื่องจิตที่มีอนาคตเปนอารมณ  (อนาคตารัมมณกถา) 

  ถาม:  จิตที่มีอนาคตเปนอารมณ ชื่อวาไมมีอารมณใชหรือไม? 
  ตอบ : ใช 
  ถาม:  อนาคตก็เปนอารมณไดมิใชหรือ? 
  ตอบ : ใช 
  ถาม:  ถาอนาคตเปนอารมณได ทานก็ไมควรกลาววา จิตที่มีอนาคตเปนอารมณชื่อวาไมมี 

อารมณ? 
  เรื่องวาจาไมเปนไปตามจิต (น ยถาจิตตัสส วาจาติกถา) 

  ถาม:  วาจาไมเปนไปตามจิตใชหรือไม? 
  ตอบ : ใช 
  ถาม:  วาจาเปนของผูไมมีผัสสะ ไมมีเวทนา ไมมีสัญญา ไมมีเจตนา ไมมีความตึกใชหรือไม? 
  ตอบ : ไมถึงกลาวอยางนั้น 
   (นิกายปุพพเสลิยะ มีความเห็นวา คนบางคนคิดจะพูดอยางหนึ่ง แตพูดไปอยางอ่ืน จึงแสดงวา
วาจามิไดเปนไปตามจิต หรือ ตามที่คิด ฝายคานจึงคานในหลักใหญวา ถาอยางนั้น วาจาก็เปนของผูที่ไมสึกตัวใชหรือไม?)๖ 
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๗๔๓ 

 ๒.เจตสิกเปนสภาพธรรมอีกประเภทหนึ่งที่รวมกับจิต รูสิ่งเดียวกับจิต ดับพรอมกับจิต  และเกิดท่ีเดียวกับจิต 
เจตสิก แตละเจตสิกมีลักษณะและกิจตางกันตามประเภทของเจตสิกนั้นๆ เจตสิกเปนสภาพรูอ่ืนๆ ที่ไมใชจิต (ไดแก  
เวทนา: คือ ความรูสึกสุข ทุกขหรือเฉยๆ  ที่เกิดทางกายหรือใจ, สัญญา คือ ความจําได รูชื่อ รูจัก, สังขาร : คือ ความนึก
คิดปรุงแตงอ่ืนๆ เชน รัก โกรธ เมตตา ปญญา เปนตน)  เปนนามธรรม มีลักษณะไตรลักษณ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา)๗ 
 เจตสิก (อานวา เจตะสิก) แปลวา ธรรมที่ประกอบกับจิต สิ่งที่เกิดในใจ ทางใจ 
 เจตสิก หมายถึง อาการหรือการแสดงออกของจิต จัดเปนสมรรถนะจิต มีลักษณะทีเกิดดับพรอมกับจิต รับ
อารมณเดียวกับจิต มีวัตถุเดียวกับจิต มีวัตถุที่อาศัยเดียวกับจิต  แยกโดยละเอียดแลวมี 52 ประการ จัดเปนหมวดใหญ 
ได 3 หมวด คือ  
  1.หมวดอัญญสมานาเจตสิก มี 13  เชน ผัสสะ เวทนา เจตนา มนสิการ วิตก วิจาร 
  ๒.หมวดอกุศลเจตสิก มี 14 เชน โลภะ โทสะ โมหะ มัจอริยะ ถีนะ มิทธะ วิจิกิจฉา 
  3.หมวดโสภณเจตสิก มี 25 เชน สัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ สัมมาวาจา กรุณา มุทิตา 
 เจตสิก จัดเปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งของพระอภิธรรมปฏก ซึ่งมี 4 เรื่อง คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน และ
จัดเปนเรื่องสําคัญของพระพุทธศาสนาอยางหนึ่งดวย๘ 

 [355]เจตสิก 52 (ธรรมที่ประกอบดวยจิต, สภาวธรรมที่เกิดดับพรอมจิต มีอารมณและวัตถุท่ีอาศัยเดียวกัน
กับจิต,อาการและคุณสมบัติตางๆ ของจิต-Cetasika : mental factors,mental concomitants)๙ 
 ขณะที่จิตเกิดขึ้นรูอารมณ มีนามปรมัตถอีกประเภทหนึ่งที่เกิดรวมกับจิต และรูอารมณเดียวกับจิต นาม
ปรมัตถนั่นคือ เจตสิก  เจตสิกไดแก ความโกรธ ความรัก ความสุข ความทุกข ความตระหนี่ ความริษยา ความเมตตา 
ความกรุณา เปนตน สภาพธรรมเหลานี้ เปนเจตสิกปรมัตถ ไมใชจิตปรมัตถ 
 ความโกรธ ความรัก ความสุข ความทุกข เปนตน เปนสภาพที่มีจริง ไมใชตัวตน ไมใชสัตว ไมใชบุคคล เปน
สภาพธรรมที่ตองเกิดกับจิต ถาไมมีจิต เจตสิก คือ ความโกรธ ความรัก ความทุกข เปนตน ก็เกิดไมได เจตสิกปรมัตถมี 
52 ประเภท หรือเรียกวา 52 ดวง เชน ความโกรธ (โทสะ) ก็เปนเจตสิกชนิดหนึ่ง มีลักษณะหยาบกระดางดุราย ความรัก
ก็เปนเจตสิตชนิดหนึ่ง คือ โลภเจตสิก มีลักษณะยึดติด ไมสละและปรารถนาอารมณ จะเห็นไดวา เจตสิกแตละประเภท
เปนสภาพธรรมแตละอยาง ไมใชสภาพธรรมอยางเดียวกัน นอกจากมีลักษณะตางกัน กิจของเจตสิกแตละอยางก็ตางกัน 
ผลคืออาการท่ีปรากฏก็ตางกัน และเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดเจตสิกแตละประเภทก็ตางกัน 
 จิตปรมัตถและเจตสิกปรมัตถ เปนนามธรรมที่รูอารมณและเกิดรวมกัน เจตสิกเกิดพรอมกับจิต ดับพรอมกับ
จิต รูอารมณเดียวกับจิต และเกิดที่เดียวกับจิต คือ จิตเกิดดับที่ไหน เจตสิกก็เกิดดับที่นั่น จิตปรมัตถ และเจตสิกปรมัตถ
นั้นไมแยกกัน คือ ไมเกิดดับ แตเพียงปรมัตถเดียว จิตเปนใหญ เปนประธานในการรับรูอารมณ สวนเจตสิกตางๆ ที่เกิด
รวมกับจิต ก็รูอารมณเดียวกับจิต แตมีลักษณะและหนาที่ในการรูอารมณตางกันไปตามลักษณะ และกิจการงานของ
เจตสิกแตละประเภท เพราะเหตุที่จิตแตละดวงที่เกิดขึ้นนั้น มีเจตสิกที่เกิดรวมดวยตางกันบาง เชน จิตบางดวงมีสิ่งที่
ปรากฏทางตาเปนอารมณ จิตบางดวงมีเสียงเปนอารมณ จิตบางดวงทํากิจเห็น จิตบางดวงทํากิจไดยิน เปนตน จิตบางดวง
มีโลภเจตสิกเกิดรวมดวย จิตบางดวงมีโทสะเจตสิกเกิดรวมดวย ดังนี้เปนตน 
 เมื่อเวไนยสัตวฟงพระอภิธรรม ก็พิจารณาสภาพปรมัตถธรรมที่ปรากฏ ดวยปญญาที่ไดอบรมสะสมมาแลวใน
อดีตถึงไดรูความจริงของปรมัตถธรรมในขณะนั้น ดวยเหตุนี้ในครั้งพุทธกาล เมื่อพระบรมศาสนาดาทรงแสดงธรรมจบลง 
จึงมีผูบรรลุมรรคนิพพานเปนจํานวนมาก เพราะทานเหลานั้นฟงพระธรรมเขาใจ และพิจารณารูความจริงของสภาพ
ปรมัตถธรรม ที่กําลังปรากฏในขณะนั้น เชน เมื่อพระองคทรงเทศนาวา จักขุวิญญาณ คือ จิตที่ทํากิจเห็นนั้นไมเที่ยง ทาน
เหลานั้นก็มีสติสัมปชัญญะ รูสภาพลักษณะของจิตในขณะที่กําลังเห็นนั้นไดถูกตอง วาเปนสภาพธรรมที่เปนนามธรรม 
ไมใชตัวตน ไมใชสัตว ไมใชบุคคล ในขณะที่กําลังไดยินทานเหลานั้นก็มีสติสัมปชัญญะรูลักษณะของจิตในขณะที่กําลังเห็น
                                         

 ๗Retrieved October ๒๔, ๒๐๑๖,/form/http://th.wikipedia.org/wiki/ปรมัตถธรรม 

 
๘พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน ชุด คําวัด, (กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง ๒๕๔๘), หนา ๑๗๖. 

 
๙พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, (นนทบุรี : เอสอารพริ้นติ้ง, ๒๕๕๗), หนา ๒๗๘. 



๗๔๔ 

ไดถูกตอง วาเปนสภาพธรรมที่เปนนามธรรม ไมใชตัวตน ไมใชสัตว ไมใชบุคคล ในขณะที่กําลังไดยิน ทานเหลานั้นก็จะมี
สติสัมปชัญญะรูลักษณะของสภาพธรรมในขณะที่กําลังไดยินนั้น เมื่อปญญารูแจงลักษณะไมเที่ยง เกิดดับ เปนทุกข ของ
ปรมัตถธรรมที่ปรากฎในขณะนั้น แลวก็ละคลายความยินดีเห็นผิด ที่ยึดติดปรมัตถธรรมเหลานั้นเปนตัวตน  เที่ยง และ
เปนสุข ฉะนั้น พึงเขาใจใหถูกตองวา พระธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงตรัสรู และทรงเทศนาสั่งสอน ซึ่งไดรวบรวมบันทึกไว
เปนพระไตรปฎกนั้น เปนเรื่องของสภาพธรรมทั้งปวง เมื่อศึกษาและเขาใจปรมัตถธรรมแลว ก็ควรพิจารณาปรมัตถธรรมที่
กําลังปรากฏ เพ่ือรูแจงลักษณะความจริงของ ปรมัตถธรรมที่กําลังปรากฏนั้น จึงจะละความสงสัยและความไมรู ในสภา
ลักษณะของปรมัตถธรรมไดอยางแทจริง  

 การศึกษาเพ่ือใหเขาใจปรมัตถธรรม นั้น จะตองพิจารณาถึงเหตุผลจึงจะเขาใจไดแจมแจง เชน จะตองรูวา 
สภาพที่เห็นกับสภาพที่ไดยินนั้นเหมือนกันหรือไม ถาเหมือนกัน เหมือนกันอยางไร ถาไมเหมือน ไมเหมือนกันอยางไร 
สภาพเห็นและสภาพไดยินเปนจิตปรมัตถก็จริง  แตไมใชจิตเดียวกัน เพราะเหตุปจจัยทําใหเกิดตางกัน จิตเห็นนั้นตอง
อาศัยสิ่งที่ปรากฏทางตากระทบกับจักขุปสาทเปนปจจัยจึงจะทําใหเกิดได สวนจิตไดยินตองอาศัยเสียงกระทบนั้น โสต
ปสาท เปนปจจัยจึงจะเกิดได จิตเห็นและจิตไดยินมีกิจตางกัน และเกิดจากปจจัยตางกัน 

  เรื่องเจตสิก คือ ธรรมท่ีเปนไปทางจิต (เจตสิกกถา) 
  ถาม:  ธรรมที่เปนเจตสิก (เปนไปทางจิต) ไมมีใชหรือไม? 
  ตอบ : ใช 
  ถาม:  ธรรมบางอยางที่ไปดวยกัน เกิดรวมกัน ระคนกัน เกิดข้ึนพรอมกัน ดับพรอมกัน มีวัตถุประสงค
เดียวกัน มีอารมณเดียวกันกับจิตมีอยูมิใชหรือ? 
  ตอบ : ใช 
  ถาม:  ถาอยางนั้น ทานก็ไมควรกลาววา ธรรมที่เปนเจตสิกไมมี 

   (นิกายราชคิริกะ และ สิทธัตกะ มีความเห็นผิดขอนี้ และขอโตแยงก็ชัดเจนอยูแลวเชนกัน)๑๐ 

3.รูปเปนสภาพไมรู เชน สี เสียง กลิ่น รส เปนตน เปนรูปธรรม มีลักษณะไตรลักษณ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา)  
รูป เปนธรรมะคําหนึ่งอยางเชนในคําวา รูปธรรมนามธรรม แปลวา สิ่งที่ชํารุดทรุดโทรม สิ่งที่แตกสลาย สิ่งที่แปร

ผันได หมายถึงรูปรางที่มองเห็นไดดวยตา คือรางกาย หรือตัวตนของตน สัตวสิ่งของ อันเกิดข้ึนจากการรวมตัวกันของธาตุ 
4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ จัดเปนขันธ 5 (ดูเรื่องขันธ) 

รปู ใชเปนคําแสดงลักษณะหรือลักษณะนามของภิกษุสามเณร เชน ภิกษุ 3 รูป สามเณร 5 รูป 

รูป สมัยกอนใชเปนคําแทนตัวเองของภิกษุสามเณรที่พูดกับคฤหัสถ เชนเดียวกับคําวา อาตมา, ฉัน  เชน “วันนี้
รูปไปไมไดหรอกโยม รูปไมวาง หมายความวา อาตมาไปไมได ไมวาง” นั่นเอง๑๑ 

 คําวา “รูป” นี้ เปนปรมัตถโดยออมโดยตรงไดแก ธาตุ ตั้งวิเคราะหวา  รุปฺปตีติ เทากับ รูป ธรรมชาติใด ยอม
แตกสลาย เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อ รูป แปลวา สภาพที่แตกสลาย คําวา “สลาย” นั้น หมายเอา สันตติสลาย  
ลักษณะของรูป  รุปฺปนลกฺขณํ  รูปมีการแตกสลายเปนลักษณะการแตกสลายนั้นมี 2 อยางคือ 1.วฑฺฒน  เจริญขึ้น และ 
2.หายน เสื่อมลง๑๒ 

 ตัวเรานี้ มีทั้ง กาย และจิต  ในทางโลกและทางวิทยาศาสตร  กาย หมายถึง ตัว  มักใชกับรางกาย ซึ่งมีการ
พัฒนาการไปตามแตละชวงวัย และแตละชวงวัยก็จะมีความแตกตางกันไป  กาย มีการสัมผัส และการับรู ความสุข ความ
เจ็บ  โดยจิตเปนตัวรับรูสัมผัสนั้นๆ แตในทางธรรม กาย หมายถึง รูป  ซึ่งไมมีการรับรูผัสสะ หรือสัมผัสใดๆ ที่กระทบ เมื่อ
เปนเชนนี้เนืองๆ ยอมเขาสูการดับ 

                                         

 
๑๐กรมการศาสนา, พระไตรปฎกสําหรับประชาชน ตอน วาดวยพระอภิธรรม, (กรุงเทพมหานคร  :โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย
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๗๔๕ 

 รูป หรือ รูปปรมัตถ เปนสภาวธรรมที่ไมรูอารมณ [ธรรมสังคณีปกรณ รูปกัณฑ ขอ 503] มีปจจัยปรุงแตง จึง
เกิดและดับไปเชนเดียวกันกับจิตและเจตสิก 

 รูป 28 ประเภท รูปเปนปรมัตถธรรมที่ไมใชสภาพรู รูปเปนสังขตธรรม เปนสภาพที่เกิดดับ จึงตองมีปจจัย
ปรุงแตงใหรูปเกิดข้ึน อุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูป จึงเกิดข้ึนเปนไปแตที่อุปาทายรูปและมหาภูตรูปจะเกิดข้ึนไดนั้นก็ตองมี
สมุฏฐาน คือ ธรรมที่กอตั้งใหรูปทั้งหมดนั้นเกิดขึ้น มิฉะนั้น รูปทั้งหมดก็เกิดขึ้นเปนไปไมไดเลย สมุฏฐาน คือ ธรรมที่กอตั้ง
ใหเกิดรูป มี 4 สมุฏฐาน คือ กรรม 1 จิต 1 อุตุ 1 อาหาร 1 

  รูปที่เกิดจากรรมเปนสมุฏฐาน   เรียกวา กัมมชรูป 

  รูปที่เกิดจากจิตเปนสมุฏฐาน เรียกวา จิตตชรูป 

  รูปที่เกิดจากอุตุเปนสมุฏฐาน เรียกวา อุตุชรูป 

  รูปที่เกิดจากอาหารเปนสมุฏฐาน เรียกวา อาหารชรูป๑๓ 

 รูปปรมัตถมี 28 รูป หรือ 28 ประเภท และมีความหมายไมมีเหมือนที่เขาใจกันวา โตะเปนรูปหนึ่งเกาอ้ีเปน
รูปหนึ่ง หนังสือเปนรูปหนึ่ง อยางนี้เปนตน ในรูปปรมัตถ 28 ประเภทนั้น มีรูปที่จิตรูไดทางตา คือมองเห็นไดเพียงรูป
เดียว คือ สิ่งที่ปรากฎทางตาเทานั้น สวนอีก 27 รูปนั้น จิตเห็นไมได แตรูไดทางอ่ืนตามประเภทของรูปนั้นๆ เชน เสียงรู
ไดทางหู เปนตน  ถึงแมวาจะเห็นจิตและเจตสิกดวยตาไมได เชนเดียวกับรูป 27 รูปที่มองไมเห็น แตจิตและเจตสิกก็ไมใช
รูปปรมัตถ เพราะจิตและเจตสิกเปนปรมัตถธรรมที่รูอารมณ สวนรูปเปนปรมัตถธรรมที่ไมรูอารมณ รูปปรมัตถธรรม เปน
สังขารธรรม มีปจจัยปรุงแตงจึงเกิดขึ้น รูปๆ หนึ่งอาศัยรูปอ่ืนเกิดขึ้น ฉะนั้น จะมีรูปเกิดขึ้นเพียงรูปเดียวไมไดตองมีรูปที่
เกิดพรอมกัน และอาศัยกันเกิดขึ้นหลายรูปรวมกันเปน 1 กลุมเล็กๆ ซึ่งแยกออกจากกันไมไดเลย ภาษาบาลีเรียกวา 1 
กลาป 

 รูปจึงเปนสภาพธรรมที่เล็กละเอียดมาก เกิดขึ้นและดับไปอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา  รูปกลาปหนึ่งเกิดขึ้น
จะดับไปเมื่อจิตเกิดดับ 17 ขณะ ซึ่งเปนไปอยางรวดเร็วมาก เพราะจิตที่เห็น และจิตที่ไดยินขณะนี้ ซึ่งปรากฏเสมือนวา
พรอมกันนั้น ก็เกิดดับหางไกลกันเกินกวา 17 ขณะจิต ฉะนั้น รูปทีเกิดพรอมกับจิตที่เห็น ก็ดับไปกอนที่จิตไดยินจะเกิดขึ้น 

 รูปแตละรูปเล็กละเอียดมาก ซึ่งเมื่อแตกยอยรูปที่เกิดดับรวมกันอยูออกจนละเอียดยิบ จนแยกตอไปไมไดอีก
แลวนั้น ในกลุมของรูป (กลาปหนึ่ง)ที่เล็กที่สุดที่แยกอีกไมไดเลยนั้น ก็มีรูปรวมกันอยางนอยที่สุด 8 รูป เรียกวา อวินิพ
โภครูป คือ  มหาภูตรูป (รูปที่เปนใหญเปนประธาน), ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน), อาโปธาตุ (ธาตุน้ํา), เตโชธาตุ (ธาตุไฟ), วาโยธาตุ 
(ธาตุลม) และรูปที่เกิดรวม มหาภูตรูปอีก 4 รูปคือ วัณโณ (แสงสี), คันโธ (กลิ่น), รโส (รส), โอชา (อาหาร) รูป 8 รูปนี้ 
แยกกันไมไดเลย เปนกลุมของรูปที่เล็กที่สุด ที่เกิดพรอมกันและดับพรอมกันอยางรวดเร็ว ซึ่งจะมีแต มหาภูตรูป 4  โดย
ไมมี อุปาทายรูป หรือ รูปที่อาศัย มหาภูตรูปเกิด 

 [584] บรรดาสภาวธรรมที่เปนอัพยากฤต เหลานั้น รูปทั้งหมด เปนไฉน 

 มหาภูตรูป 4 และ รูปที่อาศัยมหาภูตรูป 4 นี้ เรียกวา รูปทั้งหมด 

 รูปทั้งหมดไมเปนเหตุ ไมมีผล วิปปยุตจากเหตุ มีปจจัยปรุงแตง ถูกปจจัยปรุงแตง เปนรูป เปนโลกิยะ เปน
อารมณของอาสวะ เปนอารมณของสังโยชน เปนอารมณของคันถะ เปนอารมณของโอฆะ เปนอารมณของโยคะ  เปน
อารมณของนิวรณ เปนอารมณของปรามาส เปนอารมณของอุปาทาน เปนอารมณของกิเลส เปนอัพยากฤต รับรูอารมณ
ไมได ไมเปนเจตสิก วิปปยุตจากจิต ไมเปนวิบาก และไมเปนเหตุใหเกิดวิบาก กิเลสไมทําใหเศราหมอง แตเปนอารมณของ
กิเลส ไมใชมีทั้งวิตก และวิจาร ไมใชไมมีวิตกมีเพียงวิจาร ไมมีทั้งวิตกและวิจาร  ไมสหรคตดวยปติ ไมสหรคตดวยสุข ไมส
หรคตดวยอุเบกขา ไมตองประหาณดวยโสดาปตติมรรค และมรรคเบื้องบน 3 ไมมีเหตุตองประหาณดวยโสดาปตติมรรค
และมรรคเบื้องบน 3 ไมเปนเหตุใหถึงปฏิสนทิ จุติ และนิพพาน ไมเปนของเสขบุคคล และอเสขบุคคล เปนปริตตะเปน

                                         

 
๑๓สุจินต บริหารวนเขตต, ปรมัตถธรรมสังเขป จิตตสังเขป และภาคผนวก, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิการเผยแผและศึกษาพระพุทธศาสนา, ๒๕๕๓), 

หนา ๔๐๕. 



๗๔๖ 

กามาวจร ไมเปนรูปาวจร ไมเปนอรูปาวจร  นับเนืองในวัฏฏทุกข ไมใชไมนับเนืองในวัฏฏทุกข เปนของไมแนนอน ไมเปน
เหตุนําออกจากวัฏฏทุกข  เปนธรรมที่เกิดข้ึน อันวิญญาณ 6 รูได เปนของไมเที่ยง ถูกชราครอบงํา๑๔ 

 4.นิพพานนิพฺพายนฺติ สพฺพทุกฺขวฏฏสนฺตาปา เอตสฺมินฺติ นิพฺพานํ ความเรารอนในวัฏฏะเพราะทุกขทั้ งปวง 
ยอมดับไปในธรรมชาตินี้ เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินี้ ชื่อวา นิพฺพาน 

 ในหนังสือคําวัด ของพระธรรมกิตติวงศ ไดกลาวถึงนิพพานไววา 

 “นิพพาน” แปลวา ความปราศจากกิเลสที่รอยรัด หมายถึง ความดับสนิทแหงกิเลส และกองทุกขภาวะที่
กิเลสหมดไปโดยไมเกิดไดอีกเหมือนไฟที่สิ้นเชื้อแลว ผูถึงภาวะนี้เรียกวา พระอรหันต 
 นิพพาน ที่ใชสําหรับพระสาวก แปลวา ตาย เชน สาวกนิพพาน  สําหรับพระพุทธเจาใชคําวา ปรินิพพาน เชน 
พระพุทธเจาประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน 

 นิพพาน มี 2 อยางคือ สอุปาทิเสสนิพพาน คือ กิเลส ดับแตเบญจขันธยังเหลือ (ยังมีชีวิตอยู) และ อนุปาทิ
เสสนิพพาน กิเลสดับและเบญจขันธไมเหลือ (นิพพานแลว) 
 นิพพาน มีคําที่ใชแทนหลายคํา เชน นิโรธโมกขธรรม วิราคะ วิมุตติ วิโมกข สันติวรบทอมตธรรม อมตบ
ทอสังขตธรรม๑๕ 

 ปรมัตถธรรมอีกประเภทหนึ่ง คือ นิพพานปรมัตถ  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกว า นิพพาน เพราะออกจาก
ตัณหา คือ วานะ [อรรถกถา ขุททกนิกาย ธาตุสูตร ขอ 222] นิพพานปรมัตถเปนสภาพธรรมที่ดับทุกข จิต เจตสิก รูป
เปนทุกขเพราะไมเที่ยง เกิดขึ้นแลวดับไป การที่จะดับทุกขไดนั้น ตะตองดับตัณหาเปนสมุทัย เปนเหตุใหเกิดทุกข  เปน
สมุทัยใหเกิดขันธ ซึ่งไดแก จิต เจตสิก รูป การที่จะดับตัณหาไดนั้นก็ดวยการอบรมเจริญปญญา จนรูแจงชัดในลักษณะเกิด
ดับของจิต เจตสิก รูป แลวละคลายความยินดียึดมั่นเห็นผิดในจิต เจตสิก รูป ไดดวย การรูแจงนิพพานซึ่งเปนสภาพธรรม
ที่ดับตัณหา ดับทุกข  นิพพานจึงเปนธรรมที่มีจริง เปนปรมัตถธรรม เปนสภาพที่รูแจงได 
 นิพพานตามมติพระพุทธศาสนา ถือมูลเหตุอันเกิดแตสังขารเปนตนสาย นิพพานเปนปลายสาย และปฏิเสธ
อัตตา แตยอมรับความเชื่อมถึงกันแหงจุติในภพนี้ และปฏิสนธิจิตในภพหนา ยอมรับการตกนรก ขึ้นสวรรค ถือเอากําเนิด
เปนมนุษย แตการตกนรก หรือ ขึ้นสวรรคนั้นมีที่สุด เชน พระเทวทัต และพระเจา    อชาตศัตรู เปนตัวอยาง  กลาวถึง
ความบริสุทธิ์ดวยการบรรลุพระอรหัตผล  โดยอาการอยางเดียว แตคัดคานการคอยใหบริสุทธิ์เอง เรียกวา สังสารสุทธิ 
ตองสําเร็จดวยวิริยะกับปญญา แตยอมรับวาไมสําเร็จโดยรวดเร็ว ไมมีภพ เชน ระยะการบําเพ็ญบารมี ของพระโพธิสัตว
เปนตัวอยาง 
 ยกยองนิพพานเปน 2 คือ ๑.ยกยองวาเปนธรรมไมตาย ไดในคําวา “อปฺปมาโท อมตํปทํ” ความไมประมาท
เปนทางไมตาย (ธรรมบท อัปปมาทวรรค) ๒.ยกยองวาเปนฐานไมจุติ ไดในคําวา “เต ยนฺติ อจฺจุตํ น โสจเร” มุนีเหลานั้น 
ยอมไปสูสถานอันไมจุติ ที่ไปแลวไมเศราโศก (ธรรมบท โกธวรรค)๑๖ 

 นิพพานเปนเรื่องของแกนแทในมิติทางพลังงานของจิตวิญญาณมนุษยทุกๆ คน มิใชเรื่องของ นาย  นาง หรือ 
นางสาว  และมิใชเรื่องของพระ กับ ฆราวาส หรือ มิใชเรื่องของใครบางคนที่หลงตนเองวาอยูเหนือผูอ่ืนแตอยางใด แต
จะตองรู และทําความเขาใจใหถองแทเสียกอนวา สภาวะนิพพาน คือ อยางไร?  
 ความดับนั้นมีอยู 2 อยาง คือ 1.อนุปฺปชฺชนารหปกฺขปาปุณนํ การบรรลุถึงสวนอันควรแกการไมเกิดอีก 2.
อุปฺปชฺชนารหปกฺขปาปุณนํ การบรรลุถึงสวนอันควรแกการเกิดอีก คําวาดับในการวิเคราะหนี้ หมายเอาขอที่ 1 คือ ดับ
แลวไมเกิดอีกตอไป  โดยมีลักษณะ สนฺติลกฺขณํ แปลวา นิพพานมีความสงบเปนลักษณะ พระนิพพานคือธรรมที่พนจาก

                                         

 
๑๔มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปฏกภาษาไทย ฉบับ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลมที่ ๓๔ , (กรุงเทพ :          มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙).๑๖๙-๑๗๐. 

 
๑๕พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน ชุด คําวัด, (กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง ๒๕๔๘), หนา ๔๑๒. 

 

 
๑๖อเนก ขําทอง, ธรรมศึกษาช้ันเอก ฉบับปรับปรุงใหม, พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, ๒๕๕๐), 

หนา ๔๙. 



๗๔๗ 

โลก ที่ ภาษาบาลีกลาววา “นิพฺพานํ ปน โลกุตฺตรสงฺขาตํ” คําวา “ธรรม” ในที่นี้จําแนกออกเปน 2 อยาง คือ 1.สมมติ
ธรรม 2. ปรมัตถธรรม คือ 

  1.สมมติธรรม ไดแก พระสูตร พระวินัย สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ทรงแสดงไว 8  ประการคือ1) 
หิโรตฺตปฺทีปนตฺถ เพ่ือแสดงหิริโอตตัปปะเปนที่ตั้ง 2) กมฺมสฺสกตาทีปนตฺถ เพ่ือแสดงความที่สัตวมีกรรมเปนที่ตั้ง 3) ปจฺจตฺ
ตปุริสาการทีปนติถ เพ่ือแสดงพฤติกรรมของสัตวในปจจุบันเปนที่ตั้ง 4) อนนฺตริยทีปนตฺถ เพ่ือแสดงอนันตริยกรรมเปน
ที่ตั้ง๕) พฺรหฺมวิหารทีปนตฺถ เพ่ือแสดงพรหมวิหาร 4 เปนที่ตั้ง ๖) ปุพฺเพนิวาสทีปนตฺถ เพ่ือแสดงอดีตชาติของสัตวเปน
ที่ตั้ง 7)ทกฺขิณวิสุทฺธทีปนตฺถ เพ่ือแสดงผลอันเกิดจากผูรับที่บริสุทธิ์เปนที่ตั้ง 8) โลกสมฺมติอปฺปหานตฺถ เพ่ือแสดงการ
รับรองโลกิยโวหารเปนที่ตั้ง 
  2.ปรมัตถธรรม ไดแก พระอภิธรรม ซึ่งมีสภาวธรรมเปนที่ตั้งปรมัตถธรรมนั้นนั้นมี 2  คือ รูปธรรม 
นามธรรม ซึ่ง รูปธรรม ไดแก รูป 28 นามธรรม ไดแก จิต เจตสิก นิพพาน 

  เหตุที่ทําใหเกิดรูปนาม มีดังนี้  1) จิต, เจตสิก  มีวัตถุ อารมณ มรสิการ เปนเหตุ  2) รูป     มีกรรม จิต 
อุตุ อาหาร เปนตน 3) นิพพาน พนจากเหตุโดยประการทั้งปวง พนจากพันธโดยประการทั้งปวง เพราะพระนิพพานเปน
ขันธวิมุต 

  ลักษณะแหงนิพพาน วาโดยลักษณะ นิพพานคือ ความสงบจากรูปขันธ 5 หรือ การสละคืนอุปธิทั้งปวง 
อุปธิ คือ สภาพที่ถูกกรรมกิเลส ถือครอง หมายถึงการยึดมั่นเบญจขันธดวยอํานาจของอุปาทานวา เปนของเรา หากผูไม
รูทันกออุปาทานวา เปนของเรา หากผูไมรูทันกออุปธิอยูอยางนี้ ยอมทุกขบอยๆ อีกนัยหนึ่ง ลักษณะของนิพพานคือ ความ
สงบสังขารทั้งปวง เพราะธรรมดาแลวทุกขอยางหนึ่งอยางใดทั้งหมดยอมเกิดขึ้นเพราะสังขารเปนปจจัย ทุกขก็ไมเกิด 
เพราะความสงบแหงสังขารทั้งมวล สัญญาทั้งหลายจึงดับ ความสิ้นทุกขจึงมีดวยอาการอยางนี้ ภิกษุรูความสิ้นทุกขนี้โดย
ถองแท บัณฑิตทั้งหลายผูเห็นชอบ รูถึงอริยมรรคญาณ รูโดยชอบแลว ครอบงํากิเลสเปนเครื่องประกอบของมาไดแลว 
ยอมไมไปสูภพใหม  
 กิจของนิพพาน นิพพานเปนธรรมชาติที่ไมมีการดับ เพราะนิพพานไมมีการเกิด การสิ้นราคะ โทสะ โมหะ คือ 
นิพพาน (นิพพานธาตุ) สวน ปจจุปฏฐานของนิพพาน หรือ เครื่องหมาย ของนิพพานนั้น ไมมีนิมิตเครื่องหมายแตนิพพาน
มีอยูในสภาพอสังขตะ ไมมีอะไรตกแตง ไมมีอะไรกระทํา นิพพานเปนสิ่งที่ไมควรกลาววาจะเกิดขึ้นแลว หรือยังไมเกิด 
หรือจักตองเกิด ไมควรกลาววาเปนอดีต หรือ อนาคต หรือ ปจจุบัน นิพพานเปนสิ่งที่รูดวยใจ ไมใชสิ่งที่รูดวยอายตนะอ่ืน  
ดังนั้น นิพพานจึงไมมีสิ่งปรุงแตง นิพพานเปนอสังขตธรรม  คือ ปจจัยไมกระทําแลว ไมปรุงแตงแลว หรือ ธรรมที่ไมปรุง
แตง นิพพานไมใชจิต ไมใชรูป แตนิพพานมีอยูโดยปรมัตถ นิพพานเปนธรรมชาติที่พนจากปจจัยตางๆ 

 ลักษณะแหงการเขานิพพาน หรือ นิพพาน 3 ไดแก 
  ๑.สุญญตนิพพาน คือ การเจริญวิปสสนาญาณมาตามลําดับจนไดมรรคญาณดวยอนัตตานุปสนา มรรค
ญาณ หรือปญญาในมรรคจิตเกิดขึ้นประหาณกิเลส และการเกิดขึ้นของมรรคจิตยอมมีสุญญตนิพพานเปนอารมณ เหมาะ
กับผูหนักในปญญา 
  2.อนิมิตตนิพาน คือ การเจริญวิปสสนาญาณมาตามลําดับจนไดมรรคญาณดวยอนิจจานุปสสนา มรรค
ญาณหรือปญญาในมรรคจิตเกิดขึ้นประหาณกิเลส และการเกิดขึ้นของมรรคจิตยอมมีอนิมิตตนิพพานเปนอารมณ เหมาะ
กับผูหนักในศีล 

  3.อัปปณิหิตนิพพาน คือ การเจริญวิปสสนาญาณมาตามลําดับจนไดมรรคญาณดวยทุกขานุปสสนา 
มรรคญาณหรือปญญาในมรรคจิตเกิดขึ้นประหาณกิเลส และการเกิดขึ้นของมรรคจิตยอมมีอัปปณิหิตนิพพานเปนอารมณ 
เหมาะกับผูหนักในสมาธิ๑๗ 

 ทั้งนี้ อาจพูดสั้นๆ ใหเขาใจงายๆ คือ มนุษยทุกคนตองจัดการกับจิตหยาบของแตละคน เพ่ือดับมันไปใหหมด
สิ้นเสีย ไมใหหลงเหลือ โดยเฉพาะอารมณขยะทั้งหลาย ซึ่งเราจะตองจัดการใหมัน “นิพพาน” เสียตั้งแตตอนที่ตนยังเปน

                                         

 ๑๗คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  พระอภิธรรมปฎก, (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑. 
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มนุษยอยู เพราะจัดการมันไดงายกวาการไปสูการเกิดในภพภูมิอ่ืนๆ ตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ซึ่ง การดับ
แลวไมเกิดอีก ในดานอารมณรูสึกที่เปนขยะของจิตหยาบนั้น คือ 
  1.ดับการเกิดของอารมณในกลุมของความโกรธไดอยางสิ้นเชิงแลว 
  2.ดับการเกิดของอารมณในกลุมของความโลภไดอยางสิ้นเชิงแลว 
  3.ดับการเกิดของอารมณในกลุมของความลุมหลงมัวเมา และงมงาย ไดอยางสิ้นเชิงแลว 
  4.ดับการเกิดของอารมณในกลุมของความสับสน สงสัย ไดอยางสิ้นเชิงแลว 
  5.ดับการมีดีชั่วและการมีทุกขสุข ไดอยางสิ้นเชิงแลว๑๘ 

 การศึกษาปรมัตถธรรม หรือ พระอภิธรรม นั้น มีประโยชนอยางมากตอผูศึกษา คือ เปนการศึกษาใหเขาใจ
ถึงแกนแทของพระพุทธศาสนาเพราะพระอภิธรรมเกิดจากพระสัพพัญุตญาณของพระพุทธองค และเปนการศึกษา
ธรรมชาติการทํางานของรางกาย และจิตใจซึ่งเปนธรรมชาติที่อยูในตัวเรา และสัตวทั้งหลาย ทําใหเกิดความรูเรื่องของ จิต 
(วิญญาณ) เจตสิก  รูป รวมถึงกลไกการทํางานของกิเลส ทําใหเรามีความเขาใจมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องปรมัตธรรม หรือ 
สภาวธรรมอันจริงแทตามธรรมชาติ ทุกสิ่งลวนเกิดขึ้นแลวก็ดับไป เกิดขึ้นใหมแลวก็ดับไป เปนเชนนี้ไมรูจักสิ้น  อันเปน
เหตุใหเกิดแนวทางในการดับที่ไมมีการเกิดอีก นั่นคือ สภาวธรรมอันเปนจุดมุงหมายของพระพุทธศาสนา นั่นคือ นิพพาน 
เปนธรรมชาติที่หลุดพนจากขันธทั้ง 5  แตการที่จะเดินไปถึง นิพพานไดนั้น จําเปนตองเขาใจคําสอน หลักธรรมตางๆ ใน
การปฏิบัติ อันเปนหนทางนําสูนิพพาน นอกจากนี้การศึกษาปรมัตถธรรม จะเปนเหตุที่ทําใหเราเขาใจโลก และแกปญหา
ชีวิตไดอยางสรางสรรค ถูกตองภายใตหลักธรรมของพระพุทธศาสนาได ตลอดจนเปนการสืบทอดพระพุทธศาสนาในมี
ความยั่งยืน มั่นคง ตอไปในอนาคต. 
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พระพุทธศาสนาแสงสวางของชาวพุทธ 

 

   พระมหามนูญ  จารุวณฺโณ 

อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 วัดหมอนไม  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ 
 
บทคัดยอ 

 บทความเรื่อง “พระพุทธศาสนาแสงสวางชาวพุทธ”นั้น ตองการวิเคราะหหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ชาว
พุทธสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข  และสามารถทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาใหคงอยูในผืนแผนดิน
ไทย 
 จากการศึกษาพบวา มีหลักธรรมที่ชาวพุทธสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดนั้น มีหลักธรรมที่
เหมาะสมในการดําเนินชีวิตดังนี้ ๑. มงคลสูตร หรือ มงคลชีวิต ที่ชาวพุทธสามารถนําไปฝกปฏิบัติใชในชีวิตจริง เพ่ือกําจัด
กิเลสใหสิ้นไป เพ่ือใหเปนบุคคลที่บริสุทธิ์ บริบูรณ สามารถทําพระนิพพานใหแจงสรางบารมีไดใหถึงที่สุดแหงธรรม  2.
พรหมวิหาร ธรรมของพรหมหรือผู เปนใหญ พรหมวิหารเปนหลักธรรมสําหรับทุกคน เปนหลักธรรมที่จะชวยใหเรา
ดํารงชีวิตอยูไดอยางประเสริฐ และบริสุทธิ์ 3. สังคหวัตถุ หลักการครองใจคน, หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว, วิธีทําใหคนรัก, 
หลักสังคม สงเคราะห ซึ่งเปนเครื่องประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจคนใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได และทําใหอยูกันดวยความ
รักความปรารถนาดีตอกัน เหมือนลิ่มสลักรถที่ตรึงตัวรถไวมิใหชิ้นสวนกระจายไปทําใหระแลนไปไดตามที่ตองการ     4. 
ทิศ  การปฏิบัติตอบุคคลประเภทตางๆ ที่เราตองเกี่ยวของสัมพันธดวยอยางเหมาะสม  5. อิทธิบาทแนวทาง หรื อ 
คุณธรรมนําไปสูความสําเร็จตามประสงค  6.มรรค หนทางหรือวิธีปฏิบัติสําหรับดําเนินไปสู ความดับทุกข ใน
ชีวิตประจําวัน 7.สมาธิ อาการที่ทําจิตใจใหวางจากนิวรณ เปนจิตที่อาจหาญ ควรแกการงาน 

 หลักธรรมทั้ง 7 ขอนี้ เปนหลักธรรมสําหรับการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันที่พุทธศาสนิกทุกคนพึงปฏิบัติ 
เพ่ือใหชีวิตมีความสวางทั้งทางโลกและทางธรรม แตการที่จะกระทําการใหสัมฤทธิ์ผลนั้น สิ่งหนึ่งสําคัญที่ไมควรมองขาม
คือ การรักษาศีล 5 เพราะเปนแนวทางปฏิบัติตนใหไมกระทําผิด และเบียดเบียนผูอ่ืน ทําใหทุกคนสามารถใชชีวิตรวมกัน
ในโลกไดนี้อยางมีความสุข 
 
คําสําคัญ   พระพุทธศาสนา, แสงสวาง 
 

Abstract 

This article on“ Buddhism and The Buddhist Light” will want to analyze the principles of 
Buddhism, Buddhist, that can be applied in everyday life, happiness and status can be a Buddhist to 
remain on land in Thailand. 

The study found that there are principles that Buddhists can be applied in everyday life has it. 
With the appropriate principles to life as follows: 1 .  the Mangalasutta, or sacred Buddhist life can be 
put to practical use in real life, to get rid of the greed, the end to be a person of pure realization of 
Nirvana can be made to provide symbolism has to reach the ultimate prom fair 2.Holy abidings; sublime 
states of mind, or the person who is the big principle is priniciples for everyone is the principle that 
helps us to live Holy and glorious3 .Sangahavatthu. The main principles of the hearts, mind, restraint., 
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how to make people love the master of social work, which is a coordinate decisions and curb the mind 
of people, a unique culture and live together with love and desire. Wedge-like carving the frozen car 
car body parts scattered. allows to ride. 4. the direction of various types that we want associated with 
it appropriately. 5 .  Iddhipada. Guidelines or morals lead to success, according to the purpose of the 
four noble truths. 6.Atthangika-maggaAlong the way, or how to perform to the outage of the suffering 
in their daily lives, meditation.7. SamadhiSymptoms that are available from the mind is a courageous 
Act gave mental niora task. 

With the exception of the seven principles of the principles for practical everyday Buddhism 
satnik everyone practices. To make life both mundane and brightness but way to make achievement 
then. One of the important things that should not be overlooked is the five precepts because of their 
practices, not to commit crimes and persecution of others, so everyone can share in this world with 
happiness. 
Key words..Buddhism, Light 
 
บทนํา 

 พระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาพุทธ เปนศาสนาหนึ่งเดียวที่มีประชาชนชาวไทย นับถือ มากที่สุ ด ดวยอารย
ธรรมทางดานวัฒนธรรม และประเพณี ที่โดดเดนและมีความชัดเจนตั้งแต สมัยสุโขทัย จึงทําใหมีพุทธศาสนิกชนชาวไทย 
ยึดถือ และปฏิบัติตนภายใตครองธรรม มาหลายชั่วอายุคนจากรุนสูรุน จนถึงปจจุบัน 
 จากการเปดเผยขอมูลของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยผานเครือขายคอมพิวเตอร  พบวา  ประเทศไทย
เปนประเทศที่ใหความเสรีในดานการนับถือศาสนาตางๆ ไดตามความสมัครใจ โดยประชากรสวนมากนับถือศาสนาพุทธ 
ซึ่งก็ไดนับถือสืบตอกันมาเปนเวลาชานาน จนกลายเปนรากฐานของความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีสวนใหญ และเปน
เอกลักษณของชาติในปจจุบัน แมวาไมมีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใหพุทธศาสนาประจําชาติก็ตาม 
สํานักงานสถิติแหงชาติระบุวา ประชากรไทยประมาณรอยละ 94 นับถือศาสนาพุทธ โดยสวนใหญเปนนิกายเถรวาท และ
ประมาณรอยละ 5 นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งสวนใหญเปนชาวไทยทางภาคใตตอนลาง โดยรอยละ 99 ของมัสยิดใน
ประเทศไทยเปนนิกายสุหนี่ สวนมัสยิดนิกายชีอะมีเพียงรอยละ 1 สําหรับคนไทยที่นับสือถือศาสนาคริสตมีประมาณ 4 
แสนกวาคน คิดเปนรอยละ 0.7 ของจํานวนประชาชนทั่วประเทศ มีทั้งนิกายคาทอลิกโปรแตสแตนต และเซเวนเดย แอด
เวนติสต สวนชาวซิกขมีประมาณ 70,000 คน สวนใหญอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร  และเมืองใหญอ่ืนๆ เชน เชียงใหม 
นครราชสีมา พัทยา และภูเก็ต มีโบสถซิกขอยูทั้งหมด 19 แหงทั่วประเทศ สวนผูนับถือศาสนาฮินดูมีถึงประมาณ 1 หมื่น
คน นอกจากนี้ก็ยังมีผูนับถือศาสนาและลัทธิอ่ืนๆ  เชน เตา ขงจื้อ และยิว รวมทั้งชาวไทยภูเขาอีก 9 เผา จํานวนประมาณ 
920,000 คน ที่นับถือศาสนาแตกตางกันไป๑ 

 

ความหมาย 

 พระพุทธศาสนา คือ คําสั่งสอนของพระพุทธเจา (พระพุทธเจาคือ ทานผูตรัสรู หรือ ผูรูอยางแจมแจง) ซึ่ง
แนะนําใหยกฐานะของมนุษยชาติขึ้นสู ความบริสุทธิ์ สะอาด (ดวยศีล) ความสงบระงับ (ดวยสมาธิ) และ ความเขาใจแจม
แจง (ดวยปญญา) 
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 พระพุทธศาสนา คือ ศาสนาที่พระพุทธเขาทรงกอตั้งขึ้นเพ่ือประโยชนของคนหมูมาก  เพ่ือความสุขของคน
หมูมาก และเพ่ืออนุเคราะหโลกบุคคลจากทุกสาขาความเปนอยู อาจนําคําสอนไปประพฤติปฏิบัติไดตามความสาม ารถ 
และความพอใจของตน 

 พระพุทธศาสนา เปนศาสนาแหงการพิจารณาเหตุผลและการปฏิบัติเพ่ือชวยตัวเอง พ่ึงตัวเอง และขยาย
ความชวยเหลือไปสูผูอื่นดวยความปรารถนาดี (เมตตา) และความคิดชวยใหพนทุกข (กรุณา)๒ 

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

 จากการบันทึกทางประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พบวา จริงๆ แลว พระพุทธศาสนาเขา
มาสูดินแดนประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖ สมัยเดียวกันกับประเทศลังกา ดวยการสงสมณทูตไปเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศตางๆ  ๙ สาย โดยการอุปถัมปของพระเจาอโศกมหาราชกษัติยอินเดียในขณะนั้นประเทศไทยรวมอยูในดินแดนที่
เรียกวา สุวรรณภูมิ  ซึ่งมีขอบเขตกวางขวาง  มีดินแดนที่อยูในดินแดนสวนนี้ไมนอยกวา 7 ประเทศ ไดแก ไทย พมา ศรี
ลังกา ญวนกัมพูชา ลาว มาเลเซีย ซึ่งสันนิษฐานวามีใจกลางอยูที่จังหวัดนครปฐมของประเทศไทย เนื่องจากไดพบ
โบราณวัตถุที่สําคัญ เชน พระปฐมเจดีย และรูปธรรมจักรกวางมอบเปนหลักฐานสําคัญ แตพมาก็สันนิษฐานวามีใจกลาง
อยูที่เมืองสะเทิม ภาคใตของพมา พระพุทธศาสนาเขามาสูสุวรรณภูมิในยุคนี้ นําโดย พระโสณะ และพระอุตตระ พระ
เถระชาวอินเดีย เดินทางมาเผยแผพุทธศาสนาในแถบนี้ จนเจริญรุงเรืองตามยุคสมัยเรื่อยมาตั้งแต สมัย ทวารวดี จนถึง 
รัชกาลที่ ๙ ซึ่งถือวา เปนชวงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองไมแพยุคใดที่แลวมา ทั้งนี้ตองยอมรับวาพระมหากษัตริยทุก
พระองคเปนหลักชัยในการเสริมสงปรับปรุงทุกๆ ดานโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในรัชกาลที่ 9  ตั้งแตป พ.ศ. 2489 สืบมา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดเสด็จขึ้นครองราชยเปนรัชกาลที่ 9 สืบตอมา ทรงมีพระราช
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา และทรงเปนศาสนูปถัมภก ทรงใหการอุปถัมภแกทุกศาสนา และทรงปกครองบานเมืองโดย
สงบรมเย็น ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 โดยมีการสงเสริม
พระพุทธศาสนาดานตางๆ ดังนี้ 

ดานการศึกษา ประชาชนไดสนใจศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้นตามลําดับ ไดมีการจัดตั้งสมาคม มูลนิธิทางพุทธ
ศาสนาเพ่ือการศึกษามากมาย มีการจัดตั้งชมรมพุทธศาสตร ในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาตางๆ  พ.ศ.2490 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งตั้งข้ึนตั้งแต พ.ศ.2432 ไดประกาศตั้งเปนมหาวิทยาลัยฝายพระพุทธศาสนาขึ้น เมื่อวันที่ 
9 มกราคม 2490 และเปดการศึกษาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2490 เปนตน มาจนถึงปจจุบัน สวนการศึกษาของ
พระสงฆไดมีการยกระดับมาตรฐานการศึกษา เชน การยกระดับมหาวิทยาลัยสงฆทั้ง 2 แหง คือ มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และมหามกุฎราชวิทยาลัย ไดเปดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาแกพระภิกษุสามเณรในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และมีนโยบายจะเปดระดับปริญญาเอกในอนาคต ไดมีการรับรองวิทยฐานะเทียบเทากับมหาวิทยาลัยสากล
ทั่วไป และไดออกกฎหมาย พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสงฆทั้ง 2 แหง โดยรัฐสภาเมื่อ พ.ศ. 2540 มีชื่อวา “มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” และ “มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย”  ปจจุบันนี้ไดมีวิทยาเขตตางจังหวัดอีกหลายแหง 
เชน จังหวัดเชียงใหม พะเยา แพร ลําพูน นครสวรรค ขอนแกน อุบลราชธานี นครราชสีมา หนองคาย  นครปฐม 
นครศรีธรรมราช เปนตน สวนการศึกษาดานอ่ืน ไดมีการจัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยขึ้นเปนแหงแรก ณ มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือเปดการสอนพุทธศาสนาแกเด็กและเยาวชน จนไดแพรขยายทั่วประเทศ 

ดานการเผยแผ ไดมีการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางจริงจัง ทั้งในและตางประเทศ ในประเทศไทยไดมีองคกรเผย
แผธรรมในแตละจังหวัด โดยไดจัดตั้งพุทธสมาคมประจําจังหวัดขึ้น สวนพระสงฆไดมีบทบาทในการเผยแผมากขึ้น โดยใช
สื่อของรัฐ เชน โทรทัศน วิทยุ เปนตน กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดวิชาพระพุทธศาสนาเปนวิชาภาคบังคับแกนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต ม.1 ถึง ม.6 พระสงฆจึงไดมีบทบาทในการเขาไปสอนในโรงเรียนตางๆ มีการประยุกตการเผยแผ
ธรรมในรูปแบบตางๆ เชน การบรรยาย ปาฐกถา และเขียนหนังสืออธิบายพุทธธรรมมากขึ้น ทั้งภาษาไทย และ
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ภาษาตางประเทศ เชน มีพระเถระนักปราชญชาวไทยยุคนี้ ไดแก ทานพุทธทาสภิกขุ และพระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺ
โต) เปนตน ในตางประเทศไดมีการสรางวัดไทยในตางประเทศหลายวัด เชน วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย  เปนวัดไทย
แหงแรกในตางประเทศ ตอจากนั้นไดมีการสรางวัดไทยในประเทศตะวันตก คือ วัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเสด็จเปดวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2509 นับเปนวัดไทยวัดแรกในประเทศตะวันตก 
ตอมาป พ.ศ. 2514 ไดมีการสรางวัดแหงแรกในสหรัฐอเมริกา ที่นครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอเนีย ชื่อวา วัดไทยลอสแอง
เจลิส ปจจุบันวัดไทยในสหรัฐอเมริกา มีประมาณ 15 วัด นอกจากนั้นไดมีองคการเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศ
ของคณะสงฆไทย ไดมีการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศขึ้นประจําทุกป เพ่ือสงไปเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ตางประเทศ โดยเฉพาะทางตะวันตก ปจจุบันชาวตะวันตกไดหันมาสนใจพุทธศาสนากันมากขึ้น และในป พ.ศ.2508 ได
มีการจัดตั้งสํานักงานองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลกขึ้น ณ ประเทศไทย (พ.ส.ล) เพ่ือเปนศูนยกลางของชาวพุทธทั่ว
โลก 

ดานพิธีกรรม ไดมีการเปลี่ยนแปลงพระราชพิธีตางๆ  ที่เปนพระราชพิธีของพระมหากษัตริย ใหเปนพิธีของ
รัฐบาล เรียกวา รัฐพิธี โดยใหกรม กระทรวง เปนผูจัด จัดใหมีงานสงเสริมพระพุทธศาสนาชวง         วันวิสาขบูชาของทุก
ป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหพระบรมวงศานุวงศ เสด็จแทนพระองคในพิธีเวียนเทียนในวัน
สําคัญทางพุทธศาสนาเชน วันวิสาขบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชา ณ พุทธมณฑลซึ้งสรางขึ้น เมื่อคราวฉลอง 25 พุทธ
ศตวรรษ 

ดานวรรณกรรม ไดมีวรรณกรรมทางพุทธศาสนาเกิดขึ้นมากมายมีปราชญทางพุทธศาสนาเกิดขึ้นหลายรูป จึงได
เกิดวรรณกรรมทั้งประเภทรอยแกว และรอยกรองมากมายหลายเลม เชน พุทธประวัติจากพระโอษฐ ปฏิจจสมุปบาทจาก
พระโอษฐ ของทานพุทธทาสภิกขุ หนังสือ พุทธธรรม ของพระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต) เปนตน๓ 

เนื่องดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชศรัทธาอยางแรงกลาในพระพุทธศาสนา 
พุทธศาสนิกชนทุกหมูเหลา ทั้ง ภาครัฐ และเอกชนลวนดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล 
เชน การจัดงานวันวิสาขบูชาโลก โดยประเทศไทยเราเปนเจาภาพเปนตัวแทนของพระพุทธศาสนาที่คนทั่วโลกประพฤติ
ตามหลักพระพุทธศาสนา ไมวาคนไทยตางชาติทําใหโลกไดรูจักสนับสนุนบํารุงพระพุทธศาสนาใหอยูคูกับโลกตอไป๔ 

จุดมุงหมายของพระพุทธศาสนา 

เปนที่ทราบกันวาหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา คือ นิพพาน  นิพพานเปนจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา 
เพราะเปนที่สุดแหงทุกข นิพพาน จึงเปนธรรมชาติของจิตที่ผุดผอง มีความสมบูรณทุกอยาง ไมพรองและมีความบริสุทธิ์
อยางเต็มที่  จิตในสภาวะที่เปนนิพพานจึงเปนธาตุรู  ธาตุรู คือ รูในสัจจะอยางแทจริง เปนธาตุที่บริสุทธิ์ แยกเปนอะไรอีก
ไมได เพราะไมมีสวนประกอบ จึงเรียกวา อสังขธาตุ แปลวา  ธาตุที่ไมมีอะไรปรุงแตง ไมเหมือนกับธาตุใดๆ ในโลกนิพพาน
ยังเปนสภาพที่ถูกกําจัดดวยเวลาและสถานที่ จึงเปนการยากที่จะอธิบาย วา นิพพาน คืออะไร เพราะขอจํากัดของภาษา 
พระพุทธเจาทรงอธิบายความมีอยูจริงของนิพพานดวยโวหารเชิงปฎิเสธ ดังในพระสูตรที่ ๑ พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย
วา  

“ภิกษุทั้งหลาย อายตนะนั้นมีอยู ดิน น้ํา ลม ไฟ อากาสานัญจายตนะ วิญานัญจายจตนะ  อากิญจัญญายตนะ 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ โลกนี้ โลกหนา พระจันทร พระอาทิตย ทั้งสองยอมไมมี อายตนะนั้น ภิกษุทั้งหลาย เรายอมไม

                                         

 ๓Retrieved October ๑๗, ๒๐๑๖,/form/http://dhammathai.org/Thailand:php 

 
๔กรมศาสนา, ประวัติพระพุทธศาสนาแหงกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป, หนา ๕๘-๕๙. 



๗๕๓ 

กลาวถึงอายตนะนั้นวา  เปนการมา เปนการไป เปนการตั้งอยู เปนการจุติ เปนการอุปติ อายตนะนั้นที่หาที่ตั้งอาศัยไมได 
นี่แลเปนที่สุดแหงทุกข”๕ 

พระพุทธศาสนา คือ แสงสวางของชาวพุทธ 

 จากขอมูลขางตน พบวา พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีความยาวนาน และรุงเรืองอยางตอเนื่องจากอดีต
จนถึงปจจุบัน  แมในปจจุบันนี้ พระพุทธศาสนาไดเปนสวนหนึ่งของรัฐพิธีที่สําคัญๆ ของประเทศไทย  และประชาชนก็ได
หันเขามาฝกปฏิบัติธรรม เจริญศีลภาวนากันมากขึ้น  กอปรกับในปพุทธศักราช 2557 เปนตนมา มติมหาเถรสมาคม โดย
การนําของ  เจาพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย  ไดจัดทําโครงการหมูบานรักษาศีล 5  โรงเรียนรักษาศีล 5  และ
หนวยงานรักษาศีล 5  ซึ่งเปนการดําเนินโครงการระยะยาว ตามแผน 4 ป คือตั้งแตป พ.ศ.2557 - 2560 เพ่ือ
เสริมสรางความสมานฉันทของคนในชาติ  ใหเกิดความสงบสันติ มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคลองกับเจตนารมณ
การสรางความปรองดองสมานฉันท จึงทําใหประชาชน มีความตื่นตัวกันมากขึ้น ในการประพฤติปฎิบัติตนใหอยูใน ศีล 5  
ซึ่งเปนจุดเริ่มของการพัฒนา จิต สมาธิภาวนา ซึ่งเปนผลดีตอการฝกตนตามหลักของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม ทําใหประชาชนคนไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองใหอยูในกรอบของศีลธรรมมากขึ้น  เปนการลดปญหาทางสังคมอีกทางหนึ่งดวย 

 โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนนิยมนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันนั้น มีดังนี้ 

๑. มงคลสูตร ๓๘ ประการ หรือ มงคลชีวิต หลักปฏิบัติมงคลของคนดี ไดแกมงคลที่ ๑อยาคบคนพาล เพราะ
คนพาลจะมีแตความเสื่อม,  มงคลที่ ๒สมาคมดวยบัณฑิต จะพบแตความเจริญในชีวิต, มงคลที่  ๓การบูชาบุคคลที่ควร
บูชา เชน บิดา มารดา เปนบุคคลที่บุตรธิดาตองเคารพ, มงคลที่ ๔การอยูในประเทศอัมสมควร หมายถึงประเทศที่เหมาะ
แกการคาขายทําไรไถนาเปนตน, มงคลที่ ๕เปนผูที่เคยทําบุญมากอน คือ  การกระทําความดี ผูไดสะสมความดีไวกอนมา
มาก, มงคลที่ 6ใหตั้งตนไวชอบ  ทั้ง กาย วาจา ใจ, มงคลที่ 7 ความเปนพหูสูต คือ เปนผูศึกษาเลาเรียนมาก ชีวิตจะ
กาวหนาเมื่อเราแสวงหาความรู, มงคลที่ 8 เชี่ยวชาญมีศิลปะวิชา, มงคลที่ 9 เปนผูอยูในระเบียบวินัย, มงคลที่ 10 เปน
ผูพูดดวยวาจาสุภาษิต คือ กลาวแตวาจาออนหวาน สมานสามัคคี และมีประโยชน, มงคลที่ 11 อุปฏฐากมารดาบิดา คือ 
บํารุงบิดามารดา ผูที่เลี้ยงดูบิดามารจะมีความรุงเรือง, มงคลที่ 12 ใหสงเคราะหบุตร หามไมใหทําชั่ว ใหกระทําแตความ
ดีใหศึกษาศิลปวิทยา เปนตน พระพุทธองคตรัสวา เปนมงคลอันสูงสุด, มงคลที่ 13 สงเคราะหภรรยา ภรรยาตอง
สงเคราะหสามีดวย ตองสงเคราะหซึ่งกันและกัน, มงคลที่ 14 การทํางานไมใหคั่งคาง เพราะการผัดวันประกันพรุง เปน
สาเหตุแหงความเสื่อม, มงคลที่ 15 การใหทาน, มงคลที่ 16 ประพฤติธรรมทางกาย วาจา ใจ ธรรมที่ประพฤติดียอมนํา
ความสุขมาให, มงคลที่ 17 การสงเคราะหญาติ ทั้งฝายบิดา มารดา ในเวลาที่ควร, มงคลที่ 18 ประกอบการงานที่ไมมี
โทษ คือ ประกอบการงานที่สุจริต, มงคลที่ 19 การงดเวนจากบาปทั้งปวง, มงคลที่ ๒๐ การงดเวนจากการดื่มน้ําเมา อัน
จักกอใหเกิดโทษดวยประการตางๆ, มงคลที่ ๒๑ ไมประมาทในการประพฤติธรรม ตองมีความรอบคอบ มีความ
ระมัดระวัง ไมเปนตนลืมสติ เพราะความประมาทเปนหนทางแหงความตาย, มงคลที่ 22 การรูจักสัมมาคารวะ มีความ
เคารพผูหลักผูใหญ ไมลวงเกิน, มงคลที่ ๒๓  มีความออนนอมถอมตน, มงคลที่ ๒๔ มีความสันโดษ พอใจในสิ่งที่เรามีอยู 
เปนอยูอยางเหมาะสมตามฐานะ  มักนอย, มงคลที่ ๒5 มีความกตัญู รูปอุปการะที่ทานทําให เชน บิดามารดา ครูบา
อาจารย เปนตน เพราะเปนเครื่องหมายของคนดี, มงคลที่ ๒๖ การฟงธรรมตามกาล เชน วันพระ เปนตน, มงคลที่ ๒๗ 
ขันติ เปนผูมีความอดทน ตอความลําบาก ตอทุกขเวทนา ตออํานาจของกิเลส  เปนตน, มงคลที่ ๒๘ เปนผูมีความสงบ
เสงี่ยม, มงคลที่ 29 การไดเห็นสมณะ ผูมีความสงบ ทั้งท่ีดวยตา ดวยใจ ดวยปญญา, มงคลที่ 30 การสนทนาธรรมตาม
กาล พูดแตเรื่องที่ดี ทําใหไดแงคิดใหมๆ, มงคลที่ 31 การบําเพ็ญตบะ มีความเพียรเผากิเลสใหเบาบางลงไป, มงคลที่ 
32 การประพฤติเรื่องพรหมจรรย, มงคลที่ 33 การเห็นแจงในอริยสัจ 4 ไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค, มงคลที่ 34 

                                         

 
๕คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ศาสนาทั่วไป, (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา 

๑๘๖. 



๗๕๔ 

การทํานิพพานใหแจง เปนความดับสนิทแหงกิเลส และกองทุกขทั้งปวง, มงคลที่ 35 คือ เรื่องราวที่มีอยูประจําโลก 
ไดแก การไดลาภ เสื่อมลาภ การไดยศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข และทุกข, มงคลที่ 36 ความเปนผูมีจิตไมเศราโศก
, มงคลที่ 37 ความไมมีกิเลสในใจ, มงคลที่ 38 เปนผูมีจิตเกษม คือ มีจิตใจที่ปราศจากเครื่องรอยรัด มีจิตสงบจากสิ่ง
ผูกมัดโดยประการทั้งปวง๖ 

 
๒.พรหมวิหาร ๔  
 พรหมวิหาร  แปลวา ธรรมของพรหมหรือผูเปนใหญ พรหมวิหารเปนหลักธรรมสําหรับทุกคน เปนหลักธรรม

ที่จะชวยใหเราดํารงชีวิตอยูไดอยางประเสริฐ และบริสุทธิ์๗ 
 พรหมวิหาร (อานวา พรมมะวิหาน) แปลวา ธรรมอันเปนเครื่องอยูของพรหม, ธรรมของผูประเสริฐ, ธรรม

ของผูใหญ 
 พรหมวิหาร หมายถึง ธรรมเปนหลักธรรมประจําใจของผูใหญ, ธรรมที่ผูใหญพึงประพฤติ เปนธรรมที่เกิดใน

ใจ เปนธรรมที่กระตุนใหเกิดการสงเคราะหชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่น ใหมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน๘ 

 คุณธรรมเปนเครื่องอยูของผูประเสริฐ หรือประจําใจของผูใหญ ชื่อวา พรหมวิหาร ประกอบดวย 
o เมตตา ไดแก ความสนิทสนม คือ ความรักใคร ที่เวนจากราคะ ความกําหนัดยินดี โดยเนื้อความ

ไดแก ปรารถนาความสุขความเจริญแกผูอ่ืน 

o กรุณา โดยพยัญชนะ ไดแก ความหวั่นใจ เมื่อเห็นผู อ่ืนมีทุกขมีรอน โดยอรรถไดแกความ
ปรารถนาเพื่อจะปลดเปลื้องความทุกขรอนของเขาเทาท่ีจะชวยได 

o มุทิตา โดยพยัญชนะ ไดแก ความชื่นบาน โดยอรรถ ไดแก ความพลอยยินดีดวย ในเมื่อเห็น
ผูอื่นไดดี ที่เรียกวา มุทิตาจิต 

o อุเบกขา โดยพยัญชนะ ไดแก  ความวางเฉย โดยอรรถ ไดแก ความวางตนเปนกลาง ในเมื่อจะ
แผเมตตากรุณาไปก็ไมสมควร เชน เอาใจชวยโจรเปนตัวอยาง หรือ ในเมือจะพลอยยินดีดวย
สมบัติของอีกฝายหนึ่ง จําจะยินดีดวยวิบัติของอีกฝายหนึ่ง เชน สองฝายเปนความกัน จะพลอย
ยินดีดวยฝายชนะ ก็จะจํายินดีดวยความแพของอีกฝาย 

ธรรม 4 ประการนี้ ที่แผไปโดยเจาะจงบุคคล ยังกําจัดมุงเอาหมูนั้นหมูนี้ จัดเปนพรหมวิหาร แปลวา 
ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมโดยอธิบายความวา พรหมโดยอุบัติก็ดี พรหมโดยสมมติ คือ ผูใหญก็ดียอมอยูดวยธรรม
เหลานี้ มีธรรมเหลานี้ประจําใจ 

ผูใหญควรมีธรรม 4 อยางนี้ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อยูในใจตน๙ 
๓. สังคหวัตถุ 4 

 สังคหวัตถุ แปลวา ธรรมที่เปนที่ตั้งแหงการสงเคราะหกัน, ธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจกัน 
 สังคหวัตถุ หมายถึง หลักการครองใจคน, หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว, วิธีทําใหคนรัก, หลักสังคม สงเคราะห ซึ่ง

เปนเครื่องประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจคนใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได และทําใหอยูกันดวยความรักความปรารถนาดีตอ
กัน เหมือนลิ่มสลักรถที่ตรึงตัวรถไวมิใหชิ้นสวนกระจายไปทําใหระแลนไปไดตามท่ีตองการ๑๐ 

สังคหวัตถุ 4  หรือ หลักสงเคราะหซึ่งกันและกัน  มีดังนี้ 
                                         

 
๖พระพรหมมังคลาจารย (หลวงพอปญญานันทภิกขุ), ๓๘ มงคลชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา). 

 ๗Retrieved October ๑๗, ๒๐๑๖,/form/http://www.learntripitaka.com/scuple/prom๔.html 

 
๘พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน ชุด คําวัด, (กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง ๒๕๔๘), หนา ๖๓๔. 

 
๙ส.รัตนรัตติ, นวโกวาท ฉบับจําแนกแจกแจงธรรม หลักธรรมสําคัญสําหรับชาวพุทธ, (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา ๒๕๕๒), หนา ๘๙-๙๒. 

 
๑๐พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน ชุด คําวัด, (กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง ๒๕๔๘), หนา ๑๐๓๙. 



๗๕๕ 

o ทาน  การใหปนสิ่งของที่ควรใหแกผูที่ควรให เชน ถวายจตุปจจัยแกภิกษุสามเณร ใหปนแกคน
ยากจนอนาถา เปนตน 

o ปยวาจา การพูดจาปราศรัยดวยถอยคํา และสําเนียงนารัก ออนหวาน ไพเราะ เปนที่ดูดดื่ม จับ
ใจ ปราศจากวจีทุจริต 

o อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอ่ืน ฉลาดในการทําประโยชน เชน การชวยเหลือ
ดวยกายและแนะนําดวยวาจา เปนตน 

o สมานัตตตา วางตนใหเหมาะสมแกฐานะของตน วางตนเสมอตนเสมอปลายในที่นั้นๆ  ในบุคคล
นั้นๆ   

คุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจของผูอ่ืนไวได โดย กลาวยอๆ พอจําไดงายดังนี้  โอบออม
อารี วจีไพเราะ  สงเคราะหชุมชน วางตนเหมาะสม๑๑ 

๔.ทิศ ๖ 

สมัยหนึ่ง เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูที่วัดเวฬุวันใกลเมืองราชคฤห แควนมคธ เชาวันหนึ่งพระองคเสด็จ
ออกจากวัดเพ่ือเขาไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห ทรงพบชายหนุมคนหนึ่ง ชื่อ สิงคาลกะ มีผมและผาเปยกชุม กําลังไหว
ทิศทั้งหลายอยูในระหวางทาง จึงตรัสถามวา “เธอ นมัสการทิศทําไม” 

 ชายหนุมกราบทูลวา “กอนบิดาตาย  ไดสั่งใหไหวทิศ เมื่อเคารพบิดาจึงตองทําตามคําสั่ง” 

 พระพุทธองคจึงตรัสรูวา “ในวินัยของผูเจริญแลว เขาไมนมัสการทิศกันอยางนั้นนะ มานพ” 

 “เขานมัสการกันอยางไร พระเจาขา” สิงคาลกมานพ ทูลถาม 

 พระพุทธองคจึงทรงแสดงธรรมสําหรับชําระลางจิตใจ แทนการรดน้ําวา “อริยสาวก ละกรรมกิเลส 4 อคติ 4 
อบายมุข 6 ตายแลวยอมไปสูสุคติโลกสวรรค” ดังนี้แลวจึงตรัส ถึงหนาที่ของบุคคลจะพึงปฏิบัติตอกันโดยลําดับ 

 ในที่สุด สิงคาลกมานพชื่นชมยินดี แสดงตนเปนอุบาสก ถึง พระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ เปนสรณะ 
แตนั้นมา 

o ทิศเบื้องหนาคือ มารดาบิดา  
ก.หนาที่มารดาบิดาพึงอนุเคราะหบุตร 5 ประการ คือ  ๑.หามไมใหทําความชั่ว, 

๒.ใหตั้งอยูในความดี, 3.ใหศึกษาศิลปวิทยา, 4.หาภรรยาที่สมควรให, 5.มอบทรัพยใหในสมัย 

ข.หนาที่บุตรพึงบํารุงมารดาบิดา 5 ประการ คือ ๑. ทานเลี้ยงเรามา เราเลี้ยงทานตอบ, ๒.ชวย
ทํากิจของทาน, 3.ดํารงควงศสกุล, 4. ประพฤติตนใหเปนคนควรรับมรดก, ๕.เมื่อทานลวงลับไปแลวทําบุญอุทิศใหทาน 

o ทิศเบื้องขวา ครูอาจารย 
ก.อาจารยพึงอนุเคราะหศิษย 5 ประการ คือ 1.แนะนําดี, 2.ใหเรียนดี, 3.บอกศิลปวิทยาให

สิ้นเชิง ไมปดบังอําพราง, 4.ยกยองใหปรากฏในเพื่อนฝูง, 5.ทําความปองกันในทิศท้ังหลาย 

ข.ศิษยพึงบํารุงอาจารย 5 ประการ คือ 1.ลุกขึ้นรับ (แสดงความอาลัย), 2.เขาไปยืนรับใช, 3.
เชื่อฟง (อยูในโอวาท), 4.อุปฏฐาก (การปรนนิบัติบํารุง), ๕.เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ 

o ทิศเบื้องหลัง บุตรภรรยา 
ก.สามีพึงบํารุงภรรยา 5 ประการ คือ 1.ยกยองนับถือวาเปนภรรยา, 2.ไมดูหมิ่น, 3.ไม

ประพฤตินอกใจ, 4.มอบความเปนใหญในบานให,  5.ใหเครื่องแตงตัว 

ข.ภรรยาพึงอนุเคราะหสามี 5 ประการ คือ 1.จัดการงานดี, 2.สงเคราะหคนขางเคียงผัวดี, 3.
ไมประพฤตินอกใจผัว, 4.รักษาทรัพยที่ผัวหามาได, 5.ขยันไมเกียจครานในกิจการทั้งปวง 

o ทิศเบื้องซายคือ มิตรอํามาตย  

                                         

 
๑๑ส.รัตนรัตติ, นวโกวาท ฉบับจําแนกแจกแจงธรรม หลักธรรมสําคัญสําหรับชาวพุทธ, (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา ๒๕๕๒), หนา ๒๖๗-๒๖๙. 



๗๕๖ 

ก.หนาที่มิตรพึงบํารุงมิตร 5 ประการ คือ 1.ใหปน, 2.เจรจาคําไพเราะ, 3.ประพฤติสิ่งที่เปน
ประโยชน, 4.เปนผูวางตนเสมอตนเสมอปลาย, 5.ไมแกลงกลาวใหคลาดจากความจริง 

ข.มิตรพึงอนุเคราะหมิตร 5 ประการ คือ 1.รักษาเพ่ือนผูประมาทแลว, 2.รักษาทรัพยของ
เพ่ือนผูประมาทแลว, 3.เมื่อมีภัยเอาเปนที่พ่ึงได, 4.ไมละท้ิงในยามวิบัติอันตราย, 5.นับถือตลอดถึงวงศของเพ่ือน 

o ทิศเบื้องต่ําทาสกรรมกร 

ก.นายพึงบํารุงบาวไพร 5 ประการ คือ 1.จัดงานใหทําตามสมควรแกกําลัง (กําลังกาย ความรู 
ความสามารถ สติปญญา), 2.ใหอาหารและรางวัล, 3.รักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข, 4.แจกของแปลกประหลาดใหกินบาง 
(มีอาหาร หรือ ของอรอยแปลกๆ ก็แจกใหกินบาง), 5.ปลอยในสมัย (ใหพักผอนเที่ยวเตรบาง เชน วันขึ้นปใหม วันตรุษ
สงกรานต) 

ข.บาวไพร (หรือลูกจาง) พึงอนุเคราะหนาย (นายจาง) 5 ประการ คือ 1.ลุกขึ้นทํางานกอนนาย
, 2.เลิกงานทีหลังนาย, 3.ถือเอาแตของที่นายให, 4.ทํางานใหดีขึ้น, 5.นําคุณของนายไปสรรเสริญในที่นั้นๆ (ไมนินทา
นาย) 

o ทิศเบื้องสูงสมณพราหมณ (พระสงฆ สามเณร หรือ พระมหากษัตริย)  
ก.กุลบุตรพึงบํารุงสมณพราหมณ 5 ประการ คือ 1.ทําอะไรๆ ประกอบดวยเมตตา, 2.พูด

อะไรๆ ประกอบดวยเมตตา, 3.คิดอะไรๆ ประกอบดวยเมตตา, 4.เปนผูไมปดประตู คือ มิใหหามใหเขาบานเรือน, 5.ให
อามิสถาน (คือ ถวายปจจัย 4) 

ข.สมณพราหมณพึงอนุเคราะหกุลบุตร 6 ประการ คือ 1.หามไมใหทําความชั่ว(บาปทุจริต), 2.
ใหตั้งอยูในความดี (บุญสุจริต), 3.อนุเคราะหดวยน้ําใจอันงาม, 4.ใหไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง, 5.ทําสิ่งที่เคยฟงใหแจมแจง, 
6.บอกทางสวรรคให (ชี้ทางเจริญให) 

 

5.อิทธิบาท 4 

 อิทธิบาท คือ แนวทางหรือทางใหถึงความสําเร็จ๑๒ 

  คุณธรรมนําไปสูความสําเร็จตามประสงค, อุบายใหถึงความสําเร็จในกิจการงานตางๆ เรียกวา อิทธิบาท 
(อิทธิ + บาท)  

o ความพอใจรักใครในอันจะทําความดี ชื่อ ฉันทะ  
ความพอใจรักใครในการศึกษาศิลปวิทยา ในการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต ในหนาที่การงานของ

ตน หรือในการละบาปอกุศล เปนตน สงเคราะหเขาฉันทะนี้ดวย 

o ความเพียรพยายามทําความดีดวยความกลาหาญ ชื่อ วิริยะ 

ความอุตสาหะบากบั่นในการศึกษาศิลปวิทยาก็ดี ในการละบาปสรางบุญ ดวยความกลาหาญไม
กลัวความยากลําบาก จัดเปนวิริยะเชนกัน 

o การเอาใจฝกใฝสนใจในความดีดวยความมั่นใจ ไมทอดธุระ  ชื่อ จิตตะ 

การเอาใจใสในการศึกษาศิลปวิทยาในหนาที่การงานของตน ในธรรมวินัยที่พ่ึงศึกษาปฏิบัติ ก็
สงเคราะหเขาในจิตตะนี ้

o การพิจารณาไตรตรองในสิ่งนั้นดวยปญญา ชื่อ วิมังสา 

   ความตริตรองพิจารณาคนควาเหตุผลในศิลปวิทยาที่ศึกษาในการประกอบอาชีพ  ในหนาที่การงาน ในธรรม
วินัย เพ่ือความรูและความกาวหนา ก็สงเคราะหเขาในวิมังสานี้ 

                                         

 
๑๒พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน ชุด คําวัด, (กรุงเทพฯ : เล่ียงเชียง ๒๕๔๘), หนา ๑๓๗๑. 



๗๕๗ 

 ธรรม 4 ประการนี้ ซึ่งมีฉันทะเปนขอตน ติดตามดวยวิริยะ จิตตะ วิมังสา เมื่อบุคคลประพฤติใหบริบูรณแลว 
ยอมประสบความสําเร็จสมปรารถนาเปนแนแท๑๓ 
 6. มรรค 8 

  มรรค แปลวา  ทาง ทางดําเนิน วิธี, วิถีทาง 
  มรรค หมายถึง ขอปฏิบัติหรือแนววิธีสําหรับปฏิบัติเพ่ือใหถึงความดับทุกข มีชื่อเรียกเปนอยางอ่ืน คือ 
อริยมรรค อัฏฐังคิกมรรค มัชฌิมาปฏิปทา ทุกขริโรธคามิณีปฏิปทา๑๔ 
  มรรค คือ ทางหรือวิธีดับทุกข ไดแกการดําเนินชีวิตใหพนทุกขได เปนธรรมะทีตองนํามาปฏิบัติ จึงจะ
ไดผล๑๕ 
  มรรค หมายถึง  หนทางหรือวิธีปฏิบัติสําหรับดําเนินไปสู ความดับทุกข เปนหนทางที่ทําใหผูดําเนินการ
เปนพระอริยบุคคล มี 8 อยาง คือ 

๑.สัมมาทิฐิ  หมายถึง ความเห็นที่ถูกตอง ปญญาอันเห็นแจงในอริยสัจ คือ เห็นทุกข  
เห็นสมุทัย เห็นนิโรธ เห็นมรรค 
   ๒.สัมมาสังกัปปะ  หมายถึง ความดําริ อันถูกตอง ไดแก ความดําริในอันออกจากกาม, ในอันไม
พยาบาท, ในอันไมเบียดเบียน 
   ๓. สัมมาวาจา หมายถึง วาจาที่ถูกตอง ไดแก การพูดจาที่เวนจากวจีทุจริต 4 คือ ไมพูดเท็จ ไม
พูดสอเสียด ไมพูดคําหยาบ ไมพูดเพอเจอ 
   ๔.สัมมากัมมันตะ หมายถึง การงานที่ถูกตอง ไดแกการงานที่เวนจากกายทุจริต 3 คือ ไมฆา
สัตว ไมลักทรัพย ไมประพฤติผิดในกาม 
   5.สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีพที่ถูกตอง ไดแก เวนจากการเลี้ยงชีวิตที่มีโทษทั้ง 2 ฝาย 
คือ โทษทางโลก และโทษทางพระราชบัญญัติ  รูประมาณในการแสวงหา การรับ และการบริโภค 
   6.สัมมาวายามะ หมายถึง ความเพียรที่ถูกตอง ไดแก ความเพียรใน ปธาน 4 คือ เพียรระวัง
ไมใหบาปเกิดข้ึน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแลว เพียรใหกุศลเกิดข้ึน เพียรรักษากุศลที่เกิดข้ึนแลว 
   7.สัมมาสติ หมายถึง ความระลึกที่ถูกตอง ไดแก ความระลึกไดในสติปฏฐาน 4 คือ  กาย 
เวทนา จิต ธรรม 
   8.สัมมาสมาธิ  หมายถึง ความตั้งใจที่ถูกตอง ไดแก ความตั้งใจมั่นในการเจริญฌาน 4 คือ 
ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน  
  ธรรม 8 ประการนี้ เปนทางอันยอดคือ เปนยอดแหงสังขตธรรม เปนสะพานที่จะสงผูข ามจากแดนของ
สังขตธรรม ไปสูแดนของอสังขตธรรม และเปนสามัคคีธรรมตางสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทําใหมีกําลังมาก สามารถใหผู
ปฏิบัติบรรลุถึงความดับทุกข หรือ ความบริสุทธิ์ แหงทัสสนะ  คือ วิสุทธิ 7 ได๑๖ 

 ๗.สมาธิ 2 

  สมาธิ แปลวา ความตั้งม่ันแหงจิต หมายถึง อาการท่ีทําจิตใจใหวางจากนิวรณ เปนจิตที่อาจหาญ ควรแก
การงาน เพราะเปนการรวบรวมความคิดของใจใหตรงดิ่งไปในทิศทางเดียวกัน 2 อยางคือ  

                                         

 
๑๓ส.รัตนรัตติ, นวโกวาท ฉบับจําแนกแจกแจงธรรม หลักธรรมสําคัญสําหรับชาวพุทธ, (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา ๒๕๕๒), หนา 
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หนา ๗๔๘. 
 

๑๕สุทธิลักษณ อําพันวงศ, หัวใจพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร :ชมรมเด็ก ๒๕๔๓), หนา ๕๕-๕๖ 

 ๑๖คณาจารยเลี่ยงเชียง, หนังสือบูรณาการแผนใหม นักธรรมช้ันเอก รวมทุกวิชา, (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๗), 
หนา ๖๒-๖๓. 



๗๕๘ 

   ๑.อุปจารสมาธิ สมาธิเปนแตเฉียดๆ คือ สมาธิที่เกือบจะแนวแน สามารถระงับนิวรณได องค
ฌานก็เริ่มเกิดขึ้น เพียงแตวาฌานในขั้นนี้ยังไมมีกําลังมากพอ เพราะจิตยังไมสนิทแบบแนนในอารมณ หากรักษาจิตให
มั่นคงในอารมณไวไมได สมาธิก็เสื่อมลง จึงจัดเปนสมาธิอยางต่ํา มีแกสามัญชนทั่วไป 
   ๒.อัปปนาสมาธิ สมาธิแนวแน คือ สภาวะจิตของบุคคลผูบําเพ็ญสมถกัมมัฏฐาน จนจิตแนบ
แนนมั่นคงอยูในอารมณกัมมัฏฐาน ไมไดฟุงซานไปที่อ่ืน ตั้งมั่นในอารมณเดียวที่เรียกวา “เอกัคคตาจิต” สมาธิขั้นนี้เปนขั้น
สูงสุดซึ่งมีอยูในองคฌานทั้งหลาย จัดเปนสมาธิชั้นสูง มีเฉพาะผูที่บําเพ็ญสมาธิจนไดรูปฌาณ 4 
  การทําจิตใจใหเปนสมาธิ โดยวิธีเจริญสมถกัมมัฏฐานนี้ ตองมีอารมณเปนเครื่องยึดเหนี่ยว ในที่นี้ทาน
แสดงหัวใจสมถกัมมัฏฐาน 5 อยาง อันเปนคูปรับของนิวรณ 5 เพ่ือเปนอุบายวิธีเจริญสมาธิ๑๗ 
 หลักธรรมทั้ง 7 ขอนี้ เปนหลักธรรมสําหรับการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันที่พุทธศาสนิกทุกคนพึงปฏิบัติ 
เพ่ือใหชีวิตมีความสวางทั้งทางโลกและทางธรรม แตการที่จะกระทําการใหสัมฤทธิ์ผลนั้น สิ่งหนึ่งสําคัญที่ไมควรมองขาม
คือ การรักษาศีล 5 เพราะเปนแนวทางปฏิบัติตนใหไมกระทําผิด และเบียดเบียนผูอ่ืน ทําใหทุกคนสามารถใชชีวิตรวมกัน
ในโลกไดนี้อยางมีความสุข 
 นอกจากนี้จะเห็นไดวา ปจจุบัน มีวัด และสํานักปฏิบัติธรรม เกิดขึ้นในประเทศไทยมากมาย ทั้งในสวนของ 
มหานิกาย และ ธรรมยุต  ซึ่งเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นวา ปจจุบันนี้คนไทยสวนมากใหความสําคัญกับพระพุทธศาสนา และ 
หมั่นฝกฝนตนเองภายใตคําสอนของพระบรมศาสดา พระสมณโคดม พระพุทธเจา  ซึ่งหลักธรรมทั้งหมดที่พระองคไดตรัส
สอนนั้น เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตที่สําคัญที่ทําใหเราทุกคนสามารถดําเนินชีวิตไปในความถูกตอง และเปนวิถีแหง
หนทางความสงบ ของจิต สามารถพัฒนาตนใหมีสติรู อยูเนืองๆ ในทุกวินาทีของการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข. 
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บทคัดยอ 

สังคมเราอยูในยุคสภาพสถานการณที่มีแตความเอารัดเอาเปรียบและอยูในยุคโลกโซเชียลในปจจุบันในสังคมจึง
ตองการบุคคลที่เปนนักบริหารที่มีความรู ความซื่อสัตย สุจริต ประเทศไทยนั้นเปนสังคมหนึ่งซึ่งยอมรับพระพุทธศาสนา 
และไดรับการหลอหลอมจากหลักธรรม  คําสอนในพระพุทธศาสนามายาวนาน วิถีชีวิตของคนไทยสวนใหญตั้งแตกําเนิด
จนถึงตาย จึงเกี่ยวโยงสัมพันธเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธศาสนา แตเมื่อสังคมโลกเปดกวางขึ้นทั้งในดาน
สื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม จึงเปนเหตุผลสําคัญที่นําพาใหสังคมไทยกาวเขาไปสูกระแสแหงยุค
โลกาภิวัฒน สงผลใหสังคมไทยตองเผชิญกับภาวะวิกฤติในหลายๆ ดาน  1. วิกฤติการเมือง 2. วิกฤติดานเศรษฐกิจ
 3. วิกฤติดานสังคม4. วิกฤติดานสิ่งแวดลอม 
พระพุทธศาสนากับการแกปญหาทางการเมือง 

1พระพุทธศาสนา ไดกลาวถึงอธิปไตย ไวถึง 3 แบบ คือ อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย ธรรมาธิปไตย โดยประการ
หลัง ธรรมาธิปไตยปกครองโดยเนนธรรมะเปนใหญ ใหผูนํามีธรรมะ (มุขบุรุษท่ีดี) และประชาชนมีธรรมะ (สัมมาชน) พระ
สุตตันตปฎก เลม 20หนา 186, เลม 11 หนา 231 

2พระพุทธศาสนา เนนเสรีภาพทางจิต เปนศาสนาแรกที่สงเสริมสิทธิมนุษยชน มีสิทธิพิจารณาคัดเลือกผูนํา มี
สิทธิในดานตางอันไมกอความเดือดรอนสูตนเองและผูอื่น 

3พระพุทธศาสนา สอนใหรูจักความพอดีในการปฏิบัติตน และการแกไขปญหาตางๆ ดวยปญญา ในการดําเนิน
ตามอริยสัจ 4 นักการเมืองควรนําไปปรับใชตามเหตุสถานการณนั้นๆ 

4พระพุทธศาสนา สอนใหรูจักความสุจริต ในการปฏิบัติตนสมควรแกหนาที่ รูกาล รูเวลา   รูหนาที่ของตน 
ปญหาความยัดแยงทางการเมือง  ความยัดแยงทางการเมืองที่เปนปญหาสังคมอยางหนึ่งนั้นอาจจะมาจากสาเหตุ

หลายประการ  เชน  ผลประโยชนขัดกัน ความคิดเห็นไมตรงกัน  การขาดอุดมคติทางการเมืองที่แนนอน เปนตน  ในการ
แกปญหานี้  ตามทัศนะของพุทธศาสนาแลว  นักการเมืองจะตองมีธรรมะสําหรับนักบริหาร นักปกครองซึ่งพระพุทธองค
ไดแสดงวา เปนคุณสมบัติของนักปกครองหรือผูบริหารปรากฏในพระคัมภีรศาสนาหลายแหงดวยกัน   แตในที่นี้จะขอ
นํามากลาวเฉพาะที่ทานไดแสดงไวใน อรรถกถาอัฏฐกนิบาตอังคุตตรนิกาย  มีใจความวาผูปกครองหรือนักบริหารนั้น
จะตองทํานุบํารุงประชาราษฏรดวยหลักธรรมที่เรียกวาราชสังคหวัตถุ  5 ประการผูบริหารหรือนักปกครองที่ดีนั้น เมื่อ
ปฏิบัติหนาที่พึงเวนความลําเอียง (อคติ) หรือความประพฤติท่ีคลาดเคลื่อนจากธรรม 4 ประการหลักของการพออยูพอกิน
ในพระพุทธศาสนาบางทานเรียกวาหัวใจเศรษฐี (อุ.อา.กะ.สะ.)พระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาสังคม 
คําสําคัญ : หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา, การประยุกตใช 
 
Abstract 

Situation of our society nowadays is full of selfishness and we are living in a socialized world. 
Therefore, now, our society is in need of an administrator who process of knowledge and  honesty. 



๗๖๐ 

Thailand is one of the countries embracing Buddhism and was lengthily shaped by Buddha's teaching 
as we can see the connection in Thai way of life, from birth to death. But when we are entered in the 
age where everything is connected: mass communication, economy, politics and culture. This is an 
important reason which lead Thai society to globalization world and bringing Thailand into crisis in every 
dimensions 1. Political crisis 2. Economy crisis 3. Social crisis and 4. Environment crisis. 
 
Buddhism and politic solution 

1. In Buddhism, we can see 3 types of  sovereignty which are supremacy of self, supremacy of 
Dharma and supremacy of the world or public opinion. The supremacy of Dharma is a ruling system by 
applying Dharma means to have leader with Dharma (Good ruler) and the people with Dharma (Good 
people). From Sutta Pitaka Vol.20 Page 186 and Vol. 11Page231 

2. Buddhism gives importance to freedom of spirit and Buddhism is the first religion which 
support in human rights, right of selecting leader and right to do anything without putting yourself or 
others into trouble. 

3. Buddhism teach us to be sufficient in terms of practice and solving problems with wisdom. 
Four Noble Truths approach should be applied by the politicians in different situations.  

4. Buddhism teach us about the good faith in self conduct in terms of self responsibility in 
timely, in right place manner and know your role. 

Political conflict is one of social issue. The root cause of this problem can be different such as 
conflict of interest, conflict in ideas, lack of definite political ideology etc. To solve this problem, 
according to Buddhism point of view, the politician must have Dharma for administrator. As Buddha's 
teaching mentioned about qualification of ruler or administrator can be found in many books but here 
I would like to discuss about the one that is in Atthakatha, Atthakanibat, Aungkuttranikay said that ruler 
or administrator must nourish their people with Dharma of 5ruler's bases of sympathy. Good 
administrator or ruler, will perform his duty without unfairness (bias) or behavior deviated from 4 
Dharma of  sufficient living in Buddhism or some might known as Heart of the rich man (Uo.Ar.Ka.Sa.). 
Buddhism and solution for social problem. 
Keyword : Buddhism dharma,Application  
 

บทนํา 
 

สังคมเราอยูในยุคสภาพสถานการณที่มีแตความเอารัดเอาเปรียบและอยูในยุคโลกโซเชียลในปจจุบันในสังคมจึง
ตองการบุคคลที่เปนนักบริหารที่มีความรู ความซื่อสัตย สุจริต เปนอยางมาก ปฏิบัติหนาที่ดวยจิตสํานึกมุงมั่นในการ
เสริมสรางคุณงามความดี มีความรับผิดชอบ ที่จะนําองคกรไปสูความสําเร็จตามเจตนารมณวัตถุประสงคขององคกรนั้นๆ 
อีกท้ังรวมไปถึงทําใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท เกิดข้ึนในองคกร จึงตองอาศัยหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาชี้นําทางในการประยุกตเขากับบริหารตนเองและบริหารบุคคลในองคกร 

ประเทศไทยนั้นเปนสังคมหนึ่งซึ่งยอมรับพระพุทธศาสนา และไดรับการหลอหลอมจากหลักธรรม  คําสอนใน
พระพุทธศาสนามายาวนาน วิถีชีวิตของคนไทยสวนใหญตั้งแตกําเนิดจนถึงตาย จึงเกี่ยวโยงสัมพันธเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับพระพุทธศาสนา แตเมื่อสังคมโลกเปดกวางขึ้นทั้งในดานสื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม จึง
เปนเหตุผลสําคัญที่นําพาใหสังคมไทยกาวเขาไปสูกระแสแหงยุคโลกาภิวัฒน สงผลใหสังคมไทยตองเผชิญกับภาวะวิกฤติ
ในหลายๆ ดาน ดังตอไปนี้คือ 



๗๖๑ 

 1. วิกฤติการเมือง 
 2. วิกฤติดานเศรษฐกิจ 
 3. วิกฤติดานสังคม 
 4. วิกฤติดานสิ่งแวดลอม 
วิกฤติทางการเมือง 

ปญหาทางการเมือง   นักการเมืองมักมองเปนเกมทางการเมือง เลนพรรคเลนพวก มือใครยาวสาวไดสาวเอา แต
มักเปนไปแบบเชาชามเย็นชาม นักการเมืองสวนมากมักทุจริตและกอบโกยผลประโยชน  ความไมสามัคคีของนักการเมือง 
แมจะมีหนวยงานคอยตรวจสอบก็ตามที ก็เปนไปอยางไมเต็มที่นักดวยเกรงกลัวอํานาจและอิทธิพล ปญหาอีกอยางของ
การเมืองคือดานการดําเนินนโยบายผิดพลาด อันเกิดผลเสียกับสังคมและประเทศชาติ  ผูบริหารประเทศยังไมไดมีการ
บริหารอยางเต็มความรับผิดชอบ ยังมีการเลนการเมืองมากเกินความจําเปนซึ่งมีผลทําใหการดําเนินนโยบายตางๆยังไมได
แกปญหาที่แทจริงของประเทศ บางครั้งนโยบายหลายๆ นโยบายก็ดูนาจะดี แตกลับไมไดผลเต็มที่ซึ่งก็มีสาเหตุมาจากการ
ไมสามารถนํา นโยบายไปปฏิบัติกันอยาง มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล บอย ครั้งเปน การดําเนินนโยบายเพ่ือสราง
ภาพใหแก สวนตน แตใหความสําคัญของประสิทธิผลนอยมาก หรือ แทบจะไมใหความสําคัญเลย 

ระบบราชการก็เปนอีกปญหาหนึ่งที่มีผลกระทบตอการสงออก และ อีก หลายๆ ธุรกิจหนวยงานตางๆ มีการ
ทํางานซ้ําซอนกัน ซึ่งอันที่จริงแลว โครงสรางของระบบราชการก็ไดมีการ กําหนดไวดีแลว แตก็ไปผิดพลาดที่การปฏิบัติอีก 
เพราะตางคนตางพยายามสรางผลงานใหโดดเดน ในสายตา ของผูบังคับบัญชา หรือแมกระทั่งนักการเมือง จนลืมนึกถึง
ประชาชน แต ก็มีขาราชการระดับกลาง และ ระดับลางที่มีแนวความคิดที่ดี ๆ แตก็ไมมีโอกาสที่จะไดแสดงฝมือเนื่องจาก
ติดที่ระบบราชการที่ยังเปนระบบศักดินา ผสมกับระบบอุปถัมภอยูตราบใดที่ผูใหญในภาครัฐยังไมยอมรับความจริงเหลานี้ 
ปญหาของชาติไทยคงมีแตการสูญเสียไปอยางตอเนื่อง 

ผลกระทบตอสังคมไทย  
 1ในแงของปจเจกบุคคล คนไทยยอมประสบกับความไมเชื่อมั่นในสถานะของประเทศไมไวใจในขาราชการ
และนักการเมือง ในการบริหารของคณะรัฐบาลและความมั่นคงของประเทศ 

2ในแงของสังคม มุมมองโดยรวมของสังคมไทยยอมไมเปนที่ไววางใจของชาวตางชาติเทาที่ควร ความเชื่อมั่นใน
รัฐบาลโดยรวมก็ลดลงตามลําดับ 

3ในแงของเศรษฐกิจ การบริหารดานนโยบายของรัฐบาลเปนผลโดยตรงดานเศรษฐกิจของประเทศ หากรัฐบาล
วางแนวนโยบายผิดพลาด ตางชาติขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาล ยอมเกิดเปนวิกฤติเศรษฐกิจตามมาอยางแนนอน 
 4ในแงของศาสนา ปจจุบันกําลังเปนปจจัยหนึ่งที่จะกอใหเกิดความขัดแยงระหวางศาสนา อันเกิดจากการ
พยายามแทรกแซงกิจการพระพุทธศาสนา และพยายามลบลางความเปนพุทธศาสนาในหนวยงานนั้นๆ ที่นักการเมืองบาง
คนเปนรัฐมนตรี ดังที่เปนขาวในปจจุบัน 
พระพุทธศาสนากับการแกปญหาทางการเมือง 

1พระพุทธศาสนา ไดกลาวถึงอธิปไตย ไวถึง 3 แบบ คือ อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย ธรรมาธิปไตย โดยประการ
หลัง ธรรมาธิปไตยปกครองโดยเนนธรรมะเปนใหญ ใหผูนํามีธรรมะ (มุขบุรุษท่ีดี) และประชาชนมีธรรมะ (สัมมาชน) พระ
สุตตันตปฎก เลม 20หนา 186,เลม 11 หนา 231 

2พระพุทธศาสนา เนนเสรีภาพทางจิต เปนศาสนาแรกที่สงเสริมสิทธิมนุษยชน มีสิทธิพิจารณาคัดเลือกผูนํา มี
สิทธิในดานตางอันไมกอความเดือดรอนสูตนเองและผูอื่น 

3พระพุทธศาสนา สอนใหรูจักความพอดีในการปฏิบัติตน และการแกไขปญหาตางๆ ดวยปญญา ในการดําเนิน
ตามอริยสัจ 4 นักการเมืองควรนําไปปรับใชตามเหตุสถานการณนั้นๆ 

4พระพุทธศาสนา สอนใหรูจักความสุจริต ในการปฏิบัติตนสมควรแกหนาที่ รูกาล รูเวลา   รูหนาที่ของตน 
ปญหาความขัดแยงทางการเมือง  ความขัดแยงทางการเมืองที่เปนปญหาสังคมอยางหนึ่งนั้นอาจจะมาจากสาเหตุ

หลายประการ  เชน  ผลประโยชนขัดกัน ความคิดเห็นไมตรงกัน  การขาดอุดมคติทางการเมืองที่แนนอน เปนตน  ในการ
แกปญหานี้  ตามทัศนะของพุทธศาสนาแลว  นักการเมืองจะตองมีธรรมะสําหรับนักบริหาร นักปกครองซึ่งพระพุทธองค
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ไดแสดงวา เปนคุณสมบัติของนักปกครองหรือผูบริหารปรากฏในพระคัมภีรศาสนาหลายแหงดวยกัน  แตในที่นี้จะขอ
นํามากลาวเฉพาะที่ทานไดแสดงไวใน อรรถกถาอัฏฐกนิบาตอังคุตตรนิกาย  มีใจความวาผูปกครองหรือนักบริหารนั้น
จะตองทํานุบํารุงประชาราษฏรดวยหลักธรรมที่เรียกวาราชสังคหวัตถุ  5 ประการ คอื 

1. สัสสเมธะ ฉลาดสามารถในการบํารุงเกษตรกรรมและกสิกรรมเปนตน อันเปนธัญญาหารใหเกิดผลผลิตที่ดี มี
การสงเสริมการเกษตรและกสิกรรมใหอุดมสมบูรณ อันจะเปนประโยชนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศทางดาน
เศรษฐกิจ 

2. ปุริสเมธะ ฉลาดสามารถในการบํารุงคน สงเสริมคัดเลือกคนมาทํางานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ
ของเขาและการงานที่จะทํานั้น ๆ พรอมทั้งจัดสวัสดิการใหดี 

3. สัมมาปาสะ ผูกประสานสงเคราะหประชาชนพลเมืองบวงคลองใจคน คือการดูแลสุขทุกขของประชาชน 
สงเสริมอาชีพ เชน จัดทุนใหคนยากจนยืมไปสรางตนในทางพาณิชยกรรมหรือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไมใหเกิดความเลื่อม
ล้ําหรือชองวางจนแตกแยกกัน ซึ่งเปนการทําใหจิตใจของประชาชนเลื่อมใสในผูปกครอง 

4. วาชเปยยะ พูดจาดวยถอยคําไพเราะออนหวานดูดดื่มใจ รูจักพูดรูจักชี้แจงแนะนํารูจักทักทายถามไถทุกขสุข
ของประชาชนทุกชั้น ดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี ดวยถอยคําที่ประกอบดวยเหตุผล ที่เปนหลักฐานมีประโยชน เปนทางแหง
การสรางสรรคแกไขปญหาเสริมความสามัคคีทําใหเกิดความเขาใจดี ความเชื่อถือและความนิยมนับถือ 

5. นิรัคคฬะ บริหารประเทศชาติใหอยูเย็นเปนสุข โดยปองกันและบําราบโจรผูรายใหประชาชนนอนตาหลับ โดย
ยึดหลักการที่วา "ความสุขของประชาชนคือยอดปรารถนาของตน"  และในทีฆนิกายปาฏิกวรรคก็ไดแสดงไววา ผูบริหาร
หรือนักปกครองที่ดีนั้น เมื่อปฏิบัติหนาที่พึงเวนความลําเอียง (อคติ) หรือความประพฤติที่คลาดเคลื่อนจากธรรม  4 
ประการ 

1. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ 

2. โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง 
3. โมหาคติ ลําเอียงเพราะหลงหรือเขลา 
4. ภยาคติ ลําเอียงเพราะขลาดกลัว 

นอกจากนี้  มีความประพฤติดีเปนแบบฉบับในการดํารงชีวิตของนักปกครองเพราะการปกครองที่ดีคือ  การให
แบบอยางที่ดี  ความตรงความคดของนักปกครองมีอิทธิพลตอความประพฤติของประชาชน ความซื่อตรงของประชาชน  
ขึ้นอยูกับความซื่อตรงของนักปกครอง  การแกความคดของสวนใหญจึงตองเริ่มมาจากฝายปกครอง ความสัมพันธระหวาง
บุคคล  2 ประเภทนี้ พระพุทธเจาตรัสยกตัวอยางไวในโพธิราชชาดก ขุททกนิกายวา 

"เมื่อฝูงโคกําลังขามแมน้ํา ถาโคจาฝูงไปคด โคนอกนั้นก็คดตาม ในหมูมนุษยก็เชนเดียวกันถาผูไดรับสมมติใหเปน
หัวหนาเปนผูปกครองไมเปนธรรม คนนอกนั้นก็ประพฤติไมเปนธรรม ดังนั้นเมื่อผูปกครองประพฤติไมเปนธรรม ชาวเมือง
ก็พลอยทุกขกันไปท่ัว โดยนัยตรงกันขาม เมื่อผูปกครองทรงไวซึ่งธรรม ชาวเมืองก็เปนสุขกันไปท่ัว" 
วิกฤติดานเศรษฐกิจ 

คนเราเมื่อเกิดมาแลว  จะสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไปไดอยางมีความสุขความเจริญ  ตลอดทั้งประสบ
ความสําเร็จในดานตาง ๆ  ของชีวิต  จําเปนตองอาศัยเครื่องอุปโภคบริโภคนานาชนิดอยางนอยก็ตองอาศัยปจจัยสี่  คือ  
อาหาร  เสื้อผา  ที่อยูอาศัย  และยารักษาโรคและก็ตองมีอยางเพียงพอที่เรียกวา  อยูดีกินดีถาแตละคนมีการอยูดีกินดี  ก็
ยอมจะทําใหสังคมมีความมั่นคง  แตถาแตละคนซึ่งเปนสมาชิกของสังคมสวนใหญมีความเดือนรอนในเรื่องการกินดีอยูดี  
ก็ยอมจะเปนสาเหตุนําความออนแอมาสูสังคม  สังคมยอมมีแตความเดือดรอน  เปนหนี้เปนสินกันมาก  มีการทําผิด
กฏหมายบานเมืองมีโจรผูรายมากขึ้นปรากฏการณทางสังคมเชนนี้  สาเหตุที่แทจริงก็เนื่องมาจากปญหาเศรษฐกิจ   อัน
เปนปญหาที่สําคัญยิ่งในชีวิตประจําวันของมวลมนุษย  ซึ่งมนุษยตองดิ้นรนในแตละวันก็ไมใชอ่ืนไกลก็เพ่ือปากเพ่ือทองที่
เรียกวา  ทํามาหากินนั่นเอง 
ปญหาดานเศรษฐกิจ 

1 ปญหาการตั้งเนื้อต้ังตัวไมได มีคนเปนจํานวนไมนอยที่เผชิญกับปญหานี้ บางคนแมมีหนาที่การงานทําแลว บาง
คนจบการศึกษาเปนผูใหญแลว บางคนถึงกับแตงงานแลว บางคนมีงานทําไดรับเงินเดือนมากพอสมควรแตก็ไมสามารถ
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สรางเนื้อสรางตัวในทางเศรษฐกิจได บางคนแมมีอายุมากถึงวัยกลางคนแลว หรือบางคนแมเกิดในตระกูลที่ร่ํารวยแตก็ยัง
ไมสามารถยืนอยูดวยลําแขงของตนเองในทางเศรษฐกิจได และบางคนเคยมีฐานะทางเศรษฐกิจอยางไร แมกาลเวลาจะ
ลวงเลยไปหลายปก็ตาม ก็ยังคงสภาพฐานะเดิม ไมสามารถยกฐานะทางเศรษฐกิจของตนใหสูงขึ้นกวาเดิมได  บุคคลตาง ๆ 
ดังที่ไดยกตัวอยางมานี้เปนผูเผชิญกับปญหาการตั้งเนื้อตั้งตัวไมไดทั้ง ๆ ที่สภาพแวดลอมภายนอกและตัวเองก็สูงวัย
พอสมควร นาจะประสบความสําเร็จมากกวานี้ ปญหาการตั้งเนื้อตั้งตัวไมไดนาจะลดนอยถอยลงมากกวานี้  แมมี
ครอบครัวแลวก็ตองพ่ึงพาอาศัยผูอ่ืนอยู หรือโตแลวก็เหมือนไมโต ชนิดที่เลี้ยงไมรูจักโต สําหรับปญหาดังกลาว ไดมีหลัก
คําสอนในทางพุทธศาสนา ซึ่งเปนธรรมะเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจสวนบุคคลและครอบครัวถาไดนําเอาไปเปนแนวทางแห ง
การประพฤติปฏิบัติอยางจริงจังและจริงใจในชีวิตประจําวันแลว ก็เชื่อไดวาจะสามารถแกไขปญหาการตั้งเนื้อตั้งตัวไมได
อยางแนนอน หลักธรรมดังกลาว 

2ปญหาการกระจายรายได ปญหาทางเศรษฐกิจที่สําคัญมากเปนปญหาหนึ่งก็คือ ชองวางระหวางคนรวยกับคน
จน คนรวยก็รวยเหลือเกิน สวนคนจนก็จนมากเหลือเกิน หรือคนร่ํารวยมีจํานวนนอยแตมีรายไดมาก ขณะเดียวกัน คนจน
มีจํานวนมากและมีรายไดต่ํามาก เมื่อความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจมีเชนนี้ ก็ยอมทําใหคนจนมีความเดือนรอนเปนทุกข
และก็มีโอกาสที่จะยากจนมากยิ่งขึ้น  เมื่ออยากจะทําอะไรก็มักจะติดขัดกลายเปนอุปสรรคเปนปญหาไปเสียหมด และ
โอกาสที่จะตองกูหนี้ยืมสิ้นก็มีมากข้ึน ความยากจนก็ดี การกูหนี้ยืมสินก็ดี  ลวนแตเปนสาเหตุแหงความเดือดรอนทั้งสิ้น 

3ความขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง ในการทํางานตาง ๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งของกลางคือ  เงินไวจับจายใชสอย
บําบัดทุกขบํารุงสุข เมื่อมีงานทํา ก็ยอมจะไดเงินเปนคาตอบแทน ดังคําขวัญที่วา  "งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข" ก็
ยอมมีผูที่เปนเจาของงานในฐานะนายจาง และผูทํางานในฐานะลูกจาง นานจางกับลูกจางนี้ ก็มักจะมีปญหาขัดแยงกันอยู
บอยครั้ง สาเหตุความขัดแยงอาจมีมากมายหลายอยาง เชน ลูกจางไมสนใจและรับผิดชอบตอหนาที่การงานเทาที่ควร 
ขาดประสิทธิภาพในการทํางานหรือมีผลงานออกมาไมเปนที่พอใจของนายจาง สวนนายจางก็อาจจะไมปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงาน นายจางใชวิธีปกครองลูกจางไมเปนธรรม หรือไมเขาใจชีวิตจิตใจของลูกจางที่ตองการเรียกรองใหขึ้น
คาจางเนื่องจากคาจางต่ําไมเพียงพอตอการครองชีพและนายจางไมยอมขึ้นใหเลานี้  เปนตน  ทําใหเกิดความขัดแยงขึ้น
สังเกตไดวาความขัดแยงตาง ๆ ถาฝายหนึ่งไดอีกฝายหนึ่งมักเสีย  เชน  ถานายจางขึ้นคาแรงคาจางแกลูกจางนายจางก็จะ
รูวา เปนการเสีย เพราะตนทุนสูงขึ้น เปนตน  แตความขัดแยงสวนมากเกิดขึ้นเนื่องจากลูกจางรูสึกวา ถูกนายจางเอา
เปรียบหรือปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  ลูกจางจึงมีการรวมกลุมกันขึ้นเพ่ือเรียกรองสิ่งที่ลูกจางตองการทําใหเกิดสมาคม
ลูกจางและการนัดหยุดงาน เปนตน เพ่ือใหมีกําลังตอรองกับนายจางในการเรียกรองสิ่งตาง ๆ ที่ตนตองการ  มีการรวม
กําลังลูกจางเพ่ือเจรจาตอรองกับนายจางและใชวิธีการตาง ๆ เชน นัดหยุดงานก็เพ่ือใหเกิดอํานาจการเจรจาตอรอง 
กลาวคือ ถาอํานาจการเจรจาตอรองของฝายใดมากวาก็จะมีสิทธิมีเสียงมากกวาในการเจรจา ดวยเหตุนี้ ความขัดแยงจึง
มักจะเกิดขึ้นเสมอ โดยเฉพาะในการอุตสาหกรรมและสาขาอ่ืน ๆ นอกจาการเกษตร การหยุดงาน หรือการทําลายซึ่งกัน
และกัน จึงเปนเหตุการณธรรมดา ในระบบเศรษฐกิจ เปนการทําใหสิ้นเปลืองทรัพยากรมนุษย ตลอดทําใหเกิดการสูญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไปอยางนาเสียดายเมื่อมีการหยุดงาน 

4ปญหาโจรผูรายชุกชุม โจรผูรายปลนทรัพยสินของผูอ่ืนนอกจากเปนผูทําผิดกฎหมายบานเมืองเปนอาชญากร
นําความเดือนรอนมาสูสังคมแลวยังเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมและทําลายเศรษฐกิจของชาติอีกดวย  เพราะเปน ผู
เบียดเบียนเจาทรัพยและถวงความเจริญ  คือ  นอกจากตัวเองจะไมประกอบสัมมาอาชีวะแลวยังขัดขวางผูอ่ืนซึ่งทําการ
ประกอบสัมมาอาชีวะเพ่ือประโยชนและความเจริญของบานเมืองการแกปญหาโจรผูราย จะตองแกใหถูกจุดและผูที่จะ
แกไขไดดี  ไดแกผูเปนหัวหนาฝูงชนผูปกครองหรือผูบริหารบานเมืองโดยจะตองแกไขที่ปญหาเศรษฐกิจ 

ผลกระทบตอสังคมไทย 

1ในแงของปจเจกบุคคล คนไทยยอมกินอยูอยางแรนแคนอดอยาก ไมสามารถตั้งตนได เปนตนไมสามารถจะ
กระทําอะไรตามที่ตองการ 

2ในแงของสังคม ยอมกอใหเกิดชองวางเหลื่อมล้ํากันระหวางคนรวยกับคนจนเปนภาระของสังคมที่จะตองให
ความชวยเหลือ กอใหเกิดความลาชาในการพัฒนาประเทศ กอใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ และความไมม่ันคงทาง
สังคม กอใหเกิดปญหาสังคมอ่ืนๆ ตามมาเชน ปญหาอาชญากรรม 
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3ในแงของการเมือง เศรษฐกิจของชาติยอมเปนตัววัดคุณภาพของประเทศ คุณภาพของนักปกครอง คุณภาพของ
ประชาชน และการใหความเชื่อมั่นระหวางประเทศ 
พุทธศาสนากับการแกปญหาเศรษฐกิจ 

ดังไดกลาวมาแลววา จุดประสงคของเศรษฐกิจนั้น  ก็เพ่ือบําบัดหรือสนองความตองการของมนุษยใหเกิดความมั่ง
คั่งสมบูรณดวยโภคทรัพย หรือจะกลาวอยางงาย ๆ ก็เพ่ือใหประชาชนมีการอยูดีกินดี  หรือมีมาตรฐานในการครองชีพ
สูงขึ้น ในทางเศรษฐกิจถือวา ยิ่งมีการอยูดีกินดีดวยเครื่องอุปโภคบริโภคมากเพียงใด ชีวิตยอมมีความสุขและสะดวกสบาย
มากเพียงนั้น และเชื่อวา เมื่อมีสินคา  และมีการบริการที่ผลิตไดใหแกประชาชนโดยทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ประชาชนก็จะมี
ความสุขและความเปนอยูดีขึ้น ความสุขดังกลาว จึงกลาวไดวาเปนความสุขในดานวัตถุ  จะกลาววาความมุงหมายของ
เศรษฐกิจก็เพ่ือจะสรางความสุขใจดานวัตถุใหแกมนุษยนั่นเอง ก็ยอมเปนการถูกตอง  พุทธศาสนาก็มีความมุงหมายที่จะ
สรางความสุขใหแกมนุษยเชนเดียวกัน  แตพุทธศาสนาแบงความสุขออกเปน  2  ประเภทใหญ คือ โลกิยสุข  และโกุตตร
สุข โลกิยสุข เปนความสุขของปุถุชนหรือฆราวาสผูครองเรือน  เปนความสุขที่พัวพันกับทรัพยสมบัติและวัตถุกามตาง ๆ 
เปนประเภทอามิสสุข คือสุขที่เจือดวยอามิสสิ่งของ ความสุขทางเศรษฐกิจก็จัดอยูในความสุขประเภทนี้ เพราะเปนความ
สุขของการแสวงหาและไดสิ่งของมาบําบัดความตองการ สวนโลกุตตรสุขเปนความสุขของผูสิ้นกิเลสาสวะ และสําเร็จ
อรหัตผลแลว เปนความสุขที่เที่ยงแท ยั่งยืน ไมพัวพันอยูกับวัตถุกามหรืออารมณกามใด ๆ เปนประเภทนิรามิสสุข  หรือ
สุขไมเจือดวยอามิส ซึ่งเปนความสุขที่เกิดขึ้นไดจากการบรรเทาความตองการหรือทะยานอยากเสียได  เปนความสุขที่
เกิดข้ึนจากากรใหเสียสละ  จะกลาววาเปนหลักเศรษฐกิจชั้นสูงในทางพุทธศาสนาก็ได 
หลักของการพออยูพอกินในพระพุทธศาสนา 

1ทิฏฐธัมมิกตัถะ ประโยชนปจจุบัน หรือหลักสรางความสําเร็จทันตาเห็น บางทานเรียกวาหัวใจเศรษฐี (อุ.อา.กะ.
สะ.) อันเปนคําสอนใหตั้งเนื้อตั้งตัวไดในทางเศรษฐกิจ 4 ประการคือ 
  1 ตองมีความหมั่น คือ มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่การงาน ประกอบอาชีพอันสุจริต รูจัก
ใชปญญาความสามารถจัดการดําเนินการไปใหไดผลดี ซึ่งเปนทางใหไดทรัพย ขอนี้ตรงกับหลักเศรษฐกิจขอแรกคือ  
Productionหลักผลิตกรรม 
  2ตองการรักษา  คือ  ตองรูจักเก็บคุมครองทรัพย  หนาที่การงานและผลงานที่ตนไดมาหรือไดทําไวดวย
ความขยันหมั่นเพียรนั้น  ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสียโดยเฉพาะ  ถาเปนทรัพย  ก็ตองยิ่งรูจักเก็บออม  ขอนี้ตรงกับ
หลัก  Saving  หลักเก็บออม 
  3ตองเลือกคบคนดีเปนเพ่ือน คือ เลือกคบแตสุหทมิตร ไดแก มิตรแท เพ่ือนจริง ที่มีอุปการคุณ สมาน
สุขทุกข แนะนําประโยชนใหและมีความรักใครจริงใจ ถาดําเนินธุรกิจเปนบริษัทหรือสหกรณ ก็จําเปนตองเลือกสมาชิกที่ดี 
ตรงกับหลักCooperation หลักสหกรณ 
  4ตองมีความเปนอยูเหมาะสม คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจาย เลี้ยงชีวิตแตพอดีมิใหฝดเคืองหรือ
ฟุมเฟอยตรงกับหลัก Household Budgetงบประมาณประจําบานหรือการวางแผนการใชจายประจําครอบครัว นั่นเอง 
 
การเวนจากอบายมุข (เหตุยอยยับแหงโภคทรัพย) 4 ประการ 

 1จากความเปนนักเลงหญิงนักเที่ยวผูหญิง (แมแตนักเลงชาย) 
   2เวนจากความเปนนักเลงสุรานักดื่มนักเสพยาเสพติดประเภทตาง ๆ 
   3เวนจากความเปนนักเลงเลนการพนัน 
   4เวนจากการคบคนชั่วเปนมิตรสหาย 

2 ตองดําเนินตามกุลจิรัฏฐิติ เหตุที่ทําใหตระกูลมั่งค่ังดํารงอยูไดนาน 4 ประการ 
   1ของหาย รูจักเสาะแสวงหาคืนมา 
   2ของเกาของชํารุด รูจักบูรณะซอมแซม 
   3รูจักประมาณความพอดีในการกินการใช 
   4พอบานแมบานเปนผูมีศีลธรรม 
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เพียงเทานี้ ก็สามารถแกปญหาเศรษฐกิจสวนบุคคลหรือครอบครัวได  เมื่อแกที่บุคคลหรือครอบครัวได  ก็ชื่อวา
แกปญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติได 

3หลักกตัญุตา คือ ความรูจักประมาณตนหรือรูจักความพอดีในการแสวงหาทรัพยในทางที่ชอบไมโลภมาก
จนเกินไป และเมื่อหามาไดแลวก็ตองรูจักประมาณในการใชจายดวยตองไมใหฟุมเฟอยจนเกินไป  และตองมีอัตตัญุตา 
คือ ความเปนผูรูจักตนเอง คือ ตองรูตัวอยูเสมอวาเรามีชาติตระกูลยศตําแหนง หนาที่การงานความรูความสามารถแคไหน
เพียงไร แลวตองประพฤติตนใหสมกับภาวะนั้น ๆ อยาหลงตัวเอง อยาลืมตัวเองเปนเด็ดขาด เชน เปนนายจางจะตองเอา
ใจใสดูแลในเรื่องคาจางที่เปนธรรมรวมทั้งสวัสดิการอ่ืน ๆ พระพุทธเจาไดทรงวางวิธีที่นายจางจะพึงปฏิบัติตอลูกจางไว  5  
ประการ 

1จัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง เพศ วัย ความสามารถ 

2ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู 
3ใหสวัสดิการมีชวยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข เปนตน 

4มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให 
5ปลอยในสมัย คือ เลิกงานตามเวลา และใหโอกาสพักผอนรื่นเริงตามสมควร 

การคาขายเปนอาชีพที่ยอมรับกันวา เปนอาชีพของพลเมืองดีประเภทหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
ลักษณะของพอคา  ที่อาจสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจใหแกตนไดวา  ตองประกอบดวยลักษณะ 3 ประการ 

1จักขุมา มีหูตาไวกวางขวางสามารถจําแนกตนทุน กําไร สินคาตาง ๆไดเปนอยางดีวา สินคาชนิดนี้ซื้อมาราคา
เทานี้ ขายราคาเทานี้จะไดกําไรเทาไร เปนตน 

2วิธูโร มีความชํานิชํานาญในการคาเขาใจในการซื้อสินคาเขา จําหนายสินคาออก รอบรูการตลาดอํานาจการซื้อ
ของลูกคา เปนตน ไมทําใหสินคาของตนตกคาง 

๓นิสสยสัมปนโน  เปนคนมีหัวใจในทางการคา และมีแหลงเงินตาง ๆ ใหการสนับสนุน เชน คุนเคยกับเศรษฐี
คฤหบดี  นายธนาคารใหความเชื่อถือ สนับสนุนในดานทุนดําเนินการ 

หลักพุทธธรรมสําคัญ ที่ควรจะนํามาประยุกตไดกับลักษณะทั่วไปเศรษฐศาสตร  
1เนนการพ่ึงตนเอง ความหมายในทางพุทธธรรมคือ ความสามารถในการพัฒนาตนเองดวยการพิจารณาอยาง

แยบคาย เห็นความเปนจริงของความไมเที่ยงแทแนนอน ขณะที่ความหมายที่มักเขาใจกันในทางเศรษฐศาสตรคือ 

2เนนการใชชีวิตอยางไมประมาท เปนขอที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวดทั้งในแงความหมายทางธรรม และยังนํามา
ประยุกตกับเศรษฐกิจได 

3เนนอหิงสา หรือการละเวนจากการสรางเงื่อนไขที่กอใหเกิดความรุนแรง: ประโยชนขอนี้ กอใหเกิดความรวมมือ
กันแทนที่จะเปนการแขงขัน ซึ่งมีทางเปนได และเปนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดดวย แตสิ่งที่ตองขจัด
ออกไปอยางสิ้นเชิงคือ ความโลภ 

4เนนการดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพการงานที่เปนประโยชน สุจริต มีมานะอดทน สัมมาอาชีวะ ขอนี้จะเนน
การผลิตไมผลิต การบริโภคไมบริโภค ในลักษณะที่ไมเปนผลดีแกมนุษยและสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เปนการปฏิบัติธรรมหรือ
หนาที่ที่จําเปนแกการดํารงชีวิตสวนหนึ่ง 

5เนนการไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน ขอนี้ถือเปนหัวใจของพุทธธรรม ในการดําเนินชีวิตไปตามทางสายกลาง
มุงเนนสันติสุข ทามกลางในทางเศรษฐกิจ ที่ตองแขงขันกันอยางดุเดือดเพ่ือแยงชิงผลประโยชนสวนตัวเปนหลัก ถาหัน
มารวมมือกันสังคมก็จะไดรับประโยชนมหาศาล 

 6พยายามละกิเลสและความโลภ ความโลภนําไปสูพฤติกรรมที่เนนการเสี่ยง ที่มีผลกระทบตอความไมมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ เปนสาเหตุสําคัญ ที่อาจจะนําความเสียหายในทางเศรษฐกิจมาสูตนเองและสังคม 

7การเนนความซื่อสัตย สุจริต มีความละอาย และเกรงกลัวการกระทําความผิด เนนการมีจิตใจเปนกุศลมีเจตนา
หรือความตั้งใจดีตอผูอ่ืน จิตที่บริสุทธิ์ยอมนํามาซึ่งจิตที่สงบและมีสติมั่นคง นําไปสูปญญาและความพนทุกข 



๗๖๖ 

เหลานี้เปนตัวอยางหนึ่งของการนําเอาพุทธเศรษฐศาสตร ที่ไดจากพุทธธรรมไปประยุกตซึ่งอาจจะมองวาเปน
เรื่องเพอฝน แตถาหากทําได ความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่ดีกับความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันจะเปนสิ่งเดียวกัน ซึ่ง
เปนประโยชนตอสังคมสวนรวมตอไป 

วิกฤติดานสังคม 

สภาพของสังคมไทยปจจุบัน นับวันยิ่งเลวรายลงทุกทีตลอดทั้งปญหาทางดานสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง และ
จริยธรรม ในดานการสรรคสรางคุณงามความดีที่เปนประโยชนตอตัวเองและสังคมก็หาไดยากมากผิดกับเมื่อ 10-๓0 ปที่
แลว การปฏิบัติตนของคนในสังคมปจจุบันมีแตสภาพของความเห็นแกตัวเอาแตได ไมมีจิตใจเอ้ือเฟอตอกัน โดยเฉพาะ
สังคมในกรุงเทพมหานคร สังคมไทยเปนสังคมของพระพุทธศาสนา แตการอบรมสั่งสอนเยาวชนของชาติในดานจริยธรรม
ลดนอยลงหรืออาจจะหายไปในบางท่ี เชน ในรั้วมหาวิทยาลัย เมืองไทย ในอดีตเคยไดชื่อวาเมืองแหงพระพุทธศาสนา เปน
สยามเมืองยิ้ม ประชาชนหนาตาเบิกบานไมเครงเครียดเหมือนในปจจุบันที่รัฐบาลประกาศวา ประชาชนยากจนขนแคน 
นายทุนขมเหงคนจนขมผูใชแรงงาน มองดูสภาพสังคมที่เดือนรอนอยูทุกวันนี้ เปนอยางไร ทําไมจึงเปนอยางนั้น มีคน
เขาใจหรือยึดมั่นในพระพุทธศาสนามากนอยแคไหน  สภาพจริยธรรมศีลธรรมในสังคมไทยปจจุบัน จึงอับจนก็วาได ไมวา
สังคมจะมีสภาพทางสังคมมากนอยเพียงใด แตในทุกสถาบันก็มีปญหาดวยกันแทบทั้งสิ้น 

ปญหาของสังคม 

 1ปญหาความแตกราวในครอบครัว ครอบครัวนับวาเปนสถาบันมูลฐานของสังคม  สมาชิกของสังคมทุกคน  
ก็ถือกําเนิดเกิดกอจากแตละครอบครัวนั่นเอง และเปนสภาพแวดลอมที่ใกลตัวคนมากที่สุดถาสัมพันธภาพ หรือสภาพ
ครอบครัวที่ดี ไมพิการหรือแตกราวปญหาทางสังคมอ่ืนๆ เชน การหยารางคนจรจัด หรือโสเภณี ศีลธรรมเสื่อม เปนตน ซ่ึง
เปนปญหาสังคมที่จะมีผลกระทบตอสังคมโดยสวนรวมจะไมเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นปญหาความแตกราวในครอบครัว จึง
นับวาเปนปญหาสังคมทีสําคัญมากที่จะตองไดรับการแกไขอีกหลาย ๆ ฝายโดยรวดเร็วและถูก จึงนับวาเปนปญหาสังคมที่
สําคัญมากที่จะตองรับการแกไขจากหาย ๆ ฝายโดยรวดเร็วและถูกตองเพ่ือผลประโยชนตอการอยูรวมกับของครอบครัว
และสังคมโดยสวนรวม 

 2ปญหาอาชญากรรมและทุรกรรมตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นเปนประจําวันในชีวิต คือความเปนอยูในปจจุบันนั้น
อาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุหลายประการ เชน สันดานเปนอาชญากร ปญหาเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว สิ่งแวดลอม 
เปนตน 

 3 ปญหาศีลธรรมเสื่อม ปญหาขอนี้จุดสําคัญที่ตัวเองของบุคคลแตละบุคคล เพราะตัวเองแตละคนมักจะวาง
เฉยตอศีลธรรมดังนั้นจะเห็นไดวาผูที่ประพฤติผูที่ประพฤติทุจริต เชน พวกขโมยก็ไมอยากใหใครมาขโมยพวกตนตอไป 
พอคาที่ขูดเลือดขูดเนื้อประชาชนก็ไมอยากจะใหขาราชการมาใชอํานาจนอกหนาที่ขูดรีดเนื้อตน สามีที่ตบตีภรรยาไดทุก
วัน ๆ มีเพ่ือบานมาระรานกัน ขาราชการไมมีความปราณี เจาที่ไมยุติธรรม นี้เปนความจริงซึ่งสามารถพิจารณาเห็นไดใน
สังคมทุกวันนี้ 
 4. ปญหาโสเภณี ปญหาโสเภณีนับวาเปนปญหาสังคมที่สําคัญปญหาหนึ่งในสังคมอารยะทุกสังคมลวนมีหญิง
โสเภณีเหมือนกันหมดสิ้น จึงกลาวไดวาหญิงโสเภณีเปนผลิตผลทางสังคมและก็กลายเปนปญหาสังคม เหตุที่หญิงโสเภณี
มักอางในเมื่อถูกซักถามถึงเหตุที่ตองมาเลี้ยงชีพแบบนี้  
  กชีวิตทางครอบครัว  มีสภาพไมมั่นคง  ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเพราะพอแมไมรับผิดชอบเต็มที่   หรืออาจ
เกิดข้ึนจากความเสื่อมโทรมทางจิตใจก็ได 
  ขชีวิตการแตงงานไมราบรื่น เมื่อหยารางกับสามี  ตองเลี้ยงตนเอง  เมื่อไมรูวาจะหาวิธีใดเลี้ยงชีพจึงตอง
หากินทางนี ้
  คประสบปญหาทางเศรษฐกิจในครอบครัว  ตองทํามาหากินแบบนี้  เพราะถือวา จะชวยผดุงฐานะทาง
เศรษฐกิจของบานได 
  งเหตุผลสวนตัวบางอยาง  
  จเพราะถูกหลอกลวงไปโดยอางวา จะใหไปทํางานรับจางอยางใดอยางหนึ่ง แตแลวถูกบังคับใหขายตัว 
เลยกลายเปนโสเภณีไป 



๗๖๗ 

  ฉเพราะปญหาวางงาน ก็เลยหันมาประกอบอาชีพนี้ 
  ชเพราะคบเพ่ือนไมดี เลยถูกเพ่ือนชักชวนไปทํางานประเภทบริการอ่ืน ๆ กอนแลวในที่สุดก็กลายเปน
บริการทางเพศ 

  ซเพราะผูปกครองหรือพอแมบางคนยินยอมที่จะใหไปประกอบอาชีพเชนนั้น 

 สาเหตุตาง ๆตามท่ียกมากลาวพอเปนตัวอยางขางตนนี้แหละที่ทําใหเด็กเยาวชนหรือเด็กหญิงตัวนอย ๆ อายุ  
1๐-18 ตองกลายเปนโสเภณีที่มีชีวิตจมปลักหมักหมมอยูในหวงอเวจี ไมมีอิสระในตัวโสเภณีบางคนถูกบังคับใหทํางาน
ชนิดไมไดพักผอนหลับนอนเพียงพอทั้งไมใหลา ไมใหหยุด หรือไมใหมาสายจนสุขภาพรางกายทรุดโทรม รางโรย ชีวิตตาย
ดานตั้งแตเยาววัย ผลตอบสนองที่สังคมไดรับจากหญิงโสเภณี จนกลายเปนปญหาสังคมนั้น มีหลายประการ เชน 

1 การแพรเชื้อโรค ผูหญิงโสเภณี เปนผูสําสอนทางเพศยอมเปนบอเกิดแหงกามโรคและโอกาสที่จะแพรเชื้อ
กามโรคใหแกผูชายที่ไปเที่ยวผอนคลายความกําหนัดไดเปนอยางมากและงายดาย เชนโรคเริม แผลริมออน ฝมะมวง 
หนองในเทียม ซิฟลิส โดยที่สุดแมแตเชื้อเอดส 

2ทําลายความมั่นคงของครอบครัวไปติดกามโรคมา  ก็อาจจะนําเชื้อมาเผยแพรใหสมาชิกของครอบครัว  แทนที่
จะติดโรคคนเดียวก็กลายเปนสองคนหรือสามคน นอกจากจะเสียเงินไปเปนคาบํารุงบําเรอใหโสเภณีแลวก็ตองนําเงินทอง
มาใชจายเปนคายารักษาโรค  เปนจํานวนมิใชเล็กนอยแทนที่จะไดนําเงินนั้นไปใชจายบํารุงความสุขแกครอบครัว และบาง
ทีถึงกับครอบครัวแตกสลายลงเพราะภรรยาฟองหยากับสามีในเรื่องเชนนี้  มักมีปรากฏใหเห็นอยูบอยครั้ง  หรือบางทีก็
เกิดเปนการทะเลาะกันเกิดระหองระแหงภายในครอบครัว  ขาดความไววางใจกันในระหวาง คูครอง  สมาชิกของ
ครอบครัวขาดความอบอุนและมีปมดอยเปนการทําลายบรรยากาศความสุขในครอบครัวได  ซึ่งก็เปนการบอนทําลาย
ความมั่นคงของครอบครัวอันเปนสถาบันพ้ืนฐานที่สุดของสังคมนั่นเอง 

3เปนตนเหตุทําลายศีลธรรมจรรยาอันดีงามของสตรี เพราะผูหญิงหรือสตรีโดยทั่ว ๆไป จะตองเปนผูมีความ
ละอาย มีกิริยามารยาทเรียบรอยสมเปนกุลสตรีแตคุณธรรมจรรยาดังกลาวจะหาไดยากมากในพวกผูหญิงโสเภณี มีแตจะ
เปนที่ปรากฏโดยทั่วไปวา หญิงพวกนี้มีความละอายนอยขาดจรรยา มารยาที่ดีงามและมีความประพฤติชั่วชากักขฬะ
หยาบโลน 

ผลกระทบกับสังคมไทย 
1 ในแงของปจเจกบุคคล ยอมทําใหประชาชนมีสุขภาพจิตเสื่อมทรามลง สุขภาพบุคลิกภาพถดถอย ขาด

สติปญญาความรอบรูในการแกไขปญหาชีวิต เปนตน 

2 ในแงของสังคมสวนรวม สังคมขาดความสงบสุข เนื่องจาก ปญหาดังกลาวขางตน 

3) ในแงของการเมือง บุคคลในสังคมเปนสวนประกอบสําคัญในสถาบันทั้งปวง ผลอันโยงใยถึงกันยอมกอใหเกิด
ความไมม่ันคงในการเมือง ไมเปนที่ยอมรับในสายตาของชาวโลก 

4 ในแงของเศรษฐกิจยอมเปนปญหาระยะยาวอันเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลในสังคมการวางงาน การขาด
รายได การประกอบอาชีพไมสุจริต คุณภาพของบุคคลในสังคมยอมสงผลกระทบกับเศรษฐกิจของสังคมดวย 

พระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาสังคม 

 3.3.1 ปญหาความแตกราวในครอบครัว อาจจะมาจากสาเหตุหลายอยาง เชนสาเหตุทางเศรษฐกิจบาง 
สุขภาพอนามัยบาง สิ่งแวดลอมบางและสาเหตุที่สําคัญที่สุดก็คือการบกพรองในหนาที่ของบุคคล ไมคนใดก็คนหนึ่ง หรือ
เกิดบกพรองพอ ๆ กัน สาเหตุเหลานี้นาจะเปนบทเรียนสําหรับผูจะมีชีวิตครอบครัว ควรจะไดพิจารณาขอคิดบางประการ
กอนจะตัดสินใจแตงงาน  
  1. ทั้งฝายชายและฝายหญิง จะตองมีความรักความเขาใจซึ่งกันและกัน 

2. ใจะตองมีความม่ันคงในทางการเงิน 

3. จะตองพรอมที่จะอดทนในการเผชิญตอความยุงยากอันจะพึงมีข้ึน 

4. จะตองไมมีปญหาในเรื่องสถานที่อยูหรือบานพัก 

5ทั้งสองฝายจะตองแสดงความจริงใจตอกัน 
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  6จะตองมีความสมบูรณแหงสุขภาพและการสนองความตองการทางเพศ ทั้งนี้เพราะปญหาที่จะนําไปสู
การแตกราวในครอบครัวโดยเฉพาะการหยารางอันเกิดจากทางฝายสามี ทางพุทธศาสนาไดกลาวไวในสังขปตตชาดกวามี 
8 อยาง คือ 

 1สามี เปนคนเข็ญใจ   

2สามีเปนขี้โรค 

3สามีเปนคนแก    

4สามีเปนคนขี้เมา 
5สามีเปนคนโฉดเขลา   

6สามีเปนคนเพิกเฉย 

7สามีไมทํามาหากิน   

8สามีหาทรัพยมาเลี้ยงดูไมได 
สาเหตุจากปญหาสิ่งแวดลอมนั้นก็อาจจะแกไดโดยการงดจากอบายมุข (เหตุยอยยับแหงโภคทรัพย) 4 ประการ

ดังกลาวไวนั้น โดยเฉพาะขอที่ 4การเวนจากการคบคนชั่วเปนมิตรสหาย แลวพยายามเลือกคบแตเพ่ือนที่ดีที่เปนกัลยา
มิตร  เพราะเพ่ือนนั้นนับวาเปนสิ่งแวดลอมใกลตัวที่อิทธิพลและมีความสําคัญมาก คนที่ไดดีมีความสําเร็จในชีวิตไดนั้นก็
เพราะมีเพ่ือนดี หรือคบแตเพ่ือนดีนั่นเองดังที่กลาวกันวา "คบคนดีเปนศรีแกตัว" จะรูไดอยางไรวา เพ่ือนดีที่จัดเปน
กัลยาณมิตรนั้น  มีลักษณะอยางไร พระพุทธเจาไดทรงกําหนดลักษณะของมิตรที่ดีและชั่วไวมนทีฆนิกายปาฏิกวร รควา
ลักษณะของเพ่ือนที่ดี หรือเพ่ือนแท มี 4ประการคือ 

1เพ่ือนที่มีอุปการะ                        
2เพ่ือนที่รวมสุขรวมทุกข 
3เพ่ือนที่แนะนําประโยชน                             
4เพ่ือนที่มีความรักใคร 
3.3.2สาเหตุมาจากการบกพรองในหนาที่ อาจจะแกไดโดยการรักษาหนาที่ของตนใหดีที่สุด พอบานแมเรือนตาง

ก็มีหนาที่รับผิดชอบดังที่พระพุทธองคไดตรัสเอาไวในทีฆนิกายปาฏิกวรรค ในฐานะของผูเปนสามี ก็ตองทําหนาที่ที่พึงทํา
ตอภรรยาดังนี้ เชน ยกยองใหเกียรติสมฐานะที่เปนภรรยา ไมแสดงอาการดูหมิ่นเหยียดหยามภรรยา ไมเกี่ ยวของกับสตรี
อ่ืนในทางประเวณี เปนตน 

สวนผูเปนภรรยา ก็ตองทําหนาที่ที่พึงทําเปนการอนุเคราะหสามีดังนี้ เชน จัดการงานภายในบานในฐานะที่ตน
เปนแมบานใหสะอาดเรียบรอย สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยดี ไมประพฤติกรรมอันเปนขาศึก ตอความเปนภรรยา
สามี ไดแก การเกี่ยวของกับชายอ่ืนในทางชูสาว หรือไมหึงหวงจนเกิดเหตุ เปนตนพรอมกันนั้นก็จะตองนําเอาหลักธรรม
สําหรับการครองเรือน คือ ฆราวาสธรรม 4 ประการ มาใชตอกันในบานดวย ดังนี้ 

1. สัจจะ ความจริงใจ คือ ซื่อสัตยตอกัน ทั้งจริงใจ จริงวาจา และจริงในการกระทํา 

2. ทมะ ฝกตนคือรูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดตัดนิสัยแกไขขอบกพรองขอขัดแยงปรับตัวปรับใจเขาหากัน 

3. ขันติ อดทน คือ มีจิตใจเขมแข็งหนักแนน ไมวูวาม ทนตอความลวงล้ํากล้ําเกินกัน และรวมกันอดทนตอความ
เหนื่อยยาก ลําบากตรากตรํา ฝาฟนอุปสรรคไปดวยกัน 

4. จาคะ เสียสละ คือ มีน้ําใจ สามารถเสียสละความสุขสําราญ ความพอใจ สวนตนเพ่ือคูครองได เชน อดหลับ
อดนอนพยาบาลกันในยามเจ็บไข เปนตน ตลอดจนมีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผตอญาติมิตรสหายของคูครองไมใจแคบ 

ฝายพอบานหรือสามี  ก็จะตองเปนผูเห็นใจแมบานหรือภรรยาเปนกรณีพิเศษดวย ทั้งนี้เพราะสตรีมีความทุกขอัน
เปนลักษณะเฉพาะตัวอีกสวนหนึ่งตางหากจากผูชายซึ่งสามีจะตองเขาใจและพึงปฏิบัติดวยความเอาใจใสเห็นอกเห็นใจ
ดวย เชน ผูหญิงตองจากหมูญาติมาอยูกับตระกูลของสามีทั้งที่เปนเด็กสาว สามีควรใหความอบอุนใจ ผูหญิงมีระดู ซึ่งบาง
คราวกอปญหาใหเกิดความแปรปรวนทั้งจิตใจและรางกาย ฝายชายควรเขาใจ  ผูหญิงมีครรภ ซึ่งยามนั้นตองการความเอา
ใจใส  บํารุงกายใจเปนพิเศษ เปนตน สมาชิกครอบครัว ไมใชมีแตสามีภรรยาเทานั้น สมาชิกที่สําคัญอีกจําพวกหนึ่งก็คือ
ลูก ๆ ผูที่เปนพอบานแมบานหรือเปนพอแมจะตองรักษาหนาที่ของตนที่จะตองมีตอลูกโดยปฏิบัติหนาที่นั้นใหดีที่สุดและ
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ยุติธรรมกับลูก ๆ ทุกคน หนาที่ของพอแมนั้น พระพุทธองคไดตรัสแนะเอาไวในทีฆนิกายปาฏิกวรรค ดังนี้ เชน หามไมให
ลูกทําชั่ว แนะนําใหลูกตั้งอยูในความดี ใหลูกไดศึกษาเลาเรียน เปนตน 

3.3.๒ ปญหาอาชญากรรมและทุรกรรมตาง ๆ สําหรับปญหาอาชญากรรมและทุรกรรมตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นเปน
ประจําวันในชีวิต คือความเปนอยูในปจจุบันนั้นอาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุหลายประการ เชน สันดานเปนอาชญากร 
ปญหาเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว สิ่งแวดลอม เปนตน 

สําหรับสาเหตุจากปญหาเศรษฐกิจและครอบครัว ไดกลาวถึงวิธีแกมาแลวขางตน ซึ่งอาจจะนํามาใชในกรณีนี้ได
เชนเดียวกัน สวนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเชน แหลงจําหนายยาเสพติด เปนตน ถาจะใหไดผลดี ทางฝายรัฐบาลหรือชนชั้น
บริหารนาจะไดจัดการแกไขใหดีกวาที่เปนอยูทุกวันนี้ โดยรัฐบาลหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบทางฝายบานเมือง อาจจะแก
ดวยการนําเอาธรรมะไปเปนหลักในการทํางาน เมื่อเห็นวาสิ่งแวดลอมใดที่ขัดกับหลักศีลธรรมและจารีตประเพณีท่ีดีงาม ก็
จัดการใหเปนไปในทางดีเสีย ก็จะเปนอุบายวิธีแกไขท่ีไดผลมากทางหนึ่ง 

3.3.๓ปญหาศีลธรรมเสื่อมสาเหตุแหงศีลธรรมเสื่อมนั้น มีมากมายอาจจะมาจาสวนตัว  สวนครอบครัว
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจฯลฯ การแกสาเหตุจากครอบครัว สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจนั้น  ไดกลาวไวแลว  แตในที่นี้นับวา
สําคัญมากที่สุดก็คือสวนตัวแตละบุคคล จะเปนกุญแจดอกสําคัญที่จะไขไปสูการแกปญหาศีลธรรมเสื่อม คือจะตองจัดการ
กับตัวเราเองใหไดอยางนอย 2 วิธี คือ 

  1พยายามหัดหรือปลูกฝงใหเกิดความฝงใจในการรังเกียจความชั่วชาตาง ๆ และประทับใจในความนิยม
ชมชอบในคุณงามความดีทั้งในที่ลับและที่แจง อาจจะโดยวิธีพิจารณาใหเห็นวา ความชั่วเปนตัวสกปรกเปนของเสียของ
เหม็นสาบไมมีใครชอบ 

  2พิจารณาถึงเหตุผลในเรื่องเอาใจเขามาใสใจเรา เทียบเคียงกันและกัน คนที่จะเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนไดนั้น 
มักจะรูเทียบเคียงอกเขาอกเราเสมอ จะเปนการฝกไมลืมตน และยังสามารถทําตนใหเปนที่นิยมรักใครของคนทั้งหลายได 
เพราะคนที่ลืมตนนั้นเมื่อตนเองเปนฝายไดเปรียบเปนฝายเหนือคนอ่ืนก็มักจะขมขูหรือเหยียบผูอ่ืนโดยปราศจากความ
ปรานี 

3.3.๔ ปญหาโสเภณี สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวิชรญาณโรรส ไดทรงรจนาไวในหนังสือเบญจศีลเบญจ
ธรรม เกี่ยวกับผูเที่ยวซุกซนชอบคบคากับหญิงแพศยา (โสณี) จะประสบความเสื่อมเสียประการตาง ๆ คือ 

  1ตองเสียทรัพยเปนคาบําเรอหญิงนั้นทุกคราวไป ทรัพยที่เสียไปนี้ ไมใชสําหรับทําอุปการะโดยฐาน
เมตตาท่ีไดชื่อวาเปนอันจายดวยดี แตเปนคาปรับเพราะลุอํานาจแกกิเลสกาม 

  2หญิงแพศยาผูประพฤติสําสอนในกาม ยอมเปนบอเกิดแหงโรค อันทําใหรางกายพิการไปตาง ๆ เสีย
กําลังไมแข็งแรง ที่สุดเสียชีวิต และโรคนี้ติดตอกันได มีบุตรภายหลังแตเปนคนมักมีโรค ไมแข็งแรง 
  3เสี่ยงตออันตรายตาง ๆ เพราะหญิงแพศยา ยอมผูกสมัครรักกับชายหลายคน ฝายชายตางคนก็จะเกิด
หึงหวงเกียจกันและกันขึ้นเองเปนฐานะที่เขาจะเกิดวิวาทกันขึ้นแลวทําลายกัน 

ตามทรรศนะทางพุทธศาสนาแลว  การจะแกปญหาอะไรก็ตามจะตองแกที่ตนเหตุ  แกกันไปใหถึงตนเหตุจริง ๆ 
นาจะไดสาวหาตนเหตุของการเกิดโสเภณีอยางแทจริง นาจะเปนไปไดที่วา เพราะตราบใดยังมีคนไปเที่ยวโสเภณี  ตราบ
นั้นก็ตองมีโสเภณีแน  และหากยิ่งมีคนไปใชบริการนี้มาก ก็ยิ่งเกิดโสเภณีมากยิ่งขึ้นแลวทําไมจึงมีคนถึงมีอารมณทางเพศ
รุนแรงเพิ่มขึ้น ก็เพราะ 

 1สภาพสังคมที่อยูรอบตัวเรานั่นเองสงเสริมโดยเฉพาะอยางยิ่งทางสื่อมวลชน ไมวาจะเปนภาพยนตร วีดีโอ 
ละคร เพลง การโฆษณา การจัดประกวดนางงามธิดาตาง ๆ การกีฬา หนังสือพิมพรายวัน หนังสือลามกตาง ๆ ทั้งของเด็ก
และผูใหญ มีการเผยแพรยั่วยุกามราคะจัดยิ่งขึ้น ฉะนั้น ตราบใดที่การสื่อสารตาง ๆ ยังปอนภาพเสียงสัมผัสที่เรงเรา ปลุก
อารมณทางเพศใหระอุฮือโหมแกประชาชนอยูตลอดเวลาแลว  ตราบนั้นปญหาโสเภณียอมไมมีวันลดนอยลงไปได  และ
โสเภณีมีแตจะถูกเพ่ิมจํานวนใหมารองรับอารมณกามของผูชายมากขึ้น พรอมกันนั้น สื่อสารลามกตาง ๆ ก็จะออกมาเอา
ใจลูกคา กามตัณหาก็เพ่ิมทวีคูณยิ่งขึ้นไปอีก 

 2ตัวบุคคลแตละคน  พระพุทธเจาไดตรัสเตือนใหรักษาศีล 5เปนนิจศีลสําหรับบุคคลทั่วไป มิใหขาดมิให
ทําลาย ซึ่งในศีล 5 นั้น มีขอที่ 3ที่ใหมีเจตนางดเวนจากประพฤติผิดในทางกามมีรายละเอียดดังกลาวไวในบทที่  2 ขอ



๗๗๐ 

ที่วาดวยเบญจศีลเบญจธรรม เมื่องดเวนจากการประพฤติในกามนี้เปนขั้นของศีล แตจะมีธรรมควบคูดวย คือจะตองมีกาม
สังวร ปติวัตร และสทารสันโดษ  เพราะฉะนั้นบุคคลแตละคนนี้แหละที่เปนตนเหตุอันแทจริงของการเกิดโสเภณีเพราะ
บุคคลแตละคนขาดธรรมคือกามสังวร ซึ่งพระพุทธองคไดทรงแนะนําให "สังวรในกาม คือกิริยาที่ระมัดระวังไมประพฤติมัก
มากในกาม" ก็เพราะในดานของปจเจกชน หากไมมีความสังวรในกามแลวจิตใจก็จะหาความสงบมิได จะมีความกระวน
กระวายแสวงหากามอยูเรื่อยไป ทั้งจะวิจิตรพิศดารขึ้นเรื่อย ๆ อยางไมมีขอบเขต  เพราะวาการเสพกามจะทําใหเต็มอ่ิม
นั้นไมได มันไมเหมือนกับการกินขาว  ที่กินแลวยังรูจักอ่ิม แตการเสพกามนี้เหมือนกับยาเสพติดอยางหนึ่ง  คือยิ่งเสพก็ยิ่ง
ติด  วิธีการที่ฉลาดกวาในการที่จะทําใหอ่ิมในกามใหเกิดขึ้นก็คือ  วิธีตามแนวพุทธศาสนา คือการเสพกามใหนอยลง  
นอยลงเรื่อยๆ จนหยุดไปเอง 

การจะถือหลักที่วา "น้ํามีไหล ไฟมีควัน ชายมีนารี สตรีมีบุรุษ" ก็เปนธรรมดาของปุถุชน  เพราะเมื่อเปนผูใหญจบ
การศึกษามีหนาที่การงานแลวก็สามารถมีครอบครัว คือ  มีสามี หรือภรรยา  เปนเพ่ือนคูชิดมิตรคูใจเปนคูสรางคูสม มี
ความรักท่ีบริสุทธิ์ตอกัน ซื่อสัตยตอกันจริงใจตอกัน เขาใจกันและกัน อาจมีเพ่ือนตางเพศคบกัน ดูใจกัน สังเกตอุปนิสัยใจ
คอกันและกันกอน และอยาชิงสุกกอนหาม  ถาจะใหดีก็ตองใหพอแมท้ังสองฝายรับรูเห็นชอบดวย จะไดมีหลักประกันหรือ
มีพยาน ชนิดที่เราเรียกกันวา เขาตามตรอก ออกตามประตูอยาเขาหลังบานออกทางหนาตาง ไมปลอดภัยแน จะตอง
แนใจวาเปนความรักท่ีบริสุทธิ์จริงใจตอกันใหมีสติสัมปชัญญะ อยาใหถึงขั้นมืดมน ดังที่กลาวกันวา  "ความรักเหมือนโรคา 
บันดาลตาใหมิดมน" รักอยางนี้มีเพ่ือตางเพศอยางนี้มีจุดหมายที่แนนอนเพ่ือจรรโลงชีวิตคูหรือชีวิตครอบครัวอยางนี้ มี
จุดหมายที่แนนอน เพ่ือจรรโลงชีวิตคูหรือครอบครัวอยางนี้ไมมีความเสียหาย สังคมยอมรับปฏิบัติกันอยูแลว  
วิกฤติสิ่งแวดลอม 

สิ่งแวดลอม คือ ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษยทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต รวมทั้งที่เปนรูปธรรม (สามารถจับตอง
และมองเห็นได) และนามธรรม (ตัวอยางเชนวัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เปนปจจัย
ในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปจจัยหนึ่งจะมีสวนเสริมสรางหรือทําลายอีกสวนหนึ่ง อยางหลีกเลี่ยงมิได 
สิ่งแวดลอมเปนวงจรและวัฏจักรที่เก่ียวของกันไปท้ังระบบ 

4.1 ปญหาสิ่งแวดลอม หมายถึงปญหาความเสื่อมโทรมในเชิงคุณภาพและปริมาณของสิ่งแวดลอมทั้งที่เปน
สิ่งแวดลอมทางชีวภาพและสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม อันมีสาเหตุมาจากการกระทําของมนุษย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง จากการพัฒนา ขอบเขตของปญหาสิ่งแวดลอมสามารถพิจารณาไดจากความรุนแรงของปญหา มีถึง 4 ระดับดวยกัน
คือระดับโลกระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับทองถิ่นในสวนที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ทางธรรมชาติ ปญหา
สิ่งแวดลอมมีอยูสองลักษณะดวยกันคือ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในรูปของการรอยหรอหมดไปและความ
เสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอมรอบตัวมนุษยที่เรียกวา ภาวะมลพิษ ในสวนที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ
และสังคม ปญหาสิ่งแวดลอมเปนเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนผลผลิตตามมาจากการที่สิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติตองเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการกระทําของมนุษย เปนปจจัยสําคัญในการสรางปญหาสิ่งแวดลอม ปญหา
ความสูญเสียดุลยภาพของสิ่งแวดลอมท่ีมีทีทาวาจะเลวรายลงทุกวัน อันจะตองระดมความคิดและการกระทําชวยกันแกไข
ทุกวันนี้ก็คือ 

 1มลพิษทางอากาศ มาจากกาซหลายชนิด เชน ซัลเฟอรไดออกไซด คารบอนมอนนอกไซด คารบอนได
ออกไซด ออกไซดของไนโตรเจน สารไฮโดรคารบอนตาง ๆ รวมทั้งอานุภาคบางชนิดและไอของตะกั่ว โรงงาน
อุตสาหกรรมและยวดยานพาหนะ ยิ่งหนาแนนมากเทาไร มลพิษในอากาศก็เพ่ิมมากเทานั้น 

 2มลพิษทางน้ํา น้ําในแมน้ําลําคลองปจจุบันเนาเสีย มีแนวโนมมากขึ้น เพราะมนุษยไดทิ้งขยะ สารเคมี ปุย 
ซากสัตว น้ําสกปรกจากโรงงาน ผงซักฟอก ฯลฯ มนุษยจึงตองเผชิญกับน้ําไมบริสุทธิ์ที่ตนใชยังชีพและมนุษยก็ยังรูดีตอไป
วา น้ําเปนสิ่งสําคัญในชีวิตอยางหนึ่ง และน้ําที่ตนใชยังชีพกําลังจะเปนพิษขึ้นทุกที แตมนุษยก็ไมหยุดยั้งในการทําน้ําให
เปนพิษ เพราะความละเลย ความเห็นแกตัว มักงาย และความไมเอาใจใสของมนุษยนั่นเอง แมน้ําลําคลองตาง ๆ จึงเ นา
เหม็นเปนจํานวนมาก 

 3มลพิษทางดิน การที่ดินเกิดภาวะมลพิษมีที่มาจากหลายสาเหตุ เชน มูลของสัตว การใชปุยเกินพอดี 
ตะกอนของเกลือ สารเคมี โดยเฉพาะขยะมูลฝอย ถากองทิ้งไวจะเกิดการสลายตัวทําใหเกิดสารอินทรียและ   อนินทรีย 



๗๗๑ 

พอฝนตกลงมาน้ําก็จะไหลไปบริเวณขางเคียง สารตาง ๆ ก็ตามไปดวย ทําใหละแวกนั้นมีพิษไปดวย นอกจากนี้ขยะ
บางอยางก็ยากตอการทําลายหรือทําลายเพียงบางสวน ซึ่งถาทิ้งไวที่ใดก็มักจะคงอยูในสภาพเชนนั้น ถาเกิดใครมักงายทิ้ง
ลงตามทอระบายน้ํา จะทําใหเกิดการอุดตัน ถาทิ้งลงในแมน้ําลําคลองจะทําใหตื้นเขินและเปนอันตรายตอเรือที่สัญจรไป
มา สิ่งที่สบายตัวยากท่ีกลาวมาเชน พลาสติก โลหะ ฝาย หนัง เปนตน 
 4มลพิษทางอุณหภูมิ โลกปจจุบัน นับวันอากาศจะแปรปรวนไปจากเดิม เพราะมนุษยมีการประดิษฐคิดคน
สิ่งประดิษฐตาง ๆ ทั้งที่เปนการเสริมสรางและทําลายมนุษย เชน ระเบิดไฮโดรเจน ฝนเทียม การถางปาตัดตนไม ขาด
ความเย็น หรือการอยูในเมืองอยางแออัดไมมีตนไมทําใหฝนไมตก หรือความรอนจากอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ เชน ตูเย็น 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรตาง ๆ ตลอดจนความรอนจากดวงอาทิตย เปนตน 

กาลเวลาผานมาจนกระทั้งถึงระยะเม่ือไมกี่สิบปมานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในทศวรรษที่ผานมา (ระยะสิบป) ซึ่งเรียก
กันวา "ทศวรรษแหงการพัฒนา" นั้น ปรากฎวาไดเกิดมีปญหารุนแรงดานสิ่งแวดลอมขึ้นในบางสวนของโลกและปญหา
ดังกลาวนี้ ก็มีลักษณะคลายคลึงกันในทุกประเทศทั้งท่ีพัฒนาแลวและกําลังพัฒนา เชน 
ปญหาทางดานภาวะมลพิษที่เกี่ยวกับน้ํา 

ปญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมสลายและหมดสิ้นไปอยางรวดเร็ว เชน น้ํามัน แรธาตุ ปาไม พืช สัตว ทั้งที่เปน
อาหารและที่ควรจะอนุรักษไวเพ่ือการศึกษา 

ปญหาที่เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานและชุมชนของมนุษย เชน การวางผังเมืองและชุมชนไม ถูกตองทําใหเกิดการ
แออัดยัดเหยียด ใชทรัพยากรผิดประเภทและลักษณะ ตลอดจนปญหาแหลงเสื่อมโทรมและปญหาจากของเหลือทิ้งอัน
ไดแกมูลฝอย 
สาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอม 

1การเพ่ิมของประชากร (Population growth) ปริมาณการเพ่ิมของประชากรก็ยังอยู ในอัตราทวีคูณ 
(Exponential Growth) เมื่อผูคนมากขึ้นความตองการบริโภคทรัพยากรก็เพ่ิมมากขึ้นทุกทางไมวาจะเปนเรื่องอาหาร ที่
อยูอาศัย พลังงาน 

2การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี (EconomicGrowth & Technological 
Progress) ความเจริญทางเศรษฐกิจนั้นทําใหมาตรฐานในการดํารงชีวิตสูงตามไปดวย มีการบริโภคทรัพยากรจนเกินกวา
ความจําเปนขั้นพ้ืนฐานของชีวิต มีความจําเปนตองใชพลังงานมากขึ้นตามไปดวย ในขณะเดียวกันความกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีก็ชวยเสริมใหวิธีการนําทรัพยากรมาใชไดงายขึ้นและมากขึ้นและผลสืบเนื่องอันเกิดจากปญหาสิ่งแวดลอม คือ 
 1ทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอ เนื่องจากมีการใชทรัพยากรกันอยางไมประหยัด อาทิ ปาไมถูกทําลาย ดินขาด
ความอุดมสมบูรณ ขาดแคลนน้ํา 
 2ภาวะมลพิษ (Pollution) เชน มลพิษในน้ํา ในอากาศและเสียง มลพิษในอาหาร สารเคมี อันเปนผลมาจาก
การเรงรัดทางดานอุตสาหกรรมนั่นเอง 
ผลกระทบตอสังคมไทย 
 1ในแงของปจเจกบุคคล ซึ่งสงผลกอใหเกิดโรคภัยเบียดเบียน กอใหเกิดความรําคาญ สภาวทางจิตเสื่อม ฯลฯ
จนกลายเปนภาระปญหาของสังคม 

2 ในแงของสังคม ชุมชนโดยรวมไมเปนที่สัปปายะในการอยูอาศัย การดิ้นรนแสวงหาที่อยูใหมจึงเกิดขึ้น การ
ทําลายก็เพ่ิมมากข้ึน จนกลายเปนสภาวะลูกโซ สังคมจึงเสื่อมทรามขึ้น 

3ในแงของการเมือง วิกฤติตางๆ ยอมมีผลในทางไมดี อาจเปนชองทางใหนักการเมืองและขาราชการแสวงหา
ผลประโยชน หรือปจจุบันทั่วโลกใหความสําคัญกับเรื่องปญหาสิ่งแวดลอมกันมากที่สุด ดังนั้นประเทศใดเกิดภาว ะวิกฤติ
ดานสิ่งแวดลอมยอมตกอยูในสายตาของชาวโลก เปนที่แสดงวาผูนําของประเทศขาดประสิทธิภาพขาดนโยบายในการ
บริหารที่ดี เปนตน 

4ในแงของเศรษฐกิจ เมื่อเกิดวิกฤติตางๆ ผลจากวิกฤตินั้นๆ ยอมไมเปนที่ไววางใจของตางชาติ การสงออก
ระหวางประเทศจึงชะงัก ผลิตภัณฑตางๆ จึงตองหมุนเวียนภายในประเทศ ประชาชนจึงมีรายไดนอยลง หรือไปหลงใน
อบายมุขตางๆมากขึ้น ก็จึงเปนสาเหตุการเกิดวิกฤติอ่ืนๆ ตามมา เชน วิกฤติดานสังคม ดานการเมือง เปนตน 



๗๗๒ 

พระพุทธศาสนากับการแกปญหาสิ่งแวดลอม 
พระสงฆในฐานะเปนองคกรหนึ่งของสังคม ในการชวยแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่กําลังดําเนินไปอยูในปจจุบันนี้ ก็

ควรจะไดทําความเขาใจเรื่องความหมาย ขอบขาย และสาเหตุของการทําลายสิ่งแวดลอมเสียกอนแลวจึงแสวงหาจุดที่
เหมาะสมวา พระสงฆควรจะยืนอยูตรงไหนจึงจะเหมาะสมกับการใหความรวมมือในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่กลาวมา
นี้ ลวนมีผลกระทบแกการดํารงอยูของมนุษยในทุกๆดาน มนุษยตองการผืนดินในการผลิตอาหารธรรมชาติ แตขณะนี้ดินก็
หมดประสิทธิภาพในการผลิต ทุกวันนี้ตองสรางปุยเคมี เพ่ิมความอุดมใหแกดินซึ่งผิดธรรมชาติที่เคยเปนมา ยิ่งเพ่ิมปุยเคมี
ลงไปมากเทาไรก็เปนการทําลายดินมากเทานั้น คงตองใชเวลานานตอการยอยสลายผลิตภัณฑสังเคราะหตาง ๆ ที่ทับถม
อยูบนแผนดิน ในชวงเวลาดังกลาว ดินก็เสื่อมคุณภาพลงไปเรื่อย ๆ กวาความอุดมสมบูรณจะกลับคืนมาก็คงจะใช
เวลานานพอสมควรทีเดียว 

ชีวิตมนุษยตองการน้ําเพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน ตั้งแตตื่นนอนจนกระท่ังหลับตาลงแตละวัน มนุษยตองใชน้ําใน
การอุปโภคบริโภคประจําวัน เชน อาบ ดื่ม ทําความสะอาดรางกาย และสิ่งตาง ๆ ใชในการผลิตผลทางการเกษตรในไรนา 
ใชในโรงงานอุตสาหกรรม ใชในทางคมนาคม ยานพาหนะบรรทุกคน บรรทุกสิ่งของไปมา ติดตอกันโดยไมตองลงทุนอะไร 
ใชเปนที่พักผอนหยอนใจ แตเมื่อเกิดมลพิษทางน้ํา ประโยชนการใชงานเหลานี้ยอมลดลงและหมดไปในที่สุด แตความ
ตองการใชประโยชนจากน้ํา มิไดหมดไปดวย เมื่อความตองการมีมากปจจัยตอบสนองความตองการมีนอย การชวงชิงสูง 
กอใหเกิดปญหาความขัดแยงทะเลาะกันอยางรุนแรงไดในยุคพุทธกาลศากยะตระกูล กับโกลิยะตระกูลอันเปนตระกูลฝาย
พุทธมารดาและพุทธบิดา ก็ทะเลาะกันเรื่องน้ํา พระพุทธเจาเคยเสด็จไปทรงหามบอย ๆ แตพอพระพุทธองคมิไดทรงหาม
ก็รบกันไมมีวันหยุดหยอน น้ําจึงมีความสําคัญตอชีวิตมาแกโบราณกาล การขัดแยงกันมีมานาน หากใชทรัพยากรน้ําไม
เปน นากลัววาในอนาคตจะมีการชวงชิงจนเกิดความแตกแยกในสังคมข้ึนมาอีกเปนแนแท  

อากาศและอุณหภูมิก็มีความจําเปนตอชีวิตไมนอยไปกวาสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ และสําคัญมากเสียดวย มนุษยขาดน้ํา
ยังพออยูไดในระยะเวลาสั้น ๆ ขาดอาหารอยูไดนานหลายวัน แตขาดอากาศบริสุทธิ์หายใจ ไมถึง 1 ชั่วโมงก็เสียชีวิตทันที 
หากไมเสียชีวิตก็อาจจะพิการได หากอากาศเสียแผขยายออกไปมาก ๆ ความเจ็บปวยตาง ๆ เกิดขึ้นไดงาย 
กระทบกระเทือนสุขภาพกอน พอนานเขาก็เปนอันตรายแกชีวิต หากอากาศเสียขยายไปอยางรุนแรงมนุษยอาจจะตอง
ตายจนสิ้นเผาพันธุก็ไดอุณหภูมิ ก็มีผลกระทบตอการดํารงชีพของมนุษยไมแพ สิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ รางกายที่ดํารงอยูได
อยางปกติสุขเพราะรางกายมีอุณหภูมิสมดุลกับธาตุอ่ืน ๆ ในรางกาย และอุณหภูมิในรางกายยอมมีความสัมพันธกับ
ภายนอกอยางใกลชิด หากอุณหภูมิภายนอกรอนมากจนรางกายไมสามารถปรับตัวอยูได ก็ไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยาง
แนนอน 

หากมองปญหาตามแนวพุทธศาสนาเราก็พบวาขณะนี้ธาตุ 4 คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม กําลังมีปญหาซึ่งอาจจะเพ่ิม
ความรุนแรงขึ้นทุกวันจนเขาขั้นวิกฤตขึ้นไมวันใดก็วันหนึ่ง ชีวิตมนุษยตามพุทธทัศนะประกอบขึ้นมาจากธาตุดิน น้ํา ไฟ 
ลม ตามกฎของธรรมชาติ ตองอาศัย ธาตุ 4 ที่สงเขาไปสูรางกายและถายเทออกมาตองบริสุทธิ์และสมดุล รางกายจึงจะ
ดํารงอยูไดอยางปกติสุข ถาหากเสียดุลบางเล็กนอย รางกายก็จะแสดงปฏิกิริยาออกมาในรูปของความออนแอหรือปวยไข 
ถารุนแรงชีวิตจะแตกสลายทันที หากสิ่งแวดลอมยังอยูในสภาวะปกติบริสุทธิ์ สดใสตามธรรมชาติ ชีวิตมนุษยก็พลอยพบ
กับความสุขสดชื่นไปดวย แตถาเมื่อไรมีความแปรปรวนมากๆ ชีวิตมนุษยก็จะประสบทุกขมากยิ่งขึ้น ภารกิจแหงการ
รวมกันเผชิญปญหา การคนควาหาสาเหตุของปญหาและทางแกใหพบ ซึ่งมั่นใจวาทางแกมีอยู จึงมิใชเปนหนาที่ของมนุษย
เพียงคนใด คนหนึ่ง หรือกลุมใด กลุมหนึ่ง แตเปนเรื่องของทุกชีวิต เพราะมันจะเปนเครื่องบงชี้ถึงความดํารงอยู และการ
ลมสลายแหงมนุษยชาติทีเดียว 

ในอดีตวิถีไทย คือวิถีแหงธรรม เพราะธรรม คือแนวทางท่ีสอนใหมนุษยสรางดุลยภาพแหงชีวิตระหวางตน ชุมชน
และธรรมชาติรอบ ตัววาควรจะดําเนินชีวิตใหสอดคลองสมดุลอยางไร ตามความเชื่อ ตามวิถีทางพระศาสนาของตน
อยางไร แต ณ ปจจุบันนี้ธรรม นั้น ไดผันแปร เปลี่ยนแปลงไปแลว เมื่อมนุษยหันหลังที่จะเขาใจธรรมชาติ อยูกับธรรมชาติ 
อันเปนแมบทแหงธรรมมากขึ้น แลวมุง หนาตักตวงทําลาย ธรรมชาติอยางตะกละตะกลาม เมื่อมากเขานานเขาก็ยากที่
ธรรมชาติจะทานทนไดหรือ เพียงพอกับความโลภ อันไรขีดจํากัดของมนุษย และยิ่งเมื่อวิถีชีวิตมนุษย เดินทางหางไปจาก
ธรรมชาติ หลงใหลในเทคโนโลยีนําพา        อุตสาหกรรมเขามา ทําลายสิ่งแวดลอม ทําลายดุลยภาพที่เคยสอดประสาน



๗๗๓ 

เปนวิถีชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติภัยแหงผลพวงนั้นก็เริ่มลุกลามดุลยภาพแหงชีวิตนั้นจะขาดวิถีแหงธรรมเสียมิได เพราะ
ธรรมคือกรอบคิดหลักที่วางกระบวนการดําเนินชีวิต วางความหมาย แหง คุณคาใหเปนไปอยางสอดคลองกับธ รรมชาติ 
อันสงบและเรียบงาย เนื่องจากปจจุบันปาตนน้ํา ถูกทําลาย ถูกบุกรุกแผวถางมากมาย ซึ่งทั้งหมดลวนมาจากผลกระทบ
ของการพัฒนาอยางไมยั่งยืน อันขัดกับหลัก ปฏิบัติตามวิถี ชาวพุทธที่อยูพอเพียงและเคารพธรรมชาติ 
การพยายามดึงเอาสถาบันพระศาสนา ชุมชนและประชาคมเมือง ใหมาสนใจ รับรูและศึกษา ปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผล
กระทบโดยตรงกับสังคม ทั้งในดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม และอ่ืนๆ 

การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
การอนุรักษ หมายถึง การเก็บรักษา สงวน ซอมแซม ปรับปรุงและใชประโยชนตามความตองการอยางมีเหตุผล

ตอสิงแวดลอม เพ่ือเอ้ืออํานวยใหเกิดคุณภาพสูงสุดในการสนองความเปนอยูของมนุษยอยางถาวรตอไป  หลักการอนุรักษ 
การที่จะใหบรรลุเปาหมาย คือ การที่จะทําใหมีทรัพยากรธรรมชาติไวใชและอยูคูกับโลกตลอดไปนั้น มีหลักการอนุรักษ 7 
ประการ คือ 

1ใชอยางฉลาด การจะใช ตองพิจารณาใหรอบคอบถึงผลดี ผลเสีย ความขากแคลนหรือความหายากในอนาคต 
อีกท้ังพิจารณาหลักเศรษฐศาสตรถึงตนทุนและผลตอบแทนอยางอยางครบถวน 

2ประหยัด (เก็บ รักษา สงวน) ของที่หายาก หมายถึง ทรัพยากรใดที่มีนอยหรือหายาก ควรเก็บรักษาไวมิใหสูญ
ไป บางครั้งถามีของบางชนิดที่พอจะใชได ตองใชอยางประหยัด 

3ฟนฟูสิ่งแวดลอมที่ไมดีหรือเสื่อมโทรมใหดีขึ้น (ซอมแซม ปรับปรุง) กลาวคือ ทรัพยากรใดก็ตามมีสภาพ
ลอแหลมตอการสูญเปลา หรือจะหมดไปถาดําเนินการไมถูกตองตามหลักวิชา ควรหาทางปรับปรุงใหอยูในลักษณะที่ดีข้ึน 

4ปรับปรุงใหดีกวาสภาพธรรมชาติเดิม เชน การปฏิรูปที่ดิน การปลูกพืชหมุนเวียน หลายอยางจะทําใหดินดีขึ้น 

5นําของใชแลวกลับมาใชใหมเชนการนําขวดน้ําพลาสติกกระดาษหรือเศษเหล็กเปนตนกลับมาใชใหม 
6ใชสิ่งอ่ืนทดแทนทรัพยากรธรรมชาติบางอยาง เชน ใชแกลบขี้เลื่อยและขยะเปนเชื้อเพลิง การใชปูนซิเมนตใน

การกอสรางแทนไม 
7ใชเทคโนโลยีที่เหมาสมในการพัฒนา และตองศึกษาผลไดผลเสียอยางรอบคอบเสียกอน เชน การสรางโรงไฟฟา 

หรือเขื่อน เปนตน 

ขอเสนอแนะ  

พระพุทธศาสนาสอนเรื่องสันโดษ สันโดษ ความหมายตามตัวอักษรหมายถึง "ความยินดีในของของตน" (โดยไม
แยงชิงกรรมสิทธิ์ของผูอ่ืน) คําวาสันโดยที่นําเอามาใชเปนภาษาไทย มาจากภาษาสันสกฤตวาสํโตษะ คือความยินดี ความ
พอใจพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมาย คําวาสันโดษวา "ความยินดีหรือความพอใจ
เทาท่ีตนมีอยูมักนอย" (อัปปจฉตา) ซึ่งตรงขามกับมหิจฉตา ที่แปลวา "มักมาก" ในของของผูอ่ืน หรือทรัพยสินของผูอ่ืนคํา
วา สันโดษ หากเปนภาษาบาลี มาจากศัพทวา สนฺโตสะ และมีอีกศัพทหนึ่งวา สนฺตุฏฐิ (สันตุฎฐี) ซึ่งก็หมายถึง "ยินดีดวย
ของของตน" เชนกัน จะเห็นได พบไดในพระพุทธศาสนสุภาษิตที่วา "สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ" แปลตามที่ทานแปลกันมาวา 
"ความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง" และอีกบทหนึ่งวา "ยํ ลทฺธํ เตน ตุฏฐพฺพํ" แปลวา "ไดสิ่งใดพึงพอใจในสิ่งนั้น"มีขอนา
สังเกตวา "ตุฎฐพฺพํ" ที่แปลวา "สันโดษ"แปลวา "พอใจ" ก็ได สวนในปทานุกรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับของพระ
เจาบรมวงศเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (หนา 774) มีวา "สันโดษที่เปนภาษาไทย มาจากภาษาบาลีวา สนฺตุฏโฐ ภาษา
สันสกฤตวา สํตุษฺฎิ ก็มีความหมายเชนเดียวกับที่ไดยกนํามาเสนอ ตั้งแตตอนตนแลว ในภาษาอังกฤษ คําวา 
Contenment และ Satisfaction สําหรับContentedness ตรงกับคําวา สันโดษ ซึ่งใหความหมายวา "พอใจสันโดษพอ
ความตองการ" ตามความหมายที่ผานมา คําวา "สันโดษ" ไมไดแปลหรือมีความหมายวา ไมใหพัฒนาตน สังคม หรือ
ประเทศชาติ แตประการใด คําสอนเรื่อง "สันโดษ" เทากับสอนให "รูจักพอ" คําวา          "สันโดษ" ทางพระพุทธศาสนามี 
3 ประการ คือ 

1ยถาลาภสันโดษ ยินดีในสิ่งที่ตนไดมา โดยชอบดวยศีลธรรมและนิติธรรม 

2ยถาพลสันโดษ ยินดีตามสมควรแกกําลังกายและกําลังสุขภาพของตน ไมยินดีจนเกินกําลัง 
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3ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร ตามท่ีเหมาะสมแกตน แกภาวะ ฐานะ และแนวทางในการดําเนินชีวิตของ
ตน 

สันโดษทั้ง 3 เปนไปในปจจัย 4 (สําหรับบรรพชิตคือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลาน เภสัชช, สําหรับคฤหัสถ 
เสื้อผา อาหาร ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค) จึงรวมเปนสันโดษ 12 (3x4=12) สันโดษมีปรากฏอยูในพระคัมภีรอรรถ
กถาและฎีกามากมาย ไมนอยกวา 10 แหง การสอนเรื่องสันโดษ เปนการสอนมิใหมีความปรารถนามาก อยากมีมาก
(มหิจฉตา) โลภมาก ในสิ่งที่ไมใชสิทธิของตนอันที่จริงมีรถ 10 คัน ก็ใชไดทีละคัน มีบาน 10 หลัง ก็นอนไดคืนละหลัง จะ
โลภมาก มักมาก ไปทําไมกัน คําสอนทางพระพุทธศาสนามีถึง 84,000 พระธรรมขันธ แบงเปน 3 ปฎก คือ 

1พระวินัยปฎก 21,500 พระธรรมขันธ 
2พระสุตตันตปฎก 21,500 พระธรรมขันธ 
3พระอภิธัมมปฎก 42,000 พระธรรมขันธ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา มิไดทรงสอนใหสันโดษ เทานั้น ยังมีคําสอนที่ใหขยันหมั่นเพียร (อุฏฐานะ)   มีความเพียร 

(วิริยะ, วายามะ) ใหมีการเก็บรักษา (อารักขา) คบเพ่ือนดี (กัลยาณมิตร) เลี้ยงชีพชอบ เลี้ยงชีพพอสมควร ไมฟุมเฟอย
เกินไป ไมฝดเคืองเกินไป (สมชีวิตา) เลี้ยงชีวิต เลี้ยงครอบครัว พอเหมาะพอสม สันโดษ   มิไดหมายความวา สอนใหงอมือ
งอเทา ไมขวนขวายศึกษาเลาเรียน ไมประกอบการงานอาชีพแตอยางไร แตพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงสั่งสอนไวอีกวา 
ตองมีอิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) คือคุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย มีคําสอนที่ทําใหเกิด
ความคิดสรางสรรค (creative thinking) เชนจักร 4 คือธรรมะที่นําชีวิตไปสูความรุงเรือง ดุจลอรถนํารถไปสูที่หมาย
ฉะนั้น (มีปฏิรูปเทสวาส อยูที่ในถิ่นท่ีดีสัปปุริสปสสยะ สมาคมกับสัตบุรุษ คือคนดี อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไวชอบ ปุพเพกต
ปุญญตา ความเปนผูทําดีไวกอน)  จักร 4 นี้ เรียกไดอีกชื่อหนึ่งวา "พุทธธรรม" คือธรรมอันมีอุปการะมาก (Virtues of 
great assistance) ชวยใหชีวิตประสบความกาวหนา เจริญงอกงามไพบูลยตลอดไป วุฒิธรรม 4 คือ ธรรมเปนเครื่อง
เจริญ 4 มี (สัปปุริสสํเสวะ คบคนดีเปนสัตบุรุษ สัทธัมมัสสวนะ ฟงพระสัทธรรม เอาใจใสในการศึกษาหาความรู โยนิโส
มนสิการ คิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี พิจารณาในใจโดยวิธีอันแยบคาย, แยบยล ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก
ธรรม) พระพุทธศาสนามีภาษิตวา มตฺตฺุตา สทา สาธุ ความรูจักประมาณ (ความรูจักพอ)จําปรารถนาในที่ทั้งปวง เรามี
มัชฌิมา ความรูจักประมาณ ปฏิบัติแบบสายกลาง มีอัตตัญุตา ใหรูจักประมาณตนพระธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัม
พุทธเจา ที่ทําใหผูปฏิบัติ มีชีวิตที่เจริญรุงเรือง พัฒนาสังคม ประเทศชาติใหเจริญพัฒนามีมากมายครับ เพราะฉะนั้นมอง
อะไรอยามองดานเดียว ตองมองอยางขึ้นที่สูงมอง หรือตองมองอยางนกมอง (bird's eye view) คําวาสันโดษนี้ อาจได
แปลวา "พอ, ความพอ, ความรูจักพอ" คนรูจักพอ จึงจะเปนคนร่ํารวย คนไมรูจักพอจึงเปนคนจนอยูตลอดกาล คนไมรูจัก
พอ จึงเทากับเปนคนมีไมพอ พอไมมีนั่นเอง หากบุคคลในสังคมมีคําวาพอแลวยอมไมกอสรางปญหาใดๆ ใหกับสังคม 
ชุมชน และประเทศชาติ 

 
การบริหารตนเองและการบริหารงานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

การบริหารตนเองและบริหารงานของผูบริหารนั้นสามารถอางอิงนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันหลักการในทางทฤษฎีของการบริหารงานของทานผูรู ซึ่งเปนที่ยอมรับเปนสากลทั่วไป แตในบางครั้งควร
บริหารงานในแนวตางๆ ตามหลักการบริหารนั้นอาจจะมีความกระดางอยูบางก็เปนไปได ซึ่งอาจเปนเหตุใหการ
บริหารงานไมประสบความสําเร็จตามที่คาดหวัง แตถามีการผสมผสานหลักการทางทฤษฎีตางๆ ของการบริหารเขากับ
หลักคําสอนของศาสนาแลว เชื่อวาจะทําใหเสริมสรางทักษะการบริหารงานไดดี และสมบรูณยิ่งขึ้น เพราะในทางพุทธ
ศาสนานั้นสอนใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม นํามาซึ่งความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันทซึ่งหากเรา
นํามาประยุกตใชกับการบริหารงานในชีวิตประจําวันจะเกิดความออนนุมในการทํางานมากขึ้น เกิดความยืดหยุนไปตาม
สถานการณท่ีเหมาะสมได 

อนึ่งการบริหารงานยอมตองใชทั้งศาสตรและศิลปควบคูกันไป ซึ่งคาวา “ศาสตร” แปลความวา การบริหารยอม
ตองยึดกฎระเบียบแบบแผนตามกฎหมาย ในขณะที่คาวา “ศิลป” เปนการใชทักษะเทคนิคในดานมนุษยสัมพันธในการ
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ชวยบริหารงาน ประคับประคองใหเกิดความยืดหยุนแตตองไมผิดกฎระเบียบแบบแผนที่กําหนดไว อันจะทําใหเกิดความ
เดือนรอนภายหลังได ดังนั้นผูบริหารทุกคนตองตระหนักในเรื่องดังกลาวนี้ใหมากยิ่งขึ้นตามหลักธรรมตอไปนี้ 
หลักพุทธธรรม สัปปุริธรรม ๗ ที่นํามาใชในการบริหารชีวิตประจําวัน 

การประยุกตใชหลักธรรม ดังกลาวตอไปนี้ เปนหลักที่บุคคลที่เปนผูนํา ตองมีหลักธรรม ๗ ประการ ใชในการ
ครองตน ครองคน และครองงานไดอยางสมดุล เพ่ือใหเกิดมีคุณธรรม จริยธรรม นํามาซึ่งความรัก ความสามัคคี ความ
ปรองดองสมานฉันท ซึ่งในปจจุบันการปฏิบัติงานของผูนําหรือผูบริหาร ควรรูทั้ง ๗ ดาน ตามหลักสัปปุริธรรม ๗ ที่ทําให
พรอมที่จะเปนแนวทางในการบริหารจัดการ โดยคุณสมบัติในตัวผูนําหรือผูบริหารมี ๗ ประการ คือ 

๑.ธมัญุตา คือ ความเปนผูรูจักเหตุ รูหลักการ กลาวคือ เมื่อดํารงตําแหนงมีฐานะในงานใดก็ตาม ตองรูหลักการ
รูงาน รูหนาที่ รูกฎเกณฑ ระเบียบการปฏิบัติที่ถูกตอง เมื่อรูแลวจะตองตั้งตนใหอยูในหลักการใหได 

๒.อัตถัญุตา คือ ความเปนผูรูจักผล รูจุดหมาย ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ยอมมีความแนวแน ความเขาใจ
ในการบริหารคนและบริหารงานใหมีความสอดคลองกัน งานก็จะประสบความสําเร็จ ตรงตามจุดมุงหมายไมอยากนัก 

๓.อัตตัญุตา คือ ความเปนผูรูจักตน กลาวคือ ตองรูเสมอวาตนคือใคร มีตําแหนงหนาที่อยางไร อยูในสถานะใด 
มีความรับผิดชอบมากนอยแคไหน ตลอดจนถึงมีคุณสมบัติถึงซึ่งความพรอม มีความถนัด มีสติปญญา มีความสามารถ
อยางไร อีกท้ังตองพัฒนาตนเองใหมีความสามารถ มีทักษะการบริหารงานใหดียิ่งๆ ขึ้นไป 

๔.มัตตัญุตา คือ ความเปนผูรูจักพอประมาณ รูจักความพอดี ซึ่งหมายความวา ตองมีขอบเขตอํานาจ ความ
เหมาะสมที่จะบริหารจัดการเรื่องตางๆ ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ตามตําแหนง ทําแคไหนจึงจะใหเกิดความพอดี ได
สัดสวน เกิดความสมดุล ซึ่งความพอดีจะทาใหเกิดความสําเร็จอยางแทจริง 

๕.กาลัญุตา คือ ความเปนผูรูจักกาลเวลา ซึ่งหมายความวา ผูที่เปนผูนํา หรือผูบริหาร ตองรูลําดับความสําคัญ
ของงาน ระยะเวลาจังหวะ ปริมาณและหวงเวลาใหเหมาะสม ตองรูจักวางแผนใหสอดคลองกับปจจัย องคประกอบที่
เกี่ยวของไดอยาง สอดคลองกลมกลืน เพราะปจจัยตางๆ เหลานี้เปนสิ่งที่จะทําใหงานประสบความสําเร็จได 

๖.ปุริสัญุตา คือ ความเปนผูรูจักชุมชน สังคม หมายความวา ความเปนผูรูจักสังคม ชุมชน ตั้งแตสังคมที่มี
ขอบเขตกวางขวาง คือสังคมโลก รูสังคมประเทศชาติ ตลอดจนชุมชน สังคม รอบๆ หนวยงาน ผูนําหรือผูบริหารตองรูวา
ในสถานการณใด มีปญหาหรือความตองการอะไร และจะสามารถใหความชวยเหลือชุมชน หรือสังคมอยางไร ตลอดจน
การแกไขปญหาใหตรงจุด 

๗.บุคคลโรปญุตา คือ ความเปนผูรูจักบุคคล หมายความวา ผูนําหรือผูบริหารตองรูจักบุคคลที่เกี่ยวของในการ
รวมงาน ไมใชเปนการรูจักเฉพาะชื่อของเขา ตองรูจักอุปนิสัยใจคอ พฤติกรรม ความรู ความสามารถ งานบรรลุประสบ
ผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย นอกจากนั้นตองรูจักประโยชนที่เขาเหลานั้นพึงได การทางานนั้นไมใชวาจะใชใหเขาทํางาน
เพียงอยางเดียว หากแตตองจักดูแลสวัสดิการอยางเหมาะสม และตองใหทุกคนที่ทํางานไดประโยชน ได พัฒนาตนเอง ซึ่ง
ผูนําหรือผูบริหารควรรูวาเขาควรไดประโยชนอะไร ที่จะนําไปสูความเจริญงอกงามแหงการดําเนินชีวิตที่แทจริงของทุกคน
ดวย 

จากบทความดังกลาวทั้งหมด หากผูบริหาร ผูนําองคกร หนวยงานตางๆ นําหลักคาสอนในทางพุทธศาสนาเขามา
ประยุกตใชในการบริหารงานแลว เชื่อไดวาผูบริหารคนๆ นั้น จะเปนที่รักใครของคนในองคกร และสามารถนําพาองคกร
ไปสูจุดหมายปลายทางตามเจตนารมณตามวัตถุประสงค เกิดความรักใครสามัคคีมีคุณธรรม จริยธรรม นํามาซึ่งความรัก 
ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท ในองคกรไดอยางแนนอน 

1. เวนจากการทําชั่วและมุงทําความดี ทุกศาสนาสอนใหละเวนการกระทําความชั่วและทําแตความดีทั้งสิ้น 
เพ่ือใหศาสนิกชนทั้งหลายเปนคนดีนั่นเอง ถึงแมแนวทางปฏิบัติของแตละศาสนาอาจมีขอแตกตางกันไป เชน 
พระพุทธศาสนามีศีล คือ ขอหาม และธรรมะ คือหลักสําหรับเปนขอปฏิบัติ ศาสนาคริสตมีบัญญัติ 10 ประการ ศาสนา
อิสลามสอนใหยึดหลักศรัทธา 6 ประการ และหลักปฏิบัติ 5 ประการ สิ่งเหลานี้เปนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

2. ความรัก ความเมตตา แตละศาสนากลาวถึงความรักความเมตตาไวมากมายทั้งหลักธรรมคําสอนในคัมภีร และ
คําสอนแทรกไวในแตละตอนของคําสอนนั้นๆ บางครั้งก็มีคําสอนทํานองภาษิตเตือนใจ เชน พระพุทธศาสนามีคติธรรมที่
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ยึดถือ เชน เมตตาธรรมเปนเครื่องค้ําจุนโลกและพึงเอาชนะความชั่วดวยความดี ในศาสนาคริสตพระเยซูทรงสอนวา จงรัก
พระเจาอยางสุดใจสุดความคิด และสุดกําลัง และจงรักเพ่ือนมนุษยเหมือนรักตัวเอง ศาสนาอิสลาม ศาสดามูฮัมหมัดก็ทรง
กลาว ผูใดขาดความเมตตาเพ่ือนมนุษยผูนั้นไมไดรับเมตตาจิตเชนกัน ดังนั้นทุกศาสนาจึงเนนเรื่องความรัก ความเมตตา 
เพราะหากมนุษยทุกคนมีความรักความเมตตาอยูในใจแลว ก็จะไมมีการเบียดเบียนกัน ตางใหความชวยเหลื อซึ่งกันและ
กัน 

3. การเสียสละหรือการสังคมสงเคราะห เมื่อมนุษยมีความรักความเมตตาแลว ก็จะมีความเสียสละ
เอ้ือเฟอเผื่อแผและใหการสงเคราะหซึ่งกันและกัน ศาสนาตางๆ จึงสอนใหสงเคราะหกันดวยความเมตตากรุณาไมใชหวัง
ผลตอบแทน แตเนนการเสียสละดวยความบริสุทธิ์ใจ เชน พระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่เรียกวา สังคหวัตถุ 4 ซึ่งไดแก 
ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา ศาสนาอิสลามไดมีการกําหนดหลักการใหชาวมุสลิมมีการบริจาคทาน (ซากาด) 
แกผูยากจนหรือสมควรไดรับความชวยเหลือในอัตรารอยละ 2.5 ของรายได ศาสนาคริสตจะเนนใหมนุษยเสียสละ ให
อภัย เอื้อเฟอ โดยไมหวังผลตอบแทน 

4. ความอุตสาหะและพัฒนาตนเอง ศาสนาตางๆ สอนใหคนมีความเพียร อดทน ขยันขันแข็ง และมีความ
อุตสาหะ มีความพยายาม อันจะชวยใหบุคคลประสบความสําเร็จและรูจักพัฒนาตนเองอยูเสมอ เชน พระพุทธศาสนา
สอนใหคนเคารพในการศึกษา สรรเสริญความเจริญกาวหนา มีหลักคําสอน อิทธิบาท 4 อันไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
วิมังสา มีคติเตือนใจ เชน ความเพียรอยูในความสําเร็จอยูที่นั่น ศาสนาอิสลามสอนใหคนใฝหาความรูตั้งแตเกิดจนตายและ
มีคําสอนวา ผูใดมีความพยายาม ผูนั้นจะไดรับผลสําเร็จ หรือคําสอนในศาสนาคริสตก็มีกลาวไววา เราทั้งหลายภูมิใจความ
ยากลําบาก เพราะรูวาความยากลําบากนั้นทําใหเกิดความอดทนและความอดทนนั้นทําใหเกิดอุปนิสัยที่ดี เปนตน 

5. ความยุติธรรม คําสอนทุกศาสนาเนนเรื่องความยุติธรรม เพราะการที่สังคมจะอยูรวมกันโดยสันติสุขนั้น 
จําเปนตองมีหลักแหงความยุติธรรมเปนแกนกลาง พระพุทธศาสนาสอนไมใหอยูภายใต อคติ 4 ประการ คือ ฉันทาคติ 
โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ ศาสนาคริสตมุงเนนในการรักษาความยุติธรรมในสังคมวา เจาทั้งหลายอยาเห็นแกหนาผูใด
ในการพิพากษา จงฟงทาน ผูใหญ ผูนอย เหมือนกัน เจาทั้งหลายอยากลัวผูใด เพราะการพิพากษานั้นเปนการตัดสินของ
พระเจา หรือศาสนาอิสลามสอนใหดํารงความยุติธรรม แมจะกระทบกระเทือนตอตัวเจาของ ตอมารดา บิดาหรือญาติ ไม
วาเขาจะเปนคนมีหรือคนจน และอยาถือตามอารมณใครในการรักษาความยุติธรรม  

หลักธรรมกับการบริหารตามหลักคําสอนของพุทธศาสนา ที่นํามาประกอบในการใชงานในชีวิตประจําวันของ
ผูบริหารนั่นคือ “สังควัตถุ ๔” ซึ่งเปนเครื่องมือที่ผูบริหารสามารถนาไปประยุกตในลักษณะของการมีศิลปะในการทํางาน 
คือ 

๑.ทาน คือใหเปนไปดวยความเอ้ือเฟอเผื่อแผเสียสละตามความสามารถ ตามศักยภาพ นั้นคือผูบริหารควรมี
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูใตบังคับบัญชา หรือเพ่ือนรวมงาน ใหความรัก เมตตา สรางแรงจูงใจ ขวัญ และกาลังใจใหกับ
บุคคลในองคกร ปฏิบัติตนเปนตัวอยางในความเสียสละตอสวนรวม มุงประโยชนสวนรวม เปนหลัก ไมนึกถึงประโยชน
สวนตน 

๒.ปยวาจา คือผูบริหารควรมีวาจาที่สุภาพ พูดในเชิงสรางสรรคเปนประโยชน สรางความสามัคคีใหเกิดความรัก
ใคร เกื้อกูลกันในหมูคณะ หรือองคกร 

๓.อัตถจริยา คือผูบริหารควรอยางยิ่งที่ตองทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม เสียสละเพ่ือสวนรวม 

๔.สมานนัตตา ทําตนใหเขากับผูอ่ืนอยางเสมอภาค กลาวคือ ผูบริหารควรปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยความ
เสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ผดุงไวซึ่งความยุติธรรมตอทุกคนในเรื่องตางๆ 

 

บทสรุปและวิเคราะห 
 

ปญหาทุกปญหาที่สังคมโลกและทุกประเทศ รวมถึงสังคมไทยกําลังเผชิญอยูนั้น เปนบทเรียนราคาแพงที่ทุกคน
ไดรับ  สาเหตุที่แทจริงของทุกปญหานั้นมาจากเหตุเพียงเหตุเดียว คือ ความดอยคุณภาพของประชากร ทั้งระดับ
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ครอบครัว ระดับสังคม ระดับชาติ จํานวนประชากรที่มีคุณภาพต่ําเปนจํานวนมากในสังคมเหลานั้น ดังนั้นการแกปญหาจึง
ตองทําทุกวิถีทางที่จะสรางคุณภาพท่ีสูงขึ้นไปแกประชาชนในสังคมไทย 

ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันนี้  เชนปญหาเศรษฐกิจ ปญหาสังคม ก็เกิดจากฝมือของคนเห็นแกตัว  
หวังเพ่ือประโยชนสวนตนทั้งสิ้น โดยไมมองถึงความเดือดรอนของคนอ่ืน เห็นความเดือดรอนของคนอ่ืนเปนเรื่องไกลตัว  
แตถาคนเราแกปญหาตรงจุดนี้ได มองวามนุษยเทาเทียมกัน และคนเหลานี้ไมเอาเปรียบกันมีจิตสํานึกดี เชื่อวาปญหาตาง 
ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมคงจะหายไป เพราะฉนั้นคนที่เอาเปรียบคนอ่ืน หรือเห็นแกตัวควรจะมองปญหาสังคม  และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เสีย แลวปญหาตาง ๆ ก็จะไมตามมา    จะแกไขปญหางายมาก  เพียงแคคนมีจิตสํานึก รูจักคํา
วา "หนาที่ และมีวินัย " ปญหาตาง ๆ ก็คงไมเปนแบบวันนี้ และคงไมฝงรากจนเติบโตจนยากแกการแกไข แตถาคิดจะ
แกไขก็คงไมสายถาคิดจะทํา กระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และอิทธิพลของโลกาภิวัฒน กอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนและบุคคลในสังคม ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และคานิยม ควรที่ทุกฝายทั้งอาณาจักร
และศาสนจักรตองประสานรวมมือกันปองกันแกไขปญหาในระบบสังคม คานิยม อุดมการณ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม 
และรวมกันปลูกจิตสํานึกบุคคลในสังคมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมมากข้ึน 

การแกปญหาอยางเปนระบบ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการนําเอาหลักธรรมทางศาสนาประยุกตเขากับการดํารงชีวิตใน
ปจจุบัน ควบคูกับการสรางคุณภาพชีวิตเยาวชนผูเปนประชากรใหมของสังคมในยุคตอๆไป โดยสถาบันครอบครัวมี
อิทธิพลตอเยาวชนเปนอยางยิ่ง เพราะเปนสถาบันแรกที่ใหการอบรมทางดานจิตใจ ใหความรัก ความอบอุน เอาใจใสดูแล 
ทะนุถนอม ปกครองดูแลอยางถูกตองแลวก็จะสามารถใหเยาวชนเปนบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมไดอยางแนนอน อีก
ทั้งยังชวยลดปญหาใหกับสังคม สงผลใหสังคมมีความสงบสุข เพราะเยาวชนในวันนี้ก็คือผูนําและพัฒนาสังคมประเทศชาติ
ในวันขางหนา 
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บทคัดยอ 
 
 บทความนี้มุงวิเคราะหบทบาทของภาคเอกชนโดยเฉพาะนายจางที่จะตองมีธรรมาภิบาลหรือ บรรษัทภิบาลที่
กําหนดโดยภาครัฐใหภาคเอกชนตองดูแลลูกจางอยางดีที่สุดรวมทั้งการบูรณาการแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเขาไปช วย
อธิบายใหเกิดองคความรูที่เติมเต็มไดมากยิ่งขึ้น ทําใหพบวา พระพุทธศาสนามีกรอบในการดูแลสวัสดิการมีกรอบคุณธรรม
สําหรับนายจางใหดําเนินกิจกรรมภายใตการสรางความรวมมือตามกรอบบรรษัทภิบาลของนายจางอันประกอบดวยการ
เพ่ิมบทบาทหนาที่ของตนเองตอลูกจางอยางเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจขององคกร 

 

Keyword : ธรรมภิบาล,นายจาง, พระพุทธศาสนา. 
 

Abstracts 
 
 This article aims to analyze the role of the private sector in particular, employers must have good 
governance or. Corporate Governance established by the government, the private sector must be 
employed optimally, including the integration of the Buddhist thought to help explain the cognitive 
fulfill even more, making the Buddhist framework. Commonwealth care is a moral framework for 
employers to carry out activities under the collaboration and create a good relationship between 
employer and employee, including increasing the role of self to others appropriately and in accordance 
with the mission assigned. 
 
Keyword :Good governance, employers, Buddhism. 
 
๑) บทนํา  
 การจางงานในปจจุบันไดถูกําหนดดวยระบบคาจางตามความรูความสามารถ รวมทั้งมีปจจัยอ่ืนเขามาเปนตัวเลือก
ในการกําหนดอัตราคาแรงจนนําไปสูภารกิจของรัฐในการออกกฎหมายเพ่ือสรางความเปนธรรมใหกับลูกจางในบริษัทหรือ
กําหนดกรอบการดําเนินของบริษัทตาง ๆ ในประเทศไทยที่เรียกวา บรรษัทภิบาล ทุก ๆ บริษัทจะตองมีมาตรการรับรอง
กฎเกณฑตามเงื่อนไขของกฎหมายวาดวยแรงงานซึ่งปจจุบันมีกฎหมายมากมายไดระบุไว เชน พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ และแกไขเพ่ิมเติมอีก ๒ ครั้ง พ.ศ.๒๕๓๔ และพ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งตอมาไดกําหนดกรอบไปยังระบบ
รัฐวิสาหกิจดวยจึงไดออกพระราชบัญญัติแรงงานวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.๒๕๔๓ เพ่ือการคุมครองในการเปนลูกจางไมวาจะ
เปนในรูปบริษัทหรือกึ่งบริษัทก็ตามยอมตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายอยางเดียวกัน แตกระนั้น การออกกฎหมาย
มาบังคับใชใชวาจะทําใหปฏิบัติการเอารัดเอาเปรียบลูกจางจะหมดไปหลายกรณีมีการฟองรองเรียกวาคาเสียหายมากมาย 
หลายกรณีก็สามารถระงับขอพิพาทระหวางนายจางกับลูกจางได บางกรณีไมสามารถจัดการปญหาเรื่องแรงงานไดหมด
เปนตน ปญหาทั้งหมดจะนําไปสูกระบวนการพิจารณาโดยศาลแรงงานหรือศาลอ่ืน ๆที่เกี่ยวของโดยสถิติคดีศาลแรงงาน
กลางและแรงงานภาค ๑-ภาค ๙ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีคดีที่คาง ๔,๓๘๗ คดี มีคดีใหมที่รับเขามาพิจารณา ๙,๙๓๒ คดี 
มีคดีพิจารณาสําเร็จไปแลว ๑๐,๐๘๘ คดีซึ่งสวนใหญจะเปนคดีเกี่ยวกับการเลิกจางการไมปฏิบัติตามสัญญาจางหรือ



๗๗๙ 

ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางการไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานการไมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานสัมพันธการ
ใชสิทธิทางศาลการละเมิดของนายจางและลูกจางกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทนเปนตน ๑๘ดังนั้น ทําให
เห็นวา ความไมเปนธรรมในองคกรเอกชนที่ตอการจางงานไมไดรับความเปนอยางมากจนนําไปสูการเพ่ิมจํานวนของคดี
ความตาง ๆ ในศาลยุติธรรม ศาลแรงงานอยางมากหากประเทศขาดซึ่งวิสัยทัศนเพ่ือใหแนวทางสําหรับสรางภูมิคุมกัน
มากกวาการแกไขปญหาที่ขึ้นนาจะเปนคําตอบใหกับสภาพของแรงงานในประเทศไทยหรือมาตรการในการกําหนด
บรรษัทภิบาลใหกับองคกรเอกชนไดมากยิ่งขึ้นพรอมทั้ งลดความขัดแยงที่เกิดขึ้นดวยหลักการสรางธรรมาภิบาลใหกับ
นายจางตามแนวพระพุทธศาสนาซึ่ผลของการปฏิบัติหลักธรรมภิบาลจะนําไปสูการสรางสัมพันธภาพนายจางกับลูกจางได 
 ธรรมาภิบาลของนายจางตามแนวพระพุทธศาสนา เปนกรอบคิดในการเรื่องของความสัมพันธภาพตามแนวบทบาท
หนาที่ของตนเองที่ตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมและสอดคลองตอผูอ่ืนที่อาศัยอยูรอบขางซึ่งพระพุทธองคทรงตรัสไวใน 
สิงคาลกสูตรซึ่งเปนสูตรที่มองผูอ่ืนที่ตนเองจะตองเขาไปปฏิสัมพันธระหวางกันหรือนายจางตองอนุเคราะหลูกจาง
ประกอบดวย ๕ ประการ ไดแก ๑. จัดการงานใหทําตามกําลังความสามารถ ๒. ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและ ความ
เปนอยู๓. จัดสวัสดิการดีมีชวยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข เปนตน ๔. ไดของแปลกๆ พิเศษมา ก็แบงปนให  และ๕. ใหมี
วันหยุดและพักผอนหยอนใจตามโอกาส อันควร๑๙ทั้ง ๕ ประการนี้ยอมเปนธรรมาภิบาลของนายจางซึ่งทัศนะทางพระ
พุทธจะอธิบายควบคูกับขอปฏิบัติของลูกจางตองอนุเคราะหนายจางประกอบดวย ๕ ประการ ไดแก ๑. เริ่มเขาทํางาน
กอน๒. เลิกงานทีหลัง๓.เอาแตของที่นายให ๔. ทําการงานใหเรียบรอยและดียิ่งขึ้น และ๕.นําความดีของนายไปเผยแพร
ในสถานที่อ่ืนๆ ดังนั้น การนําแนวคิดของนายจางที่มีตอลูกจางอันเปนการแกไขปญหาที่ตนเหตุกอนที่จะลุกลามออกไป
ภายนอกองคกรหรือที่เรียกวา บรรษัทภิบาลตามกรอบคิดทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในบทความนี้ผูวิจัยเขียนมีความมุง
ตองการสื่อสารไปยังนายจางเทานั้นเพ่ือใหระลึกถึงคุณความดีของลูกจางดวยความมีเมตตาตอกันใหมากที่สุด 

 

๒) แนวคิดเกี่ยวกับธรรมภิบาล 

 คําวา“Governance”เปนคําที่พัฒนามาจากคําวา“Government”ที่แปลวาการปกครอง สําหรับ Governance 

นักวิชาการหรือผูนําทางความคิดหลายคน แปลไมเหมือนกันเสียทีเดียว ตัวอยาง เชน แปลวา การบริหารปกครอง การ
อภิบาล การบริหารจัดการ ระบบอภิบาล หรือ บางคนแปลวา ธรรมาภิบาล เพราะเห็นวามีความเอนเอียงไปในทางดี เปน
ตน ถึงอยางไรก็ตาม ไมวาจะแปลถอดความเปนภาษาไทยวาอยางไร คําๆนี้ ก็มีลักษณะที่เชื่อกันวา เปนการเปลี่ยนแปลง
ในสวนบทบาทของภาครัฐจากเดิมที่มีอิทธิพลครอบงําสังคมในทุกๆมิติสูงมาก ผอนปรนสูการลดบทบาทของภาครัฐลง มี
การเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเนนภาระรับผิดชอบตอสังคมเนนความคุมคาเปนตน ซึ่งหากมองลักษณะของธรร
มาภิบาลตามแนวความคิดสากล เปาหมาย โครงสรางกระบวนการและสาระของธรรมาภิบาล  ความสัมพันธระหวาง
ประชาธิปไตยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการปฏิรูปการเมืองเพ่ือสรางธรรมาภิบาลในสังคมไทย  รากฐานของธรรมาภิ
บาล ไดแกธรรมาภิบาลเชิงโครงสราง   เชน  การปรับโครงสรางองคกรนิติบัญญัติ  การปรับโครงสรางระบบราชการการ
ปรับโครงสรางองคกรอิสระและธรรมาภิบาลเชิงกระบวนการ  ไดแก  การรวมรับรูในการจัดการสิทธิในการรวมใหขอมูล
และความคิดเห็น สิทธิในการรวมตัดสินใจรวมทําและรวมรับรู สิทธิในการรวมตรวจสอบความขัดแยงระหวางธรรมาภิบาล
สากลกับวัฒนธรรมการเมืองไทย ซึ่งกลาวถึงการพัฒนาของวัฒนธรรมกับธรรมาภิบาลเดิมและความพยายามสรางธรร
มาภิบาลพุทธเพื่อผสมผสานกับธรรมาภิบาลไทยเดิม๒๐ 

   นอกจากนี้ ศัพทดังกลาวมีลักษณะเปนคํากลางๆ ที่มิไดเจาะจงวาเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง อาจมีความหมายไม
ดีที่เรียกวา Bad Governance (อธรรมาภิบาล) ถานําไปใชในกรณีที่หมายถึงความลมเหลวของการบริหารจัดการ ดังเชน

                                         

 
๑๘สํานักงานศาลยุติธรรม,“รายงานสถิติคดีของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖”,(กรุงเทพมหานคร : ศาลยุติธรรม, 

๒๕๕๖), หนา ๒๐๙-๒๑๔. 
 

๑๙ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๗๑/๒๑๕. 
 

๒๐บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, การสรางธรรมาภิบาล(Good Governance) ในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, ๒๕๔๒), 
หนา  ๓๐. 
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ที่มองกันวาประเทศแถบทวีปแอฟริกาเปน Bad Governance (อธรรมาภิบาล) หรือ อาจเรียกวา Good Governance 

(ธรรมาภิบาล) หากมีลักษณะที่สื่อไปในทางดี (สิ่งที่บรรดาประเทศตะวันตกพยายามยัดเหยียดใหเปน) จากประสบการณ
ในอดีตที่ผานมา จะเห็นไดวา มีการพูดถึง Bad Governance (อธรรมาภิบาล) แบบตรงตัวนอยมาก หรือ บางทีอาจพูดถึง
แตไมไดใชคําวา Bad Governance (อธรรมาภิบาล) แตโดยนัยแลวสื่อมาทาง Bad Governance (อธรรมาภิบาล)  
ในขณะที่ Good Governance (ธรรมาภิบาล) มีการกลาวถึงเปนอยางมาก และเปนที่รูจักกันดีโดยทั่วไป๒๑ในทุกๆวงการ
ทั้งในระดับโลก ประเทศ จนกระทั้งประชาชนทั่วไป สวนคณะกรรมการบัญญัติศัพทรัฐศาสตรของราชบัณฑิตยสถาน ได
บัญญัติวา “ วิธีการปกครองที่ดี”แตนักวิชาการบางทานใชคําวา “ธรรมรัฐแหงชาติ” ซึ่งไมตรงกับความหมายใน
ภาษาอังกฤษ เพราะ “ธรรมรัฐ “ แปลวา “รัฐที่มีธรรม” แตมีการใหความหมายโดยทางคณะกรรมการขาราชการพล
เรือนวา “สุประศาสนการ”ซึ่งตอมาศาสตราจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ไดนําเสนอคําวา “ธรรมาภิบาล” อยางไรก็ตามใน
ที่นี้จะขอใชคําวา“ธรรมาภิบาล”๒๒ 

 จากความหมายและคํานิยามของคําวา ธรรมาภิบาล ที่กลาวมาทั้งหมดขางตน ซึ่งมีความหลากหลาย ขึ้นอยูกับ
ลักษณะการปกครอง วัฒนธรรม และวัตถุประสงคของประเทศหรือองคกร ตางๆ แตอยางไรก็ตามคํานิยามตางเหลานี้
มักจะมีหลักการสําคัญที่ตรงกันจะตางกันบางก็เปนเรื่องของรายละเอียดหรือเปนเรื่องของถอยคําสํานวน จึงอาจสรุปไดวา
ธรรมาภิบาลหมายถึง การปกครองดวยหลักการบริหารจัดการที่ดีงาม  โดยเปนเรื่องของการพัฒนา และการอยูรวมกัน
อยางสงบสันติโดยสงเสริมใหเกิดการรวมตัวของประชาชนในการเขาถึงขอมูล  ตัดสินใจ การตรวจสอบ ลดการทุจริต
คอรรัปชั่นลงเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  โดยจะตองอาศัยความรวมมือกันของทุกภาคทุกฝายในสังคม   คือภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

 แนวคิดการบริหารองคกรมักนิยมอธิบายการดําเนินกิจกรรมของรัฐที่มีหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องควบกํากับและ
ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ ในขณะที่ภาคเอกชนตางก็พยายามที่จะนําแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลไปปรับใชโดย
ใชคําวา บรรษัทภิบาลเพ่ือใหเห็นถึงความชัดเจนเรื่องความถูกตองอันเปนที่ยอมรับจากภาครัฐและประชาชนซึ่งสวนมาก
บริษัทเอกชนตาง ๆ ก็กําหนดองคกรตาง ๆ ออกมามากบางนอยบางแตแตกกันออกไปเชน ธรรมาภิบาลของ SCG ระบุ
นโยบายบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ไดแก ๑. สิทธิของผูถือหุน โดยการเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุม รวมทั้ง
เสนอชื่อบุคคล เพ่ือเขารับการเลือกตั้งเปน กรรมการเปนการลวงหนา ๒.การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันการหาม
คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการเครือฯ และพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูลงบการเงิน ฯลฯ ซื้ อขาย
หลักทรัพยของบริษัท๓.บทบาทของผูมีสวนไดเสียนโยบายการคุมครองและใหความเปนธรรมแกพนักงานที่แจงขอมูล 
หรือใหเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไมปฎิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับบริษัท และจรรยาบรรณเอสซีจี ๔.
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใสนโยบายการเปดเผยขอมูล ๕.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการขอบังคับ
คณะกรรมการบริษัทขอบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบังคับคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ขอบังคับ
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน นโยบายการกําหนดสัดสวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท เปนตน๒๓ 

 กลาวสรุปไดวา การนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในองคกรเอกชนที่เรียกวา บรรษัทภิบาลสามารถนําไปใชสราง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเฉพาะความมีคุณธรรมจริยธรรมของภาคเอกชนตอลูกจาง แตกระนั้นรัฐจะตองกําหนด
แนวทางการสงเสริมของภาคเอกชน บทบาทของเอกชน คือ การทํากําไรใหกับองคกรของตนแตกระนั้นการการ
บริหารงานตามหลักนิติธรรมและหลักคุณธรรมที่จะไมเอารัดอาเปรียบผูบริโภคหรือประชาชนทั่วไปจะตองเปนไปตาม
กฎหมายบานเมืองและคุณธรรมที่ไมเห็นแกไดมากจนเกินไป เชน การขึ้นราคาสินคาจะตองมีเหตุมีผลตอสินคานั้นๆไมใช

                                         

 ๒๑พระมหาสุรศักดิ์  สุรเมธ,ี ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับคําวา “Governance”, [ออนไลน], แหลงขอมูล : 
http://blog.eduzones.com/sanglam/๕๒๔๘๕   [วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙]. 
 ๒๒บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ธรรมาภิบาลในองคกรอิสระ,เอกสารประกอบการบรรยาย ๘ มิถุนายน นนทบรุี : สถาบันพระปกเกลา, 
๒๕๔๕, (อัดสําเนา). 
 ๒๓เอสซีจี,คมือบรรษัทภิบาลเอสซีจี, [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://www.scg.co.th/pdf/th/CG_th.pdf [วันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๕๙]. 



๗๘๑ 

ขึ้นตามความชอบใจอยางนี้เรียกวาไรคุณธรรม นอกจากนี้ ความรับผิดชอบในการผลิตสินคาจะตองไดตามมาตรฐานการ
รับรองจากภาครัฐ 

 

๓) แนวคิดเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ 
 แนวคิดเรื่องแรงงานสัมพันธในประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘ในสมัย สัญญา ธรรม
ศักดิ์ เปนนายกรัฐมนตรีมีทั้งหมด ๑๖๓ มาตราที่ระบุเหตุผลของการออกพระราชบัญญัติไววา ยังมีวิธีการไมเหมาะสมแก
สถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน สมควรใหมีกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธขึ้นแทน เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการยื่นขอเรียกรองและการระงับขอพิพาทแรงงานใหเหมาะสมและสมบูรณยิ่งขึ้นใหนายจางจัดตั้งสมาคมนายจาง
และลูกจางจัดตั้งสหภาพแรงงานเพ่ือแสวงหาและคุมครองประโยชนเกี่ยวกับการจาง การจัดสวัสดิการ และสงเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางนายจางกับลูกจาง ตลอดจนใหลูกจางจัดตั้งคณะกรรมการลูกจางเปนองคกรในการหารือใน
กิจการตาง ๆ กับนายจางเพ่ือใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน และหาทางปรองดองใหการทํางานรวมกันระหวางนายจาง
กับลูกจางใหมีผลดียิ่งขึ้น จึงจําเปนตนจึงตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

 นอกจากนี้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธไดมีการแกไขเพ่ิมเติมอีก ๒ ครั้ง ไดแก พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยใหเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยพนักงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธไดจัดวางระบบความสัมพันธระหวางพนักงานกับฝายบริหารรัฐวิสาหกิจไวเปนการเฉพาะ แตกตางไป
จากที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธพ.ศ. ๒๕๑๘ สมควรแยกพนักงานรัฐวิสาหกิจออกจากพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธพ.ศ. ๒๕๑๘ มาอยูในบังคับกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี้ และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔โดยระบุเหตุผลไววา การประกาศใชพระราชบัญญัติ พ.ศ.
๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓ มาตรา ๔ (๔) บัญญัติมิใหใชพระราชบัญญัติ
นี้บังคับแกกิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ แตพระราชบัญญัติแรงงานวิสาหกิจสัมพันธ 
พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๗๒ บัญญัติใหสหสัมพันธแรงงานตามกฎหมายดังกลาวอาจเขาเปนสมาชิกสภาองคการลูกจางตาม
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธสมควรแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแรงสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ เพ่ือใหสอดคลองกันจึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 ซึ่งมีสาระสําคัญที่ระบุถึง คํานิยามหลักในพระราชบัญญัติโดยระบุไว ใน มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติ
นี้  "นายจาง" หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และ หมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากนายจางใหทําการแทน ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล หมายความวา ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
นั้น และหมายความรวมถึงผูซึ่ ง ไดรับมอบหมาย จากผูมี อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทน "

ลูกจาง" หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพ่ือรับคาจาง"สภาพการจาง" หมายความวา เงื่อนไขการจางหรือ
การทํางาน กําหนดวันและเวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง หรือประโยชนอ่ืนของนายจางหรือลูกจางอัน
เกี่ยวกับ การจางหรือการทํางาน"ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง" หมายความวา ขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง 
หรือระหวางนายจางหรือสมาคมนายจางกับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับสภาพการจาง"ขอพิพาทแรงงาน" หมายความวา ขอ
ขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางเกี่ยวกับ สภาพการจาง"การปดงาน" หมายความวา การที่นายจางปฏิเสธไมยอมให
ลูกจางทํางานชั่วคราว เนื่องจากขอพิพาทแรงงาน"การนัดหยุดงาน" หมายความวา การที่ลูกจางรวมกันไมทํางานชั่วคราว
เนื่องจาก ขอพิพาทแรงงาน"สมาคมนายจาง" หมายความวา องคการของนายจางที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้"
สหภาพแรงงาน" หมายความวา องคการของลูกจางที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้"สหพันธนายจาง" หมายความวา 
องคการของสมาคมนายจางตั้งแตสองสมาคมขึ้นไป ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้"นายทะเบียน" หมายความวา ผูซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้"พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งใหปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมแรงงาน"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรี
ผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติแรงสัมพันธ กลาวคือกฎหมายที่วาดวยการคุมครอง
แรงงานซึ่งมีอยูจํานวนมาก  ไดแก  



๗๘๒ 

 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘พระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓)พระราชกฤษฎีกากําหนดงานที่ใหมีการคุมครองแรงงาน
แตกตางไปจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๔๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. 
๒๕๔๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. 
๒๕๔๑) (ยกเลิก)กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๑) (ยกเลิก)กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) กฎกระทรวง 
วาดวยการคุมครองแรงงานในงานที่รับไปทําที่บาน พ.ศ. ๒๕๔๗กฎกระทรวง กําหนดอัตราน้ําหนักใหลูกจางทํางานได 
พ.ศ. ๒๕๔๗กฎกระทรวง วาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจางและสงผลการตรวจแกพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗กฎกระทรวง วาดวยการจัด
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘กฎกระทรวง กําหนดงานที่ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาและคา
ลวงเวลาในวันหยุด พ.ศ. ๒๕๕๒กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑กฎกระทรวง คุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗กฎกระทรวง คุมครองแรงงานในงานประมง
ทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗กฎกระทรวง กําหนดสถานที่ที่หามนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางาน พ.ศ. 
๒๕๕๙ และยังมีระเบียบกระทรวงแรงงานระเบียบกระทรวงแรงงาน ยกเลิกระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
วาดวยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานวาดวยการตรวจสถาน
ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๔๖ระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานวาดวยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานวาดวยการดําเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผูกระทําความผิดตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและความปลอดภัยในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๘ระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานวาดวยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานวาดวยการดําเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผูกระทําความผิดตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและความปลอดภัยในการทํางาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 คําชี้แจงกระทรวงแรงงานคําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑คําชี้แจงกระทรวง
แรงงาน เรื่องกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง
กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานที่รับไปทําที่บาน พ.ศ. ๒๕๔๗คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่องกฎกระทรวง
กําหนดอัตราน้ําหนักใหลูกจางทํางานได พ.ศ. ๒๕๔๗คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่องกฎกระทรวงวาดวยการจัดสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘คําชี้แจงการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับหองน้ําและหองสวมคํา
ชี้แจงกระทรวงแรงงาน กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๔๑ 

 กลาวไดวา สภาพของแรงงานมีผลตอรองอํานาจเกี่ยวกับสิทธิของตนเองภายใตกลุมที่จัดตั้งอยางถูกฎหมาย อัน
รองรับไวดวยศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกันระหวางนายจางกับลูกจาง ซึ่งสภาพโดยทั่วไป นายจางจะรังแก 
หรือเอารักเอาเปรียบลูกจางในสภาพกอนออกพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธไมไดอีกตอไป แตจะตองนึกถึงคําวา 
บรรษัทภิบาลในความหมายใหมที่ควบคุมโดยการดําเนินงานของรัฐเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนที่ใชแรงงาน
ภายในประเทศใหไดรับความคุมครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการอ่ืน ๆ ที่ควรจะไดรับในฐานะผูกอประโยชนสุข
หรือผลกําไรใหกับนายจางในแตละวัน ดังนั้นความสํานึกดีตอกันระหวางนายจางกับลูกจางจะตองทําใหเกิดสั มพันธภาพ
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อันดีหรือไมเอาเปรียบซึ่งกันแลวกันนั้นก็คือ คุณธรรมของนายจางและลูกจางไปพรอมกันโดยมีหลักนิติธรรมหรือกฎหมาย
ใหความคุมครองนั่นเอง 
 

๔) ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางตามแนวพระพุทธศาสนา 

 ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางตามแนวพระพุทธศาสนาจะปรากฏอยูคัมภีรพระไตรปฎกเลมที่ ๑๑ ขอที่ 
๒๗๑ หนาที่ ๒๑๕ สิงคาลกสูตร สูตรกลาวถึงการปฏิบัติหนาที่ตอกันหรือสูตรที่วาดวยการปฏิบัติตนตอผูอยูรอบตัวเราให
มีความสมบูรณซึ่งในหัวขอจะกลาวไวเฉพาะการปฏิบัติบทบาทหนาที่เฉพาะนายจางกับลูกจาง หรือทิศเหฏฐิมทิศ คือ ทิศ
เบื้องต่ําไดแก ลูกจางพรอมกับกําหนดบทบาทหนาที่ของนายจางถึงธรรมาภิบาลที่เปนคุณธรรมสําหรับผูวาจางอีกดวย 

 ก.สัมพันธภาพของลูกจาง ซึ่งสมัยกอนจะถูกเรียกวา ทาส กรรมกรคนงาน คนรับใช ซึ่งปจจุบัรจะเรียกวา 
พนักงาน บุคลากร ผูอยูใตบังคับบัญชา ที่เปรียบเสมือนเปนทิศเบื้องลาง ใหปฏิบัติตอนาย เจานาย ผูที่ทําหนาที่สูงกวา
ตามสายงาน เชน รองผูจัดการ ผูจัดการผูบังคับบัญชา ใหปฏิบัติ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. มาปฏิบัติงานกอนผูบังคับบัญชาซึ่งเปนจิตวิทยาอยางหนึ่งที่สามารถยึดถือความขยันในการปฏิบัติงานในองคกร 
แตหามหวังในการแสดงตัวตนในการขมเหงหรือการดูแคลนเพ่ือนรวมงาน 

 ๒.เลิกงานหลังจากหัวหนางานกลับแลว ซึ่งเปนเรื่องการใหเกียรติตอหัวหนางานในการเลิกงานกอนหรือลากลับ
บานกอนเพื่อปองกันการมีทัศนคติที่ไมดีตอหัวหนาอาจจะมองวาลูกจางผูนั้นเปนผูที่ขี้เกียจหรือไมขยัน 

 ๓. การรับสิ่งของเฉพาะที่หัวหนางานมอบใหเทานั้นซึ่งเปนเรื่องความสุจริตของบุคลากรหรือพนักงานในองคกรที่มี
การปองกันความสงสัยหรือในการกระทําความผิดอ่ืน ๆ  
 ๔. การพัฒนางานใหดีขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเปนเรื่องของการพัฒนาตนเอง การพัฒนาองคกร การพัฒนาระบบงานใหมี
ความกาวหนาอยูเสมอ หรือในขณะการประชุมอบรมจะตองเสนอความคิดเห็นอยูบอยเพ่ือใหเห็นถึงความตองการที่อยาก
ใหองคกรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึน 

 ๕. กลาวถึงคุณความดีของหัวหนางานบอย ๆ ซึ่งเปนเรื่องของการยกยอง สรรเสริญหัวหนางานที่สามารถทําให
ภาพพจน หรือ ภาพลักษณในองคกรสื่อสารออกใหผูอ่ืนรับรูถึงความดีของผูที่ปฏิบัติงานในองคกรนั้น แตหากตนเองกลาว
รายใหกับหนาผูรับฟงอ่ืนจะพลอยไมไวใจผูพูดนั้นดวยและไมมีใครอยากเขาใกลผูนั้น เปนตน 

 หลักมนุษยสัมพันธของลูกจางที่ควรมีไดแก 
 การสรางมนุษยสัมพันธระหวางลูกจางกับนายจางบางองคกรจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับกรอบการปฏิบัติงานใหมีความ
สมบูรณมากที่สุด แตกระนั้น ลูกจางที่อาศัยในองคกรนั้นบอยครั้งที่ถูกละเลยเพราะไมรูจักการสรางคุณคาใหกับตนเอง
หรือไมรูจักสรางสายสัมพันธระหวางตนเองกับหัวหนางานทําใหผลของความสัมพันธภาพไมเปนผลที่ดีมากนัก ดังนั้น 
ลูกจางหากตองการสรางสายสัมพันธภาพที่ดีควรปฏิบัติหรือพฤติกรรมดังตอไปนี้ ๑) เรียนรูนิสัยของผูบังคับบัญชา ๒) ทํา
งานใหดีหลีกเลี่ยงการประจบสอพลอ ๓) หางานทําใหความคิดของผูบังคับบัญชาเกิดผล ๔) ใหความเคารพยกยองผูบังคับ
บัญชาตามฐานะ ๕) อยากอเรื่องกับเพ่ือนรวมงาน๖) อยารบกวนผูบังคับบัญชาในเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ๗) เขาหาผูบังคับ
บัญชาใหเหมาะสมกับโอกาสอันควร ๘) อยานินทานายลับหลัง๙) แสดงความขอบคุณเมื่อผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอเรา ๑๐) 
สรรเสริญคุณความดีของผูบังคับบัญชาในโอกาสอันควร ๑๑) อยาบนถึงความยากลําบากตอหนาผูบังคับบัญชา และ๑๒) 
ลองประเมินตนเองวาสมควรปรับปรุงตนเองอยางไร 

 ข.สัมพันธภาพของนายจาง  
 การกําหนดบทบาทของนายจางซึ่งเปนเจาของธุรกิจหรือเจาของกิจการที่มุงสูผลกําไรใหเกิดขึ้นตอองคกรของ
ตนเอง ดังนั้น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไดกําหนดหนาที่ของนายนายจางผูบริหารผูจัดการพึงสงเคราะห อนุเคราะห
กรรมกร คนงาน พนักงาน ลูกจาง ผูเปนทิศเบื้องลางโดยหนาที่ ๕ ประการ๒๔คือ  

 ๑. การมอบหมายจัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง ความสามารถซึ่งเปนการมอบหมายภารงานตามความ
จําเปนและเพ่ือใหผลิตของงานออกมาไดมีคุณภาพตามที่กําหนด 

                                         

 ๒๔ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๗๑/๒๑๕. 
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 ๒. ใหคาจาง และใหรางวัลซึ่งเปนการกําหนดเงื่อนไขทางสวัสดิการสําหรับผูที่ทํางานภายในองคกรนั้นเพ่ือใหเกิด
กําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ตอไป 

 ๓. รักษาพยาบาลในเวลาที่เขาเจ็บไขซึ่งเปนการดูแลเรื่องสุขภาพของลูกจางตามกรอบการปฏิบัติงานตาง ๆ รวมทั้ง
การจัดการเรื่องบประมาณในการดูแลสุขภาพประจําป 
 ๔. ไดของแปลกๆ พิเศษๆ มาก็แบงปนใหซึ่งเปนการสรางประสบการณใหมใหกับลูกจางได และเปนการเผื่อแผสิ่ง
ดีๆ ใหกับลูกนองในองคกรนั้น ๆ  
 ๕. การใหหยุดตามโอกาสเปนการใหโอกาสตอลูกจางและเปนไปตามกรอบของกฎหมายแรงงานที่ตองการใหมนุษย
ควรมีวันเวลาพักผอนในแตอาทิตยอยางนอย ๒ วัน เชน วันเสารกับวันอาทิตยหรือวันอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิดการผอนคลาย
ไมใหเกิดความตึงเครียดมากนัก หรือใหมีการทองเที่ยงบาง เปนตน 

 หลักมนุษยสัมพันธภาพของนายจางที่ควรปฏิบัติตอลูกจาง ไดแก  
 ๑. การรูจักควบคุมตนเองในดานตางๆ คือ ๑) ไมโมโหฉุนเฉียว ๒) ไมหลงอํานาจ๓) ไมหลงตัววาเกงกวาคนอ่ืน ๔) 
ไมตัดสินใจเวลาโกรธ ๕) ไมเลือกที่รักมักท่ีชัง 
 ๒. การรูจักสงเสริมกําลังใจ ดังนี้ ๑) ถาเขาเสียใจไมนานนักเขาอาจจะหาย แตถาเขานอยใจคงตองใชเวลานานมา
กกวาจะหายได ๒) พยายามเอาใจเขามาใสใจเรา ๓) แสดงความเชื่อมั่นในตัวผูใตบังคับบัญชา ๔) ยกยองเมื่อเขาทําความ
ดี ๕) เอาใจใสและเห็นใจในความยากลําบากของเขาบาง 
 ๓. การรูจักการใหรางวัล เชน ๑) ใหรางวัลโดยไมทําใหรางวัลนั้นเปนเครื่องทําใหคนอ่ืนเกลียดชัง ๒) หลีกเลี่ยง
การขมขูและขูเข็ญ ใหรางวัลดีกวาการทําโทษ ๓) ใหรางวัลพอเหมาะกับผลงานที่ไดทําสําเร็จ ๔) ใครทําดีใหรางวัลตอบ
แทน ๕) ใหรางวัลที่เปนเครื่องแสดงน้ําใจมากกวาเปนเครื่องแสดงสินน้ําใจ 

 ๔. การรูจักวิพากษวิจารณ เชน ๑) ไมตําหนิตอหนาผูอ่ืน ๒) หลีกเลี่ยงการตําหนิอันเกิดจากสาเหตุสุดวิสัย ๓) 
ตําหนิวาอะไรผิดมากกวาตําหนิวาใครผิด ๔) กอนจะตําหนิใหฟงความคิดเห็นของเขากอน ๕) วิจารณหรือตําหนิดวย
อาการสุภาพ ไมตําหนิเวลาโกรธ 

 ๕. รจูักฟง เชน ๑) พยายามฟงใหมาก ๒) พูดเทาที่จําเปน ๓) แสดงความเอาใจใสและตั้งใจเวลาฟง ๔) ฟงเพ่ือหาข
อยุติ มิใชฟงเพ่ือขัดแยงหรือจับผิด ๕) ฟงใหตลอด อยาขัดจังหวะเมื่อไมจําเปน๒๕ 

 กลาวไดวา ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางเปนไปตามกรอบของบทบาทหนาที่ของตนเองในตําแหนงตาง 
ๆ ที่ตองปฏิบัติตนเองเพ่ือการสัมพันธภาพกับผูอ่ืนที่อยูรอบ ๆ ตัวเอง แตกระนั้น การปฏิบัติงานในองคกรใดองคกรหนึ่ง
ยอมตองมีการกําหนดความคาดหวังของกันและกัน กลาวคือ การวาจางของนายจางยอมตองการชิ้นงานที่มีคุณภาพหรือ
คุณคาของผลงานนั้นจึงยอมจายคาจางใหกับลูกตามราคาเงินรายวัน รายเดือน หรือประเภทอ่ืนตามที่ตกลงกันไว แตหาก
ลูกจางไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพก็จะเปนภารใหกับองคกรนั้นเพราะลูกจางไมสามารถจะสรางงานดีมี
คุณภาพใหเกิดขึ้นจําตองอาศัยรูปแบบการประเมินผลออกมาใชเพ่ือการใชใหลาออกหรือไลออกแลวแตกรณี แตหากมอง
ในมุมของการสรางความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางตามแนวพระพุทธศาสนาจะกลับวาความสําคัญอยางหนึ่งก็คือ 
การอาศัยการเรียนรูซึ่งกันและกันของลูกจางกับนายจางมองผูอ่ืนอยางมีเมตตาตอกัน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนตนเองให
เหมาะสมกันการปฏิบัติหนาที่เพ่ือการพัฒนางานใหมีความสอดคลองกับสัมพันธภาพใหมากที่สุด ซึ่งแนวคิดลักษณะนี้จะ
ไมมีใครไดเปรียบหรือเสียเปรียบดวยกันทั้งคูเพราะทั้งลูกจางกับนายจางตางก็ทําหนาที่บนฐานของเงื่อนไขของตนเอง
มากกวาที่จะเอาเปรียบผูอื่นอยางไมมีคุณธรรมในองคกร 

 

๕) บทวิเคราะหธรรมาภิบาลของนายจางตามแนวพระพุทธศาสนา 

 แนวคิดของแรงงานสัมพันธหรือกฎหมายที่วาดวยการคุมครองแรงงานในประเทศไทยตางก็ทยอยกันออกมาเพ่ือ
การบังคับใชใหกับกลุมนายจางเพ่ือปกปองกลุมลูกจางที่ทํางานหาเงินเพ่ือเลี้ยงปากเลี้ยงทองของครอบครัวซึ่งหลักคิด
กลาวคิด การสรางแนวทางการปฏิบัติเพ่ือความเหมาะสม และความสมดุลระหวางนายจางกับลูกจางใหเกิดความพอใจ
                                         

 ๒๕ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๗๑/๒๑๕. 



๗๘๕ 

หรือไมเปนการเอารัดเอาเปรียบตอกัน ซึ่งที่ผานมาหรือแมในปจจุบันก็ตามที่กําลังใชกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานก็ยังมีการ
ละเมิดกฎหมายเหลานี้ทําใหศาลแรงและศาลอ่ืน ๆ ยังคงทําหนาที่ในการตัดสินคดีตาง ๆ ในการระงับขอพิพาทระหวาง
นายจางกับลูกจางไมเวนแตละวันก็ดวยเพราะความไมมีธรรมาภิบาลตอกันนั้นเองซึ่งสวนใหญลูกจางจะฟองนายจางเพ่ือ
เรียกรองสิทธิของตนเองที่พ่ึงมีผานกฎหมายแรงงานสัมพันธและกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ดังนั้น เมื่อหลักคิด
ในการตอรองอํานาจและผลประโยชนระหวางนายจางกับลูกจางไมลงตัวก็เปนเหตุใหเกิดความรูสึกวาไมไดรับความเปน
ธรรมหรือที่เรียกวา นโยบายองคกรกับพฤติกรรมปฏิบัติตนเองไมสอดคลองกันหรือบางครั้งระบบการจายผลตอบแทนก็
เปนปญหาในหลาย ๆ บริษัท เปนตน เพราะฉะนั้น การเสนอแนวประเด็นธรรมาภิบาลของนายจางตามแนว
พระพุทธศาสนาจะมีประเด็นที่นาสนใจอยูประมาณ ๕ ประเด็นไดแก 
 ๑. ประเด็นเรื่องพฤติกรรมของนายจางซึ่งโลกปจจุบันมีการดําเนินธุรกิจแบบเสรีนิยมบาง สังคมนิยมบาง บาง
ประเทศไทยก็เปนเผด็จการ สําหรับประเทศไทยไดดําเนินธุรกิจของบริษัทเอกชนตามหลักทุนนิยมหรือเสรีนิยมทําให
ประเด็นเรื่องของพฤตกรรมการเอารัดเอาเปรียบตอลูกจางหลากหลายรูปแบบจึงเกิด เชน การใชอารมณรายแรงตอ
ลูกจาง การใชอํานาจในทางที่ไมชอบดวยกฎหมายการเลือกปฏิบัติตอลูกนอง ทําใหบรรษัทภิบาลจึงไมเกิดขึ้น ดังนั้น การ
สรางบริษัทภิบาลใหอยูในกรอบของพฤติกรรมที่ถูกจะตองปรับเปลี่ยนแปลงใหเกิดความเทาเทียมทางดานความรูสึก ไม
เลือกที่รักมักที่ชังตอลูกนองที่เรียกวา ความไมมีอคติตอลูกนองคนใดคนหนึ่งรวมทั้งการสรางบรรทัดฐานในทุกเรื่อง ๆ 
รวมทั้งการมองลูกนองเปนเสมือนผูที่ชวยเหลือใหตนเองประสบผลสําเร็จทางธุรกิจ 

 ๒. ประเด็นเรื่องการการจายผลตอบแทนเปนเรื่องที่สําคัญอยางมากที่การปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรตาง ๆ 
รวมทั้งบริษัทเอกชนที่ตองมีเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนหรือขอตกลงระหวางการวาจางเพ่ือใหปฏิบัติงานใด ซึ่งการจาย
ผลตอบแทนตองดูคุณสมบัติตาง ๆ อยางรอบคอบทั้งการศึกษา ความสามารถ ทักษะ การทุมเทการปฏิบัติงานขององคกร 
การผลิตผลงานเปนไปตามปกติ นอกจากนี้การจายคาตอบแทนใหกับลูกนองอาจจะมีเรื่องของผลตอบแทนนอกเวลาหรือ
ลวงเวลาเพ่ิมเติม ดังนั้น การจายผลตอบเปนการสรางความสัมพันธในเชิงความคุมคาขององคกรหากสามารถปฏิบัติงาน
หรือสรางคุณภาพของงานไดมากก็ควรมีการจายผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นเพ่ือเปนกําลังใจใหกับบุคลากร และเปนการ
แสดงออกถึงการไมเอารัดเอาเปรียบแกลูกจางจนเกินไป 

 ๓. ประเด็นเรื่องสิทธิ และสวัสดิการตาง ๆ เพราะการดูแลลูกนองหรือลูกจางเปนเรื่องขององคกรที่ถูกกําหนดเปน
นโยบายของบริษัทหากเปนภาครัฐจะเปนเรื่องของสวัสดิการของขาราชการ แตหากเปนลูกจางของบริษัทตาง ๆ จะมี
กรอบของการใชสิทธิ และสวัสดิการในบางเรื่องอาจจะไมครอบคลุมหรือเพียงพอตอความตองการของลูกจางซึ่งเปนไป
ตามเงื่อนไขของแตละบริษัทนั้น ๆ เชน สวัสดิการเรื่องการศึกษาของบุตร สวัสดิการรักษาพยาบาลของลูกจาง การตรวจ
สุขภาพประจําป การการหยุดงานพักผอนประจําปเปนตน ซึ่งสวนมากบริษัทจะปฏิบัติอยางนี้ แตกระนั้นหากมองในเชิง
สวัสดิการทางพระพุทธศาสนาจะตองเปดโอกาสใหกับลูกจางไดมีโอกาสในการปฏิบัติธรรม การทําบุญ การทองเที่ยวเชิง
ศาสนา การหยุดงานในวันพระ การสรางกิจกรรมเพ่ือนันทนาการเชิงพุทธ เปนตน ซึ่งการสรางสิทธิ และสวัสดิการ
ลักษณะอยางนี้ เรียกวา สวัสดิการเชิงพุทธ ซึ่งไดสนับสนุนสงเสริมใหลูกนองไดมีบุญ มีกุศลมากขึ้น มีความฉลาดทาง
พระพุทธศาสนามากขึ้น 

 ๔. ประเด็นเรื่องการเลิกจาง การใหหยุดจากการปฏิบัติงาน ซึ่งนับไดวา เปนเรื่องมาตรการที่บริษัทเลือกบริษัท
มากกวาเลือกลูกจางเพราะหากบริษัทแบกรับภาระการจางงานตอไปอาจจะทําใหบริษัทมีปญหาจึงตองใชวิธีการเลิกจาง 
หรือใหหยุดงาน แตกระนั่น การระบุเหตุนาจะมีขอตกลงอันใดอันหนึ่งภายใตกฎหมายที่ระบุไวอยางชุดเจนในเรื่องของ
การชดเชยในการจางใหออก ซึ่งเปนสิ่งที่รับยากมากเมื่อมองจากความรูสึกของลู กจาง แตสําหรับผูบริหารหรือเจาของ
บริษัทก็มีความจําเปนจะตองเลือกปฏิบัติอยางนั้น เพราะนั้น การเลิกจางงานถึงแมวาจะไมอยูในกรอบคิดทาง
พระพุทธศาสนา แตวิธีการกระทําหรือวิธีปฏิบัติตอผูถูกกระทํายอมจะตองมีเงื่อนไขที่ดีมองถึงความมีเมตตากรุณาตอกัน 
เชน การแจงใหทราบลวงหนา การเชิญเขามาพูดคุย การชดเชยรายไดเพ่ือยังชีพตอไปตามระยะเวลาที่กําหนด เปนตน ซึ่ง
วิธีการเหลานี้จะอยูที่การพูดคุยการมากกวาการใชวิธีการบริหารจัดการองคกรเพ่ือปรับเปลี่ยนระบบการจางงานที่ไมได
สะทอนถึงคุณความดีของลูกจางที่ผานมา 



๗๘๖ 

 ๕. ประเด็นเรื่องขวัญและกําลังใจของลูกจางในองคกรตาง ๆ ซึ่งปกติการมองถึงลูกจางหรือลูกนองของระบบ
บริษัทเอกชนยอมถูกคาดหวังในการปฏิบัติงานเต็มเวลาที่สอดคลองกับการจายเงินเดือนเปนหลักโดยไมไดมองถึงระบบ
ความสัมพันธหรือพลังในการสรางคุณภาพชีวิตของลูกจางแตประการใด ทําใหฐานคิดของนายจางกับลูกจางจึงไมสอดรับ
กับความตองการอยางแทจริง นอกจากนี้บางบริษัทอาจจะไมสนใจเรื่องขวัญและกําลังใจของลูกจางเลยแมแตนอย หาก
ผูใดปฏิบัติงานในองคกรลักษณะก็พลอยไดรับความลําบากใจตามไปดวยเพราะความคาดหวังในการปฏิบัติงานยอมสูงกวา
ปกติ ซึ่งการปฏิบัติงานที่ออกมาก็ยอมไมมีคุณภาพอีกดวยเพราะคนผลิตหรือผูที่สรางผลงานไมมีคุณภาพทางจิตใจ ผลงาน
ที่ออกมายอมไมมีคุณภาพตามที่คาดหวังอีกดวย ดังนั้น นายจางจะตองระลึกไวเสมอวา หากสามารถสรางใหลูกจางมี
ความสุข มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานองคกรนั้น ๆ จะมีความสุขอยางยิ่ง หรือสามารถทําใหลูกจางหรือพนักงาน
ในองคกรทั้งหมดมีความรูสึกรักองคกรก็จะยิ่งทําใหขวัญและกําลังใจของลูกจางเต็มเปยมไปดวยการสรางสรรคผลงานให
ออกมาสูโลกภายนอกมากยิ่งขึ้น 

 

๖) บทสรุปวิเคราะห 
 บทความวิชาการเรื่องธรรมาภิบาลนายจางตามแนวพระพุทธศาสนาไดสะทอนมุมมองบางประการที่สามารถให
คุณคาตอการดําเนินกิจกรรมของบริษัทตาง ๆ ในประเทศใหเหมาะสมกับคําวา บรรษัทภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการ
ที่มีความถูกตอง ยุติธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบลูกนองหรือพนักงานในองคกรนั้น ๆ ใหเกิดราวฉานจะกลายเปนประเด็น
ความขัดแยงระหวางลูกจางกับนายจางซึ่งนําผลไปสูการจางใหออกจากการทํางานอยางไมเปนเรื่อง หรือในกรณีประเด็น
อ่ืน ๆ ที่บริษัทมีเหตุผลเพ่ือการเอาตัวรอดจากเหตุการณท่ีอาจจะกอความเสียหายใหแกบริษัทของตนเอง เปนตน ซึ่งหาก
ไปศึกษาและตรวจสอบกฎหมายที่วาดวยแรงงานจะพบหลายฉบับที่ระบุถึงการรับรองสิทธิประโยชนใหกับลูกจางอยาง
มากมายรวมทั้งการประนีประนอมขอพิพาทระหวางนายจางกับลูกจาง เชน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
พระราชบัญญัติแรงงานวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.๒๕๔๓พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติ
คุมครองผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ.๒๕๕๓ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑และกฎกระทรวง ระเบียบปฏิบัติ
อ่ืน ๆ อีกมากมาย รวมทั้ง พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกากําหนดงานที่ใหมีการคุมครอง
แรงงานแตกตางไปจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนตนเพราะฉะนั้น ธรรมภิบาลของนายจางจะถูก
บังคับใหปฏิบัติตามกฎหมายตาง ๆ เพ่ือปองกันการเอาเปรียบลูกจางในองคกรหรือบริษัททั่วไปแตกระนั้นความสัมพันธ
ระหวางนายจางกับลูกจางก็ยังมีปญหาในเชิงความขัดแยงอยางมากจนนําไปสูการจัดตั้ งศาลแรงงานเพ่ือทําการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนและมีคดีความตาง ๆ จํานวนมากที่รอการพิจารณาตอไป 

 การนําหลักคิดทางพระพุทธศาสนาที่ระบุถึงความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกที่สงผลตอการสรางสัมพันธภาพ
ระหวางกันซึ่งมิใชใชระบบของการระงับขอพิพาทหรือนําขึ้นสูเ วลาทีของการไกลเกลี่ยแตประการใด มุมมองทาง
พระพุทธศาสนาพยามอธิบายถึงบทบาทหนาที่ของความนายจางกับลูกจางวาตองใหความสัมพันธภาพในเชิงการปฏิบัติ
หนาที่ตามบทบาทหนาที่ของตนเองใหมีความสมบูรณมากที่สุด มีการนําหลักเมตตากรุณามาใชในการบริหารงาน มีการ
นําหลักการเวนอคติมาใชประกอบการพิจารณาคุณและโทษตาง ๆ รวมทั้งการบริหารที่มุงสูจัดการงานใหทําตามสมควร
แกกําลัง ความสามารถของลูกจาง การมอบใหคาจาง และใหรางวัล การจัดการรักษาพยาบาลการใหหยุดตามโอกาส และ
ไดของแปลกๆ พิเศษๆ มาก็แบงปนใหเปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการระบุบทบาทหนาที่ของนายจางที่มีตอลูกเพ่ือเสริมสราง
สัมพันธภาพระหวางกัน นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องพฤติกรรมของนายจาง เรื่องการการจายผลตอบแทน เรื่องสิทธิ และ
สวัสดิการตาง ๆเรื่องการเลิกจาง และเรื่องขวัญและกําลังใจของลูกจางในองคกรตาง ๆ เพ่ือใหเหมาะสมกับธรรมาภิบาล
ตามแนวพระพุทธศาสนา 
 
บรรณานุกรม 

 

บวรศักดิ์  อุวรรณโณ.การสรางธรรมาภิบาล(Good Governance) ในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, ๒๕๔๒. 



๗๘๗ 

_________.ธรรมาภิบาลในองคกรอิสระ.เอกสารประกอบการบรรยาย ๘ มิถุนายน นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา ,  
   ๒๕๔๕. 

พระมหาสุ รศั กดิ์   สุ ร เมธี .ข อควรพิ จ า รณา เกี่ ย วกั บคํ า ว า  “Governance”. [ออนไลน ] .แหล งข อมู ล  :    
   http://blog.eduzones.com/sanglam/52485  [วนัท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙]. 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘ แกไขเพ่ิมฉบับที่ ๒ ฉบับ พ.ศ.๒๕๓๔ และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.  
  ๒๕๔๔. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๙. 

สํานักงานศาลยุติธรรม.“รายงานสถิติคดีของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖”.กรุงเทพมหานคร: ศาล
ยุติธรรม, ๒๕๕๖. 

เอสซีจี, คูมือบรรษัทภิบาลเอสซีจี, [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://www.scg.co.th/pdf/th/CG_th.pdf [วันที่ ๒๕  
   มกราคม ๒๕๕๙]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘๘ 

 

ทุนพระพุทธศาสนาในการพัฒนาอาเซียน 

 
ประสิทธิชัย  มหายศ 

วิทยาลัยสงฆนครนาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

E-mail :LBPAJ.999@hotmail.com  
 
บทคัดยอ 
  
 ประเทศสมาชิกของอาเซียนมีทุนที่สําคัญอยูมากมาย อาทิ ทุนดานเศรษฐกิจมีพืชพันธที่อุดมสมบูรณเต็มไปดวย
วัตถุดิบมีสภาพพ้ืนที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตทําใหเปนที่สนใจของชาวตางชาติที่พรอมจะเขามาลงทุนหรือแมแตเขามา
พักอยูอาศัยเมื่อมีสิ่งบวกยอมที่จะมีสิ่งลบตามมา เชน ดานสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรอยางไมถูกตอง และละเมิด
สิทธิของบุคคลอ่ืน ลวนเกิดมาจากประชาชนของแตละประเทศขาดหลักธรรมที่ชวยใหตนเองรูตนเองดังนั้นทุนอีกทุนที่
สําคัญที่อาเซียนจะขาดไมได คือทุนทางพระพุทธศาสนาโดยประเทศสมาชิกที่นับถือพระพุทธศาสนาตองใหความสําคัญ
และสนันสนุนใหประชาชนที่เปนพุทธศาสนิกชนมีการศึกษาปฏิบัติและเผยแผหลักธรรมใหตนเองสามารถสัมผัสผลไดและ
ชวยกันเผยแผใหกวางไกล เพราะพระพุทธศาสนาหลักคําสอนของพระพุทธเจาซึ่งเปนระบบแนวทางการดําเนินชีวิตที่
ถูกตองของมนุษยเพื่อใชแกปญหาและการพัฒนาชีวิต  
 
คําสําคัญ: ทุนพระพุทธศาสนา, การพัฒนา, อาเซียน 

 
Apstract 

ASEANmembercountrieshavesignificant capital remains abundant suchEconomic Capital There are plants that are 
rich with material.Have conditions suitable for living. To be of interest to foreigners.Ready to invest. Or even into the living 
room.When there is something positive that will inevitably have negative consequences.Such as environmental and resource 
incorrectly. And violate the rights of others. Are born from citizens of countries lacking principles that allow self-aware self so 
thatVenture capital is another key ASEAN indispensable is Capital Buddhism Member States by the Buddhists.Be featured and 
Noonan support people are Buddhists.Educated Practice and propagate principles Can expose themselves to work and help 
spread far and wide.Because Buddhism The doctrine of the Buddha This is the correct way of life of human beings.To solve 
problems and improve their lives. 
 
Key words:Capital BuddhismdevelopmentASEAN 
 
 
บทนํา 

อาเซียนเปนการรวมตัวกันเพ่ือสงเสริมความรวมมือทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สงเสริมสันติภาพ และ
ความมั่นคงของภูมิภาค สงเสริมความรวมมือระหวางอาเซียนกับตางประเทศ และองคกรระหวางประเทศ รวมไปถึงเพ่ือ
ประโยชนในการพัฒนาศักยภสพในการรวมมือกับปญหาและความทาทาย ตลอดจนสรางความแข็งแกรง และอํานาจตอรอง



๗๘๙ 

กับประเทศสมาชิกผูนํา๑สิ่งเหลานี้ถือวาเปนสิ่งที่ดีในการที่จะพัฒนาอาเซียนใหกาวไกล เพราะอาเซียนมีทุนที่ตางประเทศ
ตองการ แตอาเซียนจะไปไดไกลและประชาชนในอาเซียนจะมีความสุขนั้น ทุนที่สําคัญที่อาเซียนขาดไมได คือ ทุนทาง
พระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนานั้นถือเปนมรดกท่ีล้ําคาของชาวพุทธ เปนศาสนาที่แทจริง ถูกตอง และตั้งอยูบน
พ้ืนฐานของความเปนจริงที่เรียกวา สัจจะธรรม เปนแสงสวางนําทางใหไปสูทิศทางที่ดีงาม สรางความผาสุกและความ
เจริญรุงเรืองใหกับคนและสังคม โดยประชาชนในอาเซียนที่เปนชาวพุทธตองศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรม พรอมกันนั้นตอง
ชวยกันใหพระพุทธศาสนาแผขยายไปในภูมิภาคนี้ ซึ่งประกอบดวย ๑๐ ประเทศ ไดแก บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโอนี
เซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สังคโปร ไทย และเวียดนาม และยังรวมถึงประเทศคูคาของอาเซียน ใหไดมากที่สุด 
เหมือนปฎิญญาวาดวยการปฏิบัติ โดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนได ยืนยัน 

เจตนารมณของตนที่จะหลอหลอมและพัฒนามิตรภาพและความรวมมือที่มีอยูระหวางประชาชนและรัฐบาลเพ่ือมุงสงเสริม
หุนสวนในศตวรรษที่ ๒๑ ของความเปนเพ่ือนบานที่ดีและไววางใจกัน รับรูถึงความตองการที่จะสงเสริมสภาพแวดลอมที่สันติ
เปนมิตร และสมานฉันทในทะเลจีนใตระหวางอาเซียนและจีน เพ่ือเสริมสรางสันติภาพ เสถียรภาพการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และความเจริญรุงเรืองในภูมิภาค ใหคําม่ัน ที่จะเสริมสรางหลักการและวัตถุประสงคของแถลงการณรวมของการ
ประชุมประมุขแหงรัฐ/หัวหนารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. ๑๙๙๗ 
ปรารถนา ที่จะเพ่ิมพูนเงื่อนไขที่เอ้ืออํานวยตอการแกไขปญหาความแตกตางและความขัดแยงระหวางประเทศที่เกี่ยวของที่
ถาวรและสันติ๒ 

เมื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียนพบวายังมีปญหาที่ขัดตอเปาหมาย และเปนปญหาที่กระทบภาพลักษณ และ
ความนาเชื่อถือของอาเซียนและอาจเปนอุปสรรคตอการสรางบทบาทนําของอาเซียนในอนาคต ปญหาหลักที่อาเซียนถูก
วิจารณจากภายนอกมาโดยตลอด ไดแก ปญหาดานเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน เชนในประเทศพมาที่ประชาชนบางสวน
ยังถูกกําจัดสิทธิ สงผลใหไมไดรับการคุมครองใด ๆ เปนการที่ผูนําปฏิบัติไมเปนธรรมและละเมิดสิทธิมนุษยชนปญหาดาน
สิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรอยางไมถูกตอง ในภูมิภาคนี้ถือเปนทําเลทองในดานทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดม
สมบูรณ แตประชาชนหรือผูที่มีอิทธิพลแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเอง หรือพวกพองตนเองจากทรัพยากรเหลานี้ 
ปญหาการทุจริต คอรัปชั่น ขาดความโปรงใสในการทํางาน ปญหาความสัมพันธภายในของประเทศสมาชิกปญหาชองวาง
ทางเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียน และปญหาจากอิทธิพลของประเทศนอกกลุม ซึ่งปญหาเหลานี้ ตองยอมรับวาอาเซียน
ยังขาดการนําทุนที่มีอยูแลวในบางประเทศ และเปนทุนที่สําคัญ  คือ ทุนทางพระพุทธศาสนาที่ตองนํามาปฏิบัติถึงจะเห็น
ผลและสามารถแกปญหาเหลานี้ได 

ทุน (Capital)อาเซียนมีทุนหลาย ๆ ทุน ซึ่งแตละทุนสามารทําใหอาเซียนเปนที่รูจัก และตองการเขามามี
ความสัมพันธของนานาประเทศ ทุนเหลานั้น ประกอบไปดวย ทุนดานการคา ซึ่งประเทศในอาเซียนตั้งอยูระหวางอินเดียกับ
จีน จึงเปนทางผานของพวกพอคาและนักเดินทางที่จะไปจีน หรืออินเดีย เปรียบเสมือนตลาดนัดสินคาระหวางเอเชีย
ตะวันตก-ออก กับทําใหเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนศูนยกลางการคา ทุนดานเศรษฐกิจ มีพืชพันธธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ
เต็มไปดวยวัตถุดิบที่ยุโรปตองการ เชน ขาว ไมสัก เครื่องเทศ ยางพารา พวกแรธาตุตาง ๆ ทุนดานวัฒนธรรม เปนแหลงรับ
วัฒนธรรมศาสนาและวัฒนธรรมผสมจีนอินเดีย และยังไดรับอิทธิพลทางศิลปกรรมและวรรณคดีรวมอยูดวยซึ่งทุนเหลานี้ยอม
ทําใหตางชาติ หรือแมแตสมาชิกในอาเซียนเองเขามาตั้งถิ่นฐาน และแสวงหาผลประโยชน จึงทําใหพระพุทธศาสนาเปนทุนที่
อาเซียนตองมีเพ่ือเปนภูมิคุมกัน จากการเห็นแตประโยชนเพียงเล็กนอย และเสียประโยชนสวนใหญไป โดยตองพัฒนา
ประชาชนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งตองปฏิบัติตามลําดับ คือ ตองศึกษา ตองปฏิบัติและตองเผยแผปกปอง 
พระพุทธศาสนา และใหเปนศูนยกลางในอาเซียน 
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๗๙๐ 

มนุษยถือเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดเพราะมนุษยสามารถสรางนวัตกรรมใหมๆออกมาสูสังคมไดในการบริหารงาน
องคการจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยของตนเองโดยการเพ่ิมศักยภาพใหสูงขึ้น๓การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย สามารถพัฒนาไดทั้งในระดับปจเจกบุคคลและในระดับองคการองคการและบุคคลที่ทําหนาที่การพัฒนาจึง
จําเปนตองทําการศึกษามรรควิธี (Means) เพ่ือกําหนดแนวทางไปสูเปาหมายสุดทาย (Ends) นั่นคือความสําเร็จอยางมี
คุณภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงตองศึกษาองคความรูตาง ๆที่เก่ียวของไมวาจะเปนการเรียนรูกรอบแนวคิดตัวแบบ
กระบวนการรูปแบบกิจกรรมขั้นตอนการปฏิบัติอยางถองแททั้งนี้เพ่ือปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไดในทุก
สถานการณ ในขณะที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสามารถนําเอาหลักพระพุทธศาสนามาปรับใชไดเพราะมีอิทธิพลตอการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย และพระพุทธศาสนามีความสัมพันธกันกับวิถีชีวิตมนุษยอยางแนบแนนนับแตสมัยพุทธกาลจนถึง
ปจจุบัน จึงถือไดวา การพัฒนามนุษย คือ การกอใหเกิดสิ่งแวดลอมในองคการที่มีประสิทธิภาพ คือ มีความยุ ติธรรม มี
ความสามารถในการทํางาน มีความสามารถในการปรับตัว๔ดัง Gilley, Eggland, And Maycunich๕กลาววา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการที่เปนไปเพ่ือการเรียนรู การเพ่ิมผลงาน และการเปลี่ยนแปลงของมนุษย โดยผาน
กิจกรรมความคิดริเริ่มและกิจกรรมทางการบริหาร ทงัที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน 
ศักยภาพในคนรวมทั้งความพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว 
 ทฤษฎีที่สามารถนํามาอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทฤษฎี๓ทฤษฎีหลักไดแก
ทฤษฎีจิตวิทยา  (PsychologicalTheory) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร  (Economic Theory) และทฤษฎีระบบ  (System 
Theory) ซึ่งทั้ง๓ทฤษฎีเปรียบเสมือนขาของมานั่งที่ตองตั้งอยูบนจริยธรรม (Ethics) ซึ่งแตละขาของทฤษฎีจะตองบูรณา
การเขาดวยกันเพ่ือเปนฐานใหกับทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสําหรับแนวทางเลือกเชิงทฤษฎีคว ามสําคัญของ
พระพุทธศาสนา๖สามารถนําเอาหลักการเชิงพุทธศาสนาไปบูรณาการรวมกับทฤษฎี ๓ ขา ไดอยางลงตัว กลาวคือ 
หลักการเชิงพุทธสอนใหดูจิต คํานึงถึงความรูสึก ของมนุษยซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีจิตวิทยา พุทธศาสนาสอนใหอยาอยู
ดวยความประมาทดังนั้นใหตระหนักเสมอวาชีวิตตองดําเนินไปอยางมีสติมีปญญาพิจารณาสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยาง
ระมัดระวังสอดคลองกับทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่มุงเนนการดําเนินการสิ่งใด ๆก็ตามตองมีความคุมคาลดความเสี่ยงในการ
ดําเนินการหรือลงทุนซึ่งนั่น ก็คือ “ความไมประมาท” สวนแนวทางสุดทาย คือพุทธศาสนาสอนใหเดินทางสายกลางสอน
ใหรูเหตุรูผลรูปจจัยและรูแนวทางแกไขปญหาตาง ๆจึงสอดคลองกับทฤษฎีระบบเพราะมีองคประกอบคลายคลึงกัน
กลาวคือปจจัยนําเขากระบวนการปจจัยนําออกและสะทอนผลกลับ  

พระพุทธศาสนามีความคิดพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนามี ๔ อยางคือ ๑.พระพุทธศาสนามองวา สิ่งทั้งหลายทั้ง
ปวงเปนธรรมชาติที่มีอยูและเปนไปตามธรรมชาติในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยและมนุษยก็เปนสวนหนึ่งในระบบ
ความสัมพันธแหงเหตุปจจัยของธรรมชาตินั้น เมื่อธรรมชาติเปนระบบความสัมพันธของเหตุปจจัย มนุษยซึ่งเปนธรรมชาติ
สวนหนึ่งดวย ก็จึงเปนสวนหนึ่งอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยที่เปนองครวมอันนี้ การที่สิ่งทั้งหลายเปนไปตาม
เหตุปจจัยนี้ เราเรียกวาความเปนไปตามกระบวนการของเหตุปจจัย โลกทั้งโลก จักรวาลทั้งจักรวาล เปนระบบ
ความสัมพันธแหงเหตุปจจัยทั้งสิ้น เมื่อมนุษยมาเปนพวกหนึ่งหรือประเภทหนึ่งอยูในระบบนี้ มันก็อยูในระบบ
ความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนี้ดวย จะเรียกวาเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติหรือไมเปน ก็เปนไปโดยอัตโนมัติเทานี้ 
 ๒. ในเมื่อมนุษยอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ ชีวิตและการกระทําของมนุษย ก็ยอม
เปนไปตามระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนั้น เพราะฉะนั้น มนุษยทําอะไรขึ้นมา ก็มีผลในระบบเหตุปจจัยนี้ กระทบตอ
สิ่งภายนอกบาง กระทบตัวเองบาง และในทํานองเดียวกัน สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอก ก็มีผลกระทบตอตัวมนุษยดวย คือทั้งใน

                                         

๓ศิริพงษเสาภายน. การวิจัยทางการศึกษา, พิมพครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : บุค พอยท, ๒๕๕๓), หนา ๔๒. 
๔ชาญชัย อาจินสมาจาร, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : มปพ., มปป.), หนา ๓๒. 
๕Gilley, J.W. Eggland, S.A. &Maycunich, A.M. Principle of Human Resource Development. Cambridge, ( M. 

A.: Perseus, ๒๐๐๒), p. ๓๑. 
 ๖Swanson, R. A. & Holton III, E. F.,Foundations of Human Resource Development,(San Francisco:Berrett-Koehler, 
๒๐๐๑), p. ๑๒. 



๗๙๑ 

มุมกิริยาและปฏิกิริยา ตัวเองทําไปก็กระทบสิ่งอ่ืน สิ่งอ่ืนเปนอยางไรก็มากระทบตัวเอง ขอสําคัญคือมองไปใหครบตลอด
ทั่วระบบความสัมพันธนี้ วาชีวิตและกิจกรรมการกระทําของตนเอง ทั้งเปนไปตามระบบเหตุปจจัยแลวก็ทําใหเกิดผลตาม
ระบบเหตุปจจัยนั้นดวย 

 ๓. มนุษยเปนสัตวที่ฝกได และตองฝก ทางพระเรียกวาเปนทัมมะ คือเปนสัตวที่พัฒนาได ขอนี้ถือวาเปน
ความคิดรากฐานที่สําคัญที่สุด การเกิดระบบจริยธรรมในพระพุทธศาสนาขึ้นมาก็เพราะถือวามนุษยเปนสัตวที่ฝกไดและ
ตองฝก หลักนี้เปนแกนสําคัญของจริยธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งทําใหจริยธรรมมีความหมายเทากับการศึกษา และ
เพราะเหตุที่มนุษยเปนสัตวที่ฝกฝนพัฒนาได จริยธรรมจึงเปนระบบที่มีความประสานกลมกลืน เชนทําใหจริยธรรมกับ
ความสุข เปนสภาพที่พัฒนาไปดวยกันไดหรือเปนจริยธรรมแหงความสุข หลักการนี้ถือวา ความประเสริฐของมนุษยอยูที่
การฝกฝนพัฒนา ถาไมพัฒนาแลวมนุษยไมประเสริฐ และมนุษยนั้นเมื่อพัฒนาแลวสามารถเขาถึงอิสรภาพและความสุขได
จริงอันนี้เปนขอยืนยันของพระพุทธศาสนาวา มนุษยเปนสัตวที่พัฒนาไดจนประเสริฐสุดเขาถึงอิสรภาพและความสุขไดจริง 
 ๔. ความสามารถของมนุษยที่พัฒนาแลวอยางหนึ่ง คือการทําใหความแตกตาง กลายเปนความประสานเสริม
เติมเต็มกลมกลืนซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดความสมบูรณและดุลยภาพ เมื่อมนุษยยังไมพัฒนา ทําใหเกิดความแตกตางเปน
ขัดแยง หรือเกิดความสับสนแลวความแตกตางก็กลายเปนความขัดแยง ศักยภาพของการพัฒนาคือการทําใหคนสามารถ
ทําใหความขัดแยงมีความหมายเปนความประสานเสริม การพัฒนามนุษยอยางนี้จะตองมาประยุกตเขากับการแกปญหา
สภาพแวดลอมทั้งหมด๗ 

การจะพัฒนาอาเซียนนั้นทุนสําคัญ คือ พระพุทธศาสนา ซึ่งประชาชนสวนใหญจําเปนที่จะตองศึกษา ปฏิบัติ และ
เผยแผปกปอง ทําใหพระพุทธศาสนากลายมาเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียนใหไดเพ่ือความกาวไกล และมั่นคง ดัง
ภาพที่ ๑ 

 

 
 

แผนภาพที่ ๑ หลักการปฏิบัติตามพระพุทธศาสนา 
 

๑. การศึกษา: พระพุทธศาสนาเปนศาสตรแหงการศึกษา  

                                         

๗พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม, พิมพครั้งที่ ๖.(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ บริษัท 
สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๙), หนา ๖๕. 

พระพุทธศาสนา
ในอาเซียน

ศึกษา 

ปฏิบัติ

เผยแผ

ปกปอง



๗๙๒ 

พระพุทธศาสนาเชื่อวามนุษยทุกคนมีศักยภาพที่จะสามารถฝกฝนและพัฒนาไดแตในกระบวนการพัฒนาตนนั้น 
จะตองอาศัยองคประกอบอ่ืนๆ เปนตัวสนับสนุนในเบื้องตนอีกดวยจึงจะสําเร็จไดดวยดี องคประกอบนี้เรียกวา“บุรพภาค
แหงการศึกษา” มีอยู ๒ ประการ ดังนี้ 

๑. องคประกอบภายนอก หรือการมีเงื่อนไขภายนอกไขภายนอกที่สนับสนุนใหการพัฒนาตนเองเปนไปดวยดี 
เชน ไดรับการถายทอดการสั่งสอนอบรมที่ดีจากพอแม ครูบาอาจารย เพ่ือนที่ดีรวมไปถึงหนังสือ สื่อมวลชน และ
วัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งไดใหขาวสารและความรูที่ถูกตอง ใหทัศนคติอันดีงาม เหลานี้ถือวาเปนสภาพแวดลอมทางสังคมที่ดี
ซึ่งองคประกอบภายนอกนี้เรียกวา“ปรโตโฆสะ” 

๒. องคประกอบภายใน หมายถึง ตัวผูศึกษาอบรมเองจะตองเปนคนรูจักคิด รูจักพิจารณารูจักใชเหตุผลในการ
ดําเนินชีวิต ใชความคิดอยางถูกวิธี คิดเปน คือมองสิ่งทั้งหลายตามหลักของเหตุผล แยกแยะสิ่งนั้นๆ หรือปญหานั้น ๆ 
ออกใหเห็นตามสภาวะและความสัมพันธแหงเหตุปจจัย องคประกอบนี้เรียกวา “โยนิโสมนสิการ” 

หลักการศึกษาตามแนวพุทธศาสนานั้น บุคคลยังตองเปนผูเรียนรูหรือตองศึกษาตลอดเวลา ตราบใดที่ยังไมบรรลุ
ถึงความสมบูรณดวยศีล สมาธิ ปญญา และวิมุติ(เสขะ) พระพุทธศาสนาจึงกลาวถึงการศึกษา “ตลอดชีวิต” (สิกขาสาชีพ) 
มานานแลว ตราบใดที่ยังไมบรรลุเปาหมายสูงสุดของชีวิต คือบรรลุเปนพระอรหันต บุคคลนั้นก็ยังไมจบการศึกษา 
(อเสขะ) คําวา นักปราชญ (พหูสูตร) ก็ดี“ผูมีการศึกษาดี”(สุสิกขิตะ) ก็ดี “ผูเชี่ยวชาญ”ก็ดี ไมใชเปนสิ่งที่พึงประสงคที่
แทจริง (อานิสงส) ของการศึกษาในทัศนะของพระพุทธศาสนาตัวอยางพระอานนทเถรเจาทานไดปรารภกับตัวทานเองวา
“เรายังเปนเพียงนักเรียน (เสขะ) ผูซึ่งยังตองทํางานใหสมบูรณ และพระศาสดาพระองคผูทรงเมตตานุเคราะหเรา กําลังจะ
ปรินิพพาน”๘ทั้งที่พระอานนทเปนผูเชี่ยวชาญดานวิชาการ (academic expert) บาลีใชคําวา สุเมธะ เปนนักปราชญผูมี
ความรูดี ทานก็ยังเห็นวา ทานเปนนักเรียน (เสขะ) ยังไมจบการศึกษา (อเสขะ) แมเปนพระอรหันต ก็ยังตองรูขาวสาร
ขอมูลที่จําเปนอยูการศึกษาตามหลักการทางพระพุทธศาสนาจะตองคอย ๆ พัฒนาจากข้ันตนไปสูขั้นสูงสุด เหมือนกับการ
ขึ้นบันได หรือเหมือนกับการสอนนับเลข วิธีการนี้พระพุทธเจาทรงเรียกวา อนุบุพฺพสิกขา (ใหศึกษาไปตามลําดับขั้น) อนุ
ปุพฺพกิริยา(ใหกระทําไปตามข้ันตอน) และ อนุปุพฺพปฏิปทา (ใหดําเนินไปตามข้ันตอน)๙ 

ขั้นตอนในการใหการศึกษาแบงเปน ๕ ขั้นตอนดังนี้ 
๑. ทรงแนะนําใหเปนผูมีศีล สํารวมในพระปาฏิโมกขสมบูรณดวยอาจาระและโคจร เห็นความนากลัวในโทษสัก

วาเล็กนอยสมาทาน (รับ) ศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย (ปาฏิโมกขสังวร) 
๒. เมื่อผูเรียน มีความรู และปฏิบัติไดตามขอแรกแลว ทรงแนะนําใหสูงอีกขั้นหนึ่ง คือ ใหสํารวมอินทรีย ไดแก ตา 

หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไมรับอารมณดวยการรวบถือ (อนิมิตตัคคาหี) หรือแยกถือ (อนุพยัญชนัคคาหี) แตใหพิจารณารับโดย
การรูเทาทันถึงขั้นขมอภิชฌา (ความยินดี) และโทมนัส (ความยินราย) ได (อินทรียสังวร) 

๓. เมื่อผูเรียนผานขั้นที่สองแลว ทรงแนะนําใหสูงขึ้นไปอีกข้ัน คือ ใหรูจักประมาณในการกิน กินโดยใชสติปญญา
พิจารณาอยางแยบคาย ไมบริโภคดวยความสนุกสนานมัวเมา หรือเพ่ือประดับตกแตงใหผิวพรรณเปลงปลั่ง อวนพี แต
บริโภคเพ่ือใหชีวิตดํารงอยูได เพ่ือประพฤติพรหมจรรย (การศึกษา) เปนตน (โภชเนมัตตัญุตา) 

๔.เมื่อปฏิบัติขั้นที่สามแลว ทรงแนะนําใหสูงขึ้นไปอีก คือ ใหมีความเพียรตลอดเวลา (ชาคริยานุโยค) และใหมี
สติสัมปชัญญะในทุกอิริยาบถ ไมวาจะยืน เดิน นั่ง นอน (สติสัมปชัญญสมันนาคตะ) 

๕. เมื่อผูเรียนผานขั้นที่สี่ไปแลว ทรงแนะนําใหสูงขึ้นไปอีก คือใหพอใจอยูในเสนาสนะอันสงัด ไมคลุกคลีดวยหมู
คณะใหเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกําจัดนิวรณจนสามารถหลุดพนจากกิเลส(วิวิตตเสนาสนะ) 

 

                                         

๘ที.มหา. ๑๐/๒๐๗/๑๕๔. 
๙ม.อุปริ. ๑๔/๙๔/๑๑๑. 

 



๗๙๓ 

 
กระบวนการของการศึกษาตามแนวพุทธศาสนาเรียกวา”ไตรสิกขา”๑๐เปนกระบวนการมุงฝกอบรมและพัฒนา

มนุษยทุกคนทุกระดับ โดยพิจารณาสวนประกอบทั้ง ๓ สวนในตัวมนุษย คือ ทั้งกาย จิต และปญญา เพ่ือใหรูจักดําเนินชีวิต
และกระทํากิจตาง ๆ เพ่ือประโยชนทั้งปจจุบันและอนาคต ทั้งตอบุคคลอื่น ๆ ตลอดจนสรรพสิ่ง เพ่ือชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกัน
และกัน คือ  

๑. อธิศีลสิกขา คือ การฝกปรือใหเกิดมีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชวใหเจริญงอกงามข้ึนจนมีความ
พรอมทางดานความประพฤติ และความมีระเบียบวินัยที่ดีงาม  

๒. อธิจิตฺตสิกขา คือ การฝกปรือใหเกิดมีสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิใหเจริญงอกงามจนมีความพรอม
ทางดานคุณธรรม มีคุณภาพจิต สมรรถภาพจิตและสุขภาพจิตที่ดี  

๓. อธิปฺญาสิกขา คือการฝกปรือใหเกิดมีสัมมาทิฐิ และสัมมาสังกัปปะใหเจริญงอกงามจนมีความพรอมทางดาน
ปญญา และรูจักคิดเปน แกปญหาเปน 

ดังนั้น ประชาชนในอาเซียนตองฝกอบรมตนหรือพัฒนาตน ตามหลักพระพุทธศาสนาแบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ 
๑. การพัฒนากาย คือ การรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง มีสุขภาพดี มีความเปนอยูที่ถูกสุขลักษณะ รวมไปถึงการรูจัก
ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมทางวัตถุไดอยางถูกตองและเกิดประโยชนดวย  ๒. การพัฒนาศีล คือ การควบคุมกาย วาจา 
ไมใหมีพฤติกรรมออกมาในทางเบียดเบียนตนเองและคนอ่ืน ๓. การพัฒนาจิตใจ คือ การทําจิตใจใหมีคุณสมบัติที่ดีงาม
พรั่งพรอมใน ๓ ดาน คือ ๓.๑ ดานความดี เชน มีเมตตา มีความรัก ความเอ้ือเฟอเผื่อแผมีความเปนมิตรไมตรีตอคนรอบ
ขาง มีความกรุณาคิดชวยเหลือเมื่อเห็นคนอ่ืนมีความทุกข มีความกตัญณู มีสัมมาคารวะ เปนตน ๓.๒ ดานความแข็งแกรง 
เชน มีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวแนวแนตอเปาหมายที่วางไว มีสติ (รูจักยับยั้งชั่งใจ) มีวิริยะ (ความพากเพียร) มีขันติ (ความอดทน) 
มีสมาธิ (ความตั้งมั่นแหงจิต) มีสัจจะ (ความจริง) ๓.๓ ดานความสุข เชน จิตใจมีความสดชื่นราเริงเบิกบาน สะอาด สงบ 
ปลอดโปรง มีปติปราโมทย ไมเครียด ไมกระวนระวาย ไมขุนมัวหมองเศรา ๓.๔ การพัฒนาปญญา คือ การรูจักเพ่ิมความรู
ความเขาใจใหแกตัวเอง เริ่มตั้งแตรูจักเรียนรูศิลปวิทยาที่ดี มีประโยชนสําหรับการดํารงชีวิต เปนผูขวนขวายใครเรียนรูสิ่ง
ตางๆ อยูเสมอ เพ่ือกาวใหทันความเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนรูจักคิด รูจักวินิจฉัย รูจักใชปญญาในการแกไขปญหา
ชีวิตดานตาง ๆ  

 

๒. ปฏิบัติ : พระพุทธศาสนาเขาถึงดวยการปฏิบัติตาม 

                                         

๑๐พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๒๘. 

แผนภาพที่ ๒ การศึกษาทางพระพุทธศาสนา

อธิปั�ฺญา

สิกขา 

อ ธิ จิ ตฺ ต
สิกขา

อธิศีล
สิกขา

อธิปั�ฺญา

สิกขา 



๗๙๔ 

 การพัฒนาสังคมตามหลักพระพุทธศาสนา ถือการพัฒนาคนเปนแกนกลาง และการพัฒนาคนนั้น  ก็เริ่มตนที่
ฐาน คือ การพัฒนาความเปนมนุษย ซึ่งเปนสาระสวนแกนแทพระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคมควบคูกันไป และเปน
ปจจัยตอกันโดยคํานึงถึงธรรมชาติแวดลอมพรอมไปดวยตามหลักการที่จัดวางไวเปนระบบอยางครบถวนชัดเจน ๑๑การ
ปฏิบัติตามหลักธรรมและพิธีกรรมทางศาสนาเปนการใหพุทธศาสนิกชนที่ดีนั้น ไมเพียงแตจะตองมีความรู เกี่ยวกับ
หลักธรรมคําสอนเทานั้น แตจะตองปฏิบัติตน ตามหลักธรรมคําสอนไดอยางแทจริง ซึ่งจะชวยใหการดําเนินชีวิตเปนไป
อยางสงบสุข สวนการปฏิบัติตนตามพิธีกรรมทางศาสนานั้น จะชวยสงเสริมใหจิตใจของผูปฏิบัติ เกิดความเลื่อมใสศรัทธา
และมีแนวทางในการปฏิบัติ โดยเขาใจจุดมุงหมายของพิธีกรรมตาง ๆ อยางถองแทการปฏิบัติตามพิธีกรรมดังกลาว จึง
ชวยเสริมใหสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนไดงายขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๓ จุดมุงหมายของการศึกษาหลักธรรมกับชีวิตเพ่ือบรรลุบันได ๔ ขั้น 
การสรางความตระหนัก (Awareness) หรือ การปลุกเตือนสติใหเกิด ความสํานึก เห็นคุณคา และความสําคัญ

ของหลักธรรม ที่ตองนํามาใช  ในการดําเนินชีวิตตลอดไปการใชความพยายาม (Attempt) ที่จะแนะนําใหรูจัก และเขาใจ
ความหมาย จุดมุงหมาย และประโยชนของหลักธรรม แตละเรื่องและเลือกปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสม 

การปฏิบัติตามหลักธรรม (Achievement) โดยการนําหลักธรรม ไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และการเห็นผลของ
การปฏิบัต  ิที่ถูกตองวาเปนอยางไร และโทษของการปฏิบัติผิด เปนอยางไร สรุปวาเปนการนําหลักธรรมมาใชใหเกิด
ประโยชน แกชีวิตจริงใหได 

การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต (Apply)โดยนําหลักธรรม ที่ตนปฏิบัติไดผลดีแลว ไปเผยแพร   แบงปน 
ถายทอดใหคนใกลชิด และชักชวนเพ่ือนมนุษย ในสังคมใหปฏิบัติตามเพ่ือความดีงาม ความสงบสุขที่แทจริงของคนใน
สังคม  
 

๓. เผยแผปกปอง: พระพุทธศาสนาจะกวางไกลและย่ังยืน 

 พระพุทธศาสนามีความเปนมาอยางยาวนานนับแตสมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจา ทรงประทานการอุปสมบท
แกพระอัญญาโกณฑัญญะ ถือวาเปนการสืบศาสนทายาทเปนครั้งแรก และทรงประกาศความจริงแหงชีวิตดวยการแสดง
พระธรรมจักกัปปวัตนสูตร เปนปฐมฤกษแหง การประกาศพระพุทธศาสนา ณ ปา อิสิปตนมฤคทายวัน หลังจากนั้นทรงสง
พระสาวกไปประกาศพระสัทธรรมดวยพระพุทธดํารัส วา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพ่ือประโยชน 
และความสุขแกชนหมูมากเพ่ืออนุเคราะหโลกเพ่ือประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกพวกทวยเทพและมนุษย อยาไปโดย
ทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องตน มีความงามในทามกลาง และความงามในที่สุด จงประกาศ
พรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ และพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณครบถวน๑๒ 

การประกาศพระพุทธศาสนา หมายถึง ศาสนทายาทและประชาชนไดรับทราบในทุกวิธี ๆ ที่ไมขัดตอพระธรรม
วินัย โดยมุงเนนใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจในหลักธรรมแลวนอมนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ไดแกการเทศนา 

                                         

๑๑พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : เรือนแกว, ๒๕๔๖), หนา ๑-๒. 
๑๒วิ.ม. ๔/๓๒/๔๐. 

 ประยุกตใช ถายทอดแบงปน 
(Apply) 

3. ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
หลักธรรม (Achievement) 

1. การปลูกเตือนสติใหสํานึกเห็นคุณคาความสําคัญในหลักธรรมที่ตองนํามาใชในการดําเนินชีวิต 
(Awareness) 

2. การศึกษาทําความเขาใจความหมายและจุดมุงหมายของธรรมแตละเรื่อง 
(Attempt) 

การสรางความตระหนัก (Awareness) 

การใชความพยายาม (Attempt) 

การปฏิบัติตามหลักธรรม (Achievement) 



๗๙๕ 

การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ตาง ๆ ทั้งในวัดและนอกวัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการเผยแผธรรมหรือตองการให
ประชาชนไดเขาวัดปฏิบัติธรรม หรือมุงเนนสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ไดรับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา การดําเนินการ
ใด ๆ ของภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนาที่เปนไปเพ่ือการเผยแผธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัดและนอกวัด ชื่อวาเปน
ภารกิจดานการเผยแผทั้งสิ้น๑๓ 

 การที่จะใหพระพุทธศาสนายั่งยืนนั้น ศาสนทายาทคือ ประชาชนที่นับถือพระพุทธศานาตองชวยแผยแผ กอนที่จะ
ถึงการเผยแผนั้นตอง มีการศึกษาเพ่ือความเขาใจ และสามารถนํามาปฏิบัติใหไดสัมผัสผล แลวจึงจะสามารถเผยแผไดอยาง
ถูกตองตามหลักของพระพุทธศาสนา โดยการเผยแผนั้นไมเฉพาะเจาะจงแตพระภิกษุ สามเณร แตยังรวมไปถึงประชาชนที่
เขาใจและสัมผัสถึงคุณคาอันหาสิ่งอ่ืนเปรียบมิไดเผยแผพระพุทธศาสนา เพ่ือใหผูอ่ืนรูและเขาใจหลักคําสอนของศาสนาให
ถูกตอง แตกอนจะเปนผูที่เผยแผพระพุทธศาสนาได พุทธศาสนิกชนผูนั้นจะตองปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกท่ีดีเสียกอน ผล
จากการเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีจะทําใหจิตใจสงบ หนาตาแจมใส ใครพบเห็นก็สรรเสริญยกยอง และทําใหผูอ่ืนชื่นชมวา การ
ที่เปนคนดีนั้น เปนผลมาจากการเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีนั่นเอง ก็เทากับเปนการเผยแผคุณความดีของพระพุทธศาสนา ใหแผ
กระจายออกไปปกปองพระศาสนา กระทําไดโดยการรักษาและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหมีความมั่นคง ซึ่งสามารถทําได
โดยมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางจริงใจ ปฏิบัติตามคําสอนอยางสม่ําเสมอและเครงครัด โดยพยายามใหคนทั่วไป
เขาใจ และทราบวา แกนแทของศาสนาอยูตรงไหน 

 

บทสงทายวาดวยเรื่องทุนพระพุทธศาสนาในการพัฒนาอาเซียน    

       ทุนพระพุทธศาสนา คือ หลักคําสอนของพระพุทธเจาซึ่งเปนระบบแนวทางการดําเนินชีวิตที่ถูกตองของมนุษย
เพ่ือใชแกปญหาและการพัฒนาชีวิต สังคมและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวเนื่องกับมนุษย เปนหลักคําสอนที่สําคัญ มีความโดดเดน
เปนการเฉพาะที่ศาสนิกพึงทําความเขาใจอยางถองแทเพ่ือที่จะเกิดความมั่นใจและสามารถนํามาประยุกตใชกับการดําเนิน
ชีวิตไดอยางถูกตองตามเจตนารมณของพระพุทธองค ที่มีมหากรุณาคุณตอสรรพสัตวทั้งปวง  โดยมีหลักการสําคัญของ
พระพุทธศาสนา ดังปรากฏในแผนภาพที่ ๓  
 

 

                                         

๑๓กรมการศาสนา กระทรวงการตางประเทศ, คูมือการบริหารและการจัดการวัดฉบับยอ. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพการศาสนา, ๒๕๔๒), หนา ๑๙. 

ทนุ
พระพทุธศาสนา 

เชื!อมั!นในศักยภาพ
มนษุย์ในการพฒันา

ตนเอง
หลกัการและวิธีการ
ตามหลกัเหตุผล

มีหลกัการสากล

คําสอนเป็นทางสาย
กลาง

เป็นอเทวนิยม

สอนหลักอนัตตา

ให้ความสําคัญทั งแก่
ปัจจัยภายในและ

ภายนอก

๘. ส่งเสริมสันติสุข
ส่วนบุคคลและ

มวลชน

ให้เห็นความจริงแท้
ของทุกข์และความ

ดับทุกข์

เข้าใจหลักการแห่ง
เหตุปัจจัยของสรรพ

สิ!ง

หลักกฎแห่งกรรม

ให้เรียนรู้ความเป็น
จริงของชีวิต



๗๙๖ 

 
แผนภาพที่ ๔ ทุนทางพระพุทธศาสนา 

 
๑. เชื่อม่ันในศักยภาพมนุษยในการพัฒนาตนเอง พุทธศาสนาเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของมนุษย

ว า  เปนสัตวที่ มี จิตใจสูง  และมีคุณสมบัติที่ สามารถพัฒนาหรือฝกฝนได ๒.หลักการและวิธีการตามหลัก
เหตุผล พระพุทธศาสนามุงเนนสอนใหผูคนหันมาใหความสําคัญดานสติปญญา หรือเหตุผลมากกวาความเชื่อหรือความ
ศรัทธา ๓. มีหลักการสากล เปนสากลทั้งความคิดและการปฏิบัติ ไดสอนความจริงเปนกลางไมขึ้นตอบุคคล กลุม ศาสนา 
หรือเชื้อชาติใด ๆ ๔. คําสอนเปนทางสายกลาง โดยพระพุทธศาสนาไมมองสุดโตงไปดานใดดานหนึ่งแตมองวา แลวแต
เหตุปจจัย ๕.เปนอเทวนิยมปฏิเสธปฐมเหตุ และเนนคุณคาศักดิ์ศรีของมนุษย คือ ปฏิเสธอํานาจเทพเจาที่ ๖.สอนหลัก
อนัตตา สอนวาแทจริงนั้น สังขารทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต มาจากสวนประกอบตาง ๆ รวมกันเขาเปน
ตัวตน ๗. ใหความสําคัญทั้งแกปจจัยภายในและภายนอก ปจจัยภายนอก คือ สิ่งแวดลอมปจจัยภายใน คือ การคิดตริ
ตรองพิจารณาใครครวญดวย ๘. สงเสริมสันติสุขสวนบุคคลและมวลชนลักษณะคําสอนที่เห็นความสําคัญของสันติสุข
ของบุคคลและสังคมเปนหลัก ๙. ใหเห็นความจริงแทของทุกขและความดับทุกข อริยสัจ ๔ ถือวาเปนหัวใจสําคัญของ
พระพุทธศาสนา ๑๐. เขาใจหลักการแหงเหตุปจจัยของสรรพสิ่พ ๑๑.หลักกฎแหงกรรม และ๑๒. ใหเรียนรูความเปน
จริงของชีวิต การปฏิบัติที่สอดคลองกับความเปนจริงและกลาวถึงผลที่ไดรับผลจากการปฏิบัติที่ถูกตองบนฐานของความ
จริงซึ่งสงผลใหไดรับความสุขสงบ เย็น โดยหลักการปฏิบัติตามไตรสิกขา(The Threefold Training) คือการศึกษาทั้ง๓ มี
หัวขอตามหลักดังนี้๑.อธิศีลศิกขาการฝกศึกษาในดานความประพฤติทางกายวาจาและอาชีพใหมีชีวิตสุจริตและเกื้อกูล  
(Training in Higher Morality) ๒. อธิจิตตสิกขาการฝกศึกษาดานสมาธิหรือพัฒนาจิตใจใหเจริญไดที่  (Training in 
Higher Mentality หรือ Concentration) ๓.อธิจิตปญญาสิกขาการฝกศึกษาในปญญาสูงขึ้นไปใหรูคิดเขาใจมองเห็นตาม
เปนจริง (Training in Higher Wisdom)ไตรสิกขานี้เมื่อนามาแสดงเปนคาสอนในภาคปฏิบัติทั่วไปไดปรากฏในหลักที่
เรียกวาโอวาทปาฏิโมกข (พุทธโอวาทที่เปนหลักใหญ๓อยาง) คือ๑.สพพปาปสสอกรณการไมทาความชั่วทั้งปวง (ศีล) ๒.
กุสลสสูปสมปทาการบาเพ็ญความดีใหเพียบพรอม (สมาธิ) และ๓สจิตตปริโยทปนการทาจิตของตนใหผองใส (ปญญา) 
และหลักธรรมที่มุงประโยชนสุขและสันติภาพแกบุคคลสังคมและโลกและสังคหวัตถุ๔หมายถึงหลักธรรมที่เปนเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจของผูอ่ืนผูกไมตรีเอ้ือเฟอเกื้อกูลหรือเปนหลักการสังเคราะหซึ่งกันและกันมีอยู๔ประการไดแก๑.ทานคือการ
ใหการเสียสละหรือการเอื้อเฟอแบงปนของๆตนเพ่ือประโยชนแกบุคคลอ่ืนไมตระหนี่ถี่เหนียวไมเปนคนเห็นแกไดฝายเดียว
คุณธรรมขอนี้จะชวยใหไมเปนคนละโมบไมเห็นแกตัวเราควรคานึงอยูเสมอวาทรัพยสิ่งของที่เราหามาไดมิใชสิ่งจีรังยั่งยืน
เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแลวก็ไมสามารถจะนาติดตัวตัวเอาไปได๒.ปยวาจาคือการพูดจาดวยถอยคาที่ไพเราะออนหวานพูดดวย
ความจริงใจไมพูดหยาบคายกาวราวพูดในสิ่งที่เปนประโยชนเหมาะสาหรับกาลเทศะพระพุทธเจาทรงใหความสาคัญกับ
การพูดเปนอยางยิ่งเพราะการพูดเปนบันไดขั้นแรกท่ีจะสรางมนุษยสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นวิธีการที่จะพูดใหเปนปยวาจานั้น
จะตองพูดโดยยึดถือหลักเกณฑดังตอไปนี้เวนจากการพูดเท็จเวนจากการพูดสอเสียดเวนจากการพูดคาหยาบเวนจากการ
พูดเพอเจอ๓. อัตถจริยาคือการสงเคราะหทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอ่ืนและ๔.สมานัตตาคือการ
เปนผูมีความสมาเสมอหรือมีความประพฤติเสมอตนเสมอปลายคุณธรรมขอนี้จะชวยใหเราเปนคนมีจิตใจหนักแนนไมโลเล
รวมทั้งยังเปนการสรางความนิยมและไววางใจใหแกผูอื่นอีกดวย 
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รัฐประศาสนศาสตรเชิงพุทธ 

 พระสมุหอุทัย  อุทยเมธี๑ 
 
บทคัดยอ 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงมีพระคุณสมบัติยอดเยี่ยมหลายประการ  ในบริหารจัดการองคกรดังที่ปรากฏใน
พระไตรปฎกก็มีถึง ๙ ประการ  ที่เรียกวาพระพุทธคุณ ๙๒เชน อรหํ เปนพระอรหันต สมฺมาสมฺพุทฺโธ  เปนผูตรัสรูเองโดย
ชอบ  เปนตน   นอกจากนี้ยังมีพระคุณสมบัติอ่ืน ๆ อีกมากมาย  โดยเฉพาะพุทธวิธีในดานบริหารและปกครอง  ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงพระคุณสมบัติของนักบริหารและนักปกครองชั้นยอดของพระพุทธองค    

คําวา  บริหาร  ตรงกับภาษาบาลีวา  “ปริหร”  เปนคําที่แสดงความหมายถึงลักษณะของการปกครองวา  เปน
การนําสังคม หรือ หมูคณะใหดําเนินไปโดยสมบูรณ นําหมูคณะใหพัฒนาไปพรอมกัน   ปริหร หมายถึงการแบงงาน  การ
กระจายอํานาจ  หรือ  การที่สมาชิกในสังคมมีสวนรวมในการปกครองหมูคณะก็ได  ในพระไตรปฎกมักจะใชคําวา  ปริหร 
กับกลุมสังคม เชน  “อหํ  ภิกฺขุสงฺฆํ  ปริหริสฺสามิ  เราจักปกครองภิกษุสงฆ”๓ เปนตน  

การบริหาร (Administration)  เปนคําที่ มีความหมายคล ายคลึ งหรือเหมือนกับคําว า   การจัดการ 
(Management)  นอกจากสองศัพทนี้ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกันแลว  ยังมีศัพทอ่ืน ๆ อีกมากที่นํามาใชสับสนปนเปกันไป 
เชน การบริหารรัฐกิจ สาธารณบริหารหรือ รัฐประศาสนศาสตร๔ซึ่งถือวาเปนสาขาหนึ่งของรัฐศาสตร หนาที่ของนัก
บริหารนั้นมีอยูหลายประการดวยกัน  แตเมื่อสรุปตามหลักอักษรยอภาษาอังกฤษ  POSDC๕ทีมักจะพูดกันในปจจุบันก็คือ 
๑) การวางแผน (Planning) หมายถึงการกําหนดนโยบายและมาตรการอันเปนแนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปาหมายที่วางไว 
๒) การจัดองคการ (Organizing) คือ การกําหนดตําแหนงสายบังคับบัญชาในองคการ  วามีตําแหนงอะไรบาง  แตละ
ตําแหนงมีอํานาจหนาที่อยางไร เปนตน 
๓) การแตงตั้งบุคลากร (Staffing) หมายถึงการสรรหาบุคลากรมาบรรจุแตงตั้งในตําแหนงที่กําหนดไว  ตามหลักแหงการ
ใชคนใหเหมาะกับงาน 
๔) การอํานวยการ (Directing) หมายถึงการกํากับสั่งการ และมอบหมายใหแตละฝายไดปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว 
๕) การควบคุม (Controlling) หมายถึงการติดตามดูวาแตละฝายปฏิบัติงานไปถึงไหน มีปญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนในที่ใด  
และท่ีสําคัญคือการปองกันมิใหยอหยอนตอหนาที่ ละทิ้งหนาที่ หรือทุจริตตอหนาที่ 
 
เมื่อนําหนาที่ของนักบริหารมาศึกษาถึงพุทธวิธีในการบริหารแลว  จะเห็นไดถึงพระคุณลักษณะของนักบริหารของพระ
พุทธองคไดเปนอยางด ี
 
ความสําคัญ:รัฐประศาสนศาสตรเชิงพุทธ 
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Abstract 
 

Buddha is qualified in many qualifications. As we can see in organization management approach 
in Tipitaka divided into 9 points or can be called 9 Buddha's virtues such as Araham is a holy, worthy 
accomplished, Sammasambhuddho is fully self-enlighten. Moreover, qualification of Buddha are in 
many different fields especially in Buddhist management and administration which shown his 
competency as a great administrator and a ruler. 

The word administration or Borihan in Thai is correspondent with "Palihar" in Pali which describe 
character of administration as a leading of society or group of people to achieve goal, develop everyone 
in the same moment. "Palihar" means work allocation, power distribution or  a participation in 
administration from group member. In the tipitaka, weoften found the word "Palihar"in community 
context such as  “Araham Pikusagha Paliharisassami or I shall rule sangha”. 

Administration also similar to management. Besides a frequent switching-use of these two words, 
there are also others word that we are using interchanged such as  public affairs administration, public 
administrationor political administrative science and it is a science of political science. Roles of 
administrator are various but we can summarize into letter as POSDC: 
๑) Planning: define policy and measure to achieve predetermined goal. 
๒ )  Organizing: define line of command in organization such as what are the positions, role and 
responsibility of each position, and scope of power of each position for example. 
๓) Staffing: searching for staff to fill in defined position by applying "put the right man on the right job" 
approach. 
๔) Directing: direct and assign task for each section according to the plan. 
๕ )  Controlling: follow-up work progress of each section and see if there any problem or obstacle 
encountered. And the most important role of controlling is supervising if assigned person is working 
with all his effort, without fail or without corrupting in his role.  
Once we study on roles and responsibilities of administrator in terms of Buddhist management, we can 
see qualification of administrator in Buddha clearly.  
 
Keywords: Buddhist political administrative science 

 

บทนํา 

คําวา  “รัฐประศาสนศาสร” (public administration science) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน
สาธารณะ ซึ่งรวมไปถึงการบริหารงานของราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ  
George J๖ “รัฐประศาสนศาสตร หมายถึง กระบวนการ องคการ และบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงทางราชการทั้งหลายและมี
สวนเกี่ยวของในการกําหนดและนําเอากฎหมาย ระเบียบแบบแผนตาง ๆ ซึ่งออกโดยฝาย นิติบัญญัติ ฝายบริหาร และ
ฝายตุลาการ ไปปฏิบัติ” 
 Nicholas Henry ๗“วิชารัฐประศาสนศาสตร มีเอกลักษณ เพราะมีความแตกตางจากวิชารัฐศาสตรในแงที่วาเปนวิชาที่
ใหความสนใจตอการศึกษาโครงสรางและพฤติกรรมของระบบราชการ รวมทั้งเปนศาสตรที่มีระเบียบวิธีการศึกษาเปนของ

                                         

๖George J. Gordon, ๑๙๗๘:  อางใน http://www.im๒market.com/๒๐๑๕/๑๑/๒๙/๒๑๐๗ 
๗ Nicholas Henry, ๑๙๘๐: ๒๗  อางใน http://www.im๒market.com/๒๐๑๕/๑๑/๒๙/๒๑๐๗ 



๘๐๐ 

ตนเอง วิชารัฐประศาสนศาสตรยังแตกตางจากศาสตรการบริหารในแงที่วาเปนวิชาที่ศึกษาเรื่องขององคการของรัฐ ซึ่ง
มิไดมุงแสวงหากําไรดังเชนองคการเอกชน และเปนวิชาที่สนับสนุนใหองคการของรัฐมีโครงสรางกลไกการตัดสินใจและ
พฤติกรรมของขาราชการที่เกื้อกูลการใหบริการสาธารณะ”  

ในปจจุบัน การบริหารงานหรือการจัดการองคกรมีความจําเปนตองใชศาสตรในการบริหารงาน อยางหลีกเลี่ยง
ไมได เนื่องจากโลกในยุคปจจุบันเปนระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมที่แสวงหากําไร และ มีการแขงขัน เพ่ือใหเหนือกวา
คูแขง ทั้งในเชิงบริหารงาน และการพัฒนาองคกร เพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร จึงมีหลักการในการบริหาร
จัดการทีดีซึ่งนักวิชาการทางตะวันตกกําลังใหความสนใจในหลักการในทางพระพุทธศาสนาเพ่ือนํามาผสมผสาน และ
ประยุกตใชกับหลักการบริหารจัดการ นักวิชาการชาวตะวันตกมองวา การที่จะใชหลักการ วิธีการ หรือเทคนิค ซึ่ง
พัฒนาการการบริหารจัดการมาไมเกิน 100 ป นั้นยังเปนหลักการที่ยังยึดติดกับวัตถุ และมีผูแพผูชนะ เปนการบริหาร
จัดการที่มุงหวังกําไรและการแขงขัน ดังนั้นเมื่อนักวิชาการทางตะวันตกเอง ไดเขามาศึกษาพระพุทธศาสนา ทําใหเขารูวา
ศาสตรแหงการบริหารจัดการที่ยั่งยืนและดํารงความเปนมนุษยที่จะอยูรวมกันโดยสันติสุขนั่นคือ ศาสตรในการบริหาร
จัดการเชิงพุทธศาสตร ซึ่งเปนแนวทางที่มีความสอดคลองกับหลักการบริหารสมัยใหมไดอยางเหลือเชื่อ ซึ่งเปนหลักธรรม
คําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ไดตรัสไวเมื่อสองพันหารอยกวาปมาแลว 

 
พุทธวิธีในการบริหาร 
ในการบริหารจัดการองคกรของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  พระองคทรงมีวิธีหลากหลายประการ  ดังที่ปรากฏ

ในพระไตรปฎกกลาวไว ๙ ประการ ที่เรียกวา พุทธคุณ ๙ ๘ เชน อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ พระองคเปนพระอรหันตเปนผูตรัสรู
เองโดยชอบ เปนตน นอกจากนี้ยังมีอีกมากมายโดยเฉพาะพุทธวิธีในการบริหารและการปกครอง ซึ่งแสดงใหเห็นถึงพระ
คุณสมบัติของนักบริหารและนักปกครองชั้นยอดของพระองค เพราะพระคุณสมบัติในดานนี้ของพระองคนั่นเอง จึงทําให
พระองคสามารถประกาศพระพุทธศาสนาไดอยางรวดเร็วและเปนปกแผนคงสืบทอดมาถึงเราท้ังหลายถึงทุกวันนี้ 

ความหมายของคําวา บริหารคําวา บริหาร มาจากคําวา  “ปริ-หร”  ซึ่งคําวา  “ปริ” มีความหมายวา  “รอบ” 
สวนคําวา  “หร”  มีความหมายวา นําไป  เมื่อนําคําทั้งสองมารวมกันเปน  “บริหาร”  หรือ  “ปริหาร”  แปลไดใจความ
วา  “นําไปรอบ”  หรือ  “การนําไปโดยรอบ”  คือการนําไปสูทิศทางตางๆ ตามผูนําจะพานําไป  ดังนั้นคําวาการบริหาร
โดยสาระแลว  “ผูนํา”  คือเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งในการบริหารจัดการ๙ ในพระไตรปฎกมักจะใชคําวา “ปริหร" เชน 
“อหํ ภิกฺขุสงฺฆํ ปริหริสฺสามิ” เราจักปกครองภิกษุสงฆ๑๐ เปนตน พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กลาวไววา “ 

การบริหาร หมายถึง ศิลปะแหงการทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน” จากการใหความหมายของคําวา บริหารจะเห็นได
วา การบริหาร (Administration) เปนคําที่มีความหมายคลายคลึงหรือเหมือนกับคําวา การจัดการ (Management) 
นอกจากสองศัพทนี้จะมีลักษณะใกลเคียงกันแลว ยังมีศัพทอ่ืน ๆ อีกมากท่ีนํามาใชผสมปนเปกันไป เชน การบริหารรัฐกิจ 
สาธารณบริหาร หรือ รัฐประศาสนศาสตรซึ่งถือวาเปนสาขาหนึ่งของรัฐศาสตร กลาวโดยสรุป การบริหารเปนทั้งศาสตร
และศิลป เพราะการบริหารสามารถเรียนรูและฝกฝนเพ่ิมเติมได แตในขณะเดียวกันการบริหารงานก็ตองใชความรูอันเปน
ระบบที่เชื่อถือไดรวมกับการใชเทคนิควิธีการตาง ๆ เพ่ือใหงานบรรลุผลโดยไดทั้งงานและไดทั้งน้ําใจจากผูรวมงาน
หลักการบริหารที่เราทั้งหลายมักจะนํามาใชในการบริหารงานนั้นมักจะนําแนวคิดหรือทฤษฎีของตางประเทศมาใชเปน
สวนใหญ ดังที่กุลิคและเออรวิค (Gulick and Urwick) จาก Management Theory and Practice ของเดล (Dale) ได
กลาวถึงการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จผูบริหารควรใชกระบวนการบริหารงาน(Process of Management) ๗ 
ประการ (POSDCRB) คือ 

๑. การวางแผน (Planning) เปนการกําหนดลําดับกิจกรรมที่จะตองกระทําเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามที่ตองการ
ขององคการ หรือหนวยงาน หรือการคาดการณลวงหนาถึงความยุงยากหรืออุปสรรคที่พึงจะมี หรือการกําหนดนโยบาย
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๙พระครูโสภณปริยติัสุธี(ศรีบรรดร  ถิรธมฺโม), พุทธกบัการบริหาร, (พะเยา: โรงพิมพเ์จริญองัษร,๒๕๕๘)หนา้ ๔๐ 
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ที.ม. ๑๐/ ๙๓ /๘๖ 
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และแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่วางไวการกําหนดใหมีแผนงานเปนการแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการใช
ปญญาของมนุษยและใชความเพียรพยายามที่จะนําทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชนการวางแผนที่
ดียอมทําใหประสบผลสําเร็จถึงครึ่งหนึ่งแลวดังคัมภีรยุทธศาสตรของซุนวูที่วา “รูเขา รูเรา รบรอยครั้ง ชนะรอยครั้ง"เปน
การกลาวใหเห็นถึงความสําคัญในการวางแผนที่ดีของแมทัพหรือผูบริหาร ยอมทําใหรบชนะศัตรู อยางไรก็ตาม การ
วางแผนงานที่ดีตองอาศัยขอเท็จจริง สถิติ ขอมูลตาง ๆ ทั้งอดีต และปจจุบันนํามารวมพิจารณาประกอบการวางแผนดวย 
ซึ่งการวางแผนเปรียบเสมือนการทํานายอนาคต จึงเปนไปตามหลักจักขุมาของพระพุทธองค 

๒. การจัดองคการ (Organizing) คือ การกําหนดตําแหนงสายการบังคับบัญชาในองคการ มีตําแหนงอะไรบาง 
แตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่อยางไร ใครสั่งการใคร ซึ่งเปนไปตามสายงาน 

๓. การจัดอัตรากําลัง (Staffing) หมายถึง การสรรหาบุคคลเขาทํางานในองคการตามตําแหนงหนาที่ที่กําหนดไว 
โดยใชหลักการใชคนใหเหมาะกับงาน (Put the right man on the right job) เพ่ือใหทุกคนทํางานตามความสามารถ
และเกิดประโยชนตอองคการ ซึ่งคลายคลึงกับสัปปุริสธรรม ซึ่งพระพุทธเจาทานสอนวา คนมีหลายประเภทมีจริตแตกตาง
กัน ตองใชคนใหเหมาะกับจริตของแตละคน  

๔. การอํานวยการ (Directing) หมายถึง การกํากับ สั่งการและมอบหมายงานใหแตละฝายหรือแตละงานนําไป
ปฏิบัติตามแผนหรือเปาหมายที่วางไว 

๕. การประสานงาน (Coordinating) เปนการติดตามฝายหรืองานตาง ๆ วาไดดําเนินการถึงไหน มีปญหา
อุปสรรคเกิดข้ึนที่ใดเพ่ือปองกันไมใหผูรวมงานละทิ้งงานหรือทุจริตตอหนาที่ซึ่งเปนไปตามหลักอปริหานิธรรมโดยผูบริหาร
ตองหมั่นประชุมผูรวมงาน 

๖. การรายงาน (Reporting) เปนการรายงานผลงานที่ไดดําเนินการไปแลววาประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด 
มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง ซึ่งเปนการควบคุมการทํางานอยางมีหลักฐาน (การรายงาน) เพ่ือการปรับปรุงงานใหดียิ่งขึ้น 
ซึ่งเปนไปตามหลักอปริหานิยธรรม๑๑เชนเดียวกัน 

๗. การงบประมาณ (Budgeting) เปนการจัดทํารายงานการใชเงินในการดําเนินงานตาง ๆ และรายงานเงินที่
คงเหลือ เพ่ือการวางแผนทางการเงิน (Fiscal Planning) และการควบคุมการใชเงิน ซึ่งเปนไปตามหลักจักขุมาและหลัก
วิธูโร 

 
แนวคิดการบริหาร 

การบริหาร หมายถึง  การทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน (getting things done through other people)  
การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเปนรูปธรรมสองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจาตรัสรู นั่นคือในวันอาสาฬหบูชา 
เมื่อพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเทศนาเปนครั้งแรกแกพระปญจวัคคียทั้ง 5 จึงทําใหพระสังฆรัตนะ คือพระสงฆเกิดขึ้น  
เมื่อมีพระสงฆเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาก็ตองบริหารคณะสงฆที่เกิดขึ้นในภายหลัง 

วิธีการที่พระพุทธเจาทรงใชในการบริหารกิจการคณะสงฆซึ่งดํารงสืบตอมาจนถึงปจจุบันเปนเวลากวา ๒,๕๐๐ ป
เปนขอมูลใหเราไดศึกษาเรื่องพุทธวิธีบริหาร นอกจากนี้ยังมีพุทธพจนที่ เกี่ยวเนื่องกับการบริหารกระจายอยูใน
พระไตรปฎก ซึ่งพุทธพจนเหลานั้นก็จะทําใหทราบถึงพุทธวิธีบริหาร 

หนาที่ของผูบริหารเปนกรอบในการพิจารณา หนาที่ (function) ของผูบริหารมีอยู ๕ ประการตามคํายอใน
ภาษาอังกฤษวา POSDC 

P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางดําเนินงานในปจจุบัน เพ่ือความสําเร็จที่จะ
ตามมาในอนาคต ผูบริหารที่ดีตองมีวิสัยทัศนเพ่ือกําหนดทิศทางขององคกร 

O คือ Organizing หมายถึง การจัดองคกร เปนการกําหนดโครงสรางความสัมพันธของสมาชิกและสายบังคับ
บัญชาภายในองคกร มีการแบงงานกันทําและการกระจายอํานาจ 

                                         

๑๑องฺ สตฺตก. ๒๓/ ๑๕ 



๘๐๒ 

S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหม การพัฒนาบุคลากรและการใชคนให
เหมาะสมกับงาน 

D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เปนการสื่อสารเพ่ือใหเกิดการดําเนินการตามแผน ผูบริหารตองมี
มนุษยสัมพันธที่ดี และมีภาวะผูนํา 

C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองคกรรวมทั้ง
กระบวนการแกปญหาภายในองคกร 
 

การบริหารงานองคกร 

การบริหารงานองคกรนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย  ซึ่งมีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง สวนใหญจะ
เนนการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสทุนนิยมหรือบริโภคนิยม ในชวงแรกของการบริหารงาน ซึ่งอยูในยุคการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม จะเนนการบริหารงานในองคกร เพ่ือลดตนทุนการผลิต และการผลิตสินคาในปริมาณมาก ๆ แตในยุค
ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของระบบการบริหารงาน เพ่ือรองรับระบบ การบริหารงานสมัยใหมเขามาปรับปรุงการ
บริหารงานขององคกร จึงทําใหการบริหารงานมีความซับซอน ตองใชกลยุทธดานตาง ๆ มาปรับเขากับระบบการ
บริหารงาน เนนการแขงขัน และผลกําไรสูงสุด เพ่ือสนองระบบบริโภคนิยม จึงมีศาสตรในการบริหารงานสมัยใหมเขามา
แทนที่ระบบเกา โดยเพ่ิมองคความรูในการบริหารงานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยใหมีการเพ่ิมทักษะเกี่ยวกับความรู
ความสามารถ เขามาประกอบเปนหลักในการพัฒนาการบริหารงานสมัยใหม โดยเฉพาะการแขงขันขององคกรที่มีความ 
หลากหลาย จึงมีการนําเอาเรื่องสมรรถนะ (Competency) เขามาใชในหลักการบริหารสมัยใหมมากยิ่งขึ้น เพ่ือเปนการ
ระบุทรัพยากรบุคคลวามีความสามารถและความรูที่หลากหลาย รวมทั้งเปนผูมีความสามารถดีที่สุด เปนการแสวงหา
ความแตกตางจากบุคคลทั่วไป นํามาเปนบุคลากรในองคกร เพ่ือสรางความเปนเลิศขององคกร ในการบรรลุเปาหมาย
สูงสุดขององคกร เพ่ือการแขงขันที่มีศักยภาพเหนือกวา องคกรอื่น ๆ กอนอื่นตองขอกลาวถึงระบบบริหารงานที่กอใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงมาเปนระบบบริหารงานสมัยใหมที่มีการพัฒนาการในรูปแบบตาง ๆการบริหารงานองคกรซึ่งมี
องคประกอบสําคัญท่ีนักบริหารงาน ควรคํานึง เพ่ือใหการบริหารงานประสบความสําเร็จ ประกอบไปดวย  

1. เงิน (money)  
2. วัตถุดิบ (materials)  
3. เครื่องจักรหรืออุปกรณ (machine or equipment) และ 
4. แรงงาน หรือคน (man)  
จะคิดถึงองคประกอบสําคัญดังกลาว เพ่ือพิจารณากําหนดเปาหมายขององคกร วาจะมีทิศทางหรือแนวทางใน

การบริหารองคกรอยางไร แตตอมามีการพัฒนาระบบการบริหารงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงขององคกรตามที่มีการ
แขงขันสูง จึงมีการสรางระบบการบริหารงานที่เนนคนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงาน
สมัยใหม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายขึ้น จึงไดมีแนวความคิดในการบริหารคนหรือทรัพยากรมนุษยใน
องคกรของตน เพ่ือความสําเร็จและบรรลุผลสําเร็จ โดยใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหม หรือนวัตกรรมใหม ๆ ที่เขามา
สนับสนุนการบริหารงานขององคกร เพราะเนื่องจากประเทศไทยตองยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือวาเปนประเด็นที่
สําคัญของสังคมไทย หรือองคกร ตองใหความสนใจ เพราะวาการบริหารจัดการจะตองมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 
เนื่องจากโลกในอนาคตเปนโลกที่ทํางานในสิ่งแวดลอมที่เปนพลวัตรมากขึ้น การแขงขันจะมีอัตราที่สูงขึ้น และเปนการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคาดหวังทางสังคมเพ่ิมขึ้น และจะกดดันเรียกรองในองคกร มีการปรับตัวเพ่ือแสวงหา
แนวทางใน การบริหารจัดการองคกรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะการพยายามใหเกิด “ การมี
สวนรวม (Participation)” มากขึ้น “ การใหอํานาจ (Empowerment)“ “ การเขาไปเกี่ยวของ (Involvement)” “ การ
ทํางานเปนทีม (Teamwork)” ทั้งหมดจะตองพัฒนา ไปพรอม ๆ กัน โดยผานกระบวนการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือใหเกิดความมั่นใจจาก องคประกอบสําคัญขางตน คือ บุคคล (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ (materials) และ 
การจัดการ (management) หรือกระบวนการทางการบริหาร (Administration) นักวิชาการ ชื่อ Lather Gulicks และ
คณะ ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารที่เรียกวา “POSDCORB” ไว 7 ประการ คอื  



๘๐๓ 

1. การวางแผนงาน (Planing) หมายถึง องคกรควรจะกําหนดแผนงานกิจการ เพ่ือให หมูสมาชิก หรือบุคลากร
ในองคกรมีทิศทางในการปฏิบัติงานหรือทํางานรวมกันอยางกลมกลืนไปในทางเดียวกัน  

2. การจัดองคการ (Organizing) คือ การจัดการโครงสรางองคกรใหมีสายบังคับบัญชา ที่คลองตัว การเชื่อมสาย
บังคับบัญชาใหแนนแฟน และมีความจงรักภักดีตอองคกร เพ่ือสนับสนุนนโยบายของผูบริหารในระดับสูงเปนอยางดี  

3. การบริหารงานบุคคล (Staffing) การสงเสริมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคกร  

4. การวินิจฉัยสั่งการ (Directing) องคกรตองมีการวินิจฉัยสั่งการที่รวดเร็วแมนตรง รวมทั้งขอมูลขาวสารที่
ทันสมัย เพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหารองคกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร  

5. การประสานงาน (Co – ordinating) เปนการประสานงานในเชิงระบบในองคกร หรือ นอกระบบนอกองคกร 
เพ่ือใหองคกรสามารถดําเนินกิจการอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามนโยบายและวัตถุประสงคขององคกร เพ่ือแกไขปญหา
ความขัดแยง ทั้งในองคกรและนอกองคกร 

6. การเสนอรายงาน (Reporting) องคกรจะตองมีการตรวจสอบขอมูลผลการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
การรายงานขอมูลอยางสม่ําเสมอ และเปนขอมูลที่เปนมาตรฐาน เที่ยงตรง มีมาตรวัด รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เขามาสนับสนุนขอมูล จะทําใหการบริหารองคกรไดอยางแมนตรง รวดเร็วตอผูบริหาร  

7. การจัดทํางบประมาณ (Budgeting) องคกรควรจัดทําระบบบัญชี และงบประมาณเปน แบบมาตรฐาน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบระบบบัญชี (Balance Sheet) ไดอยางมีระบบในการบริหารงานองคกร  

หลักการบริหารงานสมัยใหม จําเปนตองอาศัยวิทยาการดานการจัดการบริหารเขามาสนับสนุนองคกร เพ่ือเสริม
พลังการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พัฒนาทรัพยากร - มนุษย ( บุคคล ) ขององคกรอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ รวมทั้งใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาสนับสนุน ดานฐานขอมูล การสรางบุคลากรในองคกรใหมีความสามารถใน
การบริหารจัดการ มีการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ การสรางความเปนธรรม ความเสมอภาคใน
องคกร การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีการประสานประโยชน สรางความรวมมือ การกระจายอํานาจที่เหมาะสม จะ
เปนแนวทางในการบริหารจัดการสมัยใหมเพ่ือนําองคกรเขาสูเปาหมาย และความไดเปรียบในเชิงแขงขัน ของระบบทุน
นิยมในปจจุบัน ซึ่งไมอาจหลีกเลี่ยงได  
 

วิธีการบริหาร 

นักบริหารที่ดีจะตองมีคุณลักษณะทั้งสามประการดังกลาวมาแลว สไตลหรือวิธีการบริหารก็เปนปจจัยสําคัญใน
การสรางความสําเร็จหรือความลมเหลวในการบริหาร นักบริหารที่มีคุณลักษณะทั้งสามประการ อาจใชวิธีบริหารงานที่ตน
เคยชิน วิธีการบริหารตาง ๆ พอสรุปไดเปน ๓ ประการ ตามนัยแหงอธิปไตยสูตร ดังนี้คือ อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และ 
ธรรมาธิปไตย  
 ในการบริหารนั้นมีการบริหารอยูหลายระดับสูงสุดนั่นก็คือ การบริหารประเทศ หรือการปกครองประเทศ 
และรองลงมาก็จะเปนการบริหารของหนวยงานในกระทรวง ทบวง กรม และองคกรตางๆ ตามลําดับ และถาเราจะแยก
การบริหารออกมาอีกในการเปรียบเทียบการทํางานที่เห็นไดชัดก็จะเปนการบริหารงานในภาครัฐหรือเรียกวาการบริหาร
รัฐกิจและการบริหารงานภาคเอกชน หรือเรียกวาการบริหารธุรกิจ เปนตน ในการบริหารนั้นผูที่มีอํานาจมากที่สุดก็คือ 
ผูนําหรือผูบริหาร รูปแบบหรือการบริหารงานใด ๆ จะใหไปในทิศทางไหนก็ข้ึนอยูกับผูบริหารกําหนด ดังนั้นในการบริหาร
จึงเจาะประเด็นไปในเรื่องของผูบริหารเปนหลักวาผูบริหารจะใชหลักการอยางไรในการบริหารงานผูบริหารก็จะนึกถึง
อํานาจเปนอันดับแรกในหลักพระพุทธศาสนานั้นไดแบงอํานาจหรือที่เรียกวา อธิปไตยไว ๓ ประเภท คือ 

๑. อัตตาธิปไตย ถือตนเปนใหญ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะ ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของตนเปนใหญ กระทําการดวยการ
ปรารภตนและสิ่งที่เนื่องดวยตนเปนประมาณ ในฝายกุศล ไดแก เวนชั่ว ทําดี ดวยเคารพตน 
ลักษณะของอัตตาธิปไตย ถาเปนตัวบุคคลก็เปนบุคคลที่เชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป โดยไมยอมฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน 
เอาแตใจตัวเองเปนเรื่องสําคัญ สิ่งใดที่เราไดทําตามใจตัวเอง เรามีความสบายใจเพราะการกระทําของเรา แตสิ่งนั้นอาจ



๘๐๔ 

กระทบกระเทือนถึงประโยชนและชีวิตของผูอ่ืน คนที่เปนอัตตาธิปไตยไมไดคํานึงถึงขอนี้ตนคิดวาจะทําอะไรก็ทําลงไป 
ไมไดพิจารณาวา มันจะกระทบกระเทือนคนอ่ืนหรือไม จะทําใหคนอ่ืนเดือดรอนหรือไม จะทําใหเราเดือดรอนหรือไม 

๒. โลกาธิปไตย ถือโลกเปนใหญ คือ ถือความนิยมของชาวโลกเปนใหญ หวั่นไหวไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญ 
กระทําดวยปรารถนาจะเอาใจผูนั้น หาความนิยม หรือหวั่นกลัวเสียงกลาววาเปนประมาณ ในฝายกุศลไดแก เวนชั่ว ทําดี
ดวยเคารพเสียงหมูชนลักษณะของคนที่เปนโลกาธิปไตย ถือโลกเปนใหญ อะไรที่ชาวโลกเขานิยมชมชอบ แมจะเปนสิ่งที่
ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมก็ตาม ก็ทําไปตามความคิดเห็นของโลก หรือความคิดเห็นของชาวบาน ซึ่งบางทีก็ทําใหตัวเอง
ตองกลายเปนคนออนแอ หรือในบางครั้งเราอาจจะเห็นวา เมื่อมติของคนสวนมากมีความคิดเห็นอยางนี้ แมวาสิ่งนั้นมัน
อาจเปนการทําลายผลประโยชนของคนอ่ืน หรือเปนการลบหลูเกียรติและชื่อเสียงของคนใดคนหนึ่งก็ตาม 

๓. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คือ ถือหลักการความจริง ความถูกตอง ความดีงาม เหตุผลเปนใหญ กระทํา
ดวยปรารภสิ่งที่ไดศึกษา ตรวจสอบตามขอเท็จจริง และความเห็นที่รับฟงอยางกวางขวาง แจงชัด และพิจารณาอยางดี
เต็มขีดแหงสติปญญา มองเห็นไดดวยความบริสุทธิ์ใจ เปนไปโดยชอบธรรม และเพ่ือความดีงามเปนประมาณ อยางสามัญ
ไดแก ทําการดวยความเคารพ หลักการ กฎ ระเบียบ กติกา 

เมื่อเรานําอธิปไตยทั้ง ๓ อยาง มาจับประเด็นของการบริหารวาหากผูบริหารใชอํานาจแตละอยางจะทําใหการ
บริหารนั้นมีผลไปในทิศทางใด และจะเปนอยางไรในที่นี้จะอธิบายถึงการใชอํานาจในการบริหารหรือการปกปกครอง ๒ 
ระดับ คือการบริหารปกครองระดับประเทศและการบริหารงานในระดับหนวยงานหรือองคการตาง ๆ โดยรวมกลาวคือ 

๑.ในการบริหารประเทศหรือปกครองประเทศนั้น การปกครองทุกระบอบ มีองคประกอบสําคัญ คือ อํานาจ
ตัดสินใจ อันนี้เปนตัวกําหนดเด็ดขาด การปกครองระบอบตางๆ ทั้งหลายนั้น เมื่อมองไปใหถึงที่สุดตัวกําหนดก็อยูที่ 
อํานาจตัดสินใจ หมายความวา อํานาจตัดสินใจสูงสุดอยูที่ไหน การปกครองก็คือระบอบนั้น จะเปนระบอบการปกครอง
ไหนก็ดูวาอํานาจตัดสินใจสูงสุดอยูที่ใด 

๑.ถาอํานาจตัดสินใจอยูที่บุคคลผูเดียว ก็เปน เผด็จการ 

๒.ถาอํานาจตัดสินใจอยูที่คณะบุคคล ก็เปน คณาธิปไตย 

๓.ถาอํานาจตัดสินใจอยูที่ประชาชน ก็เปน ประชาธิปไตย 

เมื่อผูนําเอาตัวเอง เอาความยิ่งใหญของตน เอาความทะนงของตัว เอาทิฐิความเห็นความเชื่อ ยึดถือสวนตัว เอา
ผลประโยชนของตนเปนเกณฑตัดสินใจ ก็เปน อัตตาธิปไตย  เมื่อผูนําตัดสินใจไปตามกระแสความนิยม เสียงเลาลือ หรือ
แมแตไมเปนตัวของตัวเอง คอยฟงวาใครจะวาอยางไร อยางที่วา แลวแตพวกมากลากไป หรือตามแรงกดดัน จะเอาใจเขา 
จะหาคะแนน หรือตอบแทนการเอ้ือประโยชน ก็เปน โลกาธิปไตย  และเมื่อผูนําความจริง ความถูกตองดีงาม หลักกา ร 
กฎ กติกา เหตุผล ประโยชนที่แทจริงขององคกรและประเทศชาติ เปนเกณฑตัดสินใจ โดยใชปญญาหาขอมูลตรวจสอบ
ขอเท็จจริง และความคิดเห็นที่รับฟงอยางกวางขวาง ใหถองแท ชัดเจน และพิจารณาอยางดีที่สุด เต็มขีดแหงสติปญญา 
จะมองเห็นไดดวยความบริสุทธิ์ใจ ก็เปน ธรรมาธิปไตย 

ฉะนั้น ความเผด็จการของผูบริหาร ก็เปนไดทั้ง อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย คณาธิปไตย ก็
เปนไดทั้ง อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย ประชาธิปไตย ก็เชนเดียวกัน ก็เปนไดทั้ง อัตตาธิปไตย 
โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย แตที่เราตองการ ซึ่งดีที่สุด คือใหเปนธรรมาธิปไตย 

ถาเปนผูเผด็จการใชเกณฑตัดสินใจแบบธรรมาธิปไตย ก็เปนเผด็จการที่ดี แตเรากลัววาเขาจะตัดสินใจไมรอบคอบ เพราะรู
ขอมูลไมทั่วถึง หรือปญญาอาจจะไมพอ เปนตน ถาคณาธิปไตยที่ไหน เปนธรรมาธิปไตย มันก็ยังดี คือเปนอยางดีท่ีสุดของ
คณาธิปไตย แตเราเห็นวายังมีจุดออนอยูมากทีนี้เราหวังวา ถาระบอบเปนประชาธิปไตย และคนใชอํานาจตัดสินใจดวย
เกณฑธรรมาธิปไตย ก็จะดีที่สุดจะเปนอยางนี้ได ก็ตองใหประชาชนทุกคนเปนธรรมาธิปไตย เพราะประชาชนทุกคนมี
อํานาจตัดสินใจ ตั้งแตเลือกตั้งเลยทีเดียว ทุกคนตองตัดสินใจเลือกดวยเกณฑธรรมาธิปไตย 

 

ภาวะผูนําของผูบริหาร 
ผูนํา คือ  ผูชักพาใหคนอ่ืนเคลื่อนไหวหรือกระทําการในทิศทางที่ผูนํากําหนดเปาหมายไวหลายคนมีบทบาทเปน

ผูนํากันอยูแลว เชน เปนผูนําองคกร ผูนําสมาคม ผูนําวัดและแมกระทั่งหัวหนาครอบครัวก็จัดวาเปนผูนํา ปญหาของผูนํา



๘๐๕ 

ก็คือทําอยางไรจะใหเปนที่ยอมรับของผูตาม เริ่มตั้งแตหาทางใหไดรับการเลือกตั้งเขาสูตําแหนงผูนํา เมื่อไดรับเลือกตั้ง
แลวก็ยังไดรับความรวมมือจากสมาชิกชวยกันทํางานและมีผลงานเปนที่ประจักษจนพรอมที่จะไดรับเลือกตั้งใหกลับมา
ดํารงตําแหนงอีกในสมัยหนา 

ผูนําจะประสบความสําเร็จตามขั้นตอนดังกลาวไดก็ตองมีธรรมะประจําใจ  ธรรมะขอหนึ่งสําหรับผูนําก็คือ นิ
วาตะ หมายถึงความออนนอมถอมตน คําวา นิวาตะ แปลวาตามตัวอักษรวาไขลมออกบางคนพอไดรับเลือกเปนผูนําหรือ
เปนกรรมการบอรดตางๆ ชักกรางหรือวางทาพองลมดวยทิฐิมานะวาขาเปนผูนําแลวนะ สวมหัวโขนแลวใสประจําไมเคย
ถอด ไปไหนก็ใสหัวโขนขมคนอื่น คนประเภทนี้ตองไขลมออกบาง คือ หัดถอดหัวโขนออกบางแลวจะสบายขึ้น 

ผูนํามี  ๒  ประเภทคือ 
๑) ผูนําที่นั่งอยูบนหัวคน หมายถึง ผูนําที่สวมหัวโขนขมคนอื่นตลอดเวลา 
๒) ผูนําที่นั่งอยูในหัวใจคน  หมายถึง ผูนําที่หัดถอดหัวโขนออกทําตัวเปนกันเองมีนิวาตะ คือออนนอมถอมตน 

ไมใชเปนการแสดงถึงความออนแอ ผูนําที่นั่งอยูในหัวใจคนจะเปนคนที่แข็งแรง แตไมแข็งกระดาง ออนโยน แตไมออนแอ 
 
คุณลักษณะของผูบริหารหรือ ผูนํา 

ผูบริหาร  หรือผูนํา  จะตองทําหนาที่ทั้ง ๗ ประการ   จึงจะสามารถบริหารจัดการองคกรไดสําเร็จ เพราะฉะนั้น
นักบริหาร  หรือผูนํา  จะตองเปนผูมีคุณลักษณะดังที่พระพุทธเจาตรัสไวในทุติยปาปณิกสูตร๑๒ดังนี้ 

๑. จักขุมา หมายถึง มีปญญามองการณไกล เชน ถาเปนพอคาหรือนักบริหารธุรกิจ ตองรูวาสินคาที่ไหนไดราคา
ถูก แลวนําไปขายที่ไหนจึงไดราคาแพง ในสมัยนี้ตองรูวาหุนจะขึ้นหรือจะตก ถาเปนนักบริหารทั่วไปตองสามารถวางแผน
และฉลาดในการใชคนคุณลักษณะขอแรกนี้ตรงกับภาษาอังกฤษวา conceptual skill คือความชํานาญในการใชความคิด 

๒. วิธูโร หมายถึง จัดการธุระไดดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน พอคาเพชรตองดูออกวาเปนเพชรแทหรือ
เพชรเทียม แพทยหัวหนาคณะผาตัดตองเชี่ยวชาญการผาตัด คุณลักษณะที่สองนี้ตรงกับภาษาอังกฤษวา technical skill 
คือ ความชํานาญดานเทคนิค 

๓. นิสสยสัมปนโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนได เพราะเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี เชน พอคาเดินทางไปคาขายตาง
เมืองก็มีเพ่ือนพอคาในเมืองนั้น ๆ ใหที่พักอาศัยหรือใหกูยืมเงิน มีเครดิตดี นักบริหารที่ดีตองผูกใจคนไวได คุณลักษณะที่
สามนี้สําคัญมาก “นกไมมีขน คนไมมีเพ่ือน ขึ้นสูที่สูงไมได” ขอนี้ตรงกับคําวา human relation skill คือ ความชํานาญ
ดานมนุษยสัมพันธ 

คุณลักษณะทั้ง ๓ ประการนี้มีความสําคัญมากนอยตางกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระดับความแตกตางของผูบริหารถาเปน
ผูบริหารระดับสูงตองรับผิดชอบในการวางแผนแลควบคุมคนเปนจํานวนมาก คุณลักษณะขอที่ ๑ (จกฺขุมา) และขอที่ ๓ 
(นิสฺสยสมฺปนฺโน) สําคัญมาก สวนขอที่ ๒ (วิธูโร) มีความสําคัญนอยลงมา เพราะผูบริหารระดับสูงสามารถมอบหมายงาน
ดานเทคนิค หรือวิชาการใหผูรวมงานไปดําเนินการแทนไดตามความสามารถและความเหมาะสมของผูนั้นสําหรับผูบริหาร
ระดับกลาง คุณลักษณะทั้ง ๓ ขอ (จกฺขุมา วิธูโรและนิสฺสยสมฺปนฺโน) มีความสําคัญเทา ๆ กัน กลาวคือ ผูบริหาร
ระดับกลางจะตองมีความชํานาญเฉพาะดาน และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงาน ในขณะเดียวกันก็ตองมีปญญาที่จะมอง
การณไกลหรือการวางแผนงานในอนาคตและวางแผนตัวเองเพ่ือที่จะเปนผูบริหารระดับสูงตอไปสําหรับผูบริหารระดับตน 
จะตองเปนผูมีคุณลักษณะขอ ๒ (วิธูโร)และขอ ๓ (นิสฺสยสมฺปนฺโน) เพราะตองลงมือปฏิบัติงานรวมกับผูรวมงานหรือ
ทีมงานอยางใกลชิด แตอยางไรก็ตาม ผูบริหารระดับตนจําเปนตองพัฒนาคุณลักษณะขอ ๑ (จกฺขุมา) ไปดวย ก็คือ การ
พัฒนาปญญาเพ่ือเตรียมพรอมเลื่อนขึ้นสูตําแหนงผูบริหารระดับกลางตอไปจากคุณลักษณะและทักษะของผูบริหารระดับ
ตาง ๆ ตามที่ไดกลาวถึงนั้น 

สําหรับนักบริหารระดับกลาง คุณลักษณะทั้งสามขอมีความสําคัญพอ ๆ กัน นั่นคือ เขาตองมีความชํานาญเฉพาะ
ดาน และมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา ในขณะเดียวกันเขาตองมีปญญาที่มองภาพกวางและ
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ไกล เพ่ือเตรียมตัว สําหรับขึ้นเปนนักบริหารระดับสูง นักบริหารระดับกลางบางคนไมไดเตรียมตัวใหพรอมในดาน
สติปญญา เมื่อขึ้นสูงก็ถูกผูใตบังคับบัญชานินทาวา “โงแลวยังขยัน” เหมือนกับภาษิตอังกฤษที่วา “สัญชาติลิงยิ่งปนสูงขึ้น
ไปเทาไร คนก็รูวาเปนลิงมากขึ้นเทานั้น” 

สําหรับนักบริหารระดับตนที่ตองลงมือปฏิบัติงานที่รวมกับพนักงานหรือผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิดนั้น 
คุณลักษณะขอที่ ๒  และขอที่ ๓ คือ ความชํานาญเฉพาะดาน และมนุษยสัมพันธสําคัญมากแตกระนั้นเขาก็ตองพัฒนา
คุณลักษณะขอที่ ๑ คือ ปญญาเอาไวเพ่ือเตรียมเลื่อนสูระดับกลางตอไป 

 ขงจื้อเตือนวา “อยาหวงวาใครไมรูวาทานเกง หรือมีความสามารถ จงหวงแตวา สักวันหนึ่งเมื่อคนเขายกยอง
หรือเลื่อนตําแหนงทาน ทานมีความเกง และความสามารถสมกับที่เขายกยองหรือเลื่อนตําแหนงหรือเปลา” 

 
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร 
พระพุทธเจาตรัสวา โรคมี ๒ อยาง คือ โรคทางกาย (กายิกโรค) และโรคทางจิตวิญญาณ (เจตสิกโรค) พระองค

ทรงประกาศคําสอน เพ่ือรักษาโรคทางจิตวิญญาณ และไดรับการยกยองจากพระสาวก วาเปนแพทยผูเยี ยวยารักษาโรค
ของชาวโลกทั้งปวง ยาที่พระองคทรงใชรักษาโรคก็คือ ธรรมโอสถ 

ในครั้งพุทธกาล ใครปวยเปนโรคทางจิตวิญญาณใด  พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมสําหรับรักษาโรคนั้น การฟง
ธรรมไดผลชะงัดนัก แตในสมัยปจจุบันที่พระพุทธเจาดับขันธปรินิพพานไปนานแลว เหลือไวแตธรรมโอส ถจํานวน 
๘,๔๐๐๐ พระธรรมขันธในพระไตรปฎก ใครจะนําธรรมโอสถไปใช คงตองเลือกขนานที่เหมาะสมกับโรคทางจิตวิญญาณที่
รุมเราตน เชนเดียวกับคนที่เปนโรคทางกาย ก็ตองเลือกใชยาที่เหมาะกับโรคของตน “เพราะลางเนื้อชอบลางยา” 

การรูจักเลือกธรรมโอสถที่เหมาะสมไปใชในชีวิต เรียกวา ธัมมานุธัมมปฏิบัติ แปลวาปฏิบัติธรรมนอยใหคลอย
ตามธรรมใหญ หมายความวา ปฏิบัติขอธรรมที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของเรา เชน ถาเปาหมายของเราคือเปนเศรษฐี 
เราตองปฏิบัติธรรมที่เรียกวา”หัวใจเศรษฐี” หรือทิฏฐิธัมมิกัตถประโยชน ๔ ประการ ถาเราตองการความสําเร็จในชีวิต 
เราตองปฏิบัติธรรมคืออิทธิบาท ๔ ประการการเลือกขอธรรมมาปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่เราตองการ 
 

หลักการบริหารเชิงพุทธ  
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณคามากกวาสองพันหารอยกวาป ในยุคปจจุบันหรือยุคทุนนิยมในปจจุบัน 

การบริหารจัดการสมัยใหม ตางก็กลับมาทบทวนบทบาททางวิชาการในการบริหารจัดการสมัยใหมวา ยังคงเปนแนวทาง
เดียวหรือไม ที่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะตองสนองตอบตอระบบทุนนิยมที่เนนการแขงขัน และสรางผลกําไร 
หรือการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรเพียงอยางเดียว การบริหารจัดการสมัยใหม  ยังขาดอะไรบางที่เปนนามธรรมที่
เกี่ยวกับมนุษยที่จะตองอยูรวมกัน รวมทั้งสิ่งแวดลอมในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงและ มีผลกระทบตอสังคมและองคกร 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่กลาวถึงการบริหารจัดการมีอยูมากมาย เปนคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ที่ยังทันสมัยอยูจนถึงปจจุบันและในอนาคต แตในที่นี้ จะไดนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบางประการ ไดแก หลักสัป
ปุริสธรรม ที่พระพุทธเจาทรงแสดง ไวในสัปปุริสสูตร ( พระไตรปฎกเลมที่ 23) อันเปนแนวทางในการบริหารจัดการเชิง
พุทธศาสตรเพียง หลักธรรมหนึ่ง เพ่ือประกอบการพิจารณาวา หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตรมิไดมุงหวังกําไร หรือการ
แขงขัน เพียงอยางเดียว แตไดบรรจุหลักการที่สรางความยั่งยืน การไมเบียดเบียน การอยูรวมกันอยางสงบสันติ มีความ
เมตตาตอกัน และรูเทาทันโลก โดยมิไดปฎิเสธกระแสโลกาภิวัตน หรือระบบทุนนิยมในปจจุบัน แต ใหยึดหลักการอยู
รวมกันและรูเทาทันโลก หลักสัปปุริสธรรม ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการ 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  
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2. อัตถัญุตา (Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) ความเปนผูรูจักผล หรือความมุงหมาย คือ
รูความหมาย รูความมุงหมาย รูประโยชนที่ประสงค รูจักผลที่เกิดขึ้น สืบเนื่ องจากการกระทําตามหลัก 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  

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 และระยะเวลาใน
การประกอบกิจ 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 จะเป น
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  

ตามความหมายของสัปปุริสธรรม นั้นจะเห็นวา พระพุทธศาสนา อธิบายความสัมพันธของการบริหารจัดการ
เกี่ยวของกับคนและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่มีคุณคา พบไดในสังคมมนุษย หรือปจจัยแหงสั งคม
ในกระบวนการอาศัยซึ่งกันและกัน การพิจารณาดวยเหตุดวยผล รูจักโลก รูจักธรรมชาติ เพราะมนุษยเทานั้นที่จะเปนผูที่
บริหารจัดการองคการที่ดีได สําหรับในสวนของ หลักการบริหารสมัยใหมจะเนนเทคนิคและวิธีการ โดยแสวงหากําไร และ
การแขงขันใหองคกรบรรลุ สูเปาหมาย ตามแบบของทุนนิยม แตหากผูบริหารจะนําหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตรเขามา
ประกอบ หรือบูรณาการใหเขากับการบริหารงานในปจจุบัน ก็ถือวาเปนแนวทางใหม หรือเขาสูมิติของการบริหารงาน ที่
ยั่งยืน มีความมั่นคง และสรางความเปนธรรมตอบุคคล หรือสังคมที่เกี่ยวของกับองคกรอยางชาญฉลาด รวมทั้งสราง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอการบริหารงานอยางยั่งยืนและมั่นคง รวมทั้งจะเปนหลักการของนักบริหารในการบริหาร
จัดการองคกรของตนอยางมีระบบ โดยที่ยังมีคุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหารจัดการดวยอีกโสตหนึ่งดวย 

 
หลักธรรมสําหรับผูบริหาร 
ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่เปนขอปฏิบัติสําหรับนผูบริหารหรือ ผูนํา  ที่มีอํานาจหนาที่ในการปกครอง

หมูคณะ บริหารกิจการของหมูคณะหรือองคกร  รวมถึงประเทศชาติไวอยางมากมาย เพ่ือใหผูนําหรือผูบริหารนั้นไดใช
อํานาจหนาที่ เพ่ือประโยชนสุขแกองคกรและประเทศชาติอยางแทจริง พระพุทธเจาทรงเนนถึงความสําคัญของผูนําหรือ



๘๐๘ 

ผูบริหารเปนอยางมากวาจะตองประพฤติใหเปนแบบอยางแกผูอ่ืนหรือผูใตบังคับบัญชา ฉะนั้นหลักในการบริหารตามแนว
พุทธศาสนาสามารถสรุปลงได ๓ ประการ คือ 

๑. การบริหารตน เปนหลักการที่วาผูบริหารที่ดี ตองสามารถบริหารควบคุมตนเองใหดีเสียกอน จึงจะสามารถ
บริหารคนอ่ืนไดด ี

๒. บริหารคน เมื่อผูบริหารสามารถบริหารตนไดดีแลว ก็จะพัฒนาไปสูการบริหารบุคคลหรือผูใตบังคับบัญชา 
๓. บริหารงาน คนกับงานเปนสิ่งที่คูกัน ถานักบริหารสามารถจัดการกับตนเอง คนไดดีก็จะนํา ไปสูความสําเร็จ

ของการบริหารงานอยางแนนอนหลักธรรมสําคัญที่ผูบริหารหรือผูที่เตรียมตัว เพ่ือเปนผูบริหารควรจะพัฒนาทั้ง ๓ ดาน 
คือ พัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน เพราะการพัฒนาทั้ง ๓ ดานนั้น จะสรางความสุขใหแกตนเองและสังคม ทํา
อยางไรจะพัฒนาไดทั้ง ๓ ดาน พระพิพิธธรรมสุนทร วัดสุทัศนเทพวรารามไดนําเสนอหลักธรรมในการบริหาร ซึ่งจะทําให
การบริหารตน บริหารคนและบริหารงาน บรรลุความสําเร็จสมความประสงคไว ๑๑ ประการ คือ 

๑. สงเสริมความรู สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงสั่งสอนบริษัทของพระองคใหทุกคนมีความรู การสอนคน
นั้นตองจัดทําเปนบัว ๔เหลา๑๓ คือใหความรูตามลักษณะภูมิปญญา ดังนี้ 

๑.๑ บัวพนน้ํา (อุคฆติตัญู) เปนคนมีปญญาเพียงยกหัวขอธรรมะขึ้นแสดงก็บรรลุแลว หรือเพียงแตยกหัวขอ
เรื่องก็เขาใจแลวไมตองอธิบายมาก 

๑.๒ บัวปริ่มน้ํา (วิปจิตัญู) เมื่ออธิบายความหัวขอนั้นก็บรรลุแลว 
๑.๓ บัวใตน้ํา (เนยยะ) ตองอธิบายเนื้อหาใหละเอียดก็เขาใจ สามารถแนะนําใหเปนคนดีได 
๑.๔ บัวใตน้ํา (ปทปรมะ) อธิบายอยางไรก็ไมเขาใจก็ตองปลอยเขาไป ใหเลิกสั่งสอนผูบริหารคนใดที่พัฒนาแต

ความรูของตนเอง โดยไมพัฒนาความรูของผูใตบังคับบัญชาและผูอยู ในความปกครอง ยอมไปไมรอด เหมือนมีแตสมอง 
แตอวัยวะทุกสวนเปนอัมพฤกษอัมพาต การทํางานยอมสําเร็จไดยาก 

๒. อยูอยางเสียสละ ผูบริหารตองรูสึกเสียสละใหกับลูกนอง เชนตองมีสังคหวัตถุ ๔๑๔ คือ ทาน ปยวาจา อัตถ
จริยา และสมานัตตตา 

๒.๑ ทาน โดยการเอ้ือเฟอเจือจานแกลูกนองดวยวัตถุมากนอยตามแตสถานการณ 
๒.๒ ปยวาจา โดยการพูดจากับลูกนองใหถูกใจ ผูกจิตผูกใจรัดรึงดึงใจไวถูกสถานการณและถูกกับอารมณของคน 

(ปยวาจานี้ไมจําเปนตองพูดครับพูดขาเสมอไป มึงกูก็ได แตตองตรงกับคนและสถานการณ และท่ีสําคัญตองมีเจตนาที่ดี) 
๒.๓ อัตถจริยา โดยการลงไปบําเพ็ญประโยชนรวมกับผูนอยโดยไมเกี่ยงงอน เชน ประธานงานศพ งานสวด งาน

บวช งานแตงงานไปเยี่ยมยามปวย ถามขาว ใหชื่อ สกุลของเราไปรวมในงานของลูกนอง 
๒.๔ สมานัตตตา โดยการวางตนสม่ําเสมอการเสียสละกําลังกาย กําลังใจ กําลังความรู กําลังความคิด และกําลัง

ทรัพยเรียกวารวมดวยชวยกันในฐานะผูบริหารและผูรวมงานควรจะมีการเสียสละทั้งสองฝายจึงจะเปนสิ่งที่ประเสริฐที่สุด 
๓. กระจายตําแหนงงาน อํานาจของงานนั้นไมใชอยูที่รวมอํานาจผูบริหารหลายคนประสบความลมเหลว เพราะ

ไมยอมแบงอํานาจลงไปการกระจายอํานาจภารกิจ เปนสิ่งจําเปนในการบริหารนโยบายแบบTQC ก็เนนการกระจาย
นโยบาย (Policy Deployment) โดยการกระจายงาน กระจายอํานาจ และกระจายภารกิจ การไมกระจายงานทําใหงาน
ไมทัน เพราะมีงานมาก ตองใชหลาย ๆ คนชวยกันและทํางานเปนทีมลองมาพิจารณาตนไม ตนไม มีลําตน มีราก มี
กิ่งกานสาขา และมีหนาที่ตางกัน และสรางความสมดุลดวย มิเชนนั้นตนจะเอียงและจะลมในที่สุดสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาพระองคทรงกระจายตําแหนงงานมี ๘๐ พระอรหันตเอก เรียกวา เอตทัคคะ หรือ อสีติมหาสาวก ที่มีความเปน
เลิศในดานตาง ๆ เชน พระโมคคัลลานะ ทรงยกยองวามีฤทธิ์เสมอดวยพระองคพระสารีบุตร ทรงยกยองวามีปญญาเสมอ
ดวยพระองค จําไวเสมอวา “งานกระจุก ผูบริหารตาย งานกระจาย ผูบริหารรอด" 

                                         

๑๓
องฺ.จตกฺุ ๒๑/ ๑๘๓/ ๑๓๓ 

๑๔
องฺ.จตกฺุ ๒๑/ ๔๒/ ๓๒ 



๘๐๙ 

๔. ประสานสามัคคี งานทุกอยางทุกชนิดมีปญหาดานการทะเลาะเบาะแวง แกงแยงชิงดี และมีความเขาใจ 
คลาดเคลื่อนผูบริหารที่ดีตองประสานสามัคคีใหได การประสานสามัคคีนั้นผูบริหารที่ใหญที่สุด ตองประชุมโตะกลม ตองมี
ใจกลา เผชิญหนากลาเรียกประชุมกอนการประชุมตองหาขอมูลจากแตละคนกอน เพ่ือหาเหตุที่ถูกตองไมฟงความขาง
เดียว แลวนํามาตัดสิน ไมควรไลโทษกัน หรือไลบี้กัน จะสรางความขัดแยงบางทานอาจเคยอานหนังสือ “การบริหารความ
ขัดแยง” ก็พอจะเขาใจปญหาไดดี การบริหารแบบไทย ๆ ที่ผิดพลาดคือ จับผิดและลงโทษทําใหขาดการประสานสามัคคี 
ไมคอยปรับความเขาใจซึ่งกันและกันแตชอบปรับทุกขกัน ปรับโทษกัน การบริหารอยางมีแตลมเหลวในที่สุด เพราะจะเกิด
อาการ “คนแตกความสามัคคี" เพราะฉะนั้นควรระลึกไววาความพรอมเพรียงของหมูคณะในหนวยงานนั้น ๆ 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 

๖. ไมเมาเรื่องเงิน “เขาใหเงินก็อยางง อยาไปหลงจนสุดขีด เงินก็เหมือนพวงมาลัย อาจจะกลายเปนพวงหรีด”

เราจะตองพิจารณาวาเงินเปนเพียงปจจัยอยางหนึ่งที่จะทําใหเกิดปจจัย ๔ คือ ขาว ผา ยา บาน เงินเปนปจจัยที่กอใหเกิด
ความสะดวก การบริหารงานถาผูบริหารเห็นแกเงินก็จะใชพนักงานอยางทาส เอาเปรียบลูกนอง หรือกินใชจายจน
เพลิดเพลินเจริญใจ คนระดับลาง ระดับปฏิบัติการก็อยาโลภเงินจนถึงกับโกงเงินบริษัท พระพุทธเจาเสด็จไปพบถุงใสเงิน 
ยังตรัสกับพระอานนทวา นั้นเปนงูเหา เปนอสรพิษที่จะกัดคนเสมอ การจะทําอะไรก็ตามตองระวังเรื่องเงิน 

๗. ไมใหญเกินผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาคือ นายจางของเราเราคือลูกนองของทาน บางคนชอบแอบอางนาย
ไปหากินทางทุจริตหรือไปอางกับคนอ่ืน เพ่ือจะไดอะไรบางอยาง เลขาบางคนซึ่งใกลชิดผูบังคับบัญชา มักทําตัวใหญเกิน
ผูบังคับบัญชา พระอานนทเถระใกลชิดกับพระพุทธเจามากที่สุด พระอานนทขอพรจากพระพุทธเจา คือ ขออยาใหรับเขา
นิมนต ขออยาสงไปในที่นิมนต ขออยาใหอะไรกับทานเปนพิเศษ เปนตนทานปฏิบัติงานไมใหญเกินผูบังคับบัญชา และมี
ความออนนอมถอมตน 

๘. ตั้งเมตตาไวเปนนิจ ผูบริหารตองมีเมตตาตอผูใตปกครอง ผูใตปกครองตองมีเมตตาตอผูบังคับบัญชา คําวา 
“เมตตา" นี้ อาจตีความหมายถึง ความรัก ความเคารพ ความนับถือ การบูชา การเทิดทูน จนถึงความจงรักภักดี เทิดทูน
เหนือเศียรเกลา ผูบริหารควรมีหลัก ๓ ประการในเรื่องความเมตตา  

    8.1 มือเอ้ือม คือ เอ้ือมไปแตะไปจับผูใตปกครองเปนลักษณะอาการทางกายที่สรางความเปนกันเองเปนหวง
เปนใย แตตองระวังอยาใหเปนการกระทําอนาจารตอลูกนอง 

     8.2 ปากอา คือ เปา ปลอบ ปลุก เปนลักษณะทางวาจาในการใหกําลังใจลูกนองทางวาจา 

     8.3 หนายิ้ม คือการใหกําลังใจเปนเรื่องของใจที่แสดงออกทางใบหนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็ทรง
ปฏิบัติอยางนี้ตอพระสงฆตอพุทธบริษัทของพระองคเชนเดียวกัน สวนผูอยูใตบังคับบัญชาก็ตองไปเยี่ยมเยือนถามขาว 
หมอบราบกราบไหวตอผูบังคับบัญชาบาง เราทุกคนจะอยูไดอยางมีความสุข 

๙. ใครทําผิดตองเด็ดขาด ผูบริหารงานตองใจเพชรเด็ดขาด ผูใตบังคับบัญชาจึงจะยอมรับกฎเกณฑ ผูบริหารตอง
เดินทางสายกลาง คือ ใชทั้งพระเดชพระคุณใครทําดีตองใหรางวัล ใครทําชั่ วตองลงโทษ ดังพระพุทธพจนที่วา นิคฺคณฺเห 
นิคฺคหารหํ กําราบคนที่ควรกําราบ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ ยกยองคนที่ควรยกยอง[๗] 

๑๐. ไมประมาทมัวเมา สิ่งที่ไมควรประมาทมีการทํางาน รางกายที่แข็งแรงของเรา ความรูของเราที่มีอยูในขณะนี้ 
บริษัทจะยั่งยืนตลอดไปโรคภัยไขเจ็บ อุบัติเหตุ เงินทองที่มีอยูในขณะนี้ คูแขงทางการคา ความไมประมาทในการ
บริหารงานนั้นจะตองแขงขันกับเวลา แขงขันกับบุคคลและแขงขันกับพ้ืนฐานของการพัฒนาและสามัคคี 

๑๑. ประมาณตัวทุกเวลา คือ การรูจักประมาณตน ประมาณการและประมาณสถานการณนั่นเอง การประมาณ
ในธุรกิจ เชน บริษัทเรามีคนครบหรือไม แตละคนมีความรูครบไหม เงินทุนครบไหม คูแขงเปนอยางไรเปนตน และที่
สําคัญผูบริหารตองประมาณเหตุการณประมาณสถานการณดวย ดังนั้น จําเปนตองมีการประชุมกัน “เอาความคิดมา



๘๑๐ 

รวมกัน”ดูตัวเอง บริษัทที่เราทําธุรกิจอยู หนาที่การงานที่ทําอยู ตองประชุมวิเคราะหสถานการณเสมอ ๆ เมื่อวิเคราะห
แลวฟงเหตุฟงผลหาเหตุรากเหงา แลวตัดสินใจแกไขปญหาและหาทางปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไปพุทธวิธีในการ
บริหารที่กลาวมานั้น เปนเพียงสวนหนึ่งของการนําพุทธธรรมมาประยุกตใชในการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน 
แตก็ถือวาเปนทฤษฎีที่ทาทายตอนักบริหาร และผูที่เตรียมตัวจะเปนนักบริหาร 

ดังนั้น ถาทานคิดวาทฤษฎีที่นําเสนอมาทั้งหมด จะทําใหการบริหารนั้นประสบความสําเร็จแลวไซร ทานจะตอง
ลงมือปฏิบัติดวยเพราะหลักธรรมที่พระพุทธเจาประกาศไวดีแลวนั้น รอการพิสูจนจากทานทั้งหลาย เมื่อใดที่ทานลงมือ
ปฏิบัติไดแลว เมื่อนั้น ทานจะเปนผูบริหารที่ดีที่สุด เพราะจะไดหัวใจของผูตาม เพราะผูมีธรรมอยูในหัวใจยอมเปนศูนย
รวมใจของคนรวมงานและสามารถจัดการใหงานในหนาที่สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 

พุทธวิธีบริหารยึดหลักธรรมาธิปไตย 
พระธรรมโกศาจารย๑๕  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  ไดใหความชัดเจนถึงการบริหารตามแนวของพระพุทธศาสนาวา 

พุทธวิธีบริหารยึดหลักธรรมาธิปไตยเปนสําคัญดวยเหตุผลที่วาผูบริหารเองตองประพฤติธรรมและใชธรรมเปนหลักในการ
บริหาร พุทธวิธีบริหารจึงไมเปนทั้งเปนอัตตาธิปไตย ผูบริหารที่เปนอัตตาธิปไตยก็มักจะคํานึงถึงผลประโยชนสวนตนหรือ
ความพอใจของตนเปนที่ตั้งโดยยึดคติวาถูกตองคือถูกใจขาพเจา ผูบริหารประเภทนี้มักลงทายดวยการเปนเผด็จการ สวน
ผูบริหารที่เปนโลกาธิปไตยก็พยายามเอาใจทุกคนเพ่ือใหตนเองอยูในตําแหนงตอไปได เขาพยายามทําใหถูกใจทุกคนซึ่งก็
เปนเรื่องที่เปนไปไมได ผูบริหารประเภทนี้มักหนีปญหา เมื่อมีปญหาขัดแยงเกิดขึ้นภายในองคกรก็พยายามลอยตัวหนี
ปญหา ผูบริหารที่ดีตองเปนธรรมาธิปไตย เขายึดถือคติวาถูกตองไมจําเปนตองถูกใจขาพเจาหรือตองถูกใจทุกคน เขากลา
ตัดสินใจลงมือทําในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรมโดยไมพยายามลอยตัวหนีปญหา เขาถือคติวาอํานาจหนาที่ มาพรอมกับความ
รับผิดชอบ เขายอมเสียสละประโยชนสุขสวนตนเพ่ือประโยชนสุขที่ยิ่งใหญกวานั่นคือประโยชนสุขสวนรวม ดังพุทธพจน
ที่วา  “ถาเห็นวาจะไดประโยชนสุขท่ียิ่งใหญเพราะสละประโยชนสุขเล็กนอย บุคคลควรสละประโยชนสุขเล็กนอยเพ่ือเห็น
แกประโยชนสุขท่ียิ่งใหญ” 

บริหารงานที่ดี คือ ธรรมาธิปไตยที่ใชทั้งพระเดชและพระคุณ ซึ่งทําใหไดทั้งน้ําใจคนและของงาน นักบริหารแบบ
ธรรมาธิปไตยยึดธรรมเปนหลักในการบริหาร เขามีธรรมที่เรียกวาพละ ๔ ประการอยูในใจ คือ  

๑)ปญญาพละ หมายถึง กําลังความรูหรือความฉลาด กําลังแหงความรอบรู เกี่ยวกับงานในหนาที่และบุคคลที่
เกี่ยวของ โดยสรุปนักบริหารตองทําหนาที่บริหารตน บริหารคน และบริหารงาน ดังนั้นเขาตองมีความรอบรูเกี่ยวกับ
ตนเอง คนอ่ืน และงานในความรับผิดชอบนั้นคือนักบริหารตองมีความรู ๓ เรื่อง ไดแก รูตน รูคน และรูงาน 

๒) วิริยะพละ หมายถึง กําลังแหงความเพียรหรือความขยัน คนมีความขยันตองมีกําลังใจเขมแข็ง อาจกลาวไดวา
วิริยพละก็คือกําลังใจนั่นเอง กําลังใจตองมาคูกับกําลังปญญาเสมอ   คนมีกําลังใจแตไมมีกําลังปญญาจะเปนคนบาบิ่น คน
มีกําลังปญญาแตขาดกําลังใจจะเปนคนขลาด คนที่มีทั้งกําลังใจและกําลังปญญาจึงจะเปนคนกลาหาญ นักบริหารที่มีกําลัง
ปญญาแตขาดกําลังใจ มักถือนโยบายหลบภัยหนีปญหา เหมือนกับนักมวยชั้นเชิงที่เอาแตถอยตลอด ๑๒ ยก แมวาคูตอสู
เพลี่ยงพล้ํา เขาก็ไมกลาใชหมัดเด็ดเก็บคูตอสู คนดูเบื่อนักมวยประเภทนี้ลูกเดียวฉันใด ประชาชนก็เบื่อผูบริหารที่เอาแต
หลบภัยหนีปญหาฉันนั้น 

๓) อนวัชชพละ หมายถึง กําลังการงานที่ไมมีโทษหรือขอเสียหาย ไดแก นักบริหารตองปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต ดังพุทธพจนที่วา “ธมฺมฺจเร สุจริตํ” บุคคลควรปฏิบัติธรรม (หนาที่) ใหสุจริต” 

๔) สังคหพละ หมายถึง กําลังการสงเคราะห หรือมนุษยสัมพันธ ซึ่งเปนธรรมที่สําคัญมากสําหรับนักบริหาร ผู
ทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน  ถานักบริหารบกพรองเรื่องมนุษยสัมพันธ ก็จะไมมีคนมาชวยทํางาน เมื่อ ไมมีใครชวย
ทํางานเขาก็เปนนักบริหารไมได  พระพุทธเจาทรงสอนหลักการสรางมนุษยสัมพันธไวเรียกวา สังคหวัตถุ หมายถึงวิธีผูกใจ

                                         

๑๕พระธรรมโกศาจารย, ศ., (ประยรู  ธมฺมจิตฺโต), การบรหิารตามแนวของพระพุทธศาสนา, ใน  
www.watlaharn.org/study/chapter๑.doc 



๘๑๑ 

คน ไดแก ทาน คือ การให ปยวาจา คือ การพูดถอยคําไพเราะออนหวาน อัตถจริยา คือ การทําตัวใหเปนประโยชนแก
ผูอื่น หรือสงเคราะหประชาชน และ สมานัตตา คือ การวางตัวสม่ําเสมอ 

พละหรือกําลังแหงคุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ ชวยทําใหนักบริหารปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ นัก
บริหารจะสามารถวางแผน จัดองคการ แตงตั้งบุคลากรอํานวยการ และควบคุมไดดีตองมีความฉลาด ขยัน สุจริต และ
มนุษยสัมพันธ ยิ่งเขามีคุณธรรมทั้ง ๔ ขอนี้ เพ่ิมมากขึ้นเทาใด ก็ยิ่งทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทานั้น ตรงกันขามถา
ใครคนใดขาดคุณธรรมทั้ง ๔ ประการ แมเพียงบางขอ  เขาก็เปนนักบริหารที่ดีไมไดเปนสําคัญดวยเหตุผลที่วาผูบริหารเอง
ตองประพฤติธรรมและใชธรรมเปนหลักในการบริหาร พุทธวิธีบริหารจึงไมเปนทั้งเปนอัตตาธิปไตย ผูบริหารที่เปน
อัตตาธิปไตยก็มักจะคํานึงถึงผลประโยชนสวนตนหรือความพอใจของตนเปนที่ตั้งโดยยึดคติวาถูกตองคือถูกใจขาพเจา 
ผูบริหารประเภทนี้มักลงทายดวยการเปนเผด็จการ สวนผูบริหารที่เปนโลกาธิปไตยก็พยายามเอาใจทุกคนเพ่ือใหตนเองอยู
ในตําแหนงตอไปได เขาพยายามทําใหถูกใจทุกคนซึ่งก็เปนเรื่องที่เปนไปไมได ผูบริหารประเภทนี้มักหนีปญหา เมื่อมี
ปญหาขัดแยงเกิดขึ้นภายในองคกรก็พยายามลอยตัวหนีปญหา ผูบริหารที่ดีตองเปนธรรมาธิปไตย 

กลาวโดยสรุป ผูบริหาร คือ ผูทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน บริหารงานดวยธรรมาธิปไตย ที่ถือหลักการและ
ความสําเร็จของงานเปนใหญจึงเปนผูนําที่นั่งอยูในหัวใจของคนรวมงาน ทั้งนี้เพราะนักบริหารมีธรรมเปนพลังในการ
บริหาร ๔ ประการคือ ปญญาพละ วิริยะพละ อนวัชชพละ และสังคหพละ นักบริหารผูมีธรรมอยู ในหัวใจ ยอมเปนศูนย
รวมใจของคนรวมงาน และสามารถจัดการใหงานในหนาที่ลุลวงไปดวยดี 

ควรกลาวไวในที่นี้วา ธรรมาธิปไตยไมใชระบอบการปกครอง แตเปนวิธีการปกครองที่ถือธรรมเปนใหญ 
ธรรมาธิปไตยใชไดกับการปกครองในระบบตางๆ นั่นคือการปกครองไมวาจะเปนระบอบใดก็ถือวาดีแทยังไมไดถาไมเปน
ธรรมาธิปไตย แมแตประชาธิปไตยก็อาจจะกลายเปนเผด็จการโดยเสียงขางมากถาไมเปนธรรมาธิปไตย 

ในระบอบการปกครองที่เปนธรรมาธิปไตย ผูบริหารสูงสุดตองมีทั้งอัตตหิตสมบัติคือยึดธรรมประจําใจและมีป
รหิตปฏิบัติคือมุงบําเพ็ญประโยชนสุขสวนรวมเม่ือผูนําประพฤติธรรมสังคมสวนรวมก็อยูเปนสุข ดังที่พระพุทธเจาตรัสไววา  
“เมื่อฝูงโคขามฟากแมน้ํา ถาโคผูนําฝูงไปตรง โคเหลานั้นยอมไปตรงทั้งหมดในเมื่อโคผูนําฝูงไปตรง ในหมูมนุษยก็
เหมือนกัน ผูใดไดรับสมมติใหเปนผูนํา ถาผูนั้นประพฤติธรรม ประชาชนนอกนี้ยอมประพฤติธรรมเหมือนกัน ประชาชนทั้ง
ประเทศยอมอยูเปนสุข ถาพระราชาทรงดํารงอยูในธรรม” 

 

สรุป 
จากคําถามที่วา “รัฐประศาสนศาสตรเชิงพุทธ” นั้น ทําใหพบคําตอบที่ชัดเจนวาการบริหารงานของผูบริหารนั้น

สามารถนําหลักการในทางทฤษฎีของการบริหารงาน ซึ่งเปนที่ยอมรับและเปนสากลมาใชในการบริหารจัดการองคกร  แต
ถามีการผสมผสานหลักการทางทฤษฎีตางๆ ของการบริหารเขากับหลักคําสอนของศาสนาแลว เชื่อวายิ่งจะทําให
เสริมสรางทักษะการบริหารงานไดดี และสมบูรณยิ่งขึ้นเพราะในทางพุทธศาสนานั้นสอนใหคนเปนคนดี  เปนคนมี
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งหากนํามาประยุกตใชกับการบริหารงานในหนวยงานและองคกรตางๆ ก็จะทําใหเกิดความออนนุม
ในการทํางานมากขึ้น เกิดความยืดหยุนไปตามสถานการณที่เหมาะสมได   

เพราะการบริหารงานนั้นยอมตองใชทั้งศาสตรและศลิปควบคูกันไป ซึ่งคําวา “ศาสตร” แปลวา การบริหารยอม
ตองยึดกฎระเบียบแบบแผนตามกฎหมาย สวนคําวา “ศิลป” นั้นเปนการใชทักษะเทคนิคในดานมนุษยสัมพันธในการชวย
บริหารงาน ประคับประคองกระบวนการบริหารจัดการองคกรใหเกิดความยืดหยุนแตตองไมละเลยตอกฎระเบียบแบบ
แผนที่กําหนดไว ซึ่งจะทําใหเกิดความเดือนรอนภายหลังได ดังนั้นผูบริหารทุกคนตองตระหนักในเรื่องดังกลาวนี้ใหมาก   

หลักธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารการจัดการองคกรตามหลักคําสอนของพุทธศาสนา นั่นคือ “สังควัตถุ ๔”  ซ่ึง
เปนเครื่องมือที่ผูบริหารสามารถนําไปประยุกตในลักษณะศิลปะในการทํางานของผูบริหาร คือ  

๑.ทาน คือใหเปนไปดวยความเอ้ือเฟอเผื่อแผเสียสละตามความสามารถตามศักยภาพ นั้นคือผูบริหารควรมีความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูใตบังคับบัญชา หรือเพ่ือนรวมงาน ใหความรัก เมตตา สรางแรงจูงใจ  ใหขวัญ และกําลังใจกับบุคคล
ในองคกร ปฏิบัติตนเปนตัวอยางในความเสียสละตอสวนรวม มุงประโยชนสวนรวมเปนหลักไมนึกถึงประโยชนสวนตนเปน
สําคัญ 
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๒.ปยวาจา คือผูบริหารควรมีวาจาที่สุภาพ พูดในเชิงสรางสรรคเปนประโยชน สรางความสามัคคีความรักใคร 
เกื้อกูลกันในหมูคณะ หรือองคกร  

๓.อัตถจริยา คือผูบริหารตองทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม เสียสละเพ่ือสวนรวม  
๔.สมานนัตตา คือการทําตนใหเขากับผูอ่ืนอยางเสมอภาค กลาวคือ ผูบริหารควรปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวย

ความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติผดุงไวซึ่งความยุติธรรมตอทุกคนในเรื่องตางๆ   
หลักสัปปุริสธรรม ๗   
การประยุกตใชหลักธรรม ดังกลาวตอไปนี้ เปนหลักที่บุคคลที่เปนผูนํา  ตองมีหลักธรรม ๗ ประการ ใชในการ

ครองตน ครองคน และครองงานไดอยางสมดุลซึ่งในปจจุบันการปฏิบัติงานของผูนําหรือผูบริหาร ควรรูทั้ง ๗ ดาน ตาม
หลักสัปปุริสธรรม ๗ ที่จะเปนแนวทางไนการบริหารจัดการหนวยงานและองคกรตางๆ โดยคุณสมบัติในตัวผูนําหรือ
ผูบริหารมี ๗ ประการ คือ  

๑.ธัมมัญุตา คือ ความเปนผูรูจักเหตุ รูหลักการ กลาวคือ เมื่อดํารงตําแหนงมีฐานะใดก็ตามตองรูหลักการรูงาน 
รูหนาที่ รูกฎเกณฑ  ระเบียบการปฏิบัติที่ถูกตอง เมื่อรูแลวจะตองตั้งตนใหอยูในหลักการใหได  

๒.อัตถัญุตา คือ ความเปนผูรูจักผล รูจักผลที่เกิดขึ้นจาการปฏิบัติงาน ยอมมีความแนวแน  มีความเขาใจในการ
บริหารคนและบริหารงานใหมีความสอดคลองกันงานก็จะประสบความสําเร็จ ตรงตามจุดมุงหมายได 

๓.อัตตัญุตา คือ ความเปนผูรูจักตน ผูบริหาร ตองรูเสมอวาตนคือใคร มีตําแหนงหนาที่อยางไร อยูในสถานะใด 
มีความรับผิดชอบมากนอยแคไหน ตลอดจนถึงมีคุณสมบัติถึงซึ่งความพรอม มีความถนัด มีสติปญญา มีความสามารถ
อยางไร อีกท้ังตองพัฒนาตนเองใหมีความสามารถ มีทักษะการบริหารงานใหดียิ่งๆ ขึ้นไป  

๔.มัตตัญุตา คือ ความเปนผูรูจักพอประมาณ รูจักความพอดี ซึ่งหมายความวา ตองมีขอบเขตอํานาจ ความ
เหมาะสมที่จะบริหารจัดการเรื่องตางๆ ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายตามตําแหนง ทําแคไหนจึงจะใหเกิดความพอดีได 
สัดสวนเกิดความสมดุล ซึ่งความพอดีจะทําใหเกิดความสําเร็จอยางแทจริง  

๕.กาลัญุตา คือ ความเปนผูรูจักกาลเวลา ซึ่งความเปนผูนํา หรือผูบริหาร ตองรูลําดับความสําคัญ ของงาน
ระยะเวลาจังหวะปริมาณและชวงเวลาใหเหมาะสม ตองรูจักวางแผนใหสอดคลองกับปจจัย องคประกอบที่เกี่ยวของได
อยางสอดคลองกลมกลืน เพราะปจจัยตางๆ เหลานี้เปนสิ่งที่จะทําใหงานประสบความสําเร็จได  

๖.ปริสัญุตา คือ ความเปนผูรูจักชุมชน สังคม ผูบริหารตองเปนผูรูจักสังคม ชุมชน ตั้งแตสังคมที่มี ขอบเขต
กวางขวางคือสังคมโลก รูสังคมประเทศชาติตลอดจนชุมชน สังคม รอบๆ หนวยงาน ผูนํา หรือผูบริหารตองรูวาใน
สถานการณใด มีปญหาหรือความตองการอะไร และจะสามารถใหความชวยเหลือชุมชน หรือสังคมอยางไร ตลอดจนการ
แกไขปญหาใหตรงจุด  

๗.ปุคคลัญุตา คือ ความเปนผูรูจักบุคคล คือ ผูนําหรือผูบริหารตองรูจักบุคคลที่เกี่ยวของในการรวมงาน ไมใช
เปนการรูจักเฉพาะชื่อของเขา ตองรูจักอุปนิสัยใจคอ พฤติกรรม ความรู ความสามารถ งานประสบผลสําเร็จตาม
จุดมุงหมาย นอกจากนั้นตองรูจักประโยชนที่เขาเหลานั้นพึงได การทํางานนั้นไมใชวาจะใชใหเขาทํางานเพียงอยางเดียว 
แตตองจักดูแลสวัสดิการอยางเหมาะสมและตองใหทุกคนที่ทํางานไดประโยชน ไดพัฒนาตนเอง ซึ่งผูนําหรือผูบริหารควรรู
วาเขาควรไดประโยชนอะไร ที่จะนําไปสูความเจริญงอกงามแหงการดําเนินชีวิตที่แทจริงของทุกคนดวย   

                จากบทความดังกลาวทั้งหมด หากผูบริหาร ผูนําองคกร หนวยงานตางๆ นําหลักคําสอนในทางพุทธ
ศาสนาเขามาประยุกตใชในการบริหารงานแลว เชื่อไดวาผูบริหารหรือผูนําเหลานั้น จะเปนผูนําหรือผูบริหารที่นั่งอยูใน
หัวใจของคนรวมงาน เปนที่รักใครของคนในหนวยงานหรือองคกรได และสามารถนําพาองคกร ไปสูจุดหมายปลายทาง
ตามตามวัตถุประสงค รวมถึงจะเกิดความรักใครสามัคคีในหนวยงานหรือองคกรไดอยางแนนอน 
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หลักสุจริต: การบริหารจัดการที่ดี 

         
ดร.วรปรัชญ  คําพงษ 

อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆนครนาน  เฉลิมพระเกียรติฯ 
 
บทคัดยอ 
 

สังคมไทยเผชิญกับปญหาความขัดแยงและปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น  ความคาดหวังที่จะใหสังคมไทยผานพน
สถานการณความขัดแยงไปสูสังคมความปรองดองสมานฉันทและสังคมปลอดการทุจริตคอรัปชั่นจะตองรวมกันแกไข
ปญหาการคอรรัปชั่นดวยวิธีการที่หลากหลาย  หรือรวมแรงรวมใจกันทุกฝายในการชวยกันแกไขปญหา  ประยุกตใช
หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี เชน “หลักนิติรัฐ” คือ รัฐที่อยูหรือปกครองภายใตกฎหมาย หรือใชกฎหมายควบคุม  
“หลักการตรวจสอบอํานาจรัฐ” คือ เปนการตรวจสอบอํานาจรัฐโดยองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน  หลักสุจริตธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  เปนตน  
 บทความนี้ไดนําเสนอแนวทางการบริหารที่ดีตามหลักสุจริต  3คือ กายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริต  เพ่ือ
สรางภูมิคุมกันทางดานจริยธรรมสูการบริหารจัดการที่ดี  ระดับองคกรและสังคม ไดแกการประยุกตใชหลักสุจริตธรรม
ตามแนวพระพุทธศาสนาตั้งแตระดับครอบครัว  สถานศึกษา องคกรภาครัฐและภาคเอกชน  และสังคมภาพรวม เพื่อสราง
ระบบบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดีในทุกภาคสวนของสังคม 
 
คําสําคัญ:  สุจริต, การบริหารจัดการที่ดี 
 
Abstract 
 

Thai society is facing with conflict and corruption . A hope to turn over conflict society to be 
reconciled and corruption-free society must be realized by  solving corruption problem with different 
solution or a participation from every sectors is required.  An application of principle, concept and 
theory such as  “Legal State” means a state under or governing by law or ruling by law,   “Public state 
power inspection”  means an inspection of state power by public and private organizations, Buddhist 
Good Faith principle for example. 
 This article proposes good governance approach according to 3 Good Faith principles as 
followsgood conduct in action, good conduct in word and good conduct in thought to build a path of 
moral immunity to good governance in both organization and social levels by applying Buddhist Good 
Faith principle in family, educational institute, public and private organization and society to establish 
country and society good governance in all level. 
 
Keywords:  Good faith, good governance 
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เมื่อกลาวถึงสังคมไทยแลวในสายตาของหลายๆ  คนอาจจะมองไดหลายมุมมองไมวาจะเปนในแง
สังคมที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม สังคมของการเอื้ออาทร สังคมของการอุปถัมภ  เปนตน  แตถามองอีกมุมหนึ่ ง
แลวสังคมไทยก็มีอีกหลายปญหา  ไมวาจะเปน ปญหาเศรษฐกิจ  ปญหาสังคม  ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหา
โสเภณี เปนตน แตมีปญหาหนึ่งที่คนไทยอาจจะลืมนึกถึงหรือไมใหความสําคัญตอปญหานี้มากเทาที่ควร  นั้น
ก็คือ ปญหาการคอรัปชั่น   ปญหาการคอรัปชั่น (Corruption) หลายคนอาจจะมองวาไมสําคัญ  เพราะอาจ
คิดวาไมใชปญหาของตัวเองบาง  ไมใชเรื่องใกลตัวบาง  แตหากยอนกลับมาพิจารณาดูใหดีแลว  ปญหาการ
คอรัปชั่นนี้นับวา  เปนสิ่งที่ เกี่ยวพันกับชีวิตของเราๆ  ประชาชนอยางมากทีเดียว  คําวา  “คอรัปชั่น” นั้น 
นิยามความไดอยางกวางขวางมาก  เชน การทุจริต การฉอโกง การฉอราษฎรบังหลวง เปนตน โดยแตละ
ความหมายลวนใหความหมายในเชิงแงลบทั้งสิ้นการที่จะแกไขปญหาคอรัปชั่นไดตองใชหลาย  วิธีการเขา
ชวย หรือ รวมกันแกไขโดยมวลรวม โดยมีทฤษฎีหลายๆอยางแตกตางกันออกไป เชน “หลักนิติรัฐ” คือ รัฐ
ที่อยูหรือปกครอง ภายใตกฎหมาย หรือ ใชกฎหมายควบคุม  “หลักการตรวจสอบอํานาจรัฐ”คือ เปนการ
ตรวจสอยอํานาจรัฐโดยองคกร  ทั้งภาครัฐและเอกชน เปนตน โดยปจจุบันในสังคมไทยไดมีกลุมคนบางสวน  
หรือหลายๆ องคกรไมวาจะเปนภาครัฐและเอกชน ในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ  เชน สํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  สํานักงาน
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  เปนตน สวนในการตรวจสอบการทํางานของรัฐโดยภาคเอกชนนั้น  เชน 
องคกรเอกชนอิสระ (NGO) กลุมนักศึกษา กลุมเยาวชน กลุมนักเรียน และกลุมมวลชนตางๆ เปนตน  

พระพุทธเจาทรงสั่งสอนใหมนุษยพัฒนาองคธรรมความสุจริตทั้ง ๓ ดาน คือ กายสุจริต วาจาสุจริต และจิตใจ
สุจริตทรงตรัสสอนขยายความวา เมื่อปฏิบัติตัวดํารงตนอยูในหลักการนี้อยางสม่ําเสมอแลว จะกอใหเกิดความสุขทั้งใน
โลกนี้ และโลกหนาดวยเชนกัน ดังพุทธพจนวา  
 “บุคคลพึงประพฤติธรรมใหสุจริต  ไมพึงประพฤติธรรมใหทุจริตผูมีปกติประพฤติธรรม  ยอมอยูเปนสุขใน
โลกนี้ และโลกหนา”๑ และนอกจากนี้พระองคทรงตรัสเตือนวา“ลุกขึ้นเถิด อยามัวประมาทอยูเลยจงประพฤติสุจริตธรรม
เพราะผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุขท้ังในโลกนี้และโลกหนา”๒ 
          จะเห็นวา พระพุทธองคทรงกระตุนเตือนใหเกิดแรงบันดาลใจ  ทรงเนนย้ําวา การลุกขึ้นใชชีวิตดวยความไม
ประมาทนั้น สะทอนถึงการใหมนุษยแตละคนยึดมั่นอยูในสุจริตธรรม เพราะเมื่อมนุษยยึดมั่นอยูในสุจริตธรรมโดยการ
สุจริตตอธรรมแลว  ธรรมนั้นจะทําหนาที่รักษามนุษยแตละคนดวยความสุจริตเชนกัน  ประเด็นสําคัญมิไดหมายถึงการที่
มนุษยสุจริตตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทั้งในการดําเนินชีวิตและการทํางาน แตจําเปนตองเริ่มตนดวยความ “สุจริตตอ
ธรรม”  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชทาน พระราชดํารัส ณ ตําหนักจิตรลดารโหฐาน   ในวันที่ ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๐ วา “...ความซื่อสัตยสุจริตเปนพื้นฐานของความดีทุกอยาง  จึงตองฝกฝนอบรมใหเกิดในตัวเอง 
เพื่อจักไดเปนคนดีมีประโยชน และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญม่ังคง...”  นอกจากนี้ ทรงพระราชทานในโอกาสที่ประธาน
ศาลฏีกานําผูพิพากษาประจํากระทรวง  เฝาฯ ถวายสัตยปฏิญาณตน กอนเขารับหนาที่ ณ ศาลาดุสิดาลัย ในวันที่ ๒๐ 

                                         

๑พระไตรปฎกภาษาไทย (ฉบับมหาจุฬาฯ) เลมที่ ๒๕ /๑๐๘/๘๕ 

๒พระไตรปฎกภาษาไทย (ฉบับมหาจุฬาฯ) เลมที่ ๒๕ /๑๐๘/๘๕ 

 



๘๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๔๐ วา “... ในประเทศชาตินี้ ก็มีคนที่สุจริต และมีคนที่ทุจริต  ถาคนที่สุจริตซึ่งมีมาก ไมสามารถที่จะ
ปองกันตัวจากทุจริตชน ก็ทําใหประเทศชาติลมจม...” 

บทความนี้ไดนํา เสนอแนวทางการบริหารที่ดีตามหลักสุจริต   3 คือ กายสุจริต  วจีสุจริตและมโน
สุจริต   เ พื่อสรางภูมิคุมกันทางดานจริยธรรมสูการบริหารจัดการที่ดี   ระดับองคกรและสังคม ไดแกการ
ประยุกตใชหลักสุจริตธรรม  ตามแนวพระพุทธศาสนาตั้งแตระดับครอบครัว   สถานศึกษา  องคกรภาครัฐ
และภาคเอกชน  และสังคมภาพรวม  เพื่อสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดีในทุกภาคสวน
ของสังคม 

ความหมายของสุจริต 

 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ประยุตฺโต)๓ใหความหมาย  ของคําวา  สุจริต  หมายถึง  ความประพฤติดี  ประพฤติ
ชอบ  ประกอบดวย 

1. กายสุจริต  ความประพฤติชอบทางกายมี  3 คืองดเวนและประพฤติตรงขามกับ ปาณาติบาต  อทินนาทาน 
และกาเมสุมิจฉาจาร 

2. วจีสุจริต  ความประพฤติชอบดวยวาจา  มี 4 คือ งดเวนและประพฤติตรงขามกับ มุสาวาท  ปสุณาวาจา  ผรุส
วาจาและสัมผัปปลาปะ 

3. มโนสุจริต  ความประพฤติชอบดวยใจมี 3 คือ อนุภิชฌา  อพยาบาท  และสัมมาทิฏฐิ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต๔  ใหความหมายของคําวา  สุจริต  หมายถึงประพฤติชอบ  สุจริตใจ  บริสุทธิ์  จริงใจ  

เชน  เขาชวยเหลือเด็กคนนั้นดวยความสุจริตใจ  ไมไดหวังสิ่งตอบแทน   
คําวา สุจริต มักใชควบคูกับคําวา ซื่อสัตย เปน ซื่อสัตยสุจริต เชน กฎหมายกําหนดใหขาราชการพลเรือนตอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต  เที่ยงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใสรักษาประโยชนของทาง
ราชการ 

 

การทุจริตหรือการคอรรัปชั่น 

 คําวา “การทุจริตคอรรัปชั่นมีความหมายเดียวกับการฉอราษฎรบังหลวง หรืออาจเรียกงายๆ วา การคอรรัปชั่น”
ชัยวัฒน สุรวิชัย ๕ กลาววา รูปแบบของคอรรัปชั่นไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ดวยอัตราเรงของยุคทุนนิยม และยุคโลกาภิ
วัตน  และที่สําคัญประชาชนเจาของประเทศตามไมทัน เพราะขาดความรู ความเขาใจ และยิ่งกวานั้น การที่รัฐบาลทักษิณ 
ชินวัตร จะจริงใจกําจัดและทําลายโรคนี้ใหหมดไป กลับทําเพียงรูปแบบ และสรางภาพ หรือทํากับประชาชน หรือคูแขง
ทางการเมืองเทานั้น ในขณะที่ตัวเองกลับคิดและเสนอรูปแบบการคอรรัปชั่นเชิงซอน คอรรัปชั่นเชิงนโยบายที่มีขนาดใหญ 
ไดเงินหรือผลประโยชนกอนใหญ อีกทั้งใชกระบอกเสียงของรัฐบาล หรือสื่อเอกชนที่สามารถควบคุมได  สรางภาพให
ตนเอง และบิดเบือนขอเท็จจริง 
 วิทยากร  เชียงกูล๖ กลาววาในปจจุบัน การทุจริตคอรรัปชั่นมีหลายรูปแบบ ประกอบไปดวยสิ่งตอไปนี้ 
 ๑) การยักยอก (Embezzlement) ไดแก การแอบเอางบประมาณหรือทรัพยสินของรัฐไปเปนของตน 
 ๒) การที่เจาหนาที่รัฐเรียกรองเงินจากธุรกิจเอกชน (Extortion) หรือการที่ธุรกิจเอกชนใหสินบน (bribery) หรือ
ผลประโยชนภายหลัง (Kickback) แกเจาหนาที่รัฐ ใหตัดสินใจทํา หรือไมทําอะไรบางอยางที่ทําใหผูใหสินบนไดรับ
ผลประโยชนเหนือคูแขงรายอ่ืน 

                                         

๓พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. หนา ๙๐-๙๑. 
๔พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. (กรุงเทพฯ : บริษัทศิริวัฒนอินเตอรพริ้นท จํากัด.๒๕๕๖), หนา ๑๒๔๒. 
๕ชัยวัฒน สุรวิชัย.  (๒๕๔๖). ธรรมาภิบาลกับคอรรัปชั่นในสังคมไทย.  กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน. หนา ๑๓-๑๕. 
๖วิทยากร เชียงกูล. (๒๕๔๙).  แนวทางปราบคอรรัปชั่นอยางไดผล.  (กรุงเทพฯ : สายธาร.). หนา  ๒๖-๒๗. 



๘๑๗ 

๓) การเลือกจางหรือแตงตั้งญาติและพรรคพวกตน (Nepotism) 
๔) การทําสัญญาจางหรือใหสัมปทานเฉพาะพรรคพวกผูสนับสนุนตน (Cronyism)  
๕) การใชขอมูลภายใน เพ่ือซื้อหรือขายหุนในตลาดหลักทรัพย (Insider trading) ซึ่งนาจะหมายรวมถึงการใช

ขอมูลภายในเพ่ือซื้อขายเงินตราตางประเทศดวย เชน กรณีเจาหนาที่ของรัฐระดับสูงรูลวงหนาวารัฐบาลจะตัดสินใจ
ประกาศลดคาเงิน และมีการบอกขอมูลนี้ใหนักธุรกิจและนักลงทุน สั่งซื้อขายเงินตราตางประเทศ เพ่ือทํากําไรภาย
หลังจากท่ีมีการประกาศขาวตอสาธารณะ 

๖) การฟอกเงิน (Money laundering) ไดแก การโยกยายถายเทเงินที่ไดจากการทุจริต ฉอฉล หรือไดมาโดยผิด
กฎหมายหรือศีลธรรม เชน การพนัน การขายของเถื่อน กิจการโสเภณี การเปนนายหนาคาแรงงาน ฯลฯ ไปเขาธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือธุรกิจที่ถูกกฎหมาย เพ่ือลบรองรอยแหลงที่มาที่ไมถูกตองของเงิน มีทั้งการโยกยายไปตางประเทศ
และภายในประเทศ 

๗) การใชตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่รัฐเอ้ือประโยชนใหบริษัทตนเองและพรรคพวก ซึ่งอาจเรียกวาเปน
ผลประโยชนขัดแยงหรือผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest)  

๘) การเอ้ือประโยชน (Trading Influence) ไดแก การที่บริษัทใหสัญญาจะใหผลประโยชนแกเจาหนาที่รัฐใน
ทางออม เชน ใหตําแหนงในบริษัท เมื่อเจาหนาที่รัฐผูนั้นปลดเกษียณหรือพนจากตําแหนง ใหตําแหนงงานแกญาติ หรือให
ผลประโยชนทางออมอ่ืนๆ แกเจาหนาที่รัฐ เพ่ือแลกกับการที่เจาหนาที่รัฐเอ้ือประโยชนใหกับบริษัทธุรกิจ 

การคอรรัปชั่นจะมีหลายรูปแบบ  แตที่สําคัญๆ มีอยู ๒ประเภท  
ประเภทแรกคือ ภาษีคอรรัปชั่น ซึ่งนักการเมืองและขาราชการเก็บจากพอคา นักธุรกิจ และประชาชน ในรูปของ

คาคอมมิชชั่น และสวยตางๆ นอกจากนี้ ยังมีการรั่วไหลของเงินงบประมาณแบบอ่ืนๆ ภาษีคอรรัปชั่นเหลานี้ทุกคนรูจักกัน
ดี และ  

ประเภทที่สองมีความซับซอนมากกวาประเภทแรก เพราะวา เปนการคอรรัปชั่นที่เกิดจากการทับซอนของ
ผลประโยชน หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสาธารณะและผลประโยชนสวนบุคคล(Conflict of Interest)เชน 
รายไดซึ่งนักการเมืองและพรรคพวกเพ่ือนพอง ไดรับจากการตั้งราคาสินคา หรือบริการซึ่งพวกเขาทําการผลิตอยูในราคา
สูง  ผลประโยชนทับซอนแมจะไมเปนการกระทําความผิดกฎหมายโดยตรง แตถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่น อยางหนึ่ง ซึ่ง
รูจักกันทั่วไปวา “คอรรัปชั่นเชิงนโยบาย” 

การทุจริตคอรรัปชั่นในหลายกรณี ผูทุจริตคอรรัปชั่นอาจจะใชวิธีการโกงหลายรูปแบบไปพรอมๆ กั นอยาง
สลับซับซอนได การจําแนกการทุจริตคอรรัปชั่นออกเปนรูปแบบตางๆ ขางตน เพียงเพ่ือชวยอธิบายใหเห็นถึงปญหาได
อยางกวางขวางและชัดเจนขึ้น ไมใชเรื่องที่เกิดขึ้นแบบแยกจากกันโดยสิ้นเชิง  ดังเชนที่ จรัส สุวรรณเวลา ๗ไดอธิบายให
เขาใจถึงความเลวรายในการปกครองบานเมือง ที่ประกอบไปดวยการฉอราษฎรบังหลวง การเอาพรรคพวกเขาสวมงาน
ตําแหนงตางๆ การเลนพวกสรางกลุมอิทธิพล และการเลือกปฏิบัติ โดยมีความสัมพันธกันดังนี้ 
 ๑) การเอาพรรคพวกเขาสวมตําแหนงการงาน (Nepotism)  คนไทยเรียกวา เด็กฝาก ไดแก ผูมีอํานาจและ
อิทธิพลใชอํานาจหนาที่และอิทธิพลนําคนที่ดอยความสามารถเขาไปรับตําแหนงเพ่ือประโยชนสวนบุคคล แทนที่จะ
พิจารณาบุคคลเขาสูตําแหนงตามความสามารถและความเหมาะสม การซื้อตําแหนงเปนสภาพเลวรายที่สุดของรูปแบบนี้ 
ที่ใชเงินเปนเครื่องมือเขาสูตําแหนง เมื่อบุคคลผูรับผิดชอบหนาที่การงานดอยความสามารถ การงานนั้นๆ ก็ถดถอย 
เจริญกาวหนาไมได ยิ่งประกอบกับการฉอราษฎรบังหลวง ประสิทธิภาพของงานก็ถดถอยเสียหาย 
 ๒) การเลนพวกสรางกลุมอิทธิพลใชอํานาจโดยไมเกรงกลัวตอกฎหมาย เมื่อมีการเลนพวกเอาบุคคลเขาสวม
ตําแหนงตางๆ และทําการทุจริต ก็มีการรวมตัวเปนกลุมใชอิทธิพลในกิจการตางๆ (Cronyism) การกดขี่ขมเหงผูมีกําลัง
นอย การรักษากฎหมายก็ออนแอ เพราะผูรักษากฎหมายเองเขาไปอยูในกลุมอิทธิพล แมแตการออกกฎหมายก็อาจมี

                                         

๗จรัส สุวรรณเวลา. จุดบอดบนทางสูธรรมาภิบาล : บทบาทของบอรดองคการมหาชน.   (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.๒๕๔๖), หนา  ๒๑-๒๙. 



๘๑๘ 

อิทธิพลเขาไปกํากับรายละเอียดของกฎหมาย เพ่ือไมใหตนเสียประโยชน สภาพของกลุมอิทธิพลมีทั้งสวนกลางและสวน
ทองถิ่น ในบางกรณีก็ใชอํานาจมืด กระทําการอุกอาจขมขูผูอื่นดวย 
 ๓) การเลือกปฏิบัติ (Favoritism) เปนการชวยเหลือพรรคพวกใหไดรับประโยชนหรือไมถูกลงโทษ เปนรูป
แบบตอเนื่องมาจาก nepotism  และ cronyism ผูที่มีหนาที่แทนที่จะกระทําตามหนาที่อยางตรงไปตรงมากับบุคคลและ
ประชาชนโดยเสมอหนากัน อาจเลือกกระทําเพ่ือใหเกิดประโยชนแกพรรคพวกของตน เลือกใชกฎหมายเฉพาะการลงโทษ
ผูที่ไมใชพรรคพวกของตน หากเปนพรรคพวกของตนกระทําผิดกฎหมาย ก็หาทางกลบเกลื่อนหรือปดบังเสีย การหวัง
ผลประโยชนนี้อาจเปนการไดรับประโยชนโดยตรงในขณะนั้นเลย หรือเปนผลประโยชนโดยออมในระยะเวลาตอไปดวย 
กรณีทํานองเดียวกันคือ ผูที่เปนบริหารประเทศแตกลับใชวิธีการตางๆดึงงบประมาณไปยังทองถิ่นของตน เพ่ือใหเปนฐาน
เสียงในการเลือกตั้งของตน ก็เรียกไดวา เปนการเลือกปฏิบัติอันเปนพฤติกรรมที่ทุจริตตอหนาที่ในการบริหารงาน 
 พฤติกรรมตางๆ เหลานี้ ประกอบกันเปนการปกครองที่เลวราย ซึ่งเกิดขึ้นไดทั้งระดับชาติ ระดับทองถิ่น ระดับ
สถาบัน และระดับบริษัท นับเปนโรครายที่กัดกรอนสังคมและเศรษฐกิจใหออนแอลงซึ่งยากท่ีจะเยียวยา  
 

การคอรรัปชั่นในสังคมไทย 

ความรุนแรงของการฉอราษฎรบังหลวง  หรือคอรรัปชั่นในประเทศไทยถูกจัดอันดับวา  เปนประเทศ
ที่มีการคอรรัปชั่นสูงสุดอยูในอันดับตนๆ ของโลก  หากเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน๘ 

ขอสัง เกตประการหนึ ่งคือประเทศที ่มีอัตราการคอรร ัปชั ่นสูง  มักอยู ในแถบเอเชีย  ซึ ่งแสดงวา
พฤติกรรมการคอรรัปชั่นมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมดั้ง เดิมของแตละสังคมอยู ไมนอย   ปรากฏการณที่
แสดงวาการคอรรัปชั่นรุนแรงมากประการหนึ่งก็คือ  การที่ทางฝายราชการไดมีการจัดตั้งหนวยงานเพื่อทํา
การปองกันและปราบปรามคอรรัปชั่นขึ้นหลายหนวย  เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ  (ป .ป .ช .) เปนตน   ทางฝายเอกชนเองก็ไดมีการรวมตัวกันตอตานคอรรัปชั่น เกิดขึ ้น
เชนกัน เชน เครือขายประชาชนตานคอรรัปชั่น  (คตป.) กลุมแนวรวมตอตานคอรรัปชั่นภาคเหนือ โครงการ
สังคมโปรงใส องคการเพ่ือความโปร งใสในประเทศไทย  เครือขายเยาวชนตอตานคอรรัปชั่น  เปนตน๙ 

การลมสลายของเศรษฐกิจไทยที่เริ่มตนเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙หรือที่เรียกวา “โรคตมยํากุง” นั้นมีสาเหตุเกิดสะสมมา
หลายป จรัส สุวรรณเวลา๑๐ไดแสดงความเห็นวาเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นจาก (๑) ความเลวรายทางการปกครองที่
ประกอบดวยการฉอราษฎรบังหลวง การเอาพรรคพวกเขาสวมตําแหนงงานตางๆ การเลนพวกสรางกลุมอิทธิพล และการ
เลือกปฏิบัติ (๒) การบริหารจัดการที่ผิดพลาด เชนการลงทุนที่ไมคุมคา การประพฤติปฏิบัติที่สิ้นเปลืองและฟุมเฟอย 
ประสิทธิภาพของงานต่ํา และการผัดวันประกันพรุง และ (๓) ปจจัยจําเปนพ้ืนฐานไมเพียงพอ ทั้งปจจัยทางกายภาพและ
ทรัพยากรบุคคล ทั้งหมดนี้เปนผลจากการขาดการปกครองที่ดีหรือธรรมาภิบาล ทั้งในสวนของรัฐ บริษัทธุรกิจเอกชน และ
ขององคการมหาชน 
 จรัส สุวรรณเวลา ไดกลาวตอไปวา สิ่งที่รายแรงที่สุดคือ คอรรัปชั่น หรือ การฉอราษฎรบังหลวง ซึ่งเกิดขึ้นทั่วไป
สําหรับนักการเมืองและผูบริหารระดับสูงของหนวยราชการตางๆ  อํานาจของนักการเมืองมีมากโดยเฉพาะการปลดหรือ

                                         

๘วิทยากร เชียงกูล. แนวทางปราบคอรรัปชั่นอยางไดผล.(กรุงเทพฯ : สายธาร.๒๕๔๙), หนา ๖. 
๙ปกรณ มณีปกรณ.  “ปญหาสังคมไทย”ใน สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ และ เอกวิทย มณีธร. (บรรณาธิการ).  มุมมองสังคมไทยแบบ

บูรณาการ. ( กรุงเทพฯ : เวิลดเทรด ประเทศไทย.  ๒๕๕๙), หนา ๙-๑๕. 
๑๐จรัส สุวรรณเวลา.  จุดบอดบนทางสูธรรมาภิบาล : บทบาทของบอรดองคการมหาชน.   (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.๒๕๔๖),  หนา  ๒๑-๒๙. 



๘๑๙ 

ยายขาราชการระดับสูง จึงมีการใชอํานาจบังคับทั้งทางตรงและทางออม ใหขาราชการหาผลประโยชนจากโครงการตางๆ 
โดยเฉพาะการใชเงินงบประมาณแผนดิน หรือเงินโครงการตางๆ ในระยะหลัง มีการกําหนดเปอรเซ็นตที่ตองไดรับดวย 
หากขาราชการชั้นรองลงมาไมรวมมือก็อยูไมได ผูที่รวมมือก็ถือโอกาสหาผลประโยชนไปดวย กระทบลงไปสูระดับลางลง
ไปอีก จนเสื่อมถอยไปท้ังระบบการใชจายเงินของแผนดินซึ่งก็คือเงินของประชาชน จึงไมไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวย โครงการ
ที่ดีแตไมไดจายเงินใตโตะ ก็ไมสามารถเกิดขึ้นได สวนโครงการที่ไดรับอนุมัติและเกิดขึ้นก็มีไมนอยที่ไมเหมาะสมหรือไม
คุมคาหรือไมไดผลตามตองการในระดับทองถิ่น ก็ได มีการหาผลประโยชนในรูปแบบตางๆ เพราะอํานาจไมไดเปนของ
ประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง ผลประโยชนอาจเกิดขึ้นจากการใชเงินของทองถิ่น รวมไปถึงการเก็บภาษีเถื่อนที่
ชาวบานหรือประชาชนไมมีทางเลือกนอกจากตองจายใหในรัฐวิสาหกิจที่ผูกขาดสาธารณูปโภค ก็มีการฉอราษฎรโดยการ
ตั้งราคาคาบริการสูงเกินควรและบังคับใหประชาชนผูใชตองจาย  รายไดจากผลกําไรที่สูงแตแทนที่จะไปสรางความเจริญ
ของบริการ แตกลับนําไปตอบแทนใหกับผูบริหารและพรรคพวกเกินควร  นอกจากนี้ ในกิจการภาคเอกชนเองก็ตาม 
ผูบริหารกิจการที่ดําเนินการฉอฉลใหเกิดผลประโยชนแกตนเองหรือพรรคพวก มีผลใหบริษัทหรือกิจการออนแอลง อาจ
ถึงขาดทุนหรือลมละลายในที่สุด ดังนั้น การปกครองที่เลวรายจึงไมใชมีเฉพาะการปกครองระดับชาติหรือเกี่ยวของกับ
นักการเมืองหรือผูมีอํานาจเทานั้น ยังเกิดข้ึนในการปกครองของกิจการหรือบรรษัทดวย  

วิทยากร เชียงกูล๑๑ไดกลาวสรุปวา การคอรรัปชั่นของนักการเมือง และเจาหนาที่ของรัฐกอใหเกิดผลเสียหายตอ
ปจจุบันและอนาคตของประเทศไทยอยางนอย ๔ขอ ดังนี้ 

๑) ทําใหคนกลุมนอยคดโกงทรัพยากรของสวนรวมไปเปนของตนเองอยางผิดกฎหมายและ จริยธรรม  การเมือง
ไมไดพัฒนาเปนประชาธิปไตยแบบท่ีประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคอยางแทจริง 

๒) ทําใหเกิดการบิดเบือนการใชทรัพยากรของประเทศท่ีทําใหประชาชนสวนใหญไมไดรับประโยชนสูงสุด เชน มี
งบเพ่ือพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุขนอยลง การกอสรางถนนหรือถาวรวัตถุตางๆ มีคุณภาพต่ํา ตองซอมแซมบอยอายุ
ใชงานนอยกวาที่ควรเปนประชาชนไดบริการคุณภาพต่ํา ฯลฯ 

๓) ทําใหเกิดการผูกขาดโดยนักธุรกิจการเมืองขนาดใหญ ไมสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ 
นําไปสูความออนแอ ความดอยพัฒนาลาหลังขององคกรทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน 

๔) ทําใหเยาวชนและประชาชนมีคานิยมแบบยกยองความร่ํารวย ความสําเร็จ โดยถือวาการโกงเพ่ือใหตนเองได
ประโยชนเชน การโกงขอสอบ การใชอภิสิทธิ์ เลนพวก โกงเล็กโกงนอยตางๆ เปนเรื่องปกติที่ใครๆ ก็ทํากัน ทําให
ประชาชนขาดจริยธรรม ศีลธรรม คิดแตในเชิงแกงแยง แขงขัน เอาเปรียบกันอยางไมเคารพกติกา ไมมีวินัย ไมมีจิตสํานึก
ที่จะทํางานรวมกัน กลายเปนคนเห็นแกไดที่ออนแอ ไรความภาคภูมิใจ ไรศักดิ์ศรี ดังนั้น การจะพัฒนาคน ชุมชน และ
ประเทศชาติ เพ่ือจะรวมมือและแขงขันกับประเทศอ่ืนๆ เปนไปไดยาก 

  

กายสุจริต : สูการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 กายสุจริต หรือ การกระทําทางกาย คือ ความสามัคคีรวมแรงกายของผู คนในสังคมในการกระทําตางๆ ที่
ถูกตองดีงาม เปนประโยชนตนและสวนรวม เมื่อผูนํามีการกระทําที่มีความสุจริตไมโกงกิน บานเมืองก็มีความ
เจริญกาวหนา มีการพัฒนาตามศักยภาพ เงินงบประมาณก็ถูกใชใหเกิดความคุมคามีการพัฒนาอย างทั่วถึงเต็มเม็ดเต็ม
หนวย เมื่อผูนําไมทุจริตคดโกง ลูกนองก็ไมกลา ถาผูนําทุจริตลูกนองก็ทําตาม ซึ่งธรรมะขอนี้มีความสําคัญตอบานเมือง
เปนอยางมาก กายกรรม หรือการกระทําทางกาย 3 อยาง ไดแก  
  1) เวนจากการฆาสัตว (ปาณาติปาตา เวรมณี) เพ่ือใหมนุษยอยูร วมกันโดยสันติวิธี คิดถึงใจเขาใจเรา รูจัก
การใชเหตุผลในการแกปญหา ไมใชวิธีทําลายผูดอยกวาอยางโหดรายทารุณ และตองการใหมนุษยรูจักใหอภัยกัน ไมจอง
เวรกัน ไมสรางเวรภัยใหแกกันและกัน 

                                         

๑๑วิทยากร เชียงกูล.). แนวทางปราบคอรรัปชั่นอยางไดผล.(กรงุเทพฯ : สายธาร.๒๕๔๙),หนา ๗-๘. 



๘๒๐ 

  2) เวนจากการลักทรัพย (อทินนาทานา เวรมณี) เพ่ือตองการใหมนุษยหาเลี้ยงชีพในทางสัมมาอาชีพ (อาชีพ
สุจริต) หลีกเลี่ยงการทํามาหากินที่เบียดเบียนบุคคล กอทุกขใหบุคคลอ่ืน ตองการใหสรางตัวดวยสติปญญา ดวย
ความสามารถในทางที่ถูกตอง และไมตองการใหมนุษยกอเวรภัยใหแกกันและกันดวยเรื่องการทํามาหากิน 

  3) เวนจากความประพฤติผิดในกาม (กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี) เพ่ือตองการใหมนุษยเคารพในสิทธิ์ของ
เพ่ือนมนุษย (สิทธิมนุษยชน) ดวยเรื่องคูครองตองการใหมนุษยรักษาเชื้อสายมนุษยดวยกันไว ใหรูจักควบคุมอารมณ
ปรารถนา ในเรื่องเพศได และปองกันความผิดทางเพศและปองกันอาชญากรรมทางเพศได 
 แนวทางการประยุกตใชหลักกายสุจริต : สูการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ตองเริ่มจาก ผูบริหารหรือ ปจเจก
บุคคล หากในระดับปจเจกบุคคล นําหลักของกุศลกรรมบถดานกาย ดวยการทําใหเปน เพ่ือกาวไปไปขางหนา ดวยการนํา
แนวทางในการประยุกตใชในชีวิตใหได ดวยการ  
  ๑.ไมทํารายผูอ่ืน แตจงชวยเหลือเกื้อกูลเขา เพราะทุกคนตางรักชีวิตของตนเองทั้งสิ้น เราจึงควรเห็นใจกัน 
ดวยการไมรังแก ไมเบียดเบียนกัน กระทําดวยความปรารถนาดี มีเมตตา และชวยเหลือ เปนกรุณา เปนการกระทําที่
ถูกตอง เพราะรายละเอียดของปาณาติบาต มิใชวาใหงดเวนจากการฆาสัตวเพียงอยางเดียวก็หาไม แตในระดับปจเจก
บุคคลตองมีการไมทํารายคนในครอบครัวมีภรรยา บุตร ธิดา เปนตน หากจะทํารายดวยอาวุธตาง ๆ มีมีด และไม หรือ
แมแตมือ แตใหมีใจละอาย ภรรยา บุตร ธิดา ตางกลัวเจ็บ กลัวตาย ทุกคนที่มีสวนรวมในชีวิตตางเก้ือกูลตอกัน ไมทางใดก็
ทางหนึ่ง พยายามตั้งความปรารถนา ใหมีความแนวแนวา ตัวเองตองมีความเมตตากรุณาตอเพ่ือนรวมโลก ไมมุงทํารายกัน 
ไมใชงานจนเกินกําลัง ตบตีใหเจ็บปวด ใหพิการหรือเสียโฉม แตใหมีความปรารถนาดีตอกัน  
  ปจเจกบุคคลที่ทําไมถูกทาง คือ งดเวนจากสิ่งที่กลาวมาแลวไมได แมแตทําไปดวยความรูเทาไมถึงการณ 
อาจจะไดรับผลยอนกลับ หรือไดรับผลตอบแทน คือ ระยะเวลาของชีวิตปจเจกบุคคลนั้น อายุจะลดนอยลง หรืออาจตอง
เจ็บปวยพิการได ซึ่งเปนผลกรรมที่อาจตอบแทน แตหากมองในมุมตรงกันขาม ปจเจกบุคคลมีการทําที่ ถูกตอง ดวยการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ยอมมีผลคือความแชมชื่นทั้งสองฝาย เทากับเปนการเพิ่มยาบํารุงชีวิตใหยืนยาวตอไป  
  ๒. ไมเบียดเบียนทรัพยสิน หรือสิทธิของผูอ่ืน แตจงแบงปนและบริจาค การเบียดเบียนทรัพยสิน หรือ
กรรมสิทธิ์ของใครก็ตาม ถาทําดวยเจตนาถือวาลักขโมย ฉอโกง การเอาสมบัติของผูอ่ืนมาเปนของตัวเอง เปนการลัก
ทรัพย ซึ่งเกิดจากความโลภ เปนพวกหิวจัด ไดแลวไมรูจักพอ แมปจเจกบุคคลนั้นจะมีฐานะ มีตําแหนง มีความสุขทางวัตถุ 
แตก็รูสึกวาไมรูจักอ่ิม จะเปนคนเห็นแกได ซึ่งจะแสดงออกทางพฤติกรรมที่เห็นไดชัด เชน ฉอโกง เอาตอหนา ตู กอบโกย 
ปลน คาของเถื่อน คอรัปชั่น เปนตน  
  การกระทําที่ผิด ๆ ที่เกิดจากความโลภ ความอยากได เพราะมีความไมเขาใจที่ไมถูกตอง ยอมมีผลตอตนเอง
คือ เหตุลักทรัพย ผลตองติดคุก ฉอโกง ตองมีคดี หรือแมแตการปอกลอก กอบโกย ยักยอกเอาสมบัติของสวนรวม ตนเอง
ตองสูญเสียทรัพยสินในรูปแบบตาง ๆ เชน ถูกฉกชิงวิ่งราว ถูกขูกรรโชกทรัพย ถูกยึดทรัพย เปนตน  
  ปจเจกบุคคล หากทําใหถูกตองถูกทาง กระทําดวยความไมโลภอยากไดของเขา เคารพในกรรมสิทธในทรัพย
สมบัติของภรรยา สามี บิดา มารดา ของบุตรธิดา และผูอ่ืน ไมคิดจะลัก หรือหยิบไปโดยไมไดอนุญาต และมีการงดเวน
จากพฤติกรรมดังกลาว หากงดเวนได จะเปนการพัฒนาตนเองใหดีขึ้น เปนเหตุใหไดความรัก ความนับถือ ความเกรงใจ
ตอบแทน จะมีบริวาร มีพรรคพวก คนที่เคยใหความชวยเหลือแกผูอ่ืนมากอน เมื่อถึงคราวตองการความรวมมือรวมใจ ก็
จะไดรับความชวยเหลือ กิจกรรมตาง ๆ ก็จะสําเร็จได  
  ๓.ไมสําสอนทางเพศ แตจงพอใจเฉพาะคูของตนเอง ปญหาใหญที่มีอยูทุกวันนี้ในการดําเนินชีวิต คือ การมี
สัมพันธทางเพศกับคนอ่ืนที่ไมใชคูครองของตนเอง เกิดเพราะการไดเห็นคนหนาตาสวย หลอ การไดยินคําหวานหู ชวนให
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ติดใจ การไดใกลชิด การไดสัมผัสแตะตองตัว ทําใหมนุษยเกิดการรู การเห็น และติดใจอยากไดไปเรื่อย ๆ หากควบคุม
ตนเองไมได ยอมจะติดบวงแหงมาร แหงความอยากไมมีที่สิ้นสุด  
  การประพฤติสําสอนทางเพศ เปนการทําความผิดที่รายแรงควรจะละเลิก เพราะเปนการเบียดเบียนทําราย
ผูอ่ืนในสิ่งที่รักใครหวงแหน เพราะชายนั้น ไมควรมีสัมพันธทางเพศกับหญิงอ่ืนที่ไมใชคูครองของตนเอง มีหญิงตองหาม 
คือ หญิงที่มีสามี หญิงที่มีพอแม ญาติดูแล หญิงที่เปนเถือกเถาเหลากอ มี ยา ยาย แม ลูก หลาน เปนตน สวนหญิง ก็ไม
ควรมีเพศสัมพันธกับชายอ่ืนที่ไมใชคูของตน มีชายตองหาม คือ ชายมีภรรยา ชายที่เปนเถือกเถาเหลากอ มีปู ตา พอ ลูก 
หลาน ภิกษุสามเณร  
  

วจีสุจริต : สูการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 วจีสุจริต หรือ วาจาสุจริต คือ การกระทําทางวาจา คือ แมวาจาจะดูแลวไมนาจะมีความสําคัญตอการบริหาร
ปกครอง แตโดยความเปนจริงแลวมีความสําคัญเปนอยางมากในเรื่องของการใชคําพูดความสามัคคีของผู คนในสังคมใน
การพูดติดตอสื่อสารกันดวยคําพูดที่จริง เหมาะสม ออนหวาน เชน การพูดโนมนาวจิตใจคน การพูดประสานคน การ
เจรจาตอรอง งานดานการทูต “กอนพูดเราเปนนายของคําพูด แตหลังพูด คําพูดจะกลายเปนนายของเรา” 

 วาจามีความสําคัญในดานในการบริหารประเทศ การแถลงนโยบาย การอภิปรายในรัฐสภา  การพูดใน
สถานการณเชนนี้  มีผลกระทบตอผูคนโดยภาพรวม เพราะมีจุดประสงคในการพูดที่ชัดเจน เปนการพูดเพ่ือความเขาใจ
ของคนในชาติและการอยูรวมกันของชนในชาติอยางสงบสุข  ผูนํานั้นมีอยูหลายแบบ การเปนผูนําตองมีการหลอหลอม 
ตองผานกระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถสรางศรัทธาใหเกิดขึ้นผูปกครองหรือผูบริหารในระดับองคกร ถือวา
เปนองคประกอบที่สําคัญทําใหประเทศชาติเจริญได ในทางพระพุทธศาสนาไดใหความสําคัญแกผูนําวา ตองเปนคนฉลาด
มีพลัง ไมออนโยนเกินไป ไมแข็งกราวเกินไป ประพฤติตนเปนกลาง คือ ใครทําดีตองใหรางวัล ใครทําชั่วตองลงโทษ ดัง
พระพุทธพจนที่วา “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ” แปลวา กําราบคนที่ควรกําราบ ยกยองคนที่ควรยก
ยอง๑๒การบริหารงานในองคกรเชนนี้ จึงไดทั้งใจคนและงานจึงจะเปนผูบริหารที่ดีได และจะตองประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดีแกหมูคณะ ดวยการดํารงมั่นในสุจริต รักษาศีล ๕ หลีกเวนจากอบายมุขเปนตน จึงจะถือวาเปนนักบริหารที่
ดีได เนื่องจากการใชวาจาเปนสื่อสําคัญในการชักจูงโนมนาวจิตใจของผูฟงจึงจําเปนจะตองมีองคประกอบอ่ืนมาเกื้อหนุน  
 ผูนําที่ดีตองมีปยวาจาคือ มีวาจาเปนที่รัก สรางสรรคใหเกิดความกลมเกลียว ความรัก และสามัคคีใหเกิดขึ้น 
การพูดจาดวยถอยคําที่ไพเราะออนหวาน พูดดวยความจริงใจ ไมพูดหยาบคายกาวราว พูดในสิ่งที่เปนประโยชนเหมาะ
สําหรับกาลเทศะ เพราะการพูดเปนบันไดขั้นแรกที่จะสรางมนุษยสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้น วิธีการที่จะพูดใหเปนปยวาจานั้น 
จะตองพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ เวนจากการพูดเท็จ เวนจากการพูดสอเสียด เวนจากการพูดคําหยาบ เวนจากการพูดเพอ
เจอ เนื่องจากวาทะของผูนํา ยอมสมานไมตรีตอบุคคล ในองคกรตางๆ ใหเกิดความรวมมือรวมใจ และมีกําลังใจที่จะ
ปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาตนเองและปฏิบัติตนไปสูความเจริญ สูเปาหมายที่วางไว พรอมที่จะตั้งใจทํางาน ไมทอถอย 
และทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสุจริตใจ บริหารบานเมืองดวยความโปรงใส ใหประชาชนตรวจสอบได เมื่อ
พูดอยางไรก็ทําอยางนั้น  ทําอยางไรก็พูดอยางนั้น ทําแตสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมตอทุกคนโดยเสมอภาคไมเห็นแกพรรคพวก
เพ่ือนพอง ยอมทําใหเกิดความศรัทธา เชื่อฟง และความเชื่อมั่นในตัวผูนํา และทําใหทุกคนมองเห็นประโยชนสวนรวมคือ
ประเทศชาติ มากกวาประโยชนสวนตัวเปนสําคัญ 

                                         

 ๑๒ขุ.ชา.จตฺตาลีส. (ไทย) ๒๗/๑๙/๕๙๗. 
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  สรุปไดวา การบริหารที่ดี ผูนําหรือผูบริหาร จะตองระวังมิใชวาจาเท็จ อันเปนเหตุใหคนทั้งหลายคลายความ
เชื่อถือ ไมใชวาจายุยงสอเสียดใหผูอื่นแตกราว หรือระหองระแหงกัน ควรหลีกเลี่ ยงการกลาวถึงใครในแงราย ใหกลาวถึง
เรื่องที่ไมพาดถึงบุคคลในทางที่จะทําใหเขาเสียหาย พูดในทางที่จะเกิดความรู ไมกลาววาจาหยาบคายเสียดสีดูถูก จะทํา
ใหขัดเคืองกันและเปนการนาละอาย ตองพยายามใชคําพูดที่เหมาะสมที่ควร การพูดวาจาไพเราะยอมเปนที่นิยมชมชอบ
แกผูไดยินไดฟงมาก กอใหเกิดประโยชนแกตนเองใหเปนที่นับถือของคนทั้งหลาย ผูรวมงาน หรือ ผูอยูใตบังคับบัญชามี
กําลังใจในการปฏิบัติงาน ทํางานดวยความสุข มีกัลยาณมิตร และ ตั้งใจทํางาน กอใหเกิดความม่ันคงในองคกรตลอดไป 

  ในยามที่บานเมืองเกิดการขัดแยงกัน วาจาของผูนําจะเปนสิ่งชักจูงผูคนใหมีการประสานประโยชนเพ่ือแกไข
สถานการณในระหวางนั้นใหพนจากวิกฤตไปได หรือในสภาวะที่บานเมืองเกิดความวุนวายขึ้น ผูนําควรตองระมัดระวัง
วาจามากขึ้น คําพูดเพียงคําเดียวอาจกอใหเกิดจลาจล สงครามระหวางประเทศ หรืออาจทําใหวิกฤตกลายเปนโอกาส
สามารถเชื่อมความรักความสามัคคีของคนในชาติใหกลมเกลียวยิ่งขึ้นได  เมื่ออยูในภาวะปกติ ผูนําตองเปนผูประสานทั้ง
คน และประโยชน  มีความสามารถในการจูงใจใหเกิดความพรอมเพรียง รวมแรงรวมใจกัน มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน 
สรางสรรคสิ่งตางๆใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวมคือประเทศชาติ ซึ่งหากผูปกครองมีธรรมะหรือคุณธรรมในการ
ปกครองมากเทาใดก็จะยิ่งทําใหความศรัทธาเกิดเพ่ิมมากยิ่งขึ้น และประพฤติปฏิบัติตามผูนํามากเทานั้น ดังพุทธพจนที่
พระพุทธเจาทรงเปรียบเทียบผูนําเปนเสมือนโคจาฝูงวา 
  เมื่อฝูงโควายขามน้ํา ถาโคจาฝูงไปคด โคหมดท้ังฝูงนั้นก็ไปคดตามกัน  เพราะมีผูนําไปคด ฉันใด ในหมูมนุษย
ก็ฉันนั้น บุคคลผูใด ไดรับสมมติใหเปนใหญ หากบุคคลผูนั้นมีความประพฤติ ไมเปนธรรม หมูประชาชนนอกนั้นก็จะพลอย
ประพฤติซ้ําเสียหาย แวนแควนทั้งหมดก็จะยากเข็ญ หากผูปกครองเปนผูไรธรรม 

  เมื่อฝูงโควายขามน้ํา ถาโคจาฝูงไปตรง โคหมดทั้งฝูงนั้นก็ไปตรงตามกัน เพราะมีผูนําที่ ไปตรง ฉันใด ในหมู
มนุษย ก็ฉันนั้น บุคคลผูใดไดรับสมมติใหเปนใหญ หากบุคคลผูนั้นประพฤติ ชอบธรรม หมูประชาชนนอกนั้นก็จะพลอย
ดําเนินตาม ทั้งแวนแควนก็จะอยูเปนสุข หากผูปกครอง ตั้งอยูในธรรม๑๓ 

  พุทธพจนนี้  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของผูนําที่มีตอความอยูรอด และสวัสดิภาพขององคกร  ทําให
องคการและการดําเนินชีวิตของกลุมบุคคลในสังคมองคกรนั้นมีการพัฒนาที่ยั่งยืน  และเกิดความสงบสุข และมีความ
ยั่งยืน  และเกิดความสงบสันติสุข ในสังคมและประเทศชาติ  
 สรุปไดวา สัมมาวาจาตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นคือการมีวาจาสุจริต เปนวาจาจริง  ไพเราะ และ
ประกอบดวยประโยชน ทําใหการดําเนินชีวิตเกิดประโยชน เพราะไมเบียดเบียนผูอ่ืน  นอกจากนี้สัมมาวาจายังใหผลที่
เกื้อกูลตอสวนรวมเปนสําคัญ ในดานสังคม การนําหลักสัมมาวาจามาใชในทุกๆดานไมวาจะเปนดานการปกครอง  ดาน
การประกอบอาชีพ หรือแมแตการพัฒนาในทุกรูปแบบ ยอมทําใหเกิดประโยชนสูงสุด เพราะเทากับไดวางรากฐานทาง
จริยธรรมไวใหแกสังคม  และสรางสรรคใหขยายวงกวางออกไปเพ่ือประโยชนสุขกับสวนรวม  ในการนําหลักสัมมาวาจา
มาใชกับสังคมสวนรวมนั้น  ผูนําประเทศหรือผูมีอํานาจในการปกครองไดแกรัฐบาลหรือผูแทนประชาชนควรเปนตัวอยาง
การประพฤติปฏิบัติในการใชวาจาที่ถูกตอง เปนจริง ไมกลาวเท็จ ไมหลอกลวง ไมหาเสียงดวยการใชเลหเพทุบายตางๆ
นานาเพ่ือใหตนไดเขามามีอํานาจ ควรมีความจริงใจซึ่งกันและกัน จริงใจตอประชาชน ไมใสรายปายสี  พูดจาวารายกัน 
รัฐบาลควรมีนโยบายที่ประกอบดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสใหความเปนธรรมแกขาราชการ บริหารราชการบานเมือง
ดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ไมคอรัปชั่น และสงเสริมคนดีใหมีโอกาสทํางานไดอยางเต็มที่  เพ่ือประโยชนของตนและผูอ่ืน 

                                         

 ๑๓ขุ.ชา.จตุกฺก. (ไทย) ๒๗/๑๓๕/๑๘๔ 



๘๒๓ 

อยูรวมกันอยางมีความสุข ทําใหประเทศชาติและสังคมไดยกระดับการพัฒนา และนําความเจริญรุงเรืองและสันติสุขมาสู
สังคมตอไป 

มโนสุจริต : สูการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 มโนสุจริต หรือ การกระทําทางใจ คือ ความสามัคคีของผูคนในสังคมในการคิดพิจารณาในการแกไขปญหา การ
แสดงออกมาทางความคิดเห็น ที่ผูนําสูงสุดจะตองแสดงใหผูใตปกครองไดเห็น หรือที่เรียกวาการแสดงวิสัยทัศน และการ
ปฏิบัติที่มีประโยชนตอสังคมประเทศชาติ มโนกรรม คือการกระทําทางใจ 3 อยาง๑๔ 

  1) ความไมคิดเพงเล็งอยากไดของของเขา (อนภิชฌา) 
  เพ่ือตองการใหมนุษยยินดีพอใจ เฉพาะในทรัพยสมบัติ ซึ่งเปนของตัวโดยถูกตอง ไมดิ้นรนทะเยอทะยาน
เพ่ือใหไดทรัพยของคนอ่ืนมาโดยไมถูกตอง และตองการใหมนุษยรูจักแสวงหาความสุขทางใจดวยตนเอง ดวยความยินดี
พอใจนั้น 

  2) ความไมคิดปองรายคนอื่น (อพยาบาท) 
  เพ่ือตองการใหมนุษยเปนคนหนักแนน รูจักระงับใจ ระงับอารมณได รูจักปลอยวางความคิดอาฆาตจองเวร
กันและกัน และตองการใหมนุษยหาความสุขทางใจ ไมตองเดือดรอนดิ้นรน เพราะความอาฆาต 

  3) ความเห็นชอบถูกตองตามคลองธรรม (สัมมาทิฎฐิ) 
  เพ่ือตองการใหมนุษยเปนคนมีเหตุผล รูจักใชสติปญญาพิจารณาใหถองแท ไมเปนคนงมงาย เชื่องาย มี
ความเห็นถูกตองตามความเปนจริง เขาถึงสภาวะตาง ๆ ดวยปญญา และรูจักผิดชอบชั่วดีดวยตนเอง เปนการใหอิสระ
ในทางความคิด ใหรูจักคิดถูก คิดเปน ใชเปน และประยุกตเปน 

 แนวทางการประยุกตใชหลักมโนสุจริต : สูการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตองเริ่มจาก ผูบริหารหรือ ปจเจก
บุคคล ที่มีปญญาเปนเครื่องชี้นํา มีการไมละโมบอยากไดของของใคร ใจพรอมจะเผื่อแผ ไมคิดรายใคร ใหมีใจเมตตา
ปรารถนาใหทุกชีวิตอยูดีมีสุข มีสัมมาทิฏฐิ เขาใจหลักกรรม เห็นชอบตามทํานองคลองธรรม ตองอยูในกระบวนการของ
การคิดใหถูกตองของปจเจกบุคคล คือ  
  ๑.ใจของปจเจกบุคคลตองระวังไมใหเปนผูมีความโลภมาก อยากไดทรัพยสินของคนอ่ืน เพราะหากมี
ความรูสึกนึกคิดอยากได เพราะการเห็นทรัพยสินของคนอ่ืน แลวชอบใจ จะเกิดการไดพบ ไดยิน ไดฟง และมีความ
เกี่ยวพันในสิ่งนั้น ถาชอบใจมาก ก็อยากไดมาก จนเกิดความโลภ เกิดความเห็นแกตัว แตหากปจเจกบุคคลพยายามคิดให
ถูกตอง ถูกทาง คิดดวยความเสียสละ ลดละความอยากไดใหนอยลง ความอยากไดในทรัพยสินของผูอ่ืนตามที่ประสาท
สัมผัสไดรับรู จะสงผลตอพฤติกรรมของปจเจกบุคคลคือ การกินดื่ม เที่ยวเตร หลงใหลไดปลื้มกับวัตถุ จะอยูในเกณฑพอดี 
การดํารงชีวิตจะอยูเปนสุข ใจไมดิ้นรนทะยากอยากไดของผูอ่ืน  
  ๒. ใจของปจเจกบุคคลระวังไมใหมีจิตคิดราย เพราะความพยาบาท จะทําใหใจขุนเคืองมองเห็นสิ่งใดก็ไม
ถูกใจ จะเกิดความรูสึกเบื่อหนาย ชิงชังคนอ่ืนอยูตลอด จนทําใหกลายเปนความโกรธ เกลียดทุกสิ่ง กลายเปนคนมองโลก
ในแงราย ทําใหอารมณขุนมัวอยูตลอดเวลา เพราะจิตคิดไปในทางท่ีไมดี ไมชอบ ไมพอใจคนรอบขาง จะทําใหเกิดการเบื่อ
หนายแตไมคลายความกําหนัด ใครอยูใกลจะหงุดหงิดจนถึงกับโกรธ แตหากปจเจกบุคคล ปรับทัศนคติเสียใหม ดวยการ
พยายามมองโลกตามความเปนจริง เห็นใจในความบกพรองของผูอ่ืนและใหอภัยตอความผิดพลาดของมนุษยดวยกัน จะ

                                         

 ๑๔ปายาสิราชัญญสูตร มหาวัคค ทีฆนิกาย สัตตันตปฎก พระไตรปฎก เลมที่ ๑๐ 



๘๒๔ 

เกิดความคิดดี ปรารถนาดี มีเมตตา คิดแตจะอภัยใหกัน ไมคิดพยาบาทจองเวรกัน ปจเจกบุคคลก็จะอยูรวมกันอยางเปน
สุข 

  ๓. ใจของปจเจกบุคคลตองมีความเห็นที่ถูกตอง เกี่ยวกับความดี ความชั่ว ซึ่งเปนคุณธรรมของปจเจกบุคคล
ทุกคนที่ตองมี หากปจเจกบุคคลมีจุดเริ่มตนของการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง จะเปนหนทางในการนําความเห็นที่ถูกตอ งเปน
เครื่องมือแกปญหาชีวิตได เพราะหากมีความเห็น ความเชื่อที่ชัดเจนวา ความดีคืออะไร ความชั่วคืออะไร อะไรเปนสิ่งถูก 
สิ่งผิด มีศรัทธาเปนเกณฑในการตัดสินความดี ความชั่วอยางไมสั่นคลอน เชื่อในเรื่องกฎแหงกรรม วาทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 
จะทําใหปจเจกบุคคลทําแตกรรมดี ปฏิเสธกรรมชั่ว จะเปนคนที่มีบุคลิกภาพ มั่นคง กลาหาญ จะมองสิ่งทั้งหลายตาม
ความเปนจริง หากปจเจกบุคคลปฏิบัติสม่ําเสมอ ก็สามารถแกไขปญหา ที่จะเกิดข้ึนได จากการคิด 

สรุป 

สุจริต มาจากบาลีวา “สุ บทหนา” แปลวา “ดี งาม และงาย”  และ “จร ธาตุ” แปลวา “ประพฤติ”  รวมเปน 
“สุจริต” แปลรวมกันวา “ความประพฤติดี, ความประพฤติงาม,  และการประพฤติปฏิบัติในวิถีที่เรียบงาย  การประพฤติ
ดี งาม และงายนั้น สะทอนผาน ๓ ลักษณะ คือ 

(๑) กายสุจริต เปนการประพฤติดี และงดงามทางกายโดยงดเวนจากการไมเบียดเบียน และฆาสัตว (ปาณาติบาต) 
การไมแยงชิง คดโกง ยักยอก และลักพาสิ่งของที่เจาของมิไดอนุญาต (อทินนาทาน) และการประพฤติผิดในเรื่องกามคุณ
จนขาดความสํารวมระวัง (กาเมสุมิจฉาจาร) 

(๒) วจีสุจริต เปนการประพฤติดี และงดงามทางกาย โดยการงดเวนจากการพูดเท็จ และบิดเบือนเพ่ือใหมา หรือ
ใหบุคคลอ่ืนในทางที่ผิด (มุสาวาท) การพูดจาเหน็บแนม และสอเสียดบุคคลอ่ืน (ปุสุณวาจา) การพูดคําหยาบคายเพ่ือให
คนอ่ืนเจ็บใจ (ผรุสวาจา) และการพูดจาเพอเจอ หาสาระมิไดจากการพูดเหลานั้น (สัมผัปปลาปะ) 

(๓) มโนสุจริต เปนการประพฤติดี และงดงามทางจิตใจ โดยการไมเพงเล็งที่ จะแสวงหาชองทางเพ่ือใหทรัพย
สมบัติของคนอ่ืน (อนภิชฌา) การไมผูกพยาบาทจองเวรคนอ่ืน (อพยาบาท) และการมีความคิดในทางที่ถูกตองเหมาะสม 
มีปญญาคิดพิจารณาสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง (สัมมาทิฐิ) 

การนําไปประยุกตใชชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต  การบริหารงานในองคกรสามารถนําทางชีวิตของคนไทยให
อยู รวมกันดวยความสุขและสันติในการสรางสรรค ประโยชนใหแกตนและสังคมไดอยางสมดุลหากผูคนในสังคมให
ความสําคัญในการศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามหลักสุจริตธรรมแลวผลที่เกิดขึ้นก็สามารถเปนประโยชนในชีวิตของตน
และสวนรวมไดจริงอยางยั่งยืน 

 

เอกสารอางอิง 
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บทคัดยอ 
 บทความนี้มีจุดมุงหมายที่จะวิเคราะหแนวคิดภาวะผูนําตามหลักพรหมวิหารธรรมซึ่งเปนมิติมุมมองทาง
พระพุทธศาสนาโดยมี พุทธภาษิตที่พระพุทธองคกรทรงตรัสสอนถึงผูปกครองเมืองหรือรัฐหรือผูที่ทําหนาที่เปนผูนําใน
สถานที่ใดสถานที่หนึ่งใหระลึกถึงความมีเมตตาเปนจุดเริ่มตนตอสรรพสัตวทั้งหลายที่รวมกันเกิด แกเจ็บ และตาย
เหมือนกันในโลกใบนี้ และเปนเครื่องค้ําจุนโลกนี้ไวใหเกิดความสุข ความสงบไดวา "โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา" แปลวา 
เมตตาธรรมค้ําจุนโลกพรอมทั้งความกรุณา มุทิตา และอุเบกขาที่จะตองมีอยูในตัวของผูนําทุกคนจึงจะเรียกวา ภาวะผูนํา
ในทัศนพรหรวิหารธรรม 

 

Keyword :ภาวะผูนํา, พรหมวิหารธรรม. 
 

Abstracts 
 
 This article aims to analyze the concept of leadership based on Brahmavihadhammaas a 
religious dimension with. Proverbs organization that Buddha had taught, parents, city, state, or who 
serve as leaders in specific locations, one to commemorate the beginning of a benevolent beings who 
happen to share the pain. and was the same in this world. And sustains the world is to be happy. Peace 
that "If Allah corporate logo, the busier busierGamera eye" means mercy sustains the world. The 
compassion, sympathetic joy and equanimity that has to be the leader in every so called. Leadership 
in the visual or Brahmavihadhamma. 
 
Keyword :leadership,Brahmavihadhamma. 
 
บทนํา  
 มนุษยเปนสัตวสังคมที่ตองการอยูรวมกันเปนกลุมกอนเพ่ือความอยูรอดในการดํารงชีวิตของแตคนเมื่อรวมกลุมกัน
มากขึ้นทําใหสังคมเริ่มมีปญหาการทะเลาะ รบราฆาฟนกันอยางโหดเหี้ยมมาตั้งแต ในยุคอดีตจนถึงปจจุบันมนุษยก็ยัง
เบียดเบียนกันตลอดเวลาทําใหสังคมจึงตองการบางสิ่งบางอยางเพ่ือจะเขามากําหนดวิถีปฏิบัติใหเปนไปตามกรอบที่มนุษย
ควรจะอาศัยอยูในโลกใบนี้มากที่สุดนั่นก็คือ ภาวะผูนําที่สามารถกําหนดชะตาชีวิตทางสังคมมนุษยใหดํารงตนเองอยูได 
เพราะภาวะผูนํามีอิทธิพลทางความคิด และวิถีปฏิบัติของสังคมอยางมากซึ่งเห็นไดจากสังคมไมเคยวางเวนการจากการมี
ผูนํา แตหากสังคมใด องคกรใด หรือประเทศใดขาดผูนําที่มีสติปญญา ขาดเมตตากรุณาตอเพ่ือนมนุษยจะทําใหสังคมนั้น
ลมสลายทางดานคุณธรรมอยางสิ้นเชิง มีแตการเบียดเบียน และทําลายชีวิตซึ่งกันและกันดังปรากฏมาในหลาย ๆ ประเทศ
ไทยที่รัฐเผด็จการทหาร หรือผูนําที่มีความโหดเหี้ยมตอประชาชน หรือแมกระทั่งในรัฐที่ปกครองดวยประชาธิปไตยที่
สนับสนุนนายทุนขามชาติเขามาแสวงหาผลประโยชนทางทรัพยากรที่สงผลตอความลําบากยากเข็ญในการดําเนินชีวิตของ
ประชาชน อยางนี้ก็เรียกวา ขาดภาวะผูนําเชนกัน  



๘๒๗ 

 ในทัศนะทางพระพุทธศาสนาไดยกยองผูนําที่มีพรหมวิหารอยางมากซ่ึงเปนเครื่องนําทางสําหรับผูที่เปนหัวหนา ผูที่
เปนผูบริหารทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เปนผูนําประเทศและผูนําโลกยอมตองสรางเกาะปกปองกันที่จะไมใหใช
อํานาจไปในความหลงระเริงในอํานาจที่ตนเองมีอยูอยางไรปราณี ซึ่งจะนําไปสูจุดจบของโลกในที่สุด เพราะฉะนั้น พระ
พุทธองคกรทรงตรัสสอนเปนพุทธภาษิต เชนเรื่องเมตตาไววา "โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา" แปลวา เมตตาธรรมค้ําจุนโลก
เพราะนั้นหมายถึง ชะตาความสุขของสังคมขึ้นอยูกับผูนําที่นําพาไปสูเปาหมายของแบบแผนปฏิบัติตามพฤติกรรรมของ
ผูนํา หากผูนํามีคุณธรรมสําหรับการปกครองบาน ประชาชนก็เปนสุข แตหากผูนําไมใชคุณธรรมในการปกครอง 
ประชาชนก็จะเปนทุกขดังพระดํารัสที่ทรงตรัสไววา ถาผูนําไมตั้งอยูในธรรม ประชาชนก็จะไมตั้งอยูในธรรมดวย๑๕ ดัง
ขอความที่วา “เมื่อฝูงโคขามแมน้ําไป ถาโคจาฝูงไปคดเคี้ยวโคทั้งฝูงก็คดเคี้ยวตามกัน ในหมูมนุษยก็เหมือนกัน ผูใดไดรับ
การแตงตั้งใหเปนใหญ ถาผูนั้นประพฤติไมเปนธรรม ประชาชนชาวเมืองก็ประพฤติไมเปนธรรมตามไปดวย ”๑๖ซึ่ง
นอกจากนี้จะมีเรื่องเมตตา ผูนํายังจะตองสรางมีเงื่อนไขของความกรุณา มุทิตา และอุเบกจึงจะครบองคประกอบของ
พรหมวิหารธรรมหรือครบธรรมสําหรับผูปกครอง กลาวไดวา ความมีคุณธรรมในการนําพาสังคมหรือประเทศชาติลวนอยู
ภายใตอิทธิพลของผูนําในสังคมหรือประเทศชาตินั้นทําใหองคประกอบที่เปนคุณลักษณะของภาวะผูนําจึงถูกําหนดไว
อยางมากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ มีพรหมวิหารธรรมตอเพ่ือนมนุษยดวยกันที่จะสรางโลกใบนี้ใหเต็มไปดวยความสุขอยาง
แมจริง เพราะพรหมวิหารธรรมนี้เปนสิ่งที่จะทําใหโลกอยูรอดตอไป 
 
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา 
 แนวคิดเรื่องภาวะผูนําเปนอีกแนวคิดหนึ่งที่โลกใหความสนใจและตระหนักถึงอิทธิพลตอการใชอํานาจของผูนํา
เพราะโลกตาง ๆ ตกอยูการชี้นําของบุคคลหรือกลุมที่ใชอํานาจไปในสิ่งที่ตนเองตองการหากผูนํามีคุณธรรมประเทศชาติ
นั้นจะสงบสุขและเกิดสันติภาพ ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี แตหากผูไรความเปนผูนําประเทศชาติหรือสังคมจะเกิด
ความทุกขอยางมหาศาลเชนกัน ดังนั้น การทําความเขาใจตอแนวคิดภาวะผูนําจะสามารถอธิบายสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
โลกซึ่ง คําวา ผูนํา ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Leadership” ซึ่งมีความหมายในทํานองเดียวกันวา “Being a leader; 
power of leading, the qualities of a leader” หมายถึง ผูนําไปสูสิ่งที่ดีงามและเปนประโยชนแกมหาชน การนําไป
ในทางชั่ว ต่ํา เสียหาย เชน เปนหัวหนาโจรพาลูกนองไปปลนหรือลักขโมย หรือการตั้งตนเปนหัวหนาไปพาคนคายาเสพ
ติด ก็คงไมนับวาเปนผูนําหรือมีภาวะผูนํา เพราะไมสัมพันธกับเปาหมายที่ดีงาม และมิไดตั้งอยูบนฐานแหงศีลธรรม 
คุณธรรม และสติปญญา๑๗บุคลิกภาพในการกระทําการภายใตเงื่อนไขของกลุม การมีภาวะผูนําตองประกอบดวย
บุคลิกภาพและสถานการณของกลุมซึ่งเปนกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวของกับบุคคล เพ่ือใหมีภาวะผูนําครอบงําบุคคล
อ่ืนได๑๘ 
 การจัดกลุมทางทฤษฎีความเปนภาวะผูนําที่เปนองคประกอบประการหนึ่งซึ่งทําใหสังคมหรือองฺคกรมุงสูเปาหมาย
อยางรวดเร็วโดยเปนการใชพฤติกรรมของผูนําแตละคนที่สะสมจากประสบการณหรือการรับรูเพ่ือใชในการชักจูงใหผูใต
บังคับบัญชาเต็มใจทําตามที่ผูนําตองการไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความเปนภาวะผูนํา 
ซ่ึงแบงออกเปน๓กลมุใหญๆ๑๙คือ   
 ๑. ทฤษฎีคุณลักษณะผูนําเปนกลุมที่เนนการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะตางๆ ที่มีอยูในตัวผูนําเชน สติปญญา ความ
รับผิดชอบ กลาวอีกนัยหนึ่งเปนกลุมที่พยายามแสวงหาคําตอบวา ผูนําควรเปนคนเชนใดรวมยังมีเชื่อเรื่องผูนําทาง
สายโลหิตหรือการสืบสันตวงศตามแนวคิดของระบบกษัตริยอีกดวย 
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๘๒๘ 

 ๒.ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงพฤติกรรมศาสตร หรือพฤติกรรมผูนําเปนกลุมที่มงุเนนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผูนําที่แสดงออกมากลุม นี้พยายามแสวงหาคําตอบวา ผูนําควรมีพฤติกรรมอยางไรซึ่งปจจุบันมีพัฒนาการทางดานวุฒิ
ปญญาของพฤติกรรมของภาวะผูนําคอนขางมากกวาทฤษฎีอื่น ๆ  

๓.ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงสถานการณ เปนกลุมที่เนนศึกษาสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับความเปนภาวะผู
นํากลุมนี้ จะพยายามตอบคําถามที่วา ผูนําจะตองเรียนรูสถานการณอะไรบาง เพ่ือที่จะไดนําคนอ่ืนไดซึ่งสิ่งที่จะอธิบายได
ดีที่สุดนาจะอยูที่ภาวะผูนําตามสถานการณที่เกิดปญหาและใชสติปญญาในการแกไขปญหาไดอยางฉับพลันทันเวลา 

นอกจากนี้ยังมีกลุมของทฤษฎีผูนําที่ถูกจัดอยูในระบบของการศึกษาคือ ทฤษฎีภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง
ที่กําลังไดรับความสนใจจากนักวิชาการอยางมากในปจจุบันโดยการศึกษาวิธีการปรับเปลี่ยนหรือการพลิกวิกฤติใหเปน
โอกาสไดอยางไร ซึ่งมีฐานมาจากทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผูนําที่มุงสนใจเกี่ยวพฤติกรรมของบุคลากรที่มีอิทธิพลตออ่ืน แต
ถึงอยางไรก็ตามไมวาทฤษฎีภาวะผูนําจะถูกนําเสนอและการอธิบายถึงตัวของผูนําที่สามารถนําพากลุม นําพาองคกรของ
ตนเองไปสูเปาหมายได หากเปนประเทศชาติก็จะสามารถสรางความสุข สรางสันติภาพ และความสงบภายในประเทศ
เหมือนกันบางประเทศที่สามารถทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนไดรับความสุขได ในขณะที่แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนําที่
นําเสนอหรือนํามาศึกษาวิเคราะหมักจะเห็นถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของภาวะผูนําที่สามารถมีอิทธิพลตอผูอื่นหรือตอ
ประชาชนในสังคมนั้น ดังตอไปนี้ 
 ๑. พลังกายและพลังประสาท ผูนําตองมีพลังกายและพลังประสาทเขมแข็งมีกําลังใจกลาแกรง มีความอดทนกวา
คนธรรมดา  
 ๒. รูจุดหมายและแนวทางที่จะนําประเทศ คุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่ผูนําตองมี คือการมีนโยบาย หรือ
แผนปฏิบัติงานที่จะทําใหเสร็จกอนหรือหลัง ผูนําตองรูวา เปาหมายในการนําประเทศนั้นมุงหนาไปในแนวทางใด  
 ๓. ความกระตือรือรน ผูนําตองมีความกระตือรือรน บากบั่นขวนขวายที่จะทําเปาหมายของตนใหสัมฤทธิผลใหได 
ความกระตือรือรนจะทําใหเขายึดมั่นอยูกับเปาหมายและแผนงานอันนั้น ทั้งจะชวยใหผูใตบังคับบัญชาพลอยกระตือรือรน
ในการทํางานไปดวย ซึ่งจะชวยใหการดําเนินการตามแผนงานนั้นราบรื่นขึ้น 

 ๔. ความเปนมิตรและความรัก ผูนําตองมีความรักและความเปนมิตรกับผูใตบังคับ บัญชา มีความโอบออมอารี เอ้ือ
อาทรตอความเปนอยูของผูรวมงาน และประชาชน เมื่อมีโอกาสก็จะแสดงความหวงใยใหปรากฏ การรูจักครอบครัวของ
บริวาร และการไตถามทุกขสุขของบริวารและคนในครอบครัวของเขา จะเปนพลังเสนหยึดเหนี่ยวจิตใจและสรางศรัทธาใน
ตัวผูนําใหแนบแนนตอไป 

 ๕. ความนาเชื่อถือ ผูนําจะตองทําตนใหนาเชื่อถือ พูดจริงทําจริง ทําสัญญาประชาคมไวแลวตองทําตาม ไมเปนคน
เหลาะแหละโลเล หรือทอแท จับจอ บริวารและคนใกลชิดจะไดมีความมั่นใจวา พวกเขาสามารถฝากอนาคต และ
ผลประโยชนของพวกไวกับผูนําได ผูนําจะตองระมัดระวังพฤติกรรมบางอยางที่ไมเหมาะสมตอคุณคา หรือมาตรฐานทาง
ศีลธรรมของสังคมท่ีเปนอยูในขณะนั้น 

 ๖. ความกลาตัดสินใจ ความกลาตัดสินใจเปนคุณสมบัติที่สําคัญอีกประการหนึ่งของผูนํา ปญหาที่เผชิญหนาผูนํา
นั้นลวนแตเปนปญหาสําคัญ ๆ เกี่ยวกับความเสื่อมถอยหรือความรุงเรืองของประเทศชาติ  
 ๗. สติปญญาความรอบรู ผูนําควรเปนผูมีสติปญญาเฉลียวฉลาด รอบรูเรื่องราวตาง ๆ กวาคนสําคัญทั่วไป แตใน
บางโอกาส บางสถานการณ ผูที่ไดรับมติใหเปนผูนําอาจมีสติปญญาไมเลอเลิศเหนือบุคคลธรรมดา แตความเฉลียวฉลาด
รูทันเกมการเมืองเปนเรื่องท่ีสําคัญมาก 

 ๘. ครูที่ดี ผูนําที่ดีตองเปนครูที่ดี เพราะในฐานะผูนํานั้นจะตองสามารถชี้แนวทางเหตุผล ในการปฏิบัติที่ถูกตอง
และความจําเปนที่จะตองแกไขปญหาตาง ๆ เมื่อมีปญหาก็สามารถชี้แจงใหผูรวมงานหรือคนใกลชิดเขาใจไดดวยคําพูด
ธรรมดา ๆ ถาหากลูกนองทําผิดพลาด แตความผิดพลาดไมรุนแรงนัก อภัยไดก็ควรใหอภัย ถาอภัยไมไดก็ตองลงโทษ ตาม
สมควรแกเหตุและจะตองใหผูที่ถูกลงโทษเขาใจและรับรูความผิดของตน 

 ๙. ศรัทธาและความเชื่อมั่น การทํางานบริหารประเทศนั้น จะใหผลสําเร็จไดก็ตอเมื่อเหลาผูนําหรือนักการเมืองมี
ความกระตือรือรน และกระฉับกระเฉงในการทํางานไมรูสึกเหนื่อยหนายเฉื่อยชา จะเปนเชนนี้ไดผูทํางานจะตองรูสึกวา 
งานที่ตนกําลังดําเนินการอยูนั้นมีทางสําเร็จมีเปาหมายที่เดนชัด มีอุดมการณที่มั่นคง มีศรัทธาและความเชื่อมั่นตอ



๘๒๙ 

ความสําเร็จสูง ผูนําจะตองสามารถสรางความเชื่อมั่นและศรัทธาในความสําเร็จของงานใหเกิดขึ้นกับลูกนองหรือ
ประชาชน เหนือสิ่งอ่ืนใดผูนําจะตองสามารถทําใหลูกนองมีความเขาใจวา ความศรัทธาและความเชื่อมั่นในตนเองจะเปน
บอเกิดแหงความสําเร็จของเขา๒๐ 

 กลาวไดวา แนวคิด และทฤษฎีภาวะผูนํามีความสําคัญอยางมากในฐานะผูชี้นําแนวทางการดําเนินการพัฒนาสังคม
หรือแนวทางสําหรับการเปลี่ยนแปลงวิถีทางของประเทศชาติใหเกิดความสุข เกิดสันติภาพภายใตความศรัทธาและความ
เชื่อมั่นของประชาชนในสังคม หรือประเทศชาตินั้น ๆ ซึ่งหากดูนิยามคําวา ภาวะผูนํา คือ ผูนําไปสูสิ่งที่ดีงามและเปน
ประโยชนแกมหาชนนั่นหมายความวา ผูนําจะตองนั่งอยูในใจของคนอันเปนคุณลักษณะเฉพาะของผูนํานั้น ๆ ทางทฤษฎี
ไดถูกจัดกลุมไวประมาณ ๔ กลุมทฤษฎีใหญ ๆ ไดแก ทฤษฎีคุณลักษณะผูนํา ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงพฤติกรรมศาสตร
ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงสถานการณ และทฤษฎีภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงใหกับสังคมเกิดความสุขตามความ
ปรารถนาของสังคมนั้น ๆ และผูนําที่ดีตองมีคุณธรรม คุณลักษณะเชนนี้ มีพลังกายและพลังประสาท รูจุดหมายและ
แนวทางที่จะนําประเทศ มีความกระตือรือรน มีความเปนมิตรและความรัก มีความนาเชื่อถือ มีความกลาตัดสินใจ มี
สติปญญาความรอบรู เปนครูที่ดี  และมีศรัทธาและความเชื่อม่ัน 
 

หลักพรหมวิหารธรรม 
 พรหมวิหารธรรม มาจากคําวา “พรหม”ซึ่งแปลวา ชื่อพระเปนเจาผูสรางโลกตามศาสนาพราหมณ เทพในพรหม
โลก และมาจาก คําวา “วิหาร” ซึ่งแปลวา วัด ที่อยูของพระสงฆที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป รวมความแลว“พรหม
วิหาร” จึงแปลวา ธรรมของพรหม หรือธรรมของทานผูเปนใหญ๒๑ยอมดํารงตนมั่นคงอยูในพรหมวิหารสี่ ประการเปน
ประจําในผูนอยเปนนิจ คือมีเมตตารักใครปรารถนาใหผูนอยไดรับความรมเย็นเปนสุขโดยทั่วกัน ๒ กรุณาสงสารชวยเหลือ
ผูที่นอยที่ทุกขยากจนเต็มความสามารถ ๓ มุทิตา พลอยยินดีตอผูนอยที่มีความเจริญขึ้น แมจะไดรับยกยองดีกวาตนก็ไม
คิดริษยา ๔ อุเบกขา วางตนเฉยๆ ในเวลาที่เห็นผูนอยตองไดรับโทษ หรือรับความวิบัติที่ตนไมสามารถจะชวยได หรือตน
ชวยแลวแตไมสําเร็จ๒๒ซึ่งประกอบดวย ๔ ประการ ไดแก 
 ๑เมตตา (Loving Kindness)มีความรักใครปรารถนาดีที่จะใหเปนสุข หมายถึง พฤติกรรมมีความหวังดีเพ่ือใหผูอ่ืน
มีความสุข มีจิตใจแผไมตรีจิต สนิทสนมกับผูนอย หวังความดีงามแกเขา อยากใหเขามีความสุข ไมอยากใหมีอันตรายจาก
ความอาฆาตบาดหมางใจกัน ปรารถนาใหมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  หวังใหเขาเจริญดวย
ความรู ความสามารถอันเปนทางใหเกิด ลาภ ยศ และชื่อเสียง รักษาตนใหไดรับความสุขโดยสวัสดิภาพ เมตตาธรรมเปน
เครื่องบํารุงอัธยาศัย รอยใจใหจิตคิดเอ้ือเฟอเผื่อแผกัน ชําระลางเสียซึ่งมลทิน คือ ความพยาบาท ความเห็นแกตัว 
ความเห็นแกได ความเห็นแกประโยชน ถาดวงจิตมีเมตตาแลว จะปองกันความคิดวิปริตในทางทําลาย ใหรายปายสีในทาง
เสียหายไมเปนความจริงได สังคมก็อยูเปนสุข องคการก็สามัคคี๒๓ 
 ๒. กรุณา คือ สภาวะของจิตที่หวั่นไหวไปเพราะความทุกขของผูอ่ืน เหมือนอยางถาซื้อไดก็จะซื้อความทุกขของเขา 
คือจะชวยทําใหความทุกขของเขาหมดสิ้นไป จึงมีอาการที่ทนเฉยอยูไมได ตองขวนขวายชวยเหลือเพ่ือบัดทุกข ปราศจาก
ความคิดเบียดเบียนซ้ําเติมเห็นใครตกอยูในความทุกข ไมมีที่พ่ึงก็อดอยูไมไดที่จะตองคิดชวยเหลือ กรุณาจึงเปนพรหม
วิหารธรรมอีกขอหนึ่งที่พึงอบรมใหมีจิตใจ วิธีอบรมคือ ระวังไมใหคิดเบียดเบียนใคร และหัดใจใหคิดวาเมื่อตนเองมีทุกขก็
ตองการความชวยเหลือฉันใด ผูอ่ืน สัตวอ่ืนก็ฉันนั้น ดังนี้แลวก็หัดใจไมใหนิ่งดูดาย ใหขวนขวายชวยเหลือเปลื้องทุกขของ

                                         

๒๐OrwayTead,The Art of Leadership,๗thed.,(New York:McGraw Hill Book,๑๙๓๖),pp.๔๘-๖๒. 
 ๒๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,พ.ศ ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :นานมีบุคสพับลิเคชั่นส, พ.ศ ๒๕๔๒), 
หนา ๕๖๘ – ๕๖๙. 

๒๒ปญญานันทภิกขุ ( ปน ปฺ านนฺโท ), หนาท่ีของคน (ฉบับสมบูรณ), (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๑), หนา ๑๘๘.
 ๒๓วรญา ทองอุน, มนุษยสัมพันธในองคการ, (สุรินทร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, ๒๕๔๙), หนา ๒๑๐ – ๒๑๒. 



๘๓๐ 

ผูอ่ืน ตามความสามารถหรือตามที่ควรจะทําไดหัดแผจิตที่กรุณาออกไปแกคนและสัตวทั้งหลาย โดยเจาะจงทั่วไป ดวย
ความคิดวา “จงพนจากความทุกขเดือดรอน”๒๔ 

 ๓. มุทิตา ความพลอยยินดี เมื่อผูอ่ืนไดดี คําวา“มุทิตา”หมายถึง ความชื่นบาน ไดแกความพลอยยินดีเมื่อผูอ่ืนไดดี 
หรือความยินดีในเมื่อผูอ่ืนอยูดีมีสุข มีจิตใจผองใสบันเทิง ประกอบดวยอาการแชมชื่นเบิกบานอยูเสมอตอสรรพสัตวผู
ดํารงในปกติสุข พลอยยินดีดวยเมื่อเขาไดดีมีสุขเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป 

 ๔. อุเบกขา ความวางเฉย ไมดีใจไมเสียใจเมื่อผูอ่ืนถึงความพิบัติ คําวา“อุเบกขา”หมายถึง ความวางเฉย ไดแกวาง
ตนเปนกลางในเมื่อจะแผเมตตาไปก็ไมสมควร เชน เอาใจชวยโจร เปนตน หรือความใจเปนกลางอันจะใหดํารงอยูในธรรม
ตามที่พิจารณาเห็นดวยปญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไมเอนเอียงดวยรักและชังพิจารณาเห็นกรรมที่สัตว
ทั้งหลายกระทําแลวอันควรไดดีหรือชั่ว สมควรแกเหตุอันประกอบ พรอมที่จะพินิจฉัยและปฏิบัติตามธรรม รวมทั้งรูจักวาง
เฉย สงบใจมองดูในเมื่อไมมีกิจที่ควรทํา เพราะเขารับผิดชอบตนไดดี เขาสมควรรับผิดชอบตนเองหรือเขาไดรับผลอัน
สมควรกับความรับผิดชอบของตัวเอง๒๕ 

 พรหมวิหาร เปนหลักธรรมหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่สอนใหผูนํามีความประพฤติปฏิบัติ หรือควบคุม กํากับทาง
จิตใจใหอยูกับสังคมในโลกปจจุบัน โดยการแสดงออกในดานความรัก ความปรารถนาใหทุกคนมีความสุขและใหมีจิตใจ
สงสาร คิดชวยเหลือผูอื่น รวมทั้งสัตวทั้งหลายใหพนทุกข รวมถึงดานจิตใจ พลอยยินดีกับคนที่เขาไดดีมีสุข รวมถึงอาการ
ที่แสดงออกดวยความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม ไมลําเอียงดวยรักและชังใคร ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว หากผูนํามีพรหมวิหา ร ๔ 
ผูนํานั้นยอมมีจิตใจที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ ของตนเองและผูอ่ืน 

 

วิเคราะหกรอบคิดภาวะผูนําตามหลักพรหมวิหารธรรม 
 แนวคิดเรื่องภาวะผูนําตามหลักพรหมวิหารธรรมเปนอีกทางเลือกที่เหมาะสมอยางมากตอการอธิบายพฤติกรรม
ของผูนําในโลกอยางแจมชัด เพราะในโลกใบนี้ไดสะทอนเรื่องราวตางๆ ที่แสดงถึงความโหดรายของมนุษยที่กระทําตอ
มนุษยดวยอยางไรปราณี มีความโหดเหี้ยมอยางหาที่สุดมิได แตกระนั้น การอธิบายลักษณะดังกลาวจึงคาดหวังวาผูนําใน
สังคมระดับยอยนาจะเปดรับฟงถึงกระแสกระบวนทัศนในโลกยุคใหมที่มีแนวคิดตระหนักไปใ นสวนของการ
ประนีประนอม การไกลเกลี่ยมากกวาการตอสูเชิงความขัดแยง ถึงแมวาจะมีการแขงขันเพ่ือความชนะกันบางแตก็เพียง
ความสรางสรรคของมนุษยที่สนใจตอสิ่งเรามากกวาซึ่งเปนไปตามสัญชาติของความเปนมนุษยมากวาสัตวเดรัชฉานทั่วไป 
ทําใหเห็นวา การที่ผูนํามีแนวโนนหรือทัศนะ คานิยมตอเพ่ือนมนุษยดวยกันในทางที่ดียอมมีโอกาสสรางโลกหรือสราง
สังคมนี้ใหเกิดสันติสุขในระดับที่สูงมากเพราะทิศทางของโลกหรือสังคมที่ดําเนินไปยอมมีความสัมพันธกับภาวะผูนําอยาง
เห็นไดชัดมากวากระแสเรียกรองของประชาชน ดังนั้น การนําหลักพรหมวิหารธรรมมาอธิบายจะชวยใหสังคมมีความรูสึก
ปลอดภัยจากผูนํา พรอมทั้งเพ่ิมความมั่นใจใหกับประชาชนที่มีผูนําประกอบดวยคุณธรรมที่จะนําไปสูเปาหมายขอสังคม
นั่นก็คือ ผูนําที่มีพรหมวิหารธรรม ประกอบดวย ๔ ประการ ไดแก 
 ๑. แนวคิดเรื่องภาวะผูนํากับหลักเมตตา เปนยอดของความปรารถนาของประชาชนที่คาดหวังถึงอุดมคติของผูนํา
ในเรื่องของความมีเมตตาตอผูใตบังคับบัญชาหรือลูกนอง หรือประชาชน สามารถแสดงถึงความหวงใยอันเปนพลังดึงดูด
จิตใจจากประชาชนใหเคารพรักในตัวของผูนําในทุกระดับ มีความไววางใจที่มอบความเปนใหญในการตัดสินแทนผูอ่ืน
อยางจริงจัง นอกจากนี้ ความมีเมตตายังบงบอกถึงหลักธรรมาภิบาลในการบริหารในหนวยงานตาง ๆ ตามหลักคุณธรรมที่
ดีงามขอสังคม เปนเครื่องค้ําจุนสังคมหรือโลกนี้ใหตั้งอยูไดดวยความรัก ความเขาใน ความผูกพันฉันทพ่ีนองในสายเลือด
ของตนเอง ดังพุทธภาษิตความวา  "โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา" แปลวา เมตตาธรรมค้ําจุนโลกที่เต็มไปดวยความเปนเพ่ือน
รวมเกิดแกเจ็บ และตายดวยกันทั้งหมดใยจะตองเบียดเบียนซึ่งกันและกัน หากผูนําประเทศหรือผูนําสังคมเบียดเบียน

                                         

 ๒๔พระธรรมปกฎ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา 
๑๔๘-๑๔๙. 

๒๕แกว ชิดตะขบ, รวมวิชาธรรมศึกษา ชั้นตรี, (ตามหลักสูตรสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๔๖),(กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพศาสนา, ๒๕๔๗), หนา ๙๓- ๙๔. 



๘๓๑ 

ประชาชนสวนใดสวนหนึ่ง ประชาชนจะไมเคารพรักผูนํา สงผลใหประชาชนไดรับความลําบาก เดือดรอนไปทุกหยอมหญา
ดวยเชนกัน เพราะฉะนั้น ผูนําที่ดี ผูนําที่มีคุณธรรมควรนอมนํามาซึ่งหลักเมตตามาสูพฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเอง
เพ่ือความสุขของมวลมนุษยชาติตอไป 

 ๑. แนวคิดเรื่องภาวะผูนํากับหลักกรุณาเปนคุณธรรมที่ใชควบคูกันกับหลักเมตตา เพราะวิธีคิดแบบหลักเมตตาเปน
ความรูถึงพลังขางในที่มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่ตองการจะยื่นมือเขาไปชวยประชาชนหรือผูอ่ืนใหคลายจากความ
ทุกขที่ประสบหรือกําลังเผชิญอยู แตหลักกรุณาไดสงทอดมาจากหลักเมตตามาสูพฤติกรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรือขวย
ขวายในการระงับความทุกขของประชาชนหรือผูอื่น ๆ ไดอยางเหมาะสมจึงทําใหหลักกรุณากับหลักเมตตานิยมใชรวมกัน
เรียกวา เมตตากรุณา หรืออาจจะแทนกันก็ไดในความหมายทั่วไป ที่ไมคิดเบียดเบียนผูใดใหไดรับความลําบากกาย ลําบาก
ใจ ไมบีบคั้นผูใดใหไดรับความทุกขเพ่ิมเติม เพราะฐานคิดของความเปนมนุษยยอมมีความทุกขอยูแลว หากมนุษยดวยกัน
เขามาซ้ําเติมความทุกขใหมีมากข้ึนก็กลาวไดวา มนุษยผูนั้นขาดหลักความกรุณาตอเพ่ือนมนุษยดวย หากผูที่มีอํานาจมาก
ในระดับผูนําโลกหากขาดหลักกรุณาจะสงผลใหโลกเรารอนไปดวยไฟแหงการทําลายลางศัตรูอยางรวดเ ร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น 
ความกรุณาตอประชาชนหรือเพ่ือนมนุษยดวยเปนสิ่งที่ภาวะผูนําจะขาดเสียมิได และควรตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะ
เกิดข้ึนเพราะผูนําที่ไรหลักกรุณายอมนําไปสูหายนะทางสังคมหรือหายนะของโลกก็เปนไปได 
 ๑. แนวคิดเรื่องภาวะผูนํากับหลักมุทิตาเปนลักษณะของการสงเสริมคนดีใหสามารถทําหนาที่ตอไปไดอยางมี
กําลังใจในการตอสูกับอุปสรรคตาง หรือแปลอีกอยางหนึ่งลักษณะการพลอยยินดีดวยกันซึ่งลักษณะดังกลาวยอมสะทอน
ถึงความใจกวาง และความมีน้ําใจของผูนําที่สงเสริมลูกหรือประชาชนมีมีความเกง มีความดีมากกวาตน แตกระนั้นในทาง
กลับมักจะพบมากเชนกันในกรณีที่ลูกนองสรางผลงานขามหนาขามตาผูนําหรือผูบริหารทําใหผูนํามีความรูสึกสูญเสีย
เกียรติ และศักดิ์ศรีการเปนผูนําที่ผู อ่ืนหรือลูกนองไดดีกวา ฉะนั้น การตั้งความรูสึกเชนนี้ยอมเปนผลรายในตัวผูนํา
มากกวาผลดีอยางแนนอนเพราะการเปนผูนํายอมตองมีความเกง สามารถนําพากลุมไปสูจุดหมายปลายทางได แตตนเอง
ยังไมสามารถกระทําไดจึงตองมีความรูสึกอีกแบบหนึ่งที่คอยขวางกั้นหรือเปนอุปสรรคของระบบเสียเอง ซึ่งลักษณะเชนนี้
ภาวะผูนําในขณะนั้น ยอมไมสามารถจะทําหนาที่ไดเพราะไมใจกวาง ไมกลาที่จะยอมรับความจริง ไมมองเปาหมายของ
กลุมหรือของสังคมมากอน แตเห็นเปาหมายของตนเองมากอนจึงไมคูควรจะเปนผูได แตถึงอยางไรก็ตามการตั้งความรูใน
การสงเสริมคนเกงคนดีใหมีบทบาทหนาที่ในการขับเคลื่อนงานตาง ๆ เพ่ือไปสูเปาหมายซึ่งภาวะผูนําเชนนี้ จะสามารถ
กระทําไดก็คือ การมอบความไววางใจ และสนับสนุนอยูใกล พรอมกับการใหกําลังใจตอผูนั้นอยางจริงใจไมเสแสรง จึงจะ
ไดชื่อวา ผูนําที่ประกอบดวยมุทิตา 
 ๑. แนวคิดเรื่องภาวะผูนํากับหลักอุเบกขาที่ยอมรับเงื่อนไขภายใตสถานการณที่เลวรายของผูนําแตไมไดทํา ใหเกิด
การบั่นทอนกําลังจิตใจในการมุงสูเปาหมายตามที่กําหนดไวซึ่งเปนสิ่งธรรมดาสามัญอยางมากสําหรับการวางอุเบกขา 
เพราะไมวาจะเปนผูนําระดับใดก็ตองประสบพบเจอกับสถานการณที่เลวรายที่สุดในชีวิต เชน การที่ตนเองผูนําโลก หรือ
ผูนําสังคม แตวงศาคณาญาติ หรือลูกสาวลูกชายของตนเองกระทําความผิดอยางรายจนถูกลงโทษใหประหารชีวิต ภายใต
เงื่อนไขสถานการณอยางนี้โดยธรรมชาติของความเปนพอแมลูกยอมตัดขาดทางความรูสึกไดยากลําบากอยางยิ่งทําใหตอง
ยอมรับสภาพในลักษณะการวางอุเบกขาทางความรูสึกใหเปนไปตามธรรมชาติที่กําหนดอยางนั้ น เพราะฉะนั้น หลักของ
อุเบกขา จึงมีฐานคติที่ระบุไววา เมื่อตนเองไมสามารถจะชวยเหลืออะไรไดแลว หรือไมสามารถกระทําอยางหนึ่งอยางใดที่
เกิดวิสัยของตนเองไดแลว ก็ใหเปนไปตามกฎของธรรมชาติที่กําหนดถึงแมวาจะมีความรูบางก็ตามแตไมอยูโอกาสที่ตนเอง
จะชวยเหลือได อีกลักษณะหนึ่งที่เกิดขอผิดพลาดในการดําเนินงานเพ่ือการบรรลุเปาหมายแตมีเหตุการณที่ทําใหเกิดการ
สะดุดหรือลมเลิกไป ซึ่งในลักษณะดังกลาวก็ไมมีใครสามารถจะชวยเหลือได ในลักษณะอยางนี้ก็ควรที่จะตั้งหลักทาง
ความรูสึกไววา แมผูนําที่เกงก็ไมอาจจะสําเร็จตามเปาหมายไดทุกเรื่อง บางเรื่องอาจจะสําเร็จ แตอีกอยางอาจจะลมเหลว
จึงควรมีการตั้งความรูสึกถึงความลมเหลวกอนที่จะสําเร็จ 

 

บทสรุปวิเคราะห 
 การวิเคราะหแนวคิดเรื่องภาวะผูนําตามหลักพรหมวิหารธรรมทําใหแงคิดถึงความอยูรอดตอไปของสังคมและโลก
ใบนี้ที่มีความสัมพันธกันระหวางอํานาจกับภาวะผูนํา ซึ่งนิยามความหมายของผูนําสวนมากมักมีนัยยะสองแงมองที่มอง



๘๓๒ 

แลวยังไมชัดเจนมากนักเพราะกลุมทางทฤษฎีภาวะผูนําจะจัดกลุมไวถึง ๔ กลุม คือ ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงลักษณะ ทฤษฎี
ภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณ และทฤษฎีภาวะผูนําเชิงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งยังคงสะทอน
มุมมองทางวิชาการแบบตะวันตกหากมองในเชิงประวัติศาสตรโลกโดยเฉพาะการเปนผูการทําสงครามโลกครั้งที่ ๑ และ
ครั้งที่ ๒ ที่มีผูนําบางประเทศมีอิทธิพลอยางมากตอประชาชนในการตัดสินใจการทําสงครามกับประเทศอ่ืน ๆ หากมองใน
แงของความมีอิทธิพลตอประชาชนหรือสังคมอาจจะมีผลรายมากกวาดีก็ได ก็ดวยเพราะการหลงใหลในอํานาจมากเกินทํา
จึงมองการฆาเพ่ือนมนุษยเปนเรื่องเล็กนอยเพียงเทานั้น  
 แนวคิดพรหมวิหารธรรมเปนอีกมุมมองหนึ่งที่กลานําเสนอถึงองคประกอบที่สําคัญของภาวะผูนําทุกระดับ
โดยเฉพาะผูนําระดับโลกที่มีอิทธิพลตอประชากรโลกซึ่งมีความสัมพันธกันของความสงบ เกิดสันติภาพในโลกใบนี้ แต
กระนั้น การสรางพรหมวิหารธรรมใหเกิดข้ึนในจิตใจของผูนํายอมกระทําไดยากจึงตองอาศัยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดถึงความ
เปนเพื่อนมนุษยดวย ปลูกเมตตา และความรักในเพ่ือนมนุษยดวยกันทั้งหมด สรางสิ่งปองกันความชั่วรายที่อาจจะเกิดขึ้น
ในจิตใจ ละเวนการเบียดเบียนผูอ่ืนทั้งกาย และวาจาหรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่สงผลกระทบตอความทุกขยากตอประชากรโลกให
เกิดการชวยเหลือกันดวยการปลูกความกรุณาพ่ึงพาอาศัยกันในยากทุกข เพราะมนุษยเกิดมาก็พรอมกั บความทุกขใย
จะตองสรางความทุกใหแกกันดวย การตั้งจิตใจที่สนับสนุนคนดี คนที่มีคุณธรรม ผูที่มีความสามารถในการชวยเหลือผูอื่น
ไดมาก และผูที่เห็นความดีเปนความดีที่เรียกวา สัมมาทิฏฐิ เปนตน การตั้งจิตใจไวอยางนี้ก็เพ่ือปรับมุมมองในการแขงขัน 
แกงแยงชิงดีชิงเดนระหวางกันจนนําไปสูความขัดแยงในสังคมนั้น ๆ และการปลูกเรื่องอุเบกขา ซึ่งเปนการผูกจิตใจไวกับ
สถานการณอันเลวรายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้น หรือไมเปนไปตามที่กําหนดหรือวางแผนไว และเปนการพรอมรับมือทุกอยาง
เพ่ือไมใหเกิดการบั่นทอนจิตใจตอผูนําไดเพราะหากผูนํามีจิตใจที่สูญเสียกําลังใจหรือความมั่นใจแลวก็ไมอาจจะนําพา
ประชาชนไปสูสันติสุข หรือเกิดความสงบไดในประเทศหรือสังคมนั้น ๆ  
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บทคัดยอ 

         การบริหารทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญมากในปจจุบันเนื่องจากทรัพยากรมนุษยถือเปนทรัพยากรที่มีคาสูงสุด
ขององคการ หรือมีการเปรียบเทียบทรัพยากรมนุษยเปน“ทุนมนุษย” (Human Capital) ที่มีแตจะสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
องคการ ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย ปราชญา กลาผจัญ และ พอตา บุตรสุทธิวงศ ไดสรุป
ความหมายของ การบริหารทรัพยากรมุนษย ไววา เปนกระบวนการตัดสินใจ และการปฏิบัติการที่เกี่ยวของ กับบุคลากร
ทุกระดับในหนวยงาน เพ่ือใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะ สงผลใหพวกเขาเหลานั้นสามารถสราง
ความสําเร็จสูงสุดใหแกองคการ ปฏิบัติงานไดตรง ตามเปาหมาย มาตรฐานตาง ๆ ที่ตั้งไว Stone (2008 : 3) กลา
วถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย ไววา หมายถึง กิจกรรมในการ ใชทรัพยากรมนุษยในองคการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
เชิงกลยุทธขององคการ รวมทั้งมีการ คํานึงถึงความตองการและความพึงพอใจของทรัพยากรมนุษยแตละบุคคลดวย   
 
คําสําคัญ :การบริหารทรัพยากรมนุษย ,เพ่ือการพัฒนา, อริยสัจสี่ 

Abstract 

         Human resources management is presently significantly important as human resources 
accounted for the most valuable resource of the organization or in the other way it is compared as 
Human Capital means that human will continuously adding value to the organization. The definition 
of human resources management according to Prachaya Klapajun and Porta Buthsuthiwong (2550 : 
27) which briefly summarized that it is a process of decision making and operation related with every 
personnel in all levels in order to obtain optimum efficient human resource and they will contribute 
success to the organization, able to fulfill assigned task in compliant with  goals and set standard. 
Stone (2008 : 3) said that human resources management is an activity to utilize organization's human 
resources to achieve organization's strategic objective and also consider need and satisfaction of each 
individual.  
 
Keywords: human resources management, for development, the Four Noble truths 
 

บทนํา 

 มนุษยถือเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุด เพราะ มนุษยสามารถสรางนวัตกรรมใหมๆ ออกมาสูสังคมได ในการ
บริหารงาน องคการจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยขอตนเองโดยการเพิ่มศักยภาพใหสูงขึ้น ศิริ
พงษ เสาภายน (2553: 9) มองวา การพัฒนทรัพยากรมนุษยสามารถพัฒนาไดทั้งในระดับปจเจกบุคคลและใน
ระดับองคการ องคการและบุคคลที่ทําหนาที่การพัฒนาจึงจาเปนตองทาการศึกษามรรควิธี (Means) เพื่อกําหนด
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แนวทางไปสูเปาหมายสุดทาย (Ends) นั่นคือ ความสําเร็จอยางมีคุณภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงตองศึกษา
องคความรูตางๆ ที่เกี่ยวของไมวาจะเปนการเรียนรู กรอบแนวคิด ตัวแบบ กระบวนการรูปแบบกิจกรรม ขั้นตอน
การปฏิบัติ อยางถองแท(ศิริภัสสรศ วงศทองดี ,2556)ทั้งนี ้เ พื่อปองกันความเสี ่ยงที ่อาจจะเกิดขึ ้นไดในทุก
สถานการณ๑ 
      ในขณะที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สามารถนาเอาหลักศาสนามาปรับใชได เพราะศาสนาอิทธิพลตอการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ดังที่พระพรหมคุณาภรณ (อางถึงใน ศิริภัสสรศวงศทองดี , 2556: 11 - 13) ไดสะทอนหลักการทาง
ศาสนาไววา ชีวิตของมนุษยนั้นสามารถพิจารณาออกไดเปน 2 สวน คือ “รางกายกับจิตใจ” หากจะพัฒนามนุษยตอง
พัฒนาทั้งรางกายและจิตใจควบคูกันไป หลักคําสอนทางพุทธศาสนาเนนการพัฒนาความคิดและจิตใจเปนหลักสวนหลัก 
“อริยสัจ 4” นั้น เปนหลักธรรมะที่ชี้ใหเหตุปจจัย ชี้ใหเห็นกระบวนการ และชี้ใหเห็นแนวทางแกไขปญหา เพ่ือความหลุด
พน ดังนั้น การพัฒนามนุษยโดยใชหลักอริยสัจ 4จึงเปนการปรับใชเพ่ือใหเกิดความสุข อิสรภาพ ความดีงามของชีวิต 
(พระธรรมปฎก, 2542)  
ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการบริหารงานบุคคลไว เชน บุญทัน ดอกไธสง ใหความหมายวา 
การบริหาร คือ การจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคล องคการ 
หรือประเทศ หรือการจัดการเพื่อผลกําไรของทุกคนในองคการ๒ 
 Frederick W. Taylorใหความหมายการบริหารไววา งานบริหารทุกอยางจําเปนตองกระทําโดยมีหลักเกณฑ ซึ่งกําหนด
จากการวิเคราะหศึกษาโดยรอบคอบ ทั้งนี้ เพ่ือใหมีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้นเพ่ือ
ประโยชนสําหรับทุกฝายที่เก่ียวของ๓ 
      สมพงศ เกษมสิน กลาวไววา คําวา การบริหารนิยมใชกับการบริหารราชการ หรือการจัดการเกี่ยวกับนโยบาย ซึ่งมี
ศัพทบัญญัติ วา รัฐประศาสนศาสตร (public administration) และคําวา การจัดการ (management) นิยมใชกับการ
บริหารธุรกิจเอกชน หรือการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว สมพงศ เกษมสิน ยังใหความหมายการบริหารไววา การ
บริหารมีลักษณะเดนเปนสากลอยูหลายประการ ดังนี้๔ 
                      1) การบริหารยอมมีวัตถุประสงค 
                      2) การบริหารอาศัยปจจัยบุคคลเปนองคประกอบ  
                      3) การบริหารตองใชทรัพยากรการบริหารเปนองคประกอบพื้นฐาน  
                      4) การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเปนกระบวนการ  
                      5) การบริหารเปนการดําเนินการรวมกันของกลุมบุคคล  
                     6) การบริหารอาศัยความรวมมือรวมใจของบุคคล กลาวคือ ความรวมใจ (collective mind) จะ
กอใหเกิดความรวมมือของกลุม (group cooperation) อันจะนําไปสูพลังของกลุม (group effort) ที่จะทําใหบรรลุ
วัตถุประสงค 
                      7) การบริหารมีลักษณะการรวมมือกันดําเนินการอยางมีเหตุผล 
                      8) การบริหารมีลักษณะเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค 
                     9) การบริหารไมมีตัวตน (intangible) แตมีอิทธิพลตอความเปนอยูของมนุษย การบริหารทรัพยากร
มนุษย (Human Resource Management) หมายถึง การจัดการในทุกๆดานที่เกี่ยวของกับบุคลากรในองคการ
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นั้นๆ ใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เต็มความรู ความสามารถของแตละบุคคลใหมากที่ส ุด ใน
ขณะเดียวกันก็เพิ่มพูนความรู และความสามารถใหกับบุคลากรนั้น เพื่อสรางขวัญกําลังใจและความกาวหนาใน
การปฏิบัติงาน อันจะกอใหเกิดผลสําเร็จสูงสุดทั้งตอองคการและตัวบุคลากรนั้น ทั้งนี้รวมถึงความสัมพันธระหวาง
บุคคลในองคการดวย จัดเปนงานที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินธุรกิจ ที่เกี่ยวของกับบุคคลที่มี
ความหลากหลาย ตองเสริมสรางความสมรรถภาพการทํางาน ตองลงทุนทั้งระยะเวลาและคาใชจายเพื่อสราง
ทักษะและความชํานาญ รวมไปถึงการสรางสภาพแวดลอมในที่ทํางานใหมีบรรยากาศการทํางาน และสําคัญคือ 
จะตองรักษาบุคลากรนั้นๆ  
ใหอยูในองคการใหไดตลอดไป ซึ่งหมายถึงการใชคนใหถูกวิธี ใหเหมาะกับงาน ใหไดผลงานมากที่สุด และรักษา
คนดีใหอยูในองคการใหนานที่สุด 
สรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human resource management: HRM) คือการใชกลยุทธเชิงรุกที่มีความสัมพันธ
กันอยางตอเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุดในองคการ นั่นคือบุคคลที่ทํางานทั้งกรณีที่ทํางาน
รวมกันและกรณีที่ทํางานคนเดียวเพ่ือบรรลุเปาหมายในการประกอบธุรกิจใดๆ กลยุทธในการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้น
จะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ จึงตองมีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา ดวยเหตุนี้ในธุรกิจ
หลากหลายประเภทและขนาดจึงมีแผนกหรือหนวยงานที่ทําหนาที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะ ซึ่งขนาดของ
แผนกหรือหนวยงานนั้น จะมากนอยก็ขึ้นอยูกับขนาดของธุรกิจเองรวมถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษยดวยวาสําคัญ
ยิ่งยวดมากนอยเพียงใด การบริหารทรัพยากรมนุษยถือเปนทั้งทฤษฎีในเชิงวิชาการและแบบปฏิบัติในธุรกิจที่ศึกษาวิธีการ
บริหารแรงงานทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
 

วัตถุประสงคของการบริหารทรัพยากรมนุษย (RDMU) 

 3.1 เ พ่ือหาคนดีมีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานเขามาทํางาน ใหสอดคลองกับปริมาณงานที่มีอยู    
(Recruitment and Selection) 
            3.2 เพ่ือพัฒนาพนักงานใหมีความรูความสามารถในดานตางๆจนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลของพนักงานแตละคน ใหอยูในเกณฑมาตรฐานตลอดเวลา  
(Development) 
 3.3 หาวิธีการรักษาพนักงานที่ดีและมีความสามารถใหอยูกับธุรกิจใหนานที่สุด ใหการสนับสนุนอํานวยความ
สะดวก ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปลูกฝงและเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอธุรกิจ (Maintenance) 
 3.4 ใชทรัพยากรมนุษยที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด(Utilization) 
ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 4.1 ทรัพยากรมนุษยเปนผูใชทรัพยากรทางการบริหารตาง ๆ ทั้งหมด 
 4.2 มนุษยถือเปนทรัพยากรที่มีคามากที่สุด 
 4.3 ทรัพยากรมนุษยเปนผูแสดงบทบาทในองคการ คิดนโยบายและแผนและนําแผนไปลงมือปฏิบัติ 
 4.4 การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนเงื่อนไขของความสําเร็จในการทํางานขององคการ 
 4.5 การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยในการทํางานขององคการที่มีความสลับซับซอนการควบคุม
ยากลําบาก 
  4.6 การบริหารทรัพยากรมนุษยชวยใหบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคการมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเกิด
ความจงรักภักดีตอองคการที่ตนปฏิบัติงาน 
   4.7 ชวยพัฒนาใหองคการเจริญเติบโต เพราะการจัดการทรัพยากรมนุษย เปนสื่อกลางในการประสานงานกับ
แผนกตางๆ เพ่ือแสวงหาวิธีการใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาทํางานในองคการใหเกิดประโยชนสูงสุดทําให
องคการเจริญเติบโตและพัฒนายิ่งขึ้น 
  4.8 ชวยเสริมสรางความมั่นคงแกสังคมและประเทศชาติ ถาการจัดการทรัพยากรมนุษย ดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพแลว ยอมไมกอใหเกิดความขัดแยงระหวางองคการและผูปฏิบัติงานทําใหสภาพสังคมโดยสวนรวมมีความสุข
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และความเขาใจที่ดีตอกันในแงจุดประสงคของการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นมีประเด็นที่นาสนใจวา การที่จะเขาใจใน
จุดประสงคของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยได จะตองเขาใจถึงเปาประสงคขององคการเสียกอน หากกลาวในเชิง
ปรัชญาก็อาจกลาวไดวา การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยไมไดเปนสิ่งที่ "สัมบูรณ" (absolute) ในตัวมันเอง แตทวาเปน
สิ่งที่จะตอง "สัมพัทธ" (relative) ไปกับปจจัยควบคุม นั่นคือ นโยบายการบริหารจัดการองคการ กลาวงายๆ ก็คือ 
เปาประสงคขององคการจะเปนตัวกําหนดเปาประสงคของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามวิถีพุทธ 

  การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามวิถีพุทธ สามารถแบงออกเปน 2 ระดับ ไดแก การพัฒนาองคการ 
(Organization Development) และการพัฒนาระดับบุคคล (Individual Development) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ตามแนวพุทธศาสนา คือ การมีชีวิตที่ประเสริฐ การทําใหมีปญญารูความจริงตามความเปนจริง พัฒนาตนเองใหมีภพภูมิที่
ดีกวาเดิมอยางไรก็ตาม สังคมไทยในยุคปจจุบันตกในสภาพพลามัวและกาลังเผชิญอยูกับความงมงาย หวังลาภลอย โดย
ปราศจากความเพียรพยายาม คนสมัยโบราณมักอาศัยความเชื่ อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาหรับการแสดงสัญลักษณในการ
เรียกรองและกําหนดจริยธรรม (พระธรรมปฎก , 2542) แตปจจุบันสังคมกลับมองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนสิ่งเหลวไหลสําหรับ
บางคนบางกลุมสังคมจึงวุนวายดังที่ปรากฏ 

 จะเห็นไดวา พระพุทธศาสนามีความสัมพันธกันกับวิถีชีวิตมนุษยอย างแนบแนน นับแตสมัยพุทธกาลจนถึง
ปจจุบัน ประเทศไทยหรือดินแดนสุวรรณภูมิแตเดิมพุทธศาสนาก็ไดเขามามีบทบาทสําคัญ ดังจะปรากฏจากรองรอยของ
ศิลปวัฒนธรรมที่เกาแกที่ขุดพบ (กมล ฉายาวัฒนะ,2549: 12) และศาสนาพุทธก็นับไดวาเปนศาสนาที่ประชาชนสวน
ใหญในประเทศไทยนับถือ ดังนั้น เพ่ือเปนแนวทางสาหรับการชวยใหองคการ หนวยงาน และประเทศสามารถเดินหนา
ตอไปไดอยางมีเสถียรภาพ จึงจําเปนตองนําเอาหลักการเชิงพุทธวาดวยอริยสัจ 4 มาเปนเครื่องชี้นําสําหรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือคุณภาพและสมรรถนะที่มั่นคงและยั่งยืน 
 
อริยสัจ4กับการพัฒนามนุษย 
 อริยสัจ 4 ถือเปนหลักธรรมะที่มีอิทธิพลตอมนุษย อันเปนหลักธรรมะที่สามารถเชื่อมโยงความจริงแหง
ธรรมชาติสูการดําเนินชีวิต ใหรูจักจุดเริ่มตนและจุดที่สิ้นสุด ดังที่กมล ฉายาวัฒนะ (2549: 14) กลาววา ชีวิตทั้งปวงเปน
ทุกขอยางที่ไมสามารถหลีกหนีพน ความทุกขเกิดขึ้น เนื่องจาก “ปญหา” คนเราจะดับทุกขไดดวยการดับตัณหา และจะ
ดับตัณหาไดก็โดยการ ประพฤติปฏิบัติตนเองตามระเบียบวินัยและศีลธรรมอยางไมประมาท หลักสัจธรรมดังกลาว 
สามารถนามาประยุกตใชเพ่ือเปนแนวทางแกปญหาและการตัดสินใจของบุคคลใหเกิดความ รอบคอบ ครอบคลุมในทุก
ประเด็น 
 

การปรับใชแนวทางอริยสัจ 4 

 การตัดสินใจโดยการปรับใชแนวทางอริยสัจ 4 จึงเริ่มตนจากกระบวนการพิจารณาปญหาวาคืออะไร (ทุกข)
 มีสาเหตุมาจากสิ่งใด (สมุทัย) มีแนวทางแกปญหาหรือการตัดสินใจ อยางไร (นิโรธ) มีวิธีการดําเนินการหรือ
ปฏิบัติอยางไร (มรรค) ปญหาเหลานั้นที่เกิดข้ึนจึงจะ สามารถยุติลงได 
องคประกอบสําคัญ ๔ ประการ 
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รูปภาพ๑องคประกอบของหลักอริยสัจ๔ 

 
 
จากภาพที่ 1 สามารถอธิบายไดวา อริยสัจ 4 มีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ ไดแกทุกขซึ่งเปนหลักการขอ

แรกใชสําหรับการพิจารณาวาทุกขท่ีเกิดขึ้นมีสภาพเปนอยางไร ลักษณะของทุกขเปนอยางไร เมื่อทราบสภาพและลักษณะ
ของทุกขแลว ขอที่สองคือสมุทัย นั่นหมายความวา ตองหาเหตุ ปจจัยที่ทาใหเกิดทุกข ขอที่สามนิโรธ แสวงหาแนวทางใน
การขจัดความทุกขที่เกิดขึ้น และขอที่สี่ จึงไดแนวทางในการกาจัดทุกขใหพนไป  

จากองคประกอบ จะเห็นไดวา อริยสัจ 4 เปนหลักธรรมะท่ีสามารถอธิบายปรากฏการณตางๆ ที่เชื่อมโยงระหวาง
กฎแหงธรรมชาติกับการปฏิบัติในชีวิตจริงไดอยางสมดุล หนาที่ และบทบาทในการนําไปประยุกตใช ฝายทรัพยากรมนุษย
หรือผูที่ดูแลงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจําเปนตองทําความเขาใจแลวนําไปใชเพ่ือกอเกิดผลทั้งตอบุคลากรและ
องคการความทุกขท่ีเกิดข้ึน และขอที่สี่ จึงไดแนวทางในการกําจัดทุกขใหพนไป  

จุดเชื่อมโยงแนวคิดกับทฤษฎีอ่ืน 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย Swanson and Holton (2001) (อางถึงในชุติกาญจน ศรีวิบูลย, 2557:64 - 
65) กลาววา ทฤษฎีที่สามารถนํามาอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทฤษฎี 3 ทฤษฎีหลัก 
ไดแก  ทฤษฎีจิตวิทยา ( Psychological Theory) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร  (Economic Theory) และทฤษฎีระบบ 
(SystemTheory) ซึ่งทั้ง 3 ทฤษฎีเปรียบเสมือนขาของมานั่งที่ตองตั้งอยูบนจริยธรรม (Ethics) ซึ่งแตละขาของทฤษฎี
จะตองบูรณาการเขาดวยกัน เพ่ือเปนฐานใหกับทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสําหรับแนวทางเลือกเชิงทฤษฎี 
จากความหมายที่นักวิชาการทั้งในและต างประเทศไดนิยามไว สรุปไดวา การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง 
กระบวนการในการจัดการทรัพยากรมนุษยตั้งแตกอนเปนสมาชิก ขององคการจนสิ้นสุดการเปนสมาชิกขององคการเพ่ือ
ใหทรัพยากรมนุษยเหลานั้นสามารถ ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาในดานตาง ๆ 
ไป พรอมกัน ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหารทรัพยากรมนุษยถือเปนสวนงานที่มีความสําคัญอย
างยิ่งตอองคการ ใน  การพิจารณาถึงความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย สามารถสรุปไดเปน 3 มิติ ดังนี้  
 1. มนุษยเปนปจจัยการผลิตที่เปนผูใชปจจัยการผลิตอื่น ๆ ที่องคการมีอยูในการ ผลิตผลงานออกมาเป
นผลิตภัณฑหรือบริการตาง ๆ ตามวัตถุประสงคขององคการ ซึ่งจะ กอใหเกิดรายไดหรือผลกําไรอันเปนประโยชนของ
องคการ หากองคการไมมีการบริหาร จัดการดานบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพแลว ก็จะทําใหเกิดผลเสียหายตอการ
ใชประโยชน จากปจจัยการผลิตอ่ืน ๆ ขององคการไมวาจะเปนเงินทุน เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ และการจัดการงานด
านตาง ๆ ในทางตรงกันขามหากองคการมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มี ประสิทธิภาพดีก็จะทําให เกิดผลิต
ภาพสูงจากการใชประโยชนสูงสุดในปจจัยการผลิตอ่ืน ๆ ที่องคการมีอยู 

อริยสจั ๔

ทกุข์

สมทุยั

นิโรธ

มรรค
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 2. มนุษยเปนปจจัยการผลิตที่แตกตางจากปจจัยการผลิตอ่ืน ๆ ขององคการใน แงที่มนุษยเปนปจจัยการ
ผลิตที่มีชีวิตจิตใจ มีความตองการและความคาดหวัง มีความรู ความสามารถ และศักยภาพที่ สามารถพัฒนาไดโดยไม
มีขีดจํากัดจึงทําใหการบริหาทรัพยากรมนุษยมีความยุงยาก และสลับซับซอนมากกวาปจจัยการผลิตอ่ืน ๆ  
 3. การดําเนินงานขององคการในยุคโลกาภิวัฒนที่มีสภาพของการแขงขันกันอยาง ไรพรมแดนทําใหการ
บริหารทรัพยากรมนุษยยิ่งทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้นกวาในอดีต ทั้งนี้ เพราะมนุษยเปนปจจัยที่มีผลตอความสามารถใน
การแขงขันขององคการมากที่สุดหากองคการ ไมสามารถบริหารทรัพยากรมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพแลวองคการจะไม
สามารถอยูรอด ไดในสภาพแวดลอมที่มีการแขงขันกันอยางไรพรมแดน และมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในทุกๆ ดาน 
(พิมลพรรณ เชื้อบางยาง, 2550 : 6 - 8) 
 สวนแนวทางสุดทายคือ พุทธศาสนาสอนใหเดินทางสายกลาง สอนใหรูเหตุ รูผล รูปจจัย และรูแนวทางแกไข
ปญหาตางๆ จึงสอดคลองกับทฤษฎีระบบ เพราะ มีองคประกอบคลายคลึงกัน กลาวคือ ปจจัยนาเขา กระบวนการ ปจจัย
นาออก และสะทอนผลกลับดังนั้น แนวคิดหรือทฤษฎีทางพุทธศาสนาจึงเปนแกนสาระสําคัญ พุทธศาสนาสอนใหมนุษย
ละเวนจากความชั่ว ทําแตความดี ทําจิตใจใหบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้น หลักอริยสัจ 4 จึงเปนหลักธรรมที่เหมาะสมในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังที่พระศักดิ์ดา วิสุทธิญาโณ (2550) (อางถึงในธัชสร บันดาลชัย , 2554) ไดกลาววา การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักทฤษฎีทางตะวันตก พบวา 
 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพระพุทธศาสนา เนนการฝกมนุษยในทุกมิติเชน กระบวนการสรรหา 
คัดเลือกท่ีพิจารณามนุษยเหมือนบัวสี่เหลา การอยูรวมกันอยางมีเมตตาปารถนาดีอยากใหผูอื่นมีความสุข 
 2.การเปรียบเทียบรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพระพุทธศาสนากับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยตามหลักทฤษฎีทางตะวันตก พบวา มีทั้งสวนที่คลายคลึงและแตกตางกันกลาวคือ มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุง 
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเหมือนกัน แตเปาหมายที่ลึกซึ้งนั้นตางกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักทฤษฎีทาง
ตะวันตกจะพัฒนาเพ่ือสนองตอความตองการขององคการในดานของการเพ่ิมผลผลิตตามปรัชญาระบบการพัฒนาทุน
มนุษย (Human Capital) แต การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพระพุทธศาสนามุงเนนการพัฒนามนุษยในฐานะสัตว
ประเสริฐ สามารถเรียนรูไดจนมีปญญา พัฒนาตนเองใหดีกวาเดิม 
 3. ผลลัพธจากการพัฒนา พบวา พฤติกรรมที่เกิดจากการนาทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของตะวันตกกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพุทธธรรมมีความแตกตางกัน หลักทฤษฎีทางตะวันตกเปนการฉาบฉวยไมยั่งยืน เนน
การพัฒนาศักยภาพของรางกายสติปญญา ทักษะ ความสามารถในการทางานที่ทาหวังผลเฉพาะงานที่ทา แตผลลัพธของ
การพัฒนาตามหลักพุทธศาสนามีลักษณะเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  Development)เปนการพัฒนาในทุกมิติ
ของชีวิต ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคมและสิ่งแวดลอมเปนตน 
 
บทสรุปสงทาย 
 หลักอริยสัจ 4 เปนหลักธรรมะของพระพุทธเจาผูซึ่งแสวงหาหนทางแหงการหลุดพนเพ่ือใหมนุษยไดเขาใจใน
กฎแหงธรรมชาติ หลักธรรมะนี้ สามารถนาไปปรับใชไดในการดําเนินชีวิตไดในทุกระดับ ทุกชวงวัย ทั้งในปจจุบันและใน
อนาคต การนาเอาหลักอริยสัจ 4 ไปปรับใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยก็เพ่ือที่จะนามาซึ่งความผาสุก รมเย็น ความรัก
สามัคคี ตลอดจนความเจริญเติบโตของตนเองและองคการหลักอริยสัจ 4 จึงมีความเหมาะสมสาหรับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในปจจุบันอยางไรก็ตาม หลักการทางพุทธศาสนายังมีหลักธรรมะอ่ืนๆที่สามารถนามาปรับใชไดเชนกันขึ้นอยูกับ
เหตุปจจัยและสภาพแวดลอมของแตละบุคคลและองคการ ทั้งนี้ การเลือกใชแนวทางการพัฒนาจาเปนตองมองใหลึกซึ้ง
และเลือกใชหลักการที่เหมาะสมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงจะประสบผลสําเร็จตามมุงหวัง  
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บทคัดยอ 

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับพระบรมราโชบายในการเลิกทาสของรัชการที่ ๕ ที่ทรงสามารถพระราชทานเสรีภาพแก
คนในสังคมโดยสันติไดนั้น ทรงไดรับอิทธิพลจากหลักการแนวคิดเรื่องเสรีภาพของพระพุทธศาสนาที่ไดสะทอนภาพลักษณ
ออกมาใหเห็นเปนกระแสแหงชีวิตไดอยางชัดเจนวา เปนเสรีภาพที่มิใชเพ่ือสนองความตองการของบุคคลแตเพียงอยางเดียว 
แตเปนการแสดงออกที่ตองคํานึงถึงความชอบธรรม ดังนั้น การใชชีวิตอยางมีคุณคายอมนํามาซึ่งความสงบสุขทั้งตอตนเอง
และบุคคลในสังคม หลักการและแนวคิดเหลานี้จึงเปนสันติวิธีแนวพุทธที่มีอิทธิพลตอทรรศนะดานสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งปฏิเสธแนวคิดของกลุมที่เชื่อวา พระองคไดรับ
อิทธิพลจากหลักการและแนวคิดดานเสรีภาพจากฝงตะวันตกเพียงฝายเดียว 

คําสําคัญ : สันติวิธีแนวพุทธ, การเลิกทาส, รัชกาลที่ ๕ 

 
ABSTRACT 

The concept and Principle are about royal policy speech for slavery abolishing of King Rama V , could 
offer the freedom to Thai people in the society peacefully that he got the influence the principle and concept 
of  freedom from Buddhism that reflected the symbol for way of life clearly. It was the freedom which 
responded the individual demand but righteousness. Therefore, to spend the life meaningfully that brought 
the happiness and peace to individual and people in the society. These concept and principle are the peaceful 
means on Buddhism way in the view of rights and freedom of people of King Rama V that rejected the concept 
of people   group that believed the king got the influence of freedom concept of western society only. 

Keywords : Peaceful Means on Buddhism Way, Slavery Abolishing, King Rama  V 

๑. บทนํา 

“องคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็คือประชาชนภายใตการปกครอง
ในระบอบดังกลาวตองมีเสรีภาพ” นี้คือขอความตามคําประกาศเอกราชของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เขียนโดย โทมัส เจฟ
เฟอรสัน (Thomas Jefferson) และคณะ ซึ่งเนนย้ําใหเห็นความ สําคัญในสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใตระบอบการ
ปกครองประชาธิปไตย อีกทั้ง คําพิพากษาฎีกาที่ ๑/๒๔๘๙๑ ของศาลฎีกาแหงราชอาณาจักรไทย ก็สามารถอธิบายไปใน
ทิศทางเดียวกันวา บุคคลยอมมีเสรีภาพในการกระทําทั้งหลายที่ไมผิดกฎหมาย ดังนั้น เสรีภาพของประชาชนภายใตการ

                                         

๑คําพิพากษาฎีกาที่ ๑/๒๔๘๙ คือคําพิพากษาของศาลฎีกา ในคดีที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเปนผูตองหาในฐานะผูกระทําความผิด
ฐานเปนอาชญากรสงคราม ตามพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ.๒๔๘๙ ที่ไดบัญญัติใหการกระทําอันเปนอาชญากรสงครามกอนที่
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใชบังคับเปนความผิด ซึ่งดังกลาวนี้ เปนการขัดตอเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรองรับไว เปนการใชกฎหมายอาญา
ยอนหลังไปเอาความผิดตอการกระทําซึ่งไมเปนความผิดในขณะที่กระทํา และไมมีโทษในขณะที่กระทํา ดังนั้น ศาลฎีกาจึงพิพากษาใหยก
ฟอง. 



๘๔๑ 

ปกครองระบอบประชาธิปไตยก็คือการที่ประชาชนมีสิทธิที่จะพูดหรือทําอะไรก็ไดในขณะที่ไมมีตัวบทกฎหมายหามและ
กําหนดโทษไว ดังกลาวนี้ เปนอีกประเด็นที่ผูชุมนุมทางการเมืองกลุมหนึ่งของไทย ใชเปนเหตุผลในการปราศรัยบนเวที
การชุมนุมทางการเมืองในปจจุบัน 

อยางไรก็ตาม ประเด็นขางตนนี้มิใชสาระหลักของบทความนี้ หากแตผูเขียนตองการเชื่อมโยงใหเห็นวา สังคม
โลกาภิวัตนในปจจุบันที่เทคโนโลยีการติดตอสื่อสารเจริญรุดหนาจนไมมีใครสามารถปดหู ปดตาคนในสังคมไดงายเหมือน
ในอดีตนั้น ยังคงมีการเรียกรองหา “เสรีภาพ” เชนเดียวกับหนาประวัติศาสตรของไทยที่ผานมา ตัวอยางเชน เหตุการณ
เดือนตุลา พ.ศ.๒๕๑๙ แตในครั้งนั้นมีผูเสียชีวิตจํานวนมากจากการชุมนุมเรียกรองสิทธิเสรีภาพที่คนในสังคมพึงจะไดรับ 
คนไทยไดฆาฟนกันเอง ใชความโหดรายปาเถื่อนเขาแกปญหา มิไดดําเนินไปตามกระบวนการทางสันติวิธีอันเปนเครื่องมือ
ของสันติภาพ และแมจะมีผูใหเหตุผลวา เนื่องจากในครั้งนั้นสภาพสังคมยังไมเจริญรุดหนาเหมือนในปจจุบัน ก็คงจะใช
อางอิงมิได ดวยเหตุที่ หากยอนกลับไปในป ๒๔๔๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ทรง
พระราชทานเสรีภาพแกคนในสังคมไทย โดยการเลิกทาสที่ไมมีการเสียเลือดเนื้อ สังคมอยูในภาวะสันติ 

ดังนั้น จึงเปนที่นาสนใจอยางยิ่งวา รัชกาลที่ ๕ ทรงมีแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับพระบรมราโชบายในการเลิก
ทาสอยางไร ที่สามารถพระราชทานเสรีภาพแกคนในสังคมโดยสันติได ซึ่งคําตอบของคําถามนี้อาจเปนสิ่งที่สังคมไทยใน
ปจจุบันกําลังตองการก็เปนได ดังกลาวนี้ ผูเขียนจะเริ่มตนนําเสนอประเด็นขอเท็จจริงตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
หลังจากนั้นจะนําขอมูลนี้ไปเปนฐานในการวิเคราะห ตอไป 

 

๒. เนื้อหา 

๒.๑ ไพรกับทาส 

พระราชกรณียกิจอันสําคัญยิ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ อีกประการหนึ่ง คือ 
การเลิกไพรและการเลิกทาส แตคนในปจจุบันนิยมกลาวกันเพียงวา “การเลิกทาส” ซึ่งในความเปนจริง รัชกาลที่ ๕ ทรง
ยกเลิกท้ังระบบทาสและระบบไพร ดังกลาวนี้ ผูเขียนจึงไดขยายความใหเห็นวา คําวา “ไพร” และ “ทาส” มีความหมายที่
แตกตางกัน ดังนี้ 

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ นิยามความหมายของคําวา “ไพร” วาหมายถึง ชาวเมือง 
พลเมืองสามัญ๒ ซึ่งในสังคมไทย สมัยโบราณหมายถึงสามัญชนหรือชนชั้นกลางทั่วไปที่ไมไดอยูในฐานะทาส มีสังกัดโดย
พระมหากษัตริยหรือเจาขุนมูลนาย สวนคําวา คําวา “ทาส” หมายถึง ผูที่ขายตัวลงเปนคนรับใชหรือนายเงินไถคาตัวมา 
เรียกวา ทาสน้ําเงิน, ผูที่เปนลูกของทาสน้ําเงิน เรียกวา ทาสเรือนเบี้ย หรือทาสในเรื อนเบี้ย, ทาสที่เอาเงินไปซื้อมา 
เรียกวา ทาสสินไถ, ผูที่เปนเชลย เรียกวา ทาสเชลย๓ ไพรและทาสเกิดจากในอดีตมีกฎหมายศักดินาที่ทําใหเกิดการแบง
ชนชั้นคนในสังคมเปน ๒ ชนชั้น คือ ชนชั้นปกครอง ไดแก กษัตริย เจานาย ขุนนาง มีหนาที่ ควบคุมกําลังคนทําประโยชน
ใหประเทศชาติ ยามสงบมารับราชการ ยามสงครามตองเปนทหารไปรบ สวนอีกชนชั้นหนึ่ง คือ ชนชั้นใตปกครอง มี ๒ 
พวก ไดแก ไพร และทาส ดังนี้ 

ก. ไพร คือ ชายฉกรรจที่มีหนาที่รับใชบานเมืองโดยสังกัดมูลนายที่ตนสมัครอยูดวย ไพรมีสิทธิจับจองท่ีดินที่ยัง
ไมมีเจาของได การเปนไพรเพ่ือแลกกับการไดรับความคุมครองตามกฎหมายเพราะกฎหมายเขียนไววา ถาชายฉกรรจไมมี
สังกัดก็ไมมีสิทธิในทางการศาลและไมมีสิทธิไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 

๑) ไพร มี ๓ ประเภท ไดแก 
๑.๑) ไพรหลวง คือ ไพรที่สังกัดกรมกองตาง ๆ เปนไพรของพระมหากษัตริยโดยตรง ไพรประเภทที่ตองถูก

เกณฑมาทํางานตามราชการกําหนด  มีหนาที่แตกตางกันตามกรม กอง 

                                         

๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคพับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖), 
หนา ๘๐๗. 

๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๒๖. 



๘๔๒ 

๑.๒) ไพรสม คือ ไพรที่พระมหากษัตริยพระราชทานใหแกเจานายและขุนนาง เพราะไมมีเงินเดือน เจานาย
และขุนนางจะมีไพรมากนอยขึ้นอยูกับ ยศ ตําแหนง ศักดินา ไพรสมตองทํางานใหราชสํานักปละ ๑ เดือน สวนเวลาที่
เหลือรับใชมูลนายหรือสงเงินแทน เมื่อถึงยามสงครามทุกคนตองเปนทหารปองกันอาณาจักร เมื่อมูลนายถึงแกกรรมไพรสม
จะถูกโอนมาเปนไพรหลวง นอกจากบุตรจะขอควบคุมไพรสมตอจากบิดา หลักฐานปรากฏวา ระบบการคุมกําลังโดยใหไพร
ขึ้นสังกัดกับมูลนายในแวนแควน เพ่ือพระมหากษัตริยสามารถนําไพรพลเหลานี้มาใชไดทั้งในยามสงบและสงคราม๔ 

๑.๓) ไพรสวย คือ ไพรหลวงและไพรสมที่ไมสามารถมารับใชทางดานแรงงานได ตองสงสิ่งของหรือเงินมา
แทนเงินที่สงมาเรียกวาเงินคาราชการ 

นอกจากนี้ ยังมีการจําแนกประเภทของไพรเพ่ิมเติมไว ดังนี้ 
- ไพรหัวงาน คือ พวกไพรที่เปนหัวงานในการรับใชราชการและงานของพวกเจาขุนมูลนาย 

- ไพรมีครัว คือ พวกไพรที่มีครัวอพยพเขามา 
- ไพรราบ คือ พวกไพรธรรมดา รวมทั้งพลเมืองทั่วไปทีเปนคนงานธรรมดา 
- ไพรเลว คือ พวกไพรชั้นต่ํา เปนคนรับใชคนอ่ืน มีฐานะดีกวายาจก (คนจน) ที่อดมื้อกินมื้อตรงที่มีนายเลี้ยง 

และดีกวาวณิพก (ขอทาน) ตรงที่ไมตองขอทานเขากิน๕ 

๒) ฐานะและสิทธิในสังคมของไพร คือ 

๒.๑) เปนบุคคลที่ตองสังกัดมูลนาย เพ่ือแลกกับความคุมครองทางกฎหมาย ไพรจะขอยายมูลนายไมได 
ยกเวนมูลนายจะอนุญาต ลูกหลานตองสังกัดมูลนายเดียวกับพอแม 

๒.๒) ไพรมีสิทธิจับจองที่ดิน และเปนมรดกแกลูกหลานได แตถาปลอยใหรกรางวางเปลาจะตองเปนของ
หลวง 

๒.๓) ในการฟองรองคดีความ ไพรไมมีสิทธิตั้งทนาย ถาขุนนางทํา ผิดตอไพรใหใชศักดินาขุนนางปรับขุนนาง 
ถาไพรทํา ผิดตอขุนนางใหใชศักดินาขุนนางปรับไพร 

๒.๔) ไพรถูกจํากัดสิทธิในการยายที่อยู เพ่ือสะดวกในการเกณฑแรงงาน 

๓) บทบาททางสังคมของไพร 
๓.๑) ขุนนางอาศัยกําลังของไพรเสริมสรางฐานะ และความเขมแข็งทางการเมือง  ไพรเปนฐานกําลังสําคัญ

ของมูลนาย 

๓.๒) ไพรมีฐานะเปนแรงงานที่เปนพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ในการทําเกษตรกรรม เปนการทําประโยชนใหมูล
นาย 

๔) การเลื่อนฐานะของไพร การเลื่อนฐานะของไพรไปเปนขุนนางยากมาก  เพราะตําแหนงขุนนางจะเปน
ตําแหนงที่เปนการสืบทอดทางสายโลหิตโดยปริยาย มูลนายก็มิใชจะเปนมูลนายตลอด บางครั้งอาจถูกถอดถอนจากการ
เปนมูลนายได เชน ดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ทุจริตในหนาที่ กดข่ีขมเหงรังแกไพร สวนไพรสามารถเลื่อนเปนมูลนายได
ถามีความสามารถในการรบหรือนํา ชางเผือกมาถวาย หรือเปดเผยทุจริตของมูลนาย 

๕) ปญหาของระบบไพร ปญหาของระบบไพร คือ ทางราชการไมสามารถควบคุมมูลนายไดอย างแทจริง มูล
นายกดขี่ขมเหงใหไพรเดือดรอน มูลนายเบียดบังไพรไวใชประโยชนสวนตัว เวลาเกณฑไพรก็ไมนํามาขึ้นสังกัดกรมกอง 
ชวยไพรหลบหนีการสักเลขโดยจําหนายวาตายเพื่อแลกกับสินบนหรือผลประโยชนที่จะไดจากไพร๖ 

ข. ทาส คือ บุคคลที่ตองทํางานใหคนอื่น เปนสมบัติของนายเงิน นายเงินมีอํานาจสามารถลงโทษทาสอยางไรก็
ได ยกเวนลงโทษถึงตาย 

                                         

๔ดูรายละเอียดใน สุภางค จันทวานิช และสิมาลา ศิริพงษ, ระบบการเมืองการปกครองของชนชาติไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๘๙-๙๘. 

๕สมสมัย ศรีศูทรพรรณ (จิตร ภูมิศักดิ์), โฉมหนาศักดินาไทย, (กรุงเทพมหานคร : สภาหนาโดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๑๗), หนา ๒๖. 

๖จากพระราชกําหนดเกา มาตรา ๒๖ ใน กฎหมายตราสามดวง เลมที่ ๕. 



๘๔๓ 

๑) ในคัมภีรพระธรรมศาสตรจําแนกประเภทของทาส พบวา มีอยู ๗ ชนิด คือ 

๑.๑) ทาสสินไถ 
๑.๒) ทาสในเรือนเบี้ย 

๑.๓) ทาสที่ไดมาแตบิดามารดา 
๑.๔) ทาสทานให 
๑.๕) ทาสที่ชวยใหพนจากการถูกลงโทษ 

๑.๖) ทาสที่ชวยไวในเวลาขาวยากหมากแพง 
๑.๗) ทาสเชลย 

๒) โอกาสที่ทาสจะหลุดพนจากความเปนทาส คือ 

๒.๑) ถานายเงินอนุญาตใหไปบวช 

๒.๒) นายเงินใชทาสไปทําสงครามแลวถูกจับเปนเชลย 

๒.๓) ทาสฟองวานายเงินเปนกบฏ และสอบสวนแลววาเปนเรื่องจริง 
๒.๔) นายเงิน พอ พ่ีนอง ลูกหลานเอาทาสเปนภรรยา 
๒.๕) ทาสตายเพราะทําธุรกิจใหนายเงิน 

๒.๖) ทาสไถตัวเอง 
๓) ความสัมพันธทางสังคมของทาส แบงออกเปน ๒ รูปแบบ คือ 

๓.๑) การควบคุมคนภายใตระบบมูลนายและไพร 
๓.๒) ความสัมพันธในระบบอุปถัมภ เปนความสัมพันธของคนที่ไมใชญาติ โดยเฉพาะมูลนายกับไพร เพราะเหตุ

ที่มูลนายตองควบคุมดูแลไพรใหอยูในภูมิลําเนา ดูแลไพรมิใหหายหนี อนุญาตใหรับจางทํางาน ไตสวนลงโทษผูทําผิดไม
รายแรง ไมใหใครรังแกไพร พาไพรไปศาลเมื่อมีคดี ไพรขัดสนเงินทองตองชวยเหลือ และไพรตองตอบแทนมูลนายดวย
การจงรักภักดีปฏิบัติตามคําสั่งของมูลนาย 

๔) ปญหาของระบบทาส 

 เฉพาะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนั้น ประมาณวาไทยมีทาสเปนจํานวนกวาหนึ่งใน
สามของพลเมืองของประเทศ๗ กระทั่ง ในรัชสมัยของพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว การคุกคามของมหาอํานาจตะวันตกที่
อาจใชปญหาการกดขี่ทางสังคมไทย มาเปนขออางในการยึดครองดินแดน ผสานกับความจําเปนในการสรางความมั่นคง
ของสถาบันพระมหากษัตริยโดยการลิดรอนกําลังของฝายเจานายและขุนนางลงไป ผนวกกับการแพรเขามาของแนวคิด
ดานสิทธิมนุษยชน 

สรุปไดวา ไพร คือ ศักดิ์ทางสังคมของคนชนชั้นใตปกครอง และทาส คือ บุคคลที่ตองทํางานใหผูเปนเจาของที่
เรียกวานายเงิน ซึ่งบุคคลทั้งสองประเภทเปนผูถูกกดขี่ทางสังคมจากชนชั้นปกครองในรูปแบบที่มีและไมมีพันธะตอ
กษัตริย กอนที่รัชกาลที่ ๕ จะทรงยกเลิกระบบทาสและไพร ดังจะไดกลาวไวในประเด็นตอไป 

๒.๒ พระบรมราโชบายในการเลิกทาสของรัชกาลที่ ๕ 

ในอดีตประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขทรงมี
พระราชอํานาจโดยสมบูรณแตเพียงประองคเดียว ทรงใชอํานาจทั้งในดานนิติบัญญัติอํานาจบริหาร อํานาจตุลาการ และ
ทรงแตงตั้ งขาราชการ  ขุนนางไปปกครองหัวเมืองตางๆ ในที่นี้ อาจกลาวไดวา  พระมหากษัตริย ในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยนั้น ทรงอยูเหนือกฎหมายใดๆ พระมหากษัตริยทรงเปนผูตรากฎหมาย ทรงตัดสินและพิจารณา
อรรถคดี ทรงบริหารประเทศ ดังนั้นประชาชนจึงตองปฏิบัติตามพระบรมราชโองการ ฝาผืนไมได พระมหากษัตริยทรงมี
อํานาจสูงสุดและประชาชนตองปฏิบัติตาม กระทั่งถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ 

                                         

๗ดนัย ไชยโยธา, ประวัติศาสตรไทย : ยุคกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร , (กรุงเทพมหานคร : โอเดียน สโตร, ๒๕๔๖), หนา 
๑๐๖. 



๘๔๔ 

ไดมีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครอง ปฏิรูปการปกครองอยางชัดเจน เนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพลของพวกตะวันตก เชน 

การยกเลิกจตุสดมภแลวตั้งกระทรวง ทบวง กรมแทน เปนตน ถือวาเปนการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางใหมากท่ีสุด และได
มีการปฏิรูปดานสังคมและวัฒนธรรมอยางชัดเจน เชน การนําเอาวิทยาการตางๆ มาปรับใช อาทิ โทรเลข โทรศัพท รถไฟ 
และการเปลี่ยนแปลงการแตงกายการเขาเฝา ในจุลศักราช ๑๒๓๕๘ โดยรวมเรียกวาเปนกระบวนการ พัฒนาใหเกิดความ
ทันสมัยในดานตางๆ (Modernization) เพ่ือแสดงใหเห็นวาไทยเปนอารายะประเทศ และหนึ่งในพระราชกรณียกิจอัน
สําคัญยิ่งของรัชกาลที่ ๕ ในดานสิทธิมนุษยชน คือ ทรงยกเลิกระบบไพรและระบบทาส ซึ่งในบทความนี้ ผูเขียนจะได
อธิบายโดยแยกประเด็นเรื่องไพรและทาสออกจากกันเพ่ือความชัดเจน ดังนี้ 

๑) การเลิกไพร 
๑.๑) ปรับปรุงระเบียบบริหารในกรมพระสุรัสวดีเพ่ือรวบรวมไพร และไมใหมูลนายทุจริตหาผลประโยชน

จากไพร 
๑.๒) ฟนฟูกรมทหารหนา ทําใหกษัตริยเขาคุมกําลังคนแทนมูลนาย 

๑.๓) จัดทําสํามะโนครัวเพ่ือควบคุมคน 

๑.๔) ออกพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑจาง พ.ศ.๒๔๔๓ โดยกําหนดไววา การเกณฑแรงงานตองใหเงิน 

๑.๕) ออกพระราชบัญญัติเกณฑทหาร พ.ศ.๒๔๔๘ กําหนดใหชายฉกรรจทุกคนอายุ ๑๘-๖๐ ป ตองเปน
ทหาร 

โดยปจจัยสําคัญที่ทําให พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชดําริเกี่ยวกับการเลิกระบบไพร ดวยการออก
พระราชบัญญัติเกณฑทหาร ก็เพ่ือปองกันมิใหไพรเปนกําลังพลที่สําคัญซึ่งตกอยูภายใตอํานาจของขุนนาง เจานายชั้นสูง 
หรือผูมีศักดินา๙ 

การเลิกระบบไพร จึงเปนการจัดระบบและควบคุมกําลังคลเพ่ือใชในราชการแผนดินอยางแทจริง มากกวามีไว
เพ่ือเสริมบารมีหรือสรางฐานอํานาจใหแกขุนนางหรือเจานายชั้นสูงเปนสวนตัว รวมทั้งอีกนัยหนึ่ง เพ่ือรักษาและปองกัน
สถาบันพระมหากษัตริยใหไวซึ่งพระราชอํานาจสูงสุดในการบริหารประเทศโดยตรง ดังปรากฏในพระราชปรารภของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ความวา 

“...การเรื่องพระราชบัญญัติเกณฑทหารนี้ เมื่อจะวาตามความจริงเปนพระราชบัญญัติเลิกไพรหลวงและไพรสม 
สังกัดพรรคมากกวาเกณฑทหาร ในการที่จะปองกันไมใหเกิดสังกัดหมวดหมู ยกเวนคลาย สมสังกัดพรรคเกิดข้ึน...”๑๐ 

๒) การเลิกทาส 

นักประวัติศาสตรไดเชิดชูงานเลิกทาสวาเปนงานสําคัญยิ่ง เพราะเปนงานยากลําบากที่ตองดําเนินการดวยความ
เสี่ยง เปนงานที่ทําความไมพอใหใหแกพวกเจาใหญนายโตผูมีอิทธิพล ซึ่งอาจทําใหเกิดการกอกบฏไดงายที่สุด 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงถือเปนเรื่องสําคัญและเรื่องใหญเรื่องหนึ่งเพราะการเลิกทาสเทากับเปน
การพลิกความเปนอยูและความรูสึกดานจิตใจ จึงทรงมีพระราชดําริดําเนินการเรื่องนี้ใหสําเร็จลุลวงไปโดยปรีชาญาณอัน
สุขุมคัมภีรภาพ มิไดเกิดเหตุรายภายในขึ้น เหมือนกับการเลิกทาสในนานาประเทศ เชน ในสหรัฐอเมริกาไดเกิดสงคราม
กลางเมือง (Civil War) ระหวางฝายเหนือกับฝายใต เปนตน ทรงประกาศพระบรมราโชบายเรื่องการเลิกทาสในภายหลัง
พิธีพระราชบรมราชาภิเษกเสด็จขึ้นครองราชยครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๔๑๖ ความวา 

                                         

๘ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียนใหม ใหผูนอยเลิกหมอบคลาน กราบไหวตอเจานายและผูมีบรรดาศักดิ์ จุลศักราช ๑๒๓๕ (พ.ศ.
๒๔๑๖) เมื่อคราว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพิธีราชาภิเษก ครั้งที่ ๒ พระชนมายุ ๒๐ พรรษา ดูรายละเอียด
ใน โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, เอกสารโครงการตลาดวิชา มหาวิทยาลัยชาวบาน 
หมายเลข ๔/๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๕๑), หนา ๙-๑๔. 

๙สุวิชัย โกศัยยะวัฒน, “สิ้นสุดระบบไพรและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนในสมัยรัชกาลที่ ๕”, วารสารศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา, ปท่ี ๑๘ ฉบับท่ี ๑ (มิถุนายน-ตุลาคม ๒๕๔๙) : ๒-๓. 

๑๐กองจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารรัชกาลที่ ๕ ก.๑๓.๓/๗ พระราชหัตถเลขาถึงพระเจาลูกยาเธอเจาฟาระพีพัฒนศักด์ิ , 
ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ร.ศ.๑๒๘ (พ.ศ.๒๔๕๒), หนา ๑. 



๘๔๕ 

“ขาพเจาเหนวาลูกทาษ ซึ่งเกิดในเรือนเบี้ยตั้งแตออกจากทองภอลืมตาก็ตองนัปเปนทาษมีคาตัวไปจนถึงอายุ
รอยปก็ยังไมหมด ดังนี้ดูเปนหามีความกรุณาแกลูกทาษไม ดวยตัวเดกท่ีเกิดมาไมไดรู ไมไดเหนสิ่งไรเลย บิดามารดาทําชั่ว
ไปขายตัวทาน แลวยังภาบุตรไปใหเปนทาสจนสิ้นชีวิตรอีกเลา เพราะรับทุกขของบิดามารดาเทานั้นเอง หาควรที่จะเปน
ทาษจนตลอดชีวิตรไม”๑๑ 

ภายหลังจากทรงประกาศพระบรมราโชบายเรื่องการเลิกทาสแลว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึง
ทรงดําเนินการเรื่องการเลิกทาส เปนลําดับขั้นตอน ดังนี้ 

๒.๑) ออกพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไทย พ.ศ.๒๔๑๗ กําหนดใหลูกทาสที่เกิด พ.ศ.๒๔๑๑ เปน
อิสระ พ.ศ.๒๔๓๒ คือ อายุครบ ๒๑ ป 

โดยมีจุดมุงหลายที่จะชวยเหลือบรรดาลูกทาสที่เกิดหลังป พ.ศ.๒๔๑๑ ใหสามารถที่จะเปนอิสระไดงายขึ้น 
พระราชบัญญัติฉบับนี้จะลดคาตัวลูกทาสที่เกิดตั้งแตมี พ.ศ.๒๔๑๑ ลงเรื่อยๆ หลังจากอายุ ๘ ป และเมื่อมีอายุครบ ๒๑ ป 
ลูกทาสนั้นก็จะเปนอิสระ และราษฎรที่เกิดตั้งแตปมะโรง พ.ศ.๒๔๑๑ เปนตนไป หามซื้อขายเปนทาส หากเขาอาศัยใน
บานเรือนหรือสถานที่ใดใหมีฐานะเปนลูกจางเทานั้น 

๒.๒) พ.ศ.๒๔๒๐ รัชกาลที่ ๕ ทรงบริจาคพระราชทรัพยไถทาส 

เมื่อมีพระชนมพรรษาครบ ๒ รอบ ทรงบริจาคพระราชทรัพยสวนพระองค ชวยทาสที่ขายตัวอยูกับนายเงินคน
เดียวมาครบ ๒๕ ป รวมทั้งลูกหลานของทาสนั้น มีทาสเปนไทไดถึง ๔๔ คน อีกทั้ง พระราชทานที่ทํากินใหดวย 

๓) ออกพระราชบัญญัติลักษณะทาสซึ่งมีผลใหเลิกทาสในมณฑลตางๆ ทั่วประเทศ 

โปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติลักษณะทาสมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ ร.ศ.๑๑๙ ใหลดคาตัวทาสเชลยทั้ง
ปวงในเชียงใหม ลําปาง ลําพูน แพร และนาน ใหเปนอัตราเดียวกันหมด และเมื่ออายุครบ๖๐ ปก็ใหเปนไท สวนทาสสิน
ไถ ถาอายุครบ ๖๐ ปหาเงินมาไถตัวไมได ก็ใหเปนไทเชนกัน และโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติลักษณะทาสมณฑล
บูรพา โดยใหนายเงินลดคาตัวทาสลงเดือนละ ๔ บาท จนกวาจะหมด และหามซื้อทาสอีก 

๔) ออกพระราชบัญญัติทาส ร.ศ.๑๒๔ ซึ่งทําใหมีการเลิกทาสทั่วประเทศ 

โปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติทาน ร.ศ.๑๒๔ ใหทุกมณฑลทั่วพระราชอาณาจักร ยกเวนไทรบุรี กลันตัน 
และตรังกานู กําหนดใหนายเงินปลอยลูกทาสของตนทุกคนใหเปนอิสระตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๔๘ สวนทาสอ่ืนๆ 
ที่มิใชลูกทาสใหนายเงินลดคาตัวใหกับทาสที่ยังไมหลุดพนคาตัวลงเดือนละ ๔ บาท และหามนําคนไปเปนทาสอีก และถา
ทาสจะเปลี่ยนเจาเงินใหมหามทํากรมธรรมขึ้นคาตัวสูงกวาเงินคาตัวเกา 

๕) ตราประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.๑๒๗ เอาโทษผูที่เอาคนเปนทาส 

โปรดเกลาฯ จึงโปรดเกลาฯใหตราประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.๑๒๗ หรือในปพ.ศ.๒๔๕๒ กําหนดวา
ผูใดจะเอาคนเปนทาส นอกจากที่ไดรับการยกเวน อีกไมได ผูฝาฝนจะตองจําคุกตั้งแต ๑-๗ ป ปรับตั้งแต ๑๐๐-๑๐๐๐ 
บาท ซึ่งเปนการปลดปลอยทาสอยางเด็ดขาด๑๒ 

อีกทั้ง ในระหวางที่พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๕ทรงดําเนินการปลดปลอยทาสอยูนั้น ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ใหจัดการศึกษาตามแบบใหมควบคูกันไปเพ่ือสงเสริมความรูสามารถนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได  ดวยพระปรีชา
สามารถทรงใชระยะเวลา ๓๕ ป ก็สามารถทําใหทาสหมดไปจากประเทศไทยได 

สรุปไดวา เมื่อไดมีการออกพระราชบัญญัติเกณฑทหาร พ.ศ.๒๔๓๘ จึงเปนการยกเลิกระบบไพรอยางเด็ดขาด 
และแยกหนาที่ของราษฎรที่มีตอรัฐใหชัดเจนขึ้น โดยผูที่ถูกเกณฑมาเปนทหารจะไดรับการฝกอาวุธและเตรียมความพรอม
เพ่ือทําหนาที่ปองกันประเทศโดยตรง สวนราษฎรอ่ืนจะไดประกอบอาชีพตามถนัดของตนตอไป นับไดวาเปนการเปด
โอกาสใหราษฎรไดชวยพัฒนาประเทศไดมากขึ้นกวาการใชแรงงานทํางานใหรัฐเพียงอยางเดียวเหมือนในสมัยกอน การนี้ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงใชระยะเวลารวม ๓๕ ป เพื่อพระราชทานเสรีภาพใหแกประชาชนชาวไทย 
ดวยการอาศัยพระราชอํานาจทางกฎหมาย และกลวิธีอันละมุนละมอม สุขุมคัมภีรภาพ  จึงไมทําใหเกิดเหตุรายภายใน

                                         

๑๑ธิดา สาระยา, ราษฎรในครรลองแหงความเจริญของสยาม, (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, ๒๕๔๐), หนา ๒๗.  
๑๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๙. 



๘๔๖ 

บานเมืองขึ้น ตางกับการเลิกทาสในหลายประเทศที่ปรากฏเปนความรุนแรง เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เปนตน จึงเปนเรื่อง
ที่นาสนใจอยางยิ่งวาทรงมีแนวคิดและหลักการของเสรีภาพจากกรณีการเลิกทาสอยางไร ซึ่งในประเด็นนี้ผูเขียนจะได
อธิบายไวในประเด็นตอไป 

๒.๓ แนวคิดและหลักการเสรีภาพโดยสันติในการเลิกทาสของรัฐกาลที่ ๕ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ทรงศึกษาศิลปวิทยาการหลายแขนง โดยทรงศึกษา
ภาษามคธกับพระยาปริยัติ ธรรมธาดา (เนียม) เมื่อเปนหลวงราชาภิรมยกรมราชบัณฑิต ทรงศึกษาวิชาการยิงปนไฟจาก
สํานักพระยาอภัยศรเพลิง (ศรี) ทรงศึกษาวิชาคชกรรมกับสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟามหามาลากรมพระยาบําราบ
ปรปกษ และ ทรงศึกษาวิชาการอ่ืนๆ อันสมควรแกบรมราชกุมาร สวนในดานวิชาการ รัฐศาสตร ราชประเพณี และ 

โบราณคดีนั่นสมเด็จ พระบรม ชนกนาถ เปนผูพระราชทานการฝกสอนตลอดมา และในสวนของภาษาอังกฤษทรงศึกษา
จากชาวตางประเทศโดยตรง คือ นางแอนนา เลียวโนเวนส (Anna Leonowens) หมอจันดเล (Chandler) ซึ่งนักวิชาการ
หลากหลายทานใหความสนใจในประเด็นของการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ทรงศึกษา
ภาษาอังกฤษจากชาวตางประเทศโดยตรง และทรงเสด็จพระราชดําเนินประภาสยุโรปในป พ.ศ.๒๔๔๐ และ พ.ศ.๒๔๕๐ 
จึงเห็นวา แนวคิดการประกาศเลิกระบบไพรและระบบทาสมาจากการรับแนวคิดของฝายตะวันตก อีกทั้ง จาก
ประวัติศาสตรพบวาไทยเลิกทาสภายหลังสหรัฐอเมริกา เปนเวลา ๑๐ ป ซึ่งในประเด็นนี้ ผูเขียนมิไดมีความเห็นโตแยงกับ
นักวิชาการทานใด แตในทัศนะของผูเขียนมีมุมมองอีกหนึ่งมุมมองวา ทรงไดรับแนวคิดและหลักการมาจากทางฝาย
พระพุทธศาสนาในคราวที่ทรงผนวชกอนทรงทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ ๒ โดยทรงผนวช ณ วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม เปนเวลา ๒๗ วัน๑๓ พระองคทรงไดรับแนวคิดและหลักการของพระพุทธเจาที่ทรงปฏิเสธระบบวรรณะในสมัย
พุทธกาล ดังนั้น ผูเขียนจึงขอนําเสนอแนวคิดและหลักการเสรีภาพโดยสันติในการเลิกทาสของรัฐกาลที่ ๕ ที่มาจากทัศนะ
ทางพระพุทธศาสนา ดังนี้ 

๑) เสรีภาพในทัศนะของพระพุทธศาสนา 
พุทธปรัชญาเถรวาทไดกลาวถึงเสรีภาพ จากคําภาษาบาลีมีวิเคราะหวา “เสน อตฺตนา อีริตํ สีลมสฺสาติ เสรี แปล

ตามรูปวิเคราะหวา การดําเนินไปดวยตน คือดวยตนเองเปนปกติของบุคคลนั้น เหตุนั้นบุคคลนั้นชื่อวามีเสรี”๑๔ และคําวา 
เสรีภาพ มาจากคําวา เสรีบวกกับภาวะ เมื่อรวมกันจึงแปลวา ภาวะแหงความมีเสรี ภาวะแหงความเปนใหญ และยังมีคําที่
ใชแทนอีกคําหนึ่งคือ อิสรภาพ ซึ่งแปลวา ความที่จิตเปนใหญ หลุดพนจากกิเลสและตัณหา หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา 

วิมุตติ๑๕ พุทธปรัชญาเถรวาทมีความหมายของเสรีภาพเปน ๒ ประเภทดวยกัน คือ 

เสรีภาพในทางโลกิยะ เปนเสรีภาพตามความรูสึกเสรีภาพที่ยังมีกิเลสปนอยู กลาวคือ เปนเสรีภาพที่จะกระทํา
สิ่งที่ตนปรารถนา และเสรีภาพที่จะพนจากการกระทําสิ่งที่ตนไมปรารถนา หรือถูกกระทําในสิ่งที่ตนไมปรารถนานั้น 

เสรีภาพทางโลกุตตระ ไดแก ภาวะแหงความหลุดพนจากกิเลสทั้งปวง เปนเสรีภาพที่แทจริง ไมตกเปนทาสของ
สิ่งใด จัดเปนเสรีภาพที่มนุษยทุกคนพึงมีไดเทาเทียมกัน กลาวคือ บุคคลมีเสรีภาพที่จะกระทําและดําเนินวิถีทางแหงตน
เขาสูความสงบสุขท่ีแทจริงนั้นหมายถึง นิพพาน นิพพานอันเปนเสรีภาพสูงสุดในพระพุทธศาสนา 

๒) ลักษณะของเสรีภาพในพุทธปรัชญาเถรวาท 

ลักษณะของเสรีภาพในพุทธปรัชญาเถรวาทแบงออกเปนลักษณะตาง ๆ ได ๔ ดาน คือ 

ดานที่ ๑ เสรีภาพทางกายภาพ ไดแก การไมถูกบีบคั้นจากการขาดแคลนอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยา
รักษาโรค มีสุขภาพด ี 

                                         

๑๓รัชกาลที่ ๕ ทรงผนวชเปนภิกษุ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๔๑๖ ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ ๑๙ พรรษา ๑๑ เดือน ๒๖ 
วัน โดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวิริยาลงกรณ เปนพระอุปชฌาย และทรงลาผนวชเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๑๖ 
ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ ๒๐ พรรษา ๒๑ วัน. 

๑๔ประยุทธ หลงสมบุญ, พจนานุกรมบาลี-ไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๑๙), หนา ๖๙๒. 
๑๕พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๑๙๔-๑๙๕. 



๘๔๗ 

ดานที่ ๒ เสรีภาพทางสังคม ไดแก การไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคม ไมถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ไมอยู
ทามกลางความรุนแรง การกอการราย และภัยสงคราม 

ดานที่ ๓ เสรีภาพทางอารมณ หรือทางจิต ไดแก การไมถูกอํานาจกิเลสครอบงํา การมีสุขภาพจิต เชน มีความ
เมตตากรุณา มีสุขภาพจิตดีสดชื่นแจมใส 

ดานที่ ๔ เสรีภาพทางสติปญญา ไดแก การไมถูกบีบคั้นจากความไมรู มีความรูและเขาใจสิ่งตาง ๆ ความความ
เปนจริง เปนปญญาของผูรูธรรม๑๖ 

๓) การเขาถึงเสรีภาพทางสังคมในทรรศนะของพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนามีทรรศนะในการเขาถึงเสรีภาพทางสั งคมจากสองสวนดวยกัน กลาวคือ หลักการที่เปน

กฎเกณฑที่วางไวเปนขอหามซึ่งไดแกสวนของวินัย เปนหลักการหนึ่งที่สงเสริมใหบุคคลไดฝกฝนอบรมตนเอง เพ่ือให
ตนเองไดเจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยหลักการที่นําเสนอนั้นก็มิไดบีบบังคับใหปฏิบัติตาม และขึ้นอยูกับวาแตละบุคคล
จะกระทําตามไดมากนอยเพียงใด หากผูใดปฏิบัติตามไดมากยอมไดรับประโยชนมาก ทั้งประโยชนในปจจุบัน  ประโยชน
ในเบื้องหนา และประโยชนสูงสุดนั้นคือ มีผลทําใหเกิดเสรีภาพที่แทจริงแกผูปฏิบัติตาม ซึ่งบางคนอาจมองวาหลักการสวน
นี้อาจเปนขอจํากัดไมใหมีเสรีภาพ แตแทจริงแลวเปนการสงเสริมเพ่ือใหเกิดเสรีภาพ ดังคํากลาวที่วา “การใชกฎหมาย 
หรือกฎเกณฑขอบังคับ มาฝกวินัยใหคนมีศีลนี้ มีวิธีที่จะทําใหไดผลได โดยตองไมใหอยูแคเปนการใชอํานาจบีบบังคับ และ
ลงโทษ แตตองใหจิตใจของคนเกิดความรูสึกสํานึกวาเปนการฝก โดยใหเขารู เขาใจ มองเห็นเหตุผล และประโยชนของ
การปฏิบัติตามกฎขอบังคับนั้นๆ ความรูความเขาใจ และจิตสํานึกในการฝกนี้จะทําใหเขาเกิดมีความพึงพอใจ หรือความ
เต็มใจขึ้นมาในระดับหนึ่งที่จะทําตาม และก็ทําใหไดผล ซึ่งก็คือทําใหเขาสูระบบการศึกษาที่แทจริง โดยมีองคประกอบ ๓ 
สวนคือ พฤติกรรม สภาพจิตใจ และปญญา เขามาประสานกัน”๑๗ 

๔) การเขาถึงเสรีภาพทางโลกุตตรปญญา 
หลักการที่จะเขาถึงเสรีภาพทางโลกุตตรปญญา ถือเปนความดําริชอบที่เกิดจากความเห็น เมื่อมีความเห็นชอบ 

บุคคลยอมคิดที่จะกระทําในสิ่งที่ถูกตองตอไปดวย (สัมมาสังกัปปะ) นําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหถึงความมีอิสระที่แทจริง ซึ่ง
เปนจุดมุงหมายสูงสุด ในพุทธปรัชญา มีหลักการที่เรียกวา สติปฏฐาน ๔ ประกอบดวยสมถะอันเปนเครื่องใหพละกําลัง 
และวิปสสนาอันเปนตัวปญญา ดังมีพุทธพจนในมหาสติปฏฐานสูตรวา 

“...ทางนี้เปนที่ไปอันเอก เพ่ือความบริสุทธิ์ของเหลาสัตว เพ่ือลวงความโศกและปริเทวะ เพ่ือความดับสูญแหง
ทุกขและโทมนัส เพ่ือบรรลุธรรมที่ถูกตอง เพ่ือทําใหแจงซึ่งนิพพาน หนทางนี้คือ สติปฏฐาน ๔”๑๘ 

ในพุทธศาสนาจึงใชหลักการมหาสติปฏฐาน ๔ คือ การตั้งสติกําหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายใหรูเห็นตามความเปน
จริง ตามที่สิ่งนั้นๆ มันเปนของมันเอง คือ กายานุปสสนา การตั้งสติกําหนดพิจารณากายใหรูเห็นตามเปนจริงวา เปนแต
เพียงกาย ไมใชสัตว บุคคล ตัวตนเราเขา ใหเห็นคติธรรมดาของรางกาย ของผูอ่ืนเชนใด ของตนก็เปนเชนนั้น, เวทนา
นุปสสนา การตั้งสติกําหนดพิจารณาเวทนา ใหรูเห็น ตามเปนจริงวา เปนเพียงเวทนา ไมใชสัตว บุคคล ตัวตนเราเขา คือ 
มีสติรูชัดเวทนาอันเปนสุข เปนทุกข หรือเฉย ๆ, จิตตานุปสสนา การตั้งสติกําหนดพิจารณาจิต ใหรูเห็นตามเปนจริงวา 
เปนเพียงจิต ไมใชสัตว บุคคล ตัวตนเราเขา มีสติรูชัดจิตของตนตามที่เปนไปอยูในขณะนั้น ๆ, ธัมมานุปสสนา การตั้งสติ
กําหนดพิจารณาธรรม ใหรูเห็นตามเปนจริงวา เปนเพียงธรรม ไมใชสัตว บุคคล ตัวตนเราเขา มีสติรูชัดธรรมทั้งหลาย 
เกิดข้ึนและดับไปตามที่เปนจริงอยางนั้น เปนปญญาที่ชวยใหบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม ความรูเขาใจ เขาถึงเทา
ทันความจริงของสังขาร คือ โลกและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเปนไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติ จนสามารถวางใจถูกตองตอ
สิ่งทั้งหลาย ทําจิตใจใหหลุดพน เปนอิสระไดโดยสมบูรณ และมีชีวิตที่เปนอยูดวยปญญาอยางแทจริง เมื่อบุคคล มีการ

                                         

๑๖P.A. Payutto, Buddhist Solutions for the Twenty-First Century, (Bangkok : Buddhadhamma Foundation, 
๑๙๙๔), pp. ๕๐-๕๑. 

๑๗พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), วินัย เร่ืองใหญกวาที่คิด, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๘), หนา 
๒๘. 

๑๘ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๗๓/๒๑๖. 



๘๔๘ 

ฝกอบรมปญญาพัฒนาความรูใหเห็นตามความเปนจริง ยอมหลุดพนจากการถูกบีบคั้นจากสภาวะตาง ๆ บุคคลจะเขาถึง
วิมุตติ มีความเปนอิสระอยางสิ้นเชิง ไมตกเปนทาสของกิเลสตัณหา เกิดเสรีภาพทางปญญาท่ี เรียกวา เปนไทอยางแทจริง 

๕) การปฏิวัติดานเสรีภาพในสังคมของพระพุทธเจา 
ความมีเสรีภาพในพระพุทธศาสนาที่สงผลมาจากการประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทํา

ใหการปกครองในระดับประเทศที่มีพระมหากษัตริย เปนประมุขและบริหารกิจการบานเมืองโดยนําหลักการในเรื่อง
เสรีภาพมาใชในการปกครองประชาชนใหมีความเปนดีอยูดีและมีความสุข เพราะเห็นวาการปกครองในลักษณะนี้ทําให
เกิดสันติภาพและมิตรภาพทั้งผูปกครองและผูอยูภายใตการปกครอง ดังจะเห็นไดจากหลักฐานในหลักศิลาจารึกของพอ
ขุนรามคําแหงหลักท่ี ๑ วา ในน้ํามีปลา ในนามีขาว เจาเมืองบเอาจกอบ ในไพรลูทาง เพ่ือนจูงวัวไปคา ขี่มาไปขาย ใครจัก
ใครคาชาง คา ใครจักใครคามา คา ใครจักใครคาเงือน คา คาทอง คา ไพรฟาหนาใส๑๙ 

หลักฐานดังกลาว แสดงวาสังคมไทยใชหลักเสรีภาพในการอยูรวมกันมาตั้งแตสมัยสุโขทัย  แตหลักการนี้
พระพุทธเจาไดใชมาตั้งแตสมัยพุทธกาล หมายถึงกอนที่พระพุทธองคจะตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะพระองค
เปนผูปฏิวัติการปกครองเองโดยสละราชสมบัติในฐานะที่พระองคอยูในวรรณะกษัตริย โดยเลิกระบบวรรณะ สวนพระองค
มาเปนสมณะดังพุทธพจนที่กลาววา 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแมน้ําใหญบางสาย คือ แมน้ํา คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลถึงมหาสมุทร
แลวยอมละนามและโคตรเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับวามหาสมุทรทีเดียว ขอที่วรรณะ ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย 
ศูทร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ยอมละชื่อและตระกูลเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับวา
สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทีเดียว๒๐  

การมีความเสมอภาคกันในบุคคลนั้น ก็เปรียบไดกับวาทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเสมอกันดวย เพราะไมมีใครมี
อํานาจเหนือใคร บุคคลยอมมีอํานาจในตนเอง สามารถปกครองตนเองได ซึ่งเห็นไดจากหลักการในทางพระวินัย ที่พระ
พุทธองคทรงสอนใหภิกษุพิจารณาตนเอง เตือนตนเอง และเปนที่พ่ึงของตนเองเสมอ  

สรุปไดวา หลักการแนวคิดเรื่องเสรีภาพของพระพุทธศาสนาที่มีตอสังคมไทยดังกลาว  ไดสะทอนภาพลักษณ
ออกมาใหเห็นเปนกระแสแหงชีวิตไดอยางชัดเจนวา เปนเสรีภาพที่มิใชเพ่ือสนองความตองการของบุคคลแตเพียงอยาง
เดียว แตเปนการแสดงออกที่ตองคํานึงถึงความชอบธรรม ดังนั้น การใชชีวิตอยางมีคุณคายอมนํามาซึ่งความสงบสุขทั้งตอ
ตนเองและบุคคลในสังคม หลักการและแนวคิดเหลานี้จึงนาจะหลักการและแนวคิดที่มีอิทธิพลตอทรรศนะดานสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มิใชวาพระองคจะรับอิทธิพลจากหลักการและ
แนวคิดดานเสรีภาพจากฝายตะวันตกเพียงอยางเดียว 

 

๓. สรุป 

ไพร คือ ศักดิ์ทางสังคมของคนชนชั้นใตปกครอง และทาส คือ บุคคลที่ตองทํางานใหผูเปนเจาของที่เรียกวานาย
เงิน ซึ่งบุคคลทั้งสองประเภทเปนผูถูกกดขี่ทางสังคมจากชนชั้นปกครองในรูปแบบที่มีและไมมีพันธะตอกษัตริย กอนที่
รัชกาลที่ ๕ จะทรงยกเลิกระบบทาสและไพร 

มื่อไดมีการออกพระราชบัญญัติเกณฑทหาร พ.ศ. ๒๔๓๘ จึงเปนการยกเลิกระบบไพรอยางเด็ดขาด และแยก
หนาที่ของราษฎรที่มีตอรัฐใหชัดเจนขึ้น โดยผูที่ถูกเกณฑมาเปนทหารจะไดรับการฝกอาวุธและเตรียมความพรอมเพ่ือทํา
หนาที่ปองกันประเทศโดยตรง สวนราษฎรอ่ืนจะไดประกอบอาชีพตามถนัดของตนตอไป นับไดวาเปนการเปดโอกาสให
ราษฎรไดชวยพัฒนาประเทศไดมากขึ้นกวาการใชแรงงานทํางานใหรัฐเพียงอยางเดียวเหมือนในสมัยกอน การนี้ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงใชระยะเวลารวม ๓๕ ป เพื่อพระราชทานเสรีภาพใหแกประชาชนชาวไทย 

                                         

๑๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมคดีไทยสมัยสุโขทัย : ศิลาจารึก พอขุนรามคําแหงมหาราช, พิมพครั้งที่ ๒ 
(แกไขเพิ่มเติม), (กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ, ๒๕๔๔), หนา ๑๗. 

๒๐วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๖๐/๑๘๔. 



๘๔๙ 

ดวยการอาศัยพระราชอํานาจทางกฎหมาย และกลวิธีอันละมุนละมอม สุขุมคัมภีรภาพ  จึงไมทําใหเกิดเหตุรายภายใน
บานเมืองขึ้น ตางกับการเลิกทาสในหลายประเทศที่ปรากฏเปนความรุนแรง เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เปนตน 

พระราชกรณียกิจอันสําคัญยิ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ อีกประการหนึ่ง คือ 
การเลิกไพรและการเลิกทาส ซึ่งบุคคลทั้งสองประเภทเปนผูถูกกดขี่ทางสังคมจากชนชั้นปกครองในรูปแบบที่มีและไมมี
พันธะตอกษัตริย ในการนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงใชระยะเวลารวม ๓๕ ป เพ่ือพระราชทาน
เสรีภาพใหแกประชาชนชาวไทย ดวยการอาศัยพระราชอํานาจทางกฎหมาย และกลวิธีอันละมุนละมอม สุขุมคัมภีรภาพ  
จึงไมทําใหเกิดเหตุรายภายในบานเมืองขึ้น ตางกับการเลิกทาสในหลายประเทศที่ปรากฏเปนความรุนแรง 

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับพระบรมราโชบายในการเลิกทาสของรัชการที่ ๕ ที่ทรงสามารถพระราชทาน
เสรีภาพแกคนในสังคมโดยสันติไดนั้น ทรงไดรับอิทธิพลจากหลักการแนวคิดเรื่องเสรีภาพของพระพุทธศาสนาที่ไดสะทอน
ภาพลักษณออกมาใหเห็นเปนกระแสแหงชีวิตไดอยางชัดเจนวา เปนเสรีภาพที่มิใชเพ่ือสนองความตองการของบุคคลแต
เพียงอยางเดียว แตเปนการแสดงออกที่ตองคํานึงถึงความชอบธรรม ดังนั้น การใชชีวิตอยางมีคุณคายอมนํามาซึ่งความ
สงบสุขท้ังตอตนเองและบุคคลในสังคม 
 

๔. ขอเสนอแนะ 

นักวิชาการหลากหลายทานใหความสนใจในประเด็นของการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ ๕ ทรงเสด็จพระราชดําเนินประภาสยุโรปในป พ.ศ. ๒๔๔๐ และ พ.ศ. ๒๔๕๐ จึงเห็นวา แนวคิดการประกาศเลิก
ระบบไพรและระบบทาสมาจากการรับแนวคิดของฝายตะวันตก อีกทั้ง จากประวัติศาสตรพบวาไทยเลิกทาสภายหลัง
สหรัฐอเมริกา เปนเวลา ๑๐ ป ซึ่งในประเด็นนี้ ผูเขียนมิไดมีความเห็นโตแยงกับนักวิชาการเหลานั้นแตอยางใด  แตใน
ทัศนะของผูเขียนมีมุมมองอีกหนึ่งมุมมองวา พระองคมิไดรับอิทธิพลจากหลักการและแนวคิดดานเสรีภาพจากฝงตะวันตก
เพียงฝายเดียว 

เอกสารอางอิง 
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๘๕๐ 
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๘๕๑ 

 

พุทธสันติวิธีในการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัย ร.๗ 
 

พระครูสุนทรวัชรการ (อําพล อพโล)ë 
 
บทคัดยอ 

การปฏิวัติใน พ.ศ.๒๔๗๕ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยใชวิธีการยึดอํานาจ ดวยการปฏิวัติ เพ่ือเปลี่ยน
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ เปนการปฏิวัติยึด
อํานาจทางการปกครองที่ไมมีเหตุการณนองเลือด และการเสียชีวิตของประชาชน ก็ดวยพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ ที่ทรงไมตองการใหเกิดความรุนแรง ทรงใชกระบวนการทางสันติวิธี 
ดวยการใหอภัย ซึ่งจัดไดวาเปนพุทธสันติวิธีที่กอใหเกิดสันติภาพไดอยางยั่งยืน โดยพระองคตั้งใจที่จะละทิ้งความรูสึก การ
คิด และพฤติกรรมทางที่ไมดีตอบุคคลนั้น ๆ และแทนที่ดวยการมีความรูสึก การคิด และพฤติกรรมในทางที่ดีซึ่งเปนสิ่งที่
เกิดข้ึนภายในจิตใจของผูใหอภัย ดังกลาวนี้ ตรงกับคติในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเปนศาสนาแหงสันติภาพ อนุมานไดวา 
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ ทรงดําเนินการตามกระบวนการแหงสันติวิธีตามหลักการแหง
พระพุทธศาสนา จึงสงผลใหไมเกิดเหตุการณนองเลือดขึ้นในสมัยนั้น กลาวคือ “ทรงมีภาวะผูนําแหงสันติภาพแนวพุทธ” 

นั่นเอง 
 
คําสําคัญ : พุทธสันติวิธี, การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
 
ABSTRACT 

The evolution in 1932 for the governance change  by seizing the power through evolution for 
changing the absolute monarchy to democracy under monarchy constitution without bloodshed and 
losing of people lives due to the kindness of king Rama VII  that the king did not want to have the 
violence but using the peaceful means , forgivingness that it is the Buddhism way to have the 
sustainable peace that he intended to leave the feeling , thinking and behaviour improperly to others 
that replaced good feeling , thinking and behaviour happending in the mind of forgiver. Therefore, it is 
the same concept of Buddhism that is the religion of peace as King Rama VII proceeded on the peaceful 
means on Buddhism way that no impact on blood shed in his reign as called that peaceful means on 
Buddhism way. 
 
Keywords : Peaceful Means on Buddhism way , Governance change 
 
๑. บทนํา 

เหตุการณนองเลือด (Bloodless Coup) ในประวัติศาสตรการเมืองการปกครองในประเทศ ที่คนไทยยังไมลืม
เลือน คือ ตุลาวิปโยค และพฤษภาทมิฬ ซึ่งเปนเหตุการณความขัดแยงอยางรุนแรงของคนในสังคม โดยตุลาวิปโยค เปน
เหตุการณที่เกิดขึ้นในป พ.ศ.๒๕๑๙ โดยนักศึกษาและประชาชนในประเทศไทยมากกวา ๕ แสนคน ไดรวมตัวกันเพ่ือ
เรียกรองรัฐธรรมนูญจากรัฐบาลเผด็จการจอมพลถนอม กิตติขจร  ซึ่งในเหตุการณนี้มีผูเสียชีวิต บาดเจ็บและสูญหาย

                                         

ëอาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี. 



๘๕๒ 

จํานวนมาก สวนเหตุการณพฤษภาทมิฬ เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในป พ.ศ.๒๕๓๕ โดยประชาชนเคลื่อนไหวประทวง
รัฐบาลที่มีพลเอกสุจินดา คราประยูร เปนนายกรัฐมนตรี  และตอตานการสืบทอดอํานาจของ คณะรักษาความสงบ
เรียบรอยแหงชาติ (รสช.) ซึ่งเปนการรัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อันนําไปสูเหตุการณปราบปรามและ
ปะทะกันระหวางเจาหนาที่ตํารวจและทหารกับประชาชนผูชุมนุม มีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมากเชนกัน เหตุการณ
รัฐประหารดังกลาวขางตน จบลงดวยการเขนฆากันเองของคนในชาติ และการลมตายของประชาชน 

จึงเปนที่นาสังเกตวา หากมองยอนกลับไปในอดีต การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕ 
ในรัชสมัยของ พระบาลสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ มิไดเกิดการนองเลือด ทั้ง ๆ ที่เหตุการณครั้งนั้นเปน
เหตุการณการปฏิวัติเพียงครั้งเดียวของประเทศไทย เพราะเหตุใดจึงไมเกิดความรุนแรงและมีประชาชนลมตายดังเชน
เหตุการณในชวงของการรัฐประหารในปจจุบัน หรือดวยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ ทรงเปน
พุทธมามกะ และเปนนักสันติวิธี จึงทรงใชกระบวนการสันติวิธีตามแนวทางพระพุทธศาสนา  เพ่ือสลายความขัดแยงที่
เกิดข้ึนอยางรุนแรงในสมัยนั้น 

ดังนั้น จึงเปนที่นาสนใจอยางยิ่งวา พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ ทรงดําเนินการตาม
กระบวนการพุทธสันติวิธีอยางไร จึงสงผลใหไมเกิดเหตุการณนองเลือด(Bloodless Coup) ขึ้นในสมัยนั้น ดังกลาวนี้ 
ผูเขียนจะเริ่มตนนําเสนอประเด็นขอเท็จจริงตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ หลังจากนั้นจะนําขอมูลนี้ไปเปนฐานในการ
วิเคราะห ตอไป 

๒. เนื้อหา 

๒.๑ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสันติวิธี 

 สันติวิธี มักไดรับความสนใจและกลาวถึงอยูเสมอ ซึ่งสถานการณและบรรยากาศของการกลาวถึงนั้น มักจะ
ดํารงอยูในมิติของความขัดแยงหรือกรณีพิพาทระหวางบุคคลตอบุคคล กลุมบุคคลตอกลุมบุคคล หรือระหวางรัฐตอรัฐ ๑ 
สันติวิธี หมายถึง สันติภาพในฐานะที่เปนวิธีการหรือวิถีทางคือ วิธีการที่ไมใชความรุนแรงหรือวิธีการปฏิบัติที่ไมรุนแรงใน
การแกปญหาหรือการดําเนินชีวิต 

การจัดการความขัดแยงแบบสันติวิธีนอกจากเปนวิธีการที่สอดคลองกับมนุษยชาติแลว ยังเปนวิธีการที่สราง
พ้ืนฐานของความเขาใจซึ่งกันและกันระหวางประชาชนในกลุมตาง ๆ  เพราะความเขาใจ เห็นใจกัน เปนวิธีการปองกัน 
และตอสูกับภัยในดานตาง ๆ ที่อาจจะมาสูประเทศชาติดวย๒ ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความชัดเจน ผูเขียนจึงไดประมวล
สาระสําคัญของสันติวิธีไวโดยสังเขป ดังนี้ 

 สันติวิธี คือ การกระทํา (Action) ในทฤษฎีปฏิบัติการไรความรุนแรง หมายถงึ การแสดงพฤติกรรมอันไมใชวิถี
ปกติของบุคคล เปนการกระทําซึ่งเกินเลยหรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดตามกรอบขนบธรรมเนียมประเพณี  กระทั่งอาจ
เปนการฝาฝนกฎหมายและหลักการขอบังคับตาง ๆ (Commission) นอกจากนี้ การกระทําในมุมมองของปฏิบัติการไร
ความรุนแรง ยังหมายรวมถึง การกระทําโดยละเวน (Omission) นั่นคือ การปฏิเสธการกระทําซึ่งดําเนินอยูเปนปกติ หรือ
ถูกคาดหวังวาจะกระทําโดยขนบธรรมเนียมประเพณี หรือกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ กําหนดใหกระทําอีกดวย๓ 
 นัยเดียวกัน สันติวิธี หมายถึง วิธีการแกไขความขัดแยงหรือตอบโตในสถานการณหนึ่ง ๆ โดยไมใชความรุนแรง
ตอคูกรณี โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เปนการประทุษรายตอรางกายและชีวิต รากฐานของสันติวิธีจึงเริ่มตั้งแตจิตใจคือ การเคารพ 
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๘๕๓ 

เมตตาตอคูกรณี ในแงการเปลี่ยนทัศนคติโดยไมมุงทํารายมนุษยจนถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอันอยุติธรรม ตลอดจน
สรางวัฒนธรรมสันติขึ้นในสังคม สันติวิธีจึงอาจจําแนกไดตามการแสดงออก อาทิ การเจรจา การใชกระบวนการทาง
สถาบัน ปฏิบัติการไรความรุนแรง และงานสรางสรรค๔ สันติวิธี คือ การปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของสภาพการใช
ความรุนแรงและสงคราม โดยในการสงครามไมวาในครั้งโบราณหรือปจจุบันจะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรงโดย
ไมสามารถทําอะไรไดมากนัก สิทธิมนุษยชนเปนการเคารพในศักดิ์ศรี และคุณคาของความเปนมนุษยทุกคน ตอเมื่อมนุษย
มีจิตสํานึกในศีลธรรมพื้นฐานนี้จึงจะสามารถอยูรวมกันอยางสันติและยั่งยืนได๕ 

การจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี อาจแบงออกเปน ระบบใหญๆ กลาวคือ วิธีที่ไมใชทางกฎหมาย และวิธีทาง
กฎหมาย ดังนี้ 

๑) วิธีที่ไมใชทางกฎหมาย สามารถจําแนกออกไดเปนได ๖ วิธี กลาวคือ การเจรจา การเจรจาไกลเกลี่ย สุนทรีย
สนทนา การประนีประนอม การมีสวนรวม และการใหอภัย กลาวคือ 

๑.๑) การเจรจา (Negotiation) การเจรจา หมายถึง กระบวนการของการแสดงออก ซึ่งขอเสนอที่ตองการ
ใหไดรับการตกลงบนพ้ืนฐานของผลประโยชนรวมกันในเรื่องที่มีการขัดแยงทางผลประโยชน  เปนตน๖ โดยทั่วไป การ
เจรจาเปนการสรางความสัมพันธของการตอรองระหวางกลุมท่ีรูสึกวาจะเกิดความขัดแยง หรือเกิดความขัดแยงแลว แตละ
กลุมจึงพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูล๗ อันเปนการแสดงถึงความตั้งใจและความพยายามในการเจรจาที่มุงหมายใหมีการ
ตกลงระหวางกัน จึงจาเปนตองดาเนินการตอรอง เพ่ือใหไดบรรลุผลเปนการตกลงที่จะถือปฏิบัติตอกันในอนาคต๘ 

๑.๒) การไกลเกลี่ยโดยคนกลาง (Mediation) การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง หมายถึง กระบวนการที่คูกรณีซึ่ง
อาจจะเปนรัฐ บุคคล หรือกลุมบุคคลใชในการแกไขปญหา โดยสมัครใจมาพูดคุย อภิปรายถึงความแตกตางกันในเรื่องตาง 
ๆ และเนื่องจากเปนความสมัครใจที่คูเจรจาหันมาพูดคุยกัน จึงเปนการรวมกันหาทางออกตาง ๆ แลวจึงรวมกันตัดสินใจ
นาไปสูผลที่ คูเจรจาพึงพอใจ ถาคูเจรจาเขาใจกระบวนการและสามารถสื่อสารกันไดอยางดี  ไมตองมีคนกลางมาเปนผู
กํากับกระบวนการ แตโดยสวนใหญกวาที่จะตัดสินใจมารวมเจรจา ความขัดแยงก็กลายไปเปนขอพิพาทอยางรุนแรง 
จําเปนตองมีคนกลางมาทาหนาที่ไกลเกลี่ยที่เรียกวา การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง๙ 

๑.๓) สุนทรียสนทนา (Dialogue) หมายถึง “กระบวนการที่ดาเนินไปโดยใชกระบวน การสื่อสารระหวาง
บุคคล เพ่ือใหเกิดการคิดรวมกันไดในระหวางบุคคลในกลุม เปนการสรางสรรคความคิดรวมที่ไปไกลกวาการระดม
ความคิด (Brainstorming) กลาวคือ เปนการขยายขอบเขตไปสูสิ่งที่ลุมลึกภายในตน เปนการแลกเปลี่ยนการรับรูที่เปน
ความรูสึกท่ีเกิดข้ึน และองคความรูภายในบุคคล และเปนกระบวนการที่นําความรูที่อยูในตัวคนออกมาปรากฏใหเปนที่ชัด
แจง”๑๐ สิ่งที่เดนชัดในบรรยากาศของกระบวนการนี้ คือ การเปดใจสนทนากัน ดวยการสรางใหเกิดบรรยากาศแหงอิสระ
ใหมากที่สุด ภาวะอิสระนี้เองที่ทําใหหลายสิ่งเปดออกมา ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนแบงปน ความคิดรวมที่มีพลัง ความรูสึก 
ความเขาใจในกลุมอยางแทจริง๑๑ 

                                         

๔ไพศาล  วงศวรวิสิทธิ์ , สรางสันติดวยมือเรา : คู มือสันติ วิธีสําหรับนักปฏิบัติการไร ความรุนแรง , 
(กรุงเทพมหานคร : กลุมประสานงานศาสนาเพื่อสังคม, ๒๕๓๓), หนา ๒๕. 

๕ประเวศ วะสี, สันติวิธีกับสิทธิมนุษยชน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, ๒๕๔๕), คํานํา. 
๖Fred C. Ikle, How Natons Negotiate, (New York : Harper&Row, ๑๙๖๔), pp. ๓-๔. 
๗วันชัย วัฒนศัพท, กระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง, (ขอนแกน: สถาบันสันติศึกษา, ๒๕๔๒), หนา ๗. 
๘อรุณ ภาณุพงศ, “การเจรจาทางการทูต”, สราญรมย, ( ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑) : ๒. 
๙วันชัย วัฒนศัพท, ความขัดแยง : หลักการและเครื่องมือแกปญหา, พิมพครั้งที ่๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗, หนา ๘. 
๑๐มนตชัย พินิจจิตรสมุทร, Dialogue สุนทรียสนทนา ศาสตรแหงการสรางสรรคสติปญญารวมกันของมนุษย, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท จงเจริญเทพารักษการพิมพ จํากัด, ๒๕๕๒), หนา ๘. 
๑๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗. 



๘๕๔ 

๑.๔) การประนีประนอม (Compromising) เมื่อกลาวถึงการประนีประนอมในความหมายทั่วไปนั้น จัดได
วาเปนหลักการในทางรัฐศาสตรที่นามาประยุกตใชเมื่อเกิดการตึงตัวในสถานการณที่ตองเผชิญหนากัน  ทามกลางการ
เผชิญหนาเพ่ือเจรจาตอรองในสิ่งที่แตละฝายตองการนั้น บรรยากาศตองเต็มไปดวยหลักแนวคิดและทฤษฎีที่วา แสวงจุด
รวม และสงวนจุดตาง ประเด็นใดที่สามารถหาทางออกรวมกันไดโดยการเจรจาและหาขอยุติตองรีบนามาใชในทันที  แต
ประเด็นใดก็ตามซึ่งเปนขอแตกตางของแตละฝายและนํามาซึ่งความแตกแยกก็ควรเก็บเรื่องราวเหลานั้นเอาไวกอน๑๒ 

๑.๕) การมีสวนรวม (Participation) กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเปนการสรางเวที และเปดเวที
ใหแกประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียที่ไดรับผลกระทบโดยตรงหรือโดยออมเขามามีสวนรวมในมิติตางๆ  ไมวาจะเปน
การรวมคิด รวมวางแผน รวมสังเกตการณ รวมรับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชน เปนตน การมีสวนรวมของประชาชน
เปนกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะ และเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่มีผลตอความ
เปนอยูของประชาชน รวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย  และการตัดสินใจ
ของรัฐ การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการสื่อสารในระบบเปด กลาวคือ เปนการสื่อสารสองทาง ทั้งอยางเปน
ทางการ และไมเปนทางการ ซึ่งประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย  และเปนการเสริม
ความสามัคคีในสังคม นอกจากนี้ การมีสวนรวมของประชาชน เปนการเพ่ิมคุณภาพของตัดสินใจ การลดคาใชจาย และ
การสูญเสียเวลา เปนการสรางฉันทามติ ทาใหงายตอการนําไปปฏิบัติ อีกท้ังชวยหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาในกรณีที่รายแรง
ที่สุด ชวยใหเกิดความนาเชื่อถือ ความชอบธรรม และชวยใหทราบความหวงกังวลของประชาชนและคานิยมของ
สาธารณชน รวมทั้งเปนการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสรางสรรคของสาธารณชน 

๑.๖) การใหอภัย (Forgiveness) สําหรับการศึกษาเรื่องการใหอภัย(Forgiveness) จะเปนการศึกษาที่เนน
ทางดานจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) โดยการใหอภัยจะมีความหมายในเชิงจิตวิทยา ที่วาดวยการตอบสนองของ
บุคคลหนึ่งที่มีตออีกบุคคลที่ทําใหเจ็บปวด โดยตั้งใจที่จะละทิ้งความรูสึก การคิด และพฤติกรรมทางที่ไมดีตอบุคคลนั้นๆ 
และแทนที่ดวยการมีความรูสึก การคิด และพฤติกรรมในทางที่ดีซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผูใหอภัย กลาวคือ เปน
การปลดปลอยความรูสึกอาฆาตพยาบาท และความตั้งใจที่จะแกแคน เปนกระบวนการทางจิตที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง
ที่ไดรับบาดเจ็บจากความขัดแยง 

อยางไรก็ตาม จากการศึกษาการใหอภัยของนักวิชาการทางตะวันตกพบวา  บทบาทการใหอภัยในการแกไข
ความขัดแยงโดยตรงนั้น โดยหลักการจะมุงไปที่การฟนฟูความสัมพันธ หรือการหวนกลับมาคืนดีกัน(Reconciliation) 
ของคูกรณี ภายหลังที่เกิดความขัดแยงขึ้นแลว๑๓ 

๒) วิธีทางกฎหมาย  การจัดการความขัดแยงโดยวิธีทางกฎหมายนั้น  สามารถแบงออกได  ๓ วิธี คือ 
อนุญาโตตุลาการ  (Arbitration) กระบวนการทางศาล  (Judicial Approach) และกระบวนการออกกฎหมาย 
(Legislative Approach) ดังนี้ 

๒.๑) อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) หมายถึง กระบวนการที่ทั้งคูสมัครใจขอให บุคคลที่สามที่เปนกลาง 
ไมมีสวนไดเสียเปนผูชวยตัดสินใจในปญหาความขัดแยง๑๔ ซึ่งวิธีการนี้เปนวิธีการระงับขอพิพาทซึ่งมีมานานนับพันปแลว 
ทั้งในสมัยกรีก และโรมันก็ไดนาวิธีการนี้มาใช  

                                         

๑๒พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษาวิเคราะหกรณีลุมนาแม
ตาชาง จังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
๒๕๔๗), หนา ๑๐๑-๑๐๒. 

๑๓Dudley D. Cahn , Ruth Anna Abigail, Managing Conflict through Communication, ๓ th ed, (New York : 
Pearson, ๒๐๐๗), p. ๒๓๒. 

๑๔วันชัย วัฒนศัพท, กระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง, หนา ๙. 
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เมื่อศึกษาถึงประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายพบวา อนุญาโตตุลาการถูกนํามาใชเพ่ือระงับขอพิพาท
ระหวางรัฐกับรัฐ ขอพิพาทระหวางเอกชนกับเอกชน และขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชน ทั้งนี้ก็ดวยเหตุวาขอพิพาท
ระหวางรัฐนั้นอาจนํามาซึ่งการใชกาลังอาวุธเขาตอสูกัน๑๕ 

อนุญาโตตุลาการนั้นเปนวิธีระงับขอพิพาทที่มีบรรยากาศที่เปนมิตรตอกันมากกวาการไปสูศาล ซึ่งขอพิพาทที่
เกิดข้ึนก็ไดรับการชําระความโดยบุคคลที่คูกรณีเชื่อถือและไววางใจ จะเห็นวา อนุญาโตตุลาการนั้นเปนเรื่องท่ีคูกรณีจะตก
ลงกันเลือกบุคคลและกลไกในการระงับขอพิพาทของตนเปนเรื่องๆ ไป อีกท้ังกําหนดรูปแบบของอนุญาโตตุลาการ แตงตั้ง
อนุญาโตตุลาการ ขอบเขตอํานาจของอนุญาโตตุลาการ รวมไปถึงตองคํานึงถึงผล หรือขอผูกมัดที่อาจจะเกิดขึ้นจากคําชี้
ขาดของอนุญาโตตุลาการดวย อยางไรก็ตามคําชี้ขาดของคณะกรรมการที่คูกรณีไดตั้งขึ้นเพ่ีอพิจารณาตัดสินขอพิพาท
ระหวางคูกรณีใหตองปฏิบัติตาม แตไมจําเปนตองถึงที่สุด เพราะคูกรณีอาจจะมีการดําเนินกระบวนการทางคดีเพ่ือขอใหมี
การตีความทบทวน แกไข อุทธรณ หรือเพ่ือใหคาชี้ขาดนั้นใชบังคับไมได๑๖ 

๒.๒) กระบวนการทางศาล (Judicial Approach) หมายถึง การที่สถาบันซึ่งจัดตั้งข้ึนตามระบบที่สังคมยอม
รับเขามาชวยจัดการแกไขขอพิพาท ซึ่งวิธีการนี้เปนการเปลี่ยนจากการแกปญหาระหวางกันเองไปสูกระบวนการของรัฐ  
โดยคูกรณีดําเนินการจาง “ทนายความ” ใหทําหนาที่เปนตัวแทนในการสูคดี ซึ่งมีการนาสืบตอหนาบุคคลที่สามที่เปน
กลางคือ “ผูพิพากษา” หรือ “คณะลูกขุน” แลวแตระบบ ผูที่ทําหนาที่พิพากษาเหลานี้ นอกจากการพิจารณาถึงขอ
ขัดแยง ความหวงกังวล และผลประโยชนของคูกรณีแลว ยังตองมองไกลออกไปถึงคานิยม และมาตรฐานของสังคม ผู
พิพากษาและคณะลูกขุนตองตัดสินบนพ้ืนฐานของกฎหมาย และตองเปนไปตามตัวบทกฎหมาย คูกรณีไมมีอํานาจในการ
ตัดสินใจ แตก็จะไดรับโอกาสในการแสดงทัศนคติของเขาเองอยางหนักแนน และจากการตัดสินที่สะทอนถึงลักษณะความ
เปนไปของสังคม๑๗ 

๒.๓) กระบวนการออกกฎหมาย (Legislative Approach) กระบวนการออกกฎหมายจัดไดวาเปนการ
แกปญหาความขัดแยง หรือขอพิพาทไดอีกประการหนึ่งเชนเดียวกัน วิธีการนี้ดําเนินการโดยภาครัฐโดยอาศัยกระบวนการ
ทางกฎหมาย ในรูปแบบของพระราชกําหนด หรือพระบัญญัตินิรโทษกรรม (Amnesty Act) ซึ่งประเด็นนี้อาจจะเปน
ความขัดแยงในประเด็นใหญๆ และมีผูมีสวนไดสวนเสียเขามาเกี่ยวของเปนจํานวนมาก ซึ่งหากนําผูกระทาผิดมาลงโทษ
อาจจะกอใหเกิดความโกลาหลได กรณีเชนนี้เห็นไดจากการที่รัฐออกพระราชกําหนดนิรโทษกรรมเรื่องปน  และนิรโทษ
กรรมเกี่ยวกับการปฏิวัติรัฐประหาร เปนตน ถึงกระนั้น การออกกฎหมายในลักษณะนี้ไมครอบคลุมถึงความผิดเกี่ยวกับ 
“คดีอาญา” ในประเด็นที่รุนแรง 

ประมวลความไดวา สันติวิธี คือ วิธีการหรือเครื่องมือสําหรับจัดการความขัดแยงระหวางบุคคลกับบุคคล หรือ
กลุมบุคคลกับกลุมบุคคล หรือระหวางรัฐกับรัฐ ซึ่งเปนวิธีการหรือเครื่องมือที่มีความเปนธรรม และตองเปนที่ยอมรับของ
ทั้งสองฝาย จึงสามารถนํามาใชในการยุติปญหาขอพิพาทจากความขัดแยงในเรื่องตาง ๆ ได  การใชสันติวิธีมีเหตุผลสําคัญ
ตรงที่วา เปนวิธีการที่นาจะมีการสูญเสียนอยที่สุด ทั้งระยะสั้นระยะยาว ทั้งรูปธรรมและนามธรรม และหากใชกระบวนการ
ทางกฎหมายเปนเกณฑในการจําแนกประเภทของกระบวนการทางสันติวิธีก็จะได ๒ ประเภท คือ ประเภทวิธีที่ไมใชทาง
กฎหมาย สามารถจําแนกออกไดเปนได ๖ วิธี กลาวคือ การเจรจา การเจรจาไกลเกลี่ย สุนทรียสนทนา การประนีประนอม 
การมีสวนรวม และการใหอภัย กลาวคือ และประเภทที่ใชวิธีทางกฎหมาย การจัดการความขัดแยงโดยวิธีทางกฎหมายนั้น 
สามารถแบงออกได ๓ วิธี คือ อนุญาโตตุลาการ กระบวนการทางศาล และกระบวนการออกกฎหมาย ซึ่งแนวทางในการ
เลือกใชกระบวนการทางสันติวิธีนี้ยอมขึ้นอยูสภาพการณในแตละสถานการณ รวมถึงองคประกอบทางสังคมอ่ืนๆ ดวย 
กลาวไดวา กระบวนการทางสันติวิธีซึ่งใชไดผลในที่หนึ่ง ๆ อาจใชไมไดผลในที่อ่ืน ๆ ก็เปนได 

๒.๒ การเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๗ 

                                         

๑๕อนันต จันทรโอภากร, กฎหมายอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ, (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพ นิติธรรม, ๒๕๓๘), หนา ๑. 
๑๖เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๗. 
๑๗วันชัย วัฒนศัพท, กระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง, หนา ๑๐. 



๘๕๖ 

แทจริงแลว แนวคิดเกี่ยวกับอุดมการณการปกครองระบอบประชาธิปไตย เริ่มมีปรากฏในสังคมไทยมาตั้งแต
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ โดยการเคลื่อนไหวครั้งแรกเริ่มจากในป พ.ศ. ๒๔๒๗ จาก
เหตุการณที่กลุมที่เรียกตัวเองวา กลุมกาวหนา ร.ศ. ๑๐๓ ซึ่งประกอบดวยกลุมขาราชการและขุนนางจํานวน ๑๑ คน๑๘ ที่
ตองการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเปนการปกครองที่มีพระมหากษัตริยอยูภายใต
รัฐธรรมนูญ แตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ทรงดําริวา สิ่งที่จําเปนที่จะตองรีบแกไขในขณะนั้น
ควรจะเปนการปฏิรูประบบการปกครองแผนดินและเสริมสรางระบบสมบูรณาญาสิทธิราชใหมั่นคงขึ้น พระองคทรงดําริวา
ระบบเดียวที่เหมาะสมคือราชาธิปไตย ดังพระราชาธิบายวา “ในการปกครองกรุงสยาม ถาจัดการอาศัยพระเจาแผนดิน
เปนหลักใหเปนไปตามความนิยมอยางเกา จะเปนการงายกวาจัดการอยางอ่ืนเพราะเปนพ้ืนเพมาแลว”๑๙การพยายามขอ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในครั้งนั้นจังไมสําเร็จ แตก็มิไดมีความรุนแรง เพราะเปนไปในแนวทางสันติวิธี 

ถึงแมวา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ และรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ จะยังไมทรงไดพระราชทางรัฐธรรมนูญใหกับประชาชนชาวไทย แตทุกพระองคก็ทรงมี
พระราชดําริที่ตองการพระราชทานรัฐธรรมนูญใหแกประชาชนอยูกอนหนาแลวนั้น แตก็ไมสามารถที่จะดําเนินการให
สําเร็จตามประราชประสงคได เนื่องจากตองประสบปญหาและอุปสรรคนานาประการ แตก็พบวาไดมีการวางรากฐานตาง 
ๆ ที่เอ้ืออํานวยตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในอนาคต 

กระทั้งในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ จึงมีการเคลื่อนไหวใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง จากกลุมที่เรียกตัวเองวา “คณะราษฎร” ซึ่งเปนคณะบุคคลที่ไมพอใจในความลาหลังของการปกครอง
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของประเทศไทย และตองการเปลี่ยนมาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตองการที่จะ
ลมลางระบอบการปกครองแบบที่กษัตริยมีอํานาจทุกอยางในประเทศ โดยการนําเอาการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญที่
ราษฎรมีสิทธิมีเสียงในการปกครองมาใชแทน คณะราชเริ่มกอตั้งที่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยผูกอตั้งเปนกลุม
นักเรียนและขาราชการที่กําลังศึกษาอยูในประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ และสวิตเซอรแลนด แนวคิดในการจัดตั้งคณะราษฎร
เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๖๙ ซึ่งตรงกับการสิ้นสุด รัชกาลที่ ๖ และเริ่มตนรัชกาลที่ ๗๒๐ โดยในครั้งแรกมีผู
เริ่มการตอตั้งทั้งหมด ๗ คนดวยกัน คือ 

๑) นานปรีดี พนมยงค (หลวงประดิษฐ มนูธรรม) นักเรียนกฎหมายที่ไดรับทุนจากกระทรวงยุติธรรมไปศึกษา
วิชากฎหมายและเศรษฐศาสตรชั้นปริญญาเอกที่ปารีส 

๒) รอยโทประยูร ภมรมนตรี นายทหารมหาดเล็กรักษาพระองค รัชกาลที่ ๖ ที่ลาออกจากราชการเพ่ือมาศึกษา
วิชารัฐศาสตรที่ปารีสโดยทุนสวนตัว 

๓) นายแปลก ขีตตะสังคะ (พันตรีหลวงพิบูลสงคราม) ผูสอบไดที่ ๑ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และทาง
ราชการสงมาศึกษาที่โรงเรียนนายทหารปนใหญฝรั่งเศส 

๔) รอยตรีทัศนัย มิตรภักดี นายทหารกองหนุน ผูบังคับหมวดกรมการทหารมาที่ ๕ นครราชสีมา ไดรับทุนมา
ศึกษาตอที่โรงเรียนนายทหารมาฝรั่งเศส 

๕) นายตั้ว พลานุกรม นักศึกษาปริญญาเอกดานวิทยาศาสตรจากประเทศสวิตเซอรแลนด เคยเปนจานายสิบใน
กองทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑ 

๖) หลวงศิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนีย) ผูชวยสถานทูตสยามประจํากรุงปารีส เคยเปนนักเรียนกฎหมาย
กระทรวงยุติธรรมและทหารอาสาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ 

๗) นายแนบ พหลโยธิน นักเรียนไทยที่กําลังศึกษาดานกฎหมายและเศรษฐศาสตรในประเทศอังกฤษ 

                                         

๑๘นคร พันธณรงค, ประวัติศาสตรไทยสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร, (กรุงเทพมหานคร : พิฆเนศ, ๒๕๒๖), หนา ๓๙๐. 
๑๙สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, ๖๐ ป ประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพครีเอทีพพับลิชช่ิง, ๒๕๓๖), หนา ๑๐. 
๒๐ชาญวิทย เกษตรศิริ, กะเทาะเปลือกธาตุแทการปฏิวัติ ๒๔๗๕ การปฏิวัติของสยาม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาฯ, 

๒๕๓๘), หนา ๒๑. 



๘๕๗ 

ทั้ง ๗ คน ไดมาพบปะกันที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยประชุมตกลงที่จะรวมมือกันกระทําการเพ่ือที่จะให
ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบการปกครองที่มีกษัตริยอยูเหนือกฎหมายเปนการปกครองที่มีกษัตริยอยู
ภายใตกฎหมาย โดยวิธีการยึดอํานาจ๒๑ 

คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนระบอบประชาธิปไตยภายใต
รัฐธรรมนูญ ซึ่งสมัยนั้นยั้งไมมีศัพทสมัยใหมวา “ปฏิวัติ” หรือ “อภิวัฒน” จึงใชคําศัพทธรรมดาวา เปลี่ยนการปกครอง
ของกษัตริยเหนือกฎหมายมาเปนการปกครองที่มีกษัตริยอยูภายใตกฎหมาย และดําเนินการเพ่ือใหประเทศสยามบรรลุ
วัตถุประสงคหลัก ๖ ประการ คือ 

๑) รักษาความเปนเอกราชทั้งหลาย เชน เอกราชในทางการเมือง ในทางศาล และในทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไวใหมั่นคง 

๒) รักษาความปลอดภัยในประเทศใหการประทุษรายตอกันลดลงใหมาก 

๓) บํารุงรักษาความสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหมจะหางานใหราษฎรทุกคนทํา และจํา
วางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติ ไมปลอยใหราษฎรอดอยาก 

๔) ใหราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน 

๕) ใหราษฎรมีสิทธิ เสรีภาพ ที่มีขัดตอหลัก ๔ ประการ ดังกลาวแลว 

๖) ใหการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎร๒๒ 

คณะราษฎรกระทําการปฏิวัติยึดอํานาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ โดยการใหกําลัง
ทหารและพลเรือน ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ โดยจัดแบงกําลังออกเปน ๓ ฝาย คือ ฝายทหารบก ฝายทหารเรือ 
และฝายตัดการสื่อสารหรือฝายพลเรือน ซึ่งแตละฝายมีอํานาจและความรับผิดชอบแยกกันอยางเด็ดขาด  โดยกําหนดให
ฝายทหารเปนฝายทําหนาที่ในการนํากําลังเขายึดอํานาจ และฝายพลเรือนทําหนาที่ทางการเมืองและทางเทคนิคตางๆ ที่
จําเปนและเอ้ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของฝายทหาร๒๓การปฏิวัติครั้งนั้นบรรลุสําเร็จโดยที่ พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ ไมทรงใชกําลังทหารและอาวุธหนักเขาปราบปรามพวกกบฏ ทรงยินดีที่จะเปนพระเจา
แผนดินภายใตกฎหมาย และพระราชทานรัฐธรรมนูญแกปวงชนชาวไทย การปฏิวัติ พ.ศ. ๒๔๗๕ จึงปราศจากการนอง
เลือด ไมมีการตอสูกัน๒๔ 

ประมวลความไดวา ใน พ.ศ.๒๔๗๕ เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง วิธีการยึดอํานาจ โดยการปฏิวัติ เพ่ือ
เปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ โดยไมเกิด
การจลาจล การนองเลือด และการกระทําทารุณใดๆ ทั้งสิ้น และเปนที่นาสังเกตอยางยิ่งวา เพราะเหตุใด คณะราษฎรจึง
กระทําการสําเร็จไดโดยไมเกิดความรุนแรง ซึ่งในประเด็นนี้ ผูเขียนมิไดมองไดที่ฝายคณะราษฎรที่ใชกําลังทหารและพล
เรือนเขายึดอํานาจ หากแตผูเขียนมองไปที่ฝายผูถูกกระทํา คือ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ ซึ่งไม
ทรงใชกําลังทหารที่พระองคทรงมีอยูเขาตอสูกัน แตทรงใชแนวทางแหงสันติวิธี กลาวคือ ฝายคณะราษฎรใชกําลังเขายึด
ครอง แตพระองคไมใชกําลังเขากระทําทารุณดวย นั่นเอง ซึ่งประเด็นนี้ผูเขียนจะไดทําการวิเคราะหในหัวขอตอไป 

๒.๓ การเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๗ ตามแนวทางพุทธสันติวิธี 
การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเปนการปกรองระบอบประชาธิปไตย ในสมัย

รัชกาลที่ ๗ เปนการปฏิวัติที่ไมมีเหตุการณนองเลือด และการเสียชีวิตของประชาชน ก็ดวยพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงเปนนักสันติวิธี ไมทรงตองการใหเกิดความรุนแรง ดังนั้น เมื่อคณะผู
                                         

๒๑เพลิง ภูผา, ยุทธการเปดฟากบฏ ๒๔๗๕, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพฉัตรรพี, ๒๕๔๑), หนา ๒๘. 
๒๒กุหลาบ สายประดิษฐ, เบื้องหลังการปฏิวัติ ๒๔๗๕, พิมพครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมิ่งมิตร, ๒๕๔๓), หนา 

๑๐๗-๑๑๐. 
๒๓ภารดี มหาขันธ, ประวัติศาสตรการปกครองไทย, (กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ, ๒๕๒๖), หนา ๑๖๓. 
๒๔เสทื้อน ศุภโสภณ, ชีวิตและการตอสูของพระยาทรงสุรเดช, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพครีเอทีพพับลิชช่ิง, ๒๕๓๕), 

หนา ๒. 



๘๕๘ 

เปลี่ยนแปลงการปกครองขอรับพระราชทานรัฐธรรมนูญ ดวยวิธีการใหกําลังยึดอํานาจ ก็ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทาน
อํานาจการปกครองบานเมืองใหแกปวงชนชาวไทย ซึ่งเปนพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน 

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ ทรงใชกระบวนการทางสันติวิธี ดวยการใหอภัย 
(Forgiveness) โดยการใหอภัยนี้มีความหมายในเชิงจิตวิทยา วาดวยการตอบสนองของบุคคลหนึ่งที่มีตออีกบุคคลที่ทําให
เจ็บปวด โดยตั้งใจที่จะละทิ้งความรูสึก การคิด และพฤติกรรมทางที่ไมดีตอบุคคลนั้นๆ และแทนที่ดวยการมีความรูสึก 
การคิด และพฤติกรรมในทางที่ดีซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผูใหอภัย ซึ่งตรงกับคติในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือ
เปนศาสนาแหงสันติภาพและการใหอภัยอยางแทจริง พระพุทธศาสนาถือไดวาเปนศาสนาที่สอนใหเรามีความรัก๒๕ รวม
ไปถึงการใหอภัยแกเพ่ือนมนุษยดวยความเสมอภาคอยางเทาเทียมกัน ดังปรากฏในวัฒนธรรมของสังคมชาวพุทธไทย เมื่อ
เราพลั้งเผลอทําผิดตอกัน เกิดความเขาใจผิดตอกัน เกิดความขัดแยงกัน เราก็จะแสดงความรักความเมตตา และมักให
อภัยซึ่งกันและกัน มีการขอโทษ ซึ่งเปนหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา และเปนวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย 
หลักการนี้สามารถพิสูจนไดจากการที่พระพุทธเจาทรงมีความเสมอภาคในทุกคน๒๖ 

อภัยทานจัดไดวาเปนพุทธสันติวิธี วิธีหนึ่งที่กอใหเกิดสันติภาพไดอยางยั่งยืน ซึ่งเปนหัวใจของกระบวนการสันติ
วิธี “อภัยทาน” เปนคําในภาษาบาลี ประกอบขึ้นจาก อ+ภย+ทาน หมายถึง ความไมมีภัย หรือปลอดภัย๒๗ ซึ่งใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ อธิบายวา หมายถึง การใหความไมมีภัย๒๘ อภัยทาน เปนการใหที่เปน
มหาทาน คือ เปนทานอันยิ่งใหญ ซึ่งพระพุทธเจาทรงแสดงไวในอภิสันทสูตร ดังนี้ 

อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูละเวนขาดจากการฆาสัตว อริยสาวกผูเวนขาดจากการฆาสัตวแลว ชื่อวา ให
ความไมมีภัย ใหความไมมีเวร ใหความไมเบียดเบียนแกสัตวทั้งหลาย ไมมีประมาณ ยอมเปนผูมีสวนแหงความไมมีภัย 
ความไมมีเวร ความไมเบียดเบียน อันไมมีประมาณ นี้เปนทานประการที ่๑ เปนมหาทานที่รูกันวาล้ําเลิศ รูกันมานาน รูกัน
วาเปนอริยวงศ เปนของเกา ในอดีตไมถูกลบลางแลว ไมเคยถูกลบลาง ในปจจุบันไมถูกลบลาง ในอนาคตก็จักไมถูกลบลาง 
ไมถูกสมณพราหมณผูรูคัดคาน นี้เปนหวงบุญหวงกุศล ประการที ่๔ นําสุขมาให เปนไปเพ่ือใหไดอารมณดี มีสุขเปนผล ให
เกิดในสวรรค เปนไปเพ่ือเกื้อกูลเพ่ือสุขที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ๒๙ 

สอดคลองกับที่ พุทธทาสภิกขุ (เงื้อม อินฺทปฺโ  กลาววา อภัยทาน หมายถึง ใหอภัย คําวา อภัย นี้แปลวา ไม
ตองกลัว ใหอภัย คือเราใหความไมตองกลัวแกบุคคลนั้น แปลวา บุคคลนั้นไมตองกลัวเรา นี่คือใหอภัย ทีนี้บางคนอาจจะ
คิดวา นี้มันไมใชใหทาน นี่มันไมรู เขาพูดไปทั้งท่ีไมรูการใหอยางนี้ เรียกวา ใหทาน แตเขาเรียกวา “อภัยทาน” เปนสิ่งที่ให
กันได ใหไดทั้งทางกาย ใหไดทั้งทางวาจา ใหไดทั้งทางจิตใจ ทางรางกาย เขามาขอขมา ขออภัยเราก็รับ ทางวาจา บอก
อโหสิกรรม ทางจิตใจ เราก็สลัดความโกรธ ความอาฆาตจองเวรอยางนี้ก็เรียกวา “อภัยทาน” ทั้งนั้นมีไดทั้งทางกาย ทางวาจา 
ทางใจ๓๐ ซึ่งโดยปกติสภาพของจิตนั้นจะสะอาดผองใส ไมตองการความเศราหมองใด ๆ ทั้งสิ้น ฉะนั้น เมื่อสิ่งเศราหมองมา
กระทบ จิตจึงไดมีอาการดิ้นรนมีปฏิกิริยาโตตอบ และจะคายสิ่งเศราหมองนั้นออกมา แตถาสิ่งเศราหมองนั้นมากระทบ
บอย ๆ และจิตไมมีกําลังใดมาชวยกําจัดสิ่งเศราหมอง จิตก็จะตกอยูใตอํานาจของสิ่งเศราหมองที่เรียกวา “กิเลส” เมื่อ
นานเขาก็กลายเปนทาสของความเคยชินอันนั้นไป เชน ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความริษยา อาฆาตพยาบาท 

                                         

๒๕คําวา “ความรัก” เปนคําในภาษาไทย ตรงกับคําในพระพุทธศาสนาหลายคํา ซึ่งแบงออกเปน ๓ กลุม คือ กลุมคําที่เปนกุศล
ไดแก เมตตา (ความรักใครปรารถนาจะใหผูอื่นเปนสุข) กรุณา (ความสงสารปรารถนาจะใหผูอื่นพนทุกข) กลุมคําที่เปนฝายอกุศลไดแก 
ราคะ (ความกําหนัดยินดี) ตัณหา (ความทะยานอยาก) สิเนหะ (ความรักใครเยื่อใย) และกลุมคําที่เปนกลางๆ ไดแก ฉันทะ (ความพอใจ) ป
ยะหรือเปมะ (ความรักหรืออารมณที่นารัก) ดูรายละเอียดใน อภ.ิสงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๐๖๕/๒๗๒-๒๗๓, อภ.ิสงฺ. (บาลี) ๓๔/๑๐๖๕/๒๕๑. 

๒๖ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑๓๖. 
๒๗พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๓๘๐. 
๒๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒, (กรุงเทพมหานคร : นานม ีบุคพับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖), 

หนา ๑,๓๓๑. 
๒๙องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๓๙/๓๐๐-๓๐๑.
๓๐พุทธทาสภิกข ุ(เง้ือม อินฺทปฺโ , ทาน ศีล ภาวนา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุขภาพใจ, ๒๕๓๓), หนา ๒๙. 



๘๕๙ 

พวกนี้ลวนเปนสิ่งเศราหมองของจิต เปนของเสียที่เขาสูจิตทําใหจิตเสียปกติภาพไป๓๑ อภัยทานจึงเปนการพัฒนาดาน
คุณภาพของจิต คือ เปนการสรางจิตใจใหดีงาม มีความเมตตา ใหความเปนมิตร และท่ีสําคัญคือเปนจิตใจที่มีจาคะ ในที่นี้
หมายถึง การสละความโกรธ ความอาฆาตเคียดแคนออกจากจิตใจ 

ประมวลความไดวา การปฏิวัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงการปกครอง ใน พ.ศ.๒๔๗๕ ไมมีเหตุการณนองเลือด และการ
เสียชีวิตของประชาชน ก็ดวยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ ที่ทรงเปนนัก
สันติวิธี ไมทรงตองการใหเกิดความรุนแรง ทรงใชกระบวนการทางสันติวิธี ดวยการใหอภัย (Forgiveness) ซึ่งจัดไดวาเปน
พุทธสันติวิธี วิธีหนึ่งที่กอใหเกิดสันติภาพไดอยางยั่งยืน ซึ่งเปนหัวใจของกระบวนการสันติวิธี โดยการใหอภัยนี้มีความหมาย
ในเชิงจิตวิทยา วาดวยการตอบสนองของบุคคลหนึ่งที่มีตออีกบุคคลที่ทําใหเจ็บปวด โดยตั้งใจที่จะละทิ้งความรูสึก การคิด 
และพฤติกรรมทางที่ไมดีตอบุคคลนั้น ๆ และแทนที่ดวยการมีความรูสึก การคิด และพฤติกรรมในทางที่ดีซึ่งเปนสิ่งที่
เกิดข้ึนภายในจิตใจของผูใหอภัย ซึ่งตรงกับคติในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเปนศาสนาแหงสันติภาพ 
 

๓. สรุป 

สันติวิธีเปนวิธีการที่นาจะมีการสูญเสียนอยที่สุด ทั้งระยะสั้นระยะยาว ทั้งรูปธรรมและนามธรรม และหากใช
กระบวนการทางกฎหมายเปนเกณฑในการจําแนกประเภทของกระบวนการทางสันติวิธีก็จะได ๒ ประเภท คือ ประเภท
วิธีที่ไมใชทางกฎหมาย สามารถจําแนกออกไดเปนได ๖ วิธี กลาวคือ การเจรจา การเจรจาไกลเกลี่ย สุนทรียสนทนา การ
ประนีประนอม การมีสวนรวม และการใหอภัย กลาวคือ และประเภทที่ใชวิธีทางกฎหมาย การจัดการความขัดแยงโดยวิธี
ทางกฎหมายนั้น สามารถแบงออกได ๓ วิธี คือ อนุญาโตตุลาการ กระบวนการทางศาล และกระบวนการออกกฎหมาย 
ซึ่งแนวทางในการเลือกใชกระบวนการทางสันติวิธีนี้ยอมขึ้นอยูสภาพการณในแตละสถานการณ รวมถึงองคประกอบทาง
สังคมอ่ืน ๆ ดวย กลาวไดวา กระบวนการทางสันติวิธีซึ่งใชไดผลในที่หนึ่ง ๆ อาจใชไมไดผลในที่อ่ืน ๆ ก็เปนได 

กรณีการปฏิวัติใน พ.ศ.๒๔๗๕ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยใชวิธีการยึดอํานาจ ดวยการปฏิวัติ เพ่ือ
เปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ เปนการ
ปฏิวัติยึดอํานาจทางการปกครองที่ไมมีเหตุการณนองเลือด และการเสียชีวิตของประชาชน ก็ดวยพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ ที่ทรงเปนนักสันติวิธี ไมทรงตองการใหเกิดความรุนแรง ทรงใช
กระบวนการทางสันติวิธี ดวยการใหอภัย (Forgiveness) ซึ่งจัดไดวาเปนพุทธสันติวิธี วิธีหนึ่งที่กอใหเกิดสันติภาพไดอยาง
ยั่งยืน ซึ่งเปนหัวใจของกระบวนการสันติวิธี โดยการใหอภัยนี้มีความหมายในเชิงจิตวิทยา วาดวยการตอบสนองของบุคคล
หนึ่งที่มีตออีกบุคคลที่ทําใหเจ็บปวด โดยตั้งใจที่จะละทิ้งความรูสึก การคิด และพฤติกรรมทางที่ไมดีตอบุคคลนั้นๆ และ
แทนที่ดวยการมีความรูสึก การคิด และพฤติกรรมในทางที่ดีซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผูใหอภัย ซึ่งตรงกับคติ
ในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเปนศาสนาแหงสันติภาพ กลาวไดวา พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ ทรง
ดําเนินการตามกระบวนการแหงสันติวิธีตามหลักการแหงพระพุทธศาสนา จึงสงผลใหไมเกิดเหตุการณนองเลือด
(Bloodless Coup) ขึ้นในสมัยนั้น กลาวคือ “ทรงมีภาวะผูนําแหงสันติภาพแนวพุทธ” นั่นเอง 
 

๔. ขอเสนอแนะ 

สันติวิธีคือเครื่องมือสําหรับจัดการความขัดแยงระหวางบุคคลกับบุคคล หรือกลุมบุคคลกับกลุมบุคคล หรือ
ระหวางรัฐกับรัฐ ซึ่งเปนวิธีการหรือเครื่องมือที่มีความเปนธรรม และตองเปนที่ยอมรับของทั้งสองฝาย จึงสามารถนํามาใช
ในการยุติปญหาขอพิพาทจากความขัดแยงในเรื่องตาง ๆ ได โดยทรรศนะของผูเขียน เห็นวา อภัยทานจัดไดวาเปนพุทธ
สันติวิธี เปนวิธีที่กอใหเกิดสันติภาพไดอยางยั่งยืน หากสังคมไทยปจจุบัน เนนการใหอภัยซึ่งกันและกัน หันมาใหความใส
ใจ สํานึกรู และดําเนินการจัดการกับปญหาตาง ๆ ในลักษณะ “เลิกแลวตอกัน” หรือ “ไมถือโทษโกรธเคืองกัน” เชื่อไดวา 
จะไมเกิดเหตุการณความรุนแรงขึ้นในสังคมได จึงขอเสนอแนะวา ในยามที่สังคมเกิดความขัดแยง และมีแนวโนมเกิดความ
รุนแรง ใหทุกฝายระลึกถึง พุทธสันติวิธีในการบริหารความขัดแยงของลนเกลารัชกาลที่ ๗ เปนแนวทาง 
                                         

๓๑วศิน อินทสระ, วิธีทําจิตใหบริสุทธิ์, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๔๕), หนา ๕๘. 
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องคกรสงฆในสังคมการเมืองรวมสมัย : จุดยืน การปะทะสังสรรค และการประนีประนอม 

 
พระครูอุดมเจติยารักษ (ดนัย นรุตฺตโม/สําแดงเดช) 

สาขาวิชารัฐศาสตร (การเมืองการปกครอง) หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระรูป ตําบลชองสะแก อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

 
บทคัดยอ 
 
  องคกรสงฆในฐานะองคกรทางสังคมและการเมืองรวมสมัย ยังตองยึดพระธรรมวินัยเปนขอบเขตการ
แสดงออกตอสังคม ที่แมวาจะแสดงความเกี่ยวของเชิงการเมืองในบางมิติ เพ่ือใหพระสงฆยืนหยัดอยูไดภายใตการแขงขัน
ทางการเมือง อันจําเปนตองแสดงจุดยืนในนามองคกรทางพระพุทธศาสนา ผานการปะทะสังสรรคกับสถาบันทางสังคม
การเมืองอ่ืน ที่แสดงทาทีตอการบั่นทอนความกาวหนาขององคกรสงฆในทุกมิติ ซึ่งตองอาศัยการยอมรับในความมีอยูของ
พระสงฆในบริบทสังคมรวมสมัย ที่องคกรตางๆ ตองเปดพ้ืนที่ในการประนีประนอมความอยูรอดของทุกสถาบัน ที่มีคุณคา
ตอสังคมการเมืองไทยในปจจุบัน 

 
คําสําคัญ : องคกรสงฆ, สังคมการเมือง, จุดยืน, การปะทะสังสรรค, การประนีประนอม 

 
ABSTRACT  
  Sangkha Organization as a Society and Temporary Politices. Discipline must also Hold a Range 
of Social Expression. Although Expressed in all Relevant Political Dimension, in Order That the 
Ecclesiastic Standing Under Political Competition, Which Essential Stand on Behalf of Religious 
Organization. Through Interact With Other Politically Social Institution. An act to Undermine the Progress 
of Religious Organizations In All Dimensions. This Requires The Recognition of The Existence of The 
Ecclesiastic In The Context of Contemporary Society. The Organizations  Open to Compromise The 
Survival of All The Institutions, Which Has Valuable Social Politics Present in Thailand.  
 
Keyword : sangkha organization, political society,  ideology, interaction, compromise 
 
๑. บทนํา 
  ความเปลี่ยนแปลงที่ถือวาเปนจุดเปลี่ยนสําคัญ ที่ทําใหองคกรสงฆตามพระธรรมวินัยตองถูกลดบทบาทจาก
รูปแบบกระแสหลักไปเปนตัวประกอบ เริ่มมาจากความเปลี่ยนแปลงรัฐประศาสโนบายของผูปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
จากนโยบายรวมศูนยกลางอํานาจของรัฐเขาสูศูนยกลาง ภายใตชื่อ “มณฑลเทศาภิบาล” ในขณะที่มีการออก
พระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับแรก เพ่ือกํากับดูแล และจัดระเบียบการปกครองสงฆใหมทั่วสังฆมณฑล ใหสามารถ
ตอบสนองและเปนผูถายถอดนโยบายและคานิยมที่สวนกลางสรางขึ้นแก (พุทธ) ประชาชน  ทวากฎหมายดังกลาวเปน
จุดเริ่มตนขององคกรสงฆที่เนนอํานาจเปนใหญ และจากการปฏิรูปการศึกษาในสมัยต อมาเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให
พระสงฆเริ่มถูกลดบทบาทจากการเปนผูนําความรูและคนในสังคม ทําใหองคกรสงฆจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให
สามารถรับไดกับสถานการณที่เปลี่ยนไป แตทวาดวยการเนนอํานาจที่มาจากกฎหมายดังกลาว ทําใหองคกรสงฆไดอํานาจ
ที่อนุรักษนิยมและไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทําใหองคกรสงฆชะงักและไมพัฒนาในบางชวงจนตามการศึกษากระแสใหม
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ไมทัน และกลายเปนวาพระสงฆไดถูกลดบทบาทจากผูนําเปนผูตาม ทั้งจากอิทธิพลของความเปลี่ยนแปลงและความชะงัก
งันจนตามไมทันของผูนําองคกรสงฆ 
  การออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี  โดย
พระราชบัญญัติฉบับนี้ แสดงใหเห็นถึงการจัดองคกรปกครองสงฆท่ีเปลี่ยนไปจากในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยโดยชัดเจน 
ซึ่งเริ่มมีหลักการสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตย  และเนนที่ตัวพระธรรมวินัยเปนสําคัญ ซึ่งควรพิจารณาเหตุผลในการ
ที่รัฐจําตองปรับปรุงรูปแบบการปกครองคณะสงฆ ใหสอดคลองกับรูปแบบการปกครองบานเมือง จาก แถลงการณเรื่อง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ ที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกาศเมื่อ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ออกตาม
ความในราชกิจจานุเบกษา ความวา 
    “พระราชบัญญัติฉะบับใหมนี้ ไดถือหลักพระธรรมวินัยเปนขอสําคัญ ดังจะเห็นไดในขอบัญญัติหลาย

มาตรา ที่ไมยอมใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใดใหขัดกับพระธรรมวินัย และถือหลักที่วา การกระทําทุก
อยางจะตองเปนไปในทางรักษาพระวินัยใหเครงครัด” 

  ผลของการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ เห็นไดจากความตื่นตัวของพระสงฆในการมีสวนรวมในการปกครอง
ตามรูปแบบพระราชบัญญัติที่สอดคลองกับพระธรรมวินัย การไดนักวิชาการศาสนาที่มีความรูความสามารถเขามาเปน
ผูบริหารองคกรสงฆ และมีการรื้อฟนความเปนผูนําในดานการศึกษาของสงฆจากการเริ่มดําเนินกิจการมหาวิทยาลัยสงฆ
ทั้งสองแหงขึ้นใหมในชวงนี้ คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในป พ.ศ. ๒๔๘๘ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในป พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่ถูกทอดทิ้งไปในชวงสมัยรัชกาลที่ ๕๑ 

  บทความนี้ตองการศึกษาความเปนองคกรทางการเมืองของคณะสงฆ ที่ซึ่งแสดงจุดยืนทางศาสนาไวชัด แต
ขณะเดียวกันก็ปะทะสังสรรคกับสภาพแวดลอมของการเมืองรวมสมัย อันเปนเหตุตองแสวงหาการประนีประนอมกับ
องคกรการเมืองอ่ืนๆ ในสังคม ฉะนั้นองคกรสงฆตองปรับตัวภายใตจุดยืนที่ประนีประนอมระหวางองคกรการเมืองรวม
สมัย 

  
๒. องคกรสงฆ 
 ๒.๑ สถานะขององคกรสงฆไทยในปจจุบัน 

  การจัดโครงสรางการบริหารและการปกครองคณะสงฆในปจจุบัน เปนไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ การตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ เกิดจากความตองการของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี ที่มุง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองคณะสงฆใหสอดคลองกับนโยบายการปกครองประเทศในขณะนั้น ผูซึ่งนิยมการรวบ
อํานาจการตัดสินใจเด็ดขาดไวกับผูนําที่เขมแข็ง โดยเห็นวาการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่กําหนดใหมีการถวงดุล
อํานาจกันนั้น นํามาซึ่งความลาชาและขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงเห็นวาการแยกอํานาจบัญชาการคณะ
สงฆออกเปน ๓ ทาง คือ สังฆสภาคณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธร ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ เปนระบบ
ที่มีผลบั่นทอนประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการคณะสงฆใหตองประสบอุปสรรคและลาชา เมื่อคณะรัฐมนตรีจึงไดลงมติ
แตงตั้งคณะกรรมการยกรางพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับใหม พ.ศ. ๒๕๐๓ รัฐบาลจึงไดตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้คือ 

            “โดยที่การจัดดําเนินกิจการคณะสงฆ มิใชเปนกิจการอันแบงแยกอํานาจดําเนินการดวยวัตถุประสงค
เพ่ือการถวงดุลอํานาจเชนที่เปนอยูตามกฎหมายในปจจุบัน และโดยระบบเชนวานั้นเปนผลบั่นทอน
ประสิทธิภาพแหงการดําเนินกิจการ จึงสมควรแกไขปรับปรุงเสียใหม ใหสมเด็จพระสังฆราช องคสกล
มหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆทางมหาเถรสมาคมตามอํานาจกฎหมายและพระธรรมวินัย 
ทั้งนี้เพ่ือความเจริญรุงเรืองแหงพระพุทธศาสนา” 

                                         

๑ พระมหาเทวประภาส  วชิรญาณเมธี (มากคลาย). การปฏิรูปโครงสรางคณะสงฆไทย อยาใหเทียนดับที่ปลายอุโมงค?. 
[ออนไลน] http://prachatai.com/journal/๒๐๑๕/๐๓/๕๘๒๙๖๙ (คนวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙). 



๘๖๔ 

  พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ นี้มีผลใชบังคับเปนเวลานานถึง ๓๐ ป จึงมีการแกไขเพ่ิมเติมใน พ.ศ. 
๒๕๓๕ เมื่อรัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติในฐานะรัฐสภา พระราชบัญญัติฉบับหลังนี้เพียงแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดปลีกยอยของพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ ไมมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารและการปกครองคณะสงฆแตอยางใด ความขอนี้ปรากฏชัดเจนอยู
ในเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะ สงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ คือ 

    “โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว สมควรปรับปรุง
บทบัญญัติวาดวยการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช 
การแตงตั้งถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุ อํานาจหนาที่และการปฏิบัติหนาที่ของมหาเถรสมาคม การ
ปกครอง การสละสมณเพศของคณะสงฆและคณะสงฆอ่ืน วัด การดูแลรักษาวัด ทรัพยสินของวัด และศา
สนสมบัติกลาง ตลอดจนปรับปรุงบทกําหนดโทษใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน จึงจําเปนตอง ตรา
พระราชบัญญัตินี้” 

  การใชอํานาจของมหาเถรสมาคมตามที่กําหนดไวใน พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แบงเปน ๓ ดาน คือ  ๑) อํานาจนิติบัญญัติของมหาเถรสมาคม ในฐานะที่ปฏิบัติหนาที่ของสังฆสภา มหาเถรสมาคมจึงมี
อํานาจฝายนิติบัญญัติ ไดแก (๑) ตรากฎมหาเถรสมาคม (๒) ออกขอบังคับมหาเถรสมาคม (๓) วางระเบียบมหาเถร
สมาคม (๔) ออกคําสั่งมหาเถรสมาคม (๕) มีมติมหาเถรสมาคม และ(๖) ออกประกาศมหาเถรสมาคม ๒) อํานาจบริหาร
ของมหาเถรสมาคม มีอํานาจหนาที่ดานการบริหาร ไดแก (๑) จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ (๒) จัดแบงเขตการ
ปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค (๓) จัดตําแหนงผูปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค และ(๔) แตงตั้งและถอดถอนผูปกครอง
คณะสงฆ และ๓) อํานาจตุลาการของมหาเถรสมาคม การพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณหรือคดีความในคณะสงฆซึ่งเดิมเคย
เปนอํานาจหนาที่ของคณะวินัยธร ไดตกเปนอํานาจหนาที่ของมหาเถรสมาคม  โดยแบงอํานาจการพิจารณาวินิจฉัย
อธิกรณ ออกเปน ๓ ชั้น คือ (๑) การพิจารณาชั้นตน เปนอํานาจของเจาอาวาสที่พระภิกษุผูถูกฟองสังกัดอยู ถาผูถูกฟอง
เปนเจาอาวาส วัดหรือเจาคณะ ก็ใหเปนอํานาจของเจาคณะหรือผูปกครองคณะสงฆเหนือขึ้นไป อีกชั้นหนึ่ง (๒) การ
พิจารณาชั้นอุทธรณ เปนอํานาจของคณะผูพิจารณาชั้นอุทธรณ ซึ่งประกอบดวยเจาคณะหรือผูปกครองเหนือชั้นขึ้นไป 
กวาเจาอาวาสหรือเจาคณะผูพิจารณาในชั้นตน และ(๓) การพิจารณาชั้นฎีกา เปนอํานาจของมหาเถรสมาคม คําสั่ง หรือ
คําวินิจฉัยของมหาเถรสมาคมในการลงนิคหกรรมไมวาในกรณีใดใหเปนอันถึงท่ีสุด๒ 

  ๒.๒ หลักประกันองคกรสงฆ 
       ๑) หลักพระวินัย 

       “วินัย” คือ ขนบธรรมเนียม หรือแบบแผนขอบังคับสําหรับเหลาภิกษุ มี ๒ ลักษณะ คือ ประการแรก 
อภิสมาจาริกาสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาอบรมในฝายขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับมารยาท และความประพฤติความ
เปนอยูอันดีงามของพระภิกษุ ใหดีงามมีคุณยิ่งขึ้นไป อันนํามาซึ่งความเคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน และ
ประการที่สุดทาย อาทิพรหมจริยกาสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาอบรมในฝายบทบัญญัติหรือขอปฏิบัติอันเปนเบื้องตน
แหงพรหมจรรย สําหรับปองกันความประพฤติเสียหาย แนวทางแหงพรหมจรรยหมายถึงสิกขาบท ๒๒๗ ขอ ที่มาในพระ
ปาฏิโมกข๓ ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวเปนพุทธอาณา (อํานาจปกครองของพระพุทธเจา หรืออํานาจปกครองฝายพุทธ
จักร) และวางโทษผูลวงละเมิด โดยปรับอาบัติสถานหนักบาง เบาบาง ตามสมควรแกความผิด และใหพระสงฆสวดทุกครึ่ง
เดือน เรียกวา “พระปาฏิโมกข” เมื่อกุลบุตรบรรพชา-อุปสมบทเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา ยอมออกจากสกุลตางๆ กัน 
ทั้งอุปนิสัยใจคอ มรรยาทและความประพฤติยอมไมเหมือนกัน เมื่อมาบรรพชาอุปสมบทถือเพศเปนสมณะแลว ตางคน
ตางประพฤติปฏิบัติขนบธรรมเนียมตามชอบใจเหมือนคฤหัสถไมได เพราะหมูคณะที่ตั้งอยูโดยไมมีอะไรเปนหลัก ยอมไม

                                         

๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. การปกครองคณะสงฆในปจจุบนั. [ออนไลน] 
http://www.mcu.ac.th/site/bud๐๖.php (คนวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙) 

๓ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. พิมพครั้งท่ี ๒๑.  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
ผลิธัมม, ๒๕๕๖). หนา ๕๐๔, ๕๔๓. 



๘๖๕ 

มั่นคงยั่งยืนถาวร พระพุทธเจา พระองคผูเปนธรรมราชา และสังฆบิดร คือ พระบิดาของพระภิกษุสงฆ จึงทรงตั้งวินัย
บัญญัติขึ้นไวเพ่ือเปนปทัฏฐานแบบอยาง สําหรับปรับความประพฤติของเหลาภิกษุใหเปนไปในแนวเดียวกัน และปกครอง
กันตามวินัยบัญญัติ๔ 
      ๒) หลักศีลาจารวัตรของพระสงฆ 
      “เสขิยวัตร” พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงไดจากมารยาทของกษัตริยในราชวงศกบิลพัสดุ โดยปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติม เปนมารยาทอันงดงามของพระภิกษุ๕ ใชยกยองหรือสรรเสริญภิกษุผูมีคุณสมบัติพรอมมูล เปน
ผูมีศีลาจารวัตรงดงาม หรือเปนผูถึงพรอมดวยศีล กลาวคือ เปนผูมีศีลที่บริสุทธิ์ เครงครัดในพระวินัย มีกิริยามารยาท
เรียบรอยงดงาม และปฏิบัติตามธรรมเนียมสงฆเครงครัด๖ พระสงฆจึงเปนผูปฏิบัติชอบตามคําสอน ขององคพระสัมมาสัม
พุทธเจาแลวสอนผูอ่ืนใหกระทําตาม เพ่ือใหไดรับประโยชนสุขตามสมควรแกการปฏิบัติ จึงเปนเหตุใหพระพุทธศาสนา
ดํารงตั้งมั่นยั่งยืนนานมาจนถึงปจจุบัน เมื่อจําแนกตามบทสังฆานุสติคุณของพระสงฆ มี ๙ ประการ๗ คือ 

   (๑) สุปฏิปนโน เปนผูปฏิบัติดีแลว หมายความวา พระสงฆนั้นเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกลมเกลียวเปน
อันหนึ่งอันเดียวกับพระศาสดา ไมปฏิบัติเปนปรปกษขัดตอคําสอนของพระศาสดา 

   (๒) อุชุปฏิปนโน เปนผูปฏิบัติตรงแลว หมายความวา พระสงฆนั้นเปนผูปฏิบัติจริงๆ ไมปฏิบัติลวงโลก 
ประพฤติปฏิบัติตรงๆ ตอพระศาสดาและเพ่ือนพระสงฆดวยกัน 

   (๓) ญายปฏิปนโน เปนผูปฏิบัติเพ่ือญายธรรม หมายความวา พระสงฆนั้นเปนผูปฏิบัติในทางอันจะให
เกิดความรู ปฏิบัติเพื่อธรรมที่ควรรู คือ อริยมรรคมีองค ๘ ปฏิบัติ เพื่อไดความรูธรรม 

   (๔) สามีจิปฏิปนโน เปนผูปฏิบัติสมควร หมายความวา พระสงฆนั้นเปนผูปฏิบัตินานับถือ อันสมควร
ไดรับสามีจิกรรม คือ การแสดงความนอบนอมเคารพนับถือเปนตน จากเหลาคนทุกจําพวก 

   (๕) อาหุเนยโย เปนผูควรแกของคํานับ หมายความวา พระสงฆนั้นเปนผูควรรับวัตถุที่เขานํามาบูชาที่
เรียกวา อาหุนะ (เครื่องสักการบูชา) 
   (๖) ปาหุเนยโย เปนผูควรแกของตอนรับ หมายความวา พระสงฆนั้นเปนผูควรรับของตอนรับที่เรียกวา 
ปาหุนะ (ของตอนรับแขก) ที่เขาจัดไวอยางดี 
   (๗) ทักขิเณยโย เปนผูควรแกของทําบุญ หมายความวา พระสงฆนั้นเปนผูควรรับของทําบุญที่เรียกวา 
ทักขิรา (หรือทักษิณา หมายถึงเครื่องไทยธรรม) มีอาหารและเครื่องนุงหม เปนตน 

   (๘) อัญชลีกรณีโย เปนผูควรทําอัญชลี หมายความวา พระสงฆนั้นเมื่อผูใดผูหนึ่งนําเครื่องสักการะไป
ถวายถึงที่อยู ก็สามารถทําความเลื่อมใสใหเกิดได โดยที่ผูนั้นไมตองมาเสียใจในภายหลังวาไมสมควรคํานับกราบไหว และ
เมื่อทานมาถึงถิ่นที่อาศัยของผูใด ก็เปนแขกท่ีนาตอนรับดวยความยินดีของผูนั้น เพราะเปนผูมาดี หรือผูใดผูหนึ่งยกมือขึ้น
ไหวทาน ทานก็มีความยินดีพรอมที่ทุกคนพอจะไหวไดโดยไมตองกระดากอาย  

   (๙) อนุตตรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ เปนนาบุญที่ยอดเยี่ยมของชาวโลก หมายความวา พระสงฆนั้นเปน
ผูบริสุทธิ์เพราะปฏิบัติดี ทักษิณาทานที่บริจาคแดพระสงฆจึงมีผลานิสงสมาก เปรียบเหมือนแหลงที่นา ซึ่งมีดินดีและไถ
แลว พืชที่หวานหรือที่ปลูกลงไป ยอมเผล็ดผลไพบูลย 
  ดังนั้นพระสงฆจึงเปนนาบุญ ที่บําเพ็ญบุญอยางยอดเยี่ยมดียิ่งของประชาชนชาวโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา 
เพราะอํานาจแหงศีลาจารวัตรนี้ พระสงฆจึงมีคุณคาในตนเหมาะสมกับการเปนผูนําทางจิตวิญญาณอยางแทจริง 
     ๓) หลักกฎหมาย 

                                         

๔ คณาจารยสํานักพิมพเลี่ยงเชียง. วินัยมุข เลม ๑ ฉบับมาตรฐาน ชั้นตรี. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเลี่ยงเชียง, ม.ป.ป.). หนา ๑. 
๕ พระราชภาวนาจารย (หลวงพอทัตตชีโว). ตนบัญญัติมารยาทไทย ตอน บอเกิดของมารยาทไทย.  [ออนไลน] 

http://m.dmc.tv/dhamma/index.php?action=page&id=๒๐๕๔๓ (คนวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙). 
๖ พรธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโร). คําวัด. [ออนไลน] http://xn--๑๒c๐bg๑cdjj๙glw.th/ (คนวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙) 
๗ ขาวสดรายวัน. คุณของพระสงฆ. วันท่ี ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓. ปท่ี ๒๐. ฉบับท่ี ๗๐๘๗. หนา ๒๙. 



๘๖๖ 

      การปฏิรูปกฎหมายวาดวยคณะสงฆนั้นตองมีความสอดคลองกับหลักการที่ถูกตอง โดยหลักการและ
แนวคิดที่จําเปนตอการปฏิรูปกฎหมายวาดวยคณะสงฆนั้น ไดแก หลักการแบงแยกอํานาจรัฐกับศาสนา (Separation of 
religion and state ) หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ หลักการเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
หลักการกระจายอํานาจ หลักการแบงแยกและถวงดุลอํานาจ หลักการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ หลักการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพ และหลักการมีสวนรวม เปนตน นอกจากนั้นตองเอ้ือตอการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของคณะสงฆโดยอิสระ ๘ 
แมในรัฐธรรมนูญไทยหลายฉบับ โดยเฉพาะฉบับราง พ.ศ.๒๕๕๙ ยังระบุไวในหมวด ๒ พระมหากษัตริย มาตรา ๗ 
พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก และที่ระบุไวชัด เจนใน มาตรา ๖๗ รัฐพึงอุปถัมภ
และคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนในการอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาที่ประชาชนชาว
ไทยสวนใหญนับถือมาชานาน รัฐพึงสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาจิตใจและปญญา และตองมีมาตรการและกลไกในการปองกันมิใหมีการบอนทําลายพระพุทธศาสนา
ไมวาในรูปแบบใด และพึงสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนมีสวนรวมในการดําเนินมาตรการหรือกลไกดังกลาวดวย๙ 

  ๒.๓ ทิศทางองคกรสงฆไทยในอนาคต 

  โลกกําลังถูกครอบงําดวยลัทธิบริโภคนิยม อนาคตของพระพุทธศาสนาจะเปนอยางไรทามกลางกระแส
บริโภคนิยมที่เชี่ยวกราก ในประเด็นนี้ทัศนะของทานพุทธทาสภิกขุเรื่อง “พระพุทธศาสนาในโลกอนาคตอันใกล” เปน
ขอคิดอยางดีในการบันทึกดังกลาว เสนอวา “ทิศทาง” หรือภาพตางๆ ที่สามารถเปนไปไดในอนาคตรวม ๙ ประการ ภาพ
มีเลวรายที่สุดคือ พระพุทธศาสนาหมดสิ้นไปจากโลกเพราะเปนอุปสรรค ลาสมัย ขัดขวางความเจริญ ลองลงมาคือ 
พระพุทธศาสนาอยูไดยากในโลกที่หลงจากความเจริญทางวัตถุ ในบรรดาภาพเหลานี้มีอยู ๓ ภาพที่นาพิจารณา คือ ๑) 
โลกคอยๆ เห็นความจําเปนที่จะตองมีพระพุทธศาสนาชวยโลก ๒) พวกเราทําใหโลกมีความพอใจพระพุทธศาสนาได
สําเร็จ และ๓) พระพุทธศาสนาปรับตัวใหกลายเปนวิถีชีวิตไดจนพอใจกันทั้งโลก ฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายยอมปรารถนาจะ
เห็นในอนาคต เมื่อพิจารณาในแงหนึ่งภาพดังกลาวไมใชเรื่องเพอฝนเสียทีเดียวนัก เนื่องจากในปจจุบันมีแนวโนมวา
พระพุทธศาสนาจะเปนที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วทั้งโลกโดยเฉพาะในซีกโลกตะวันตก๑๐ ทวาในสังคมไทยนักวิชาการ
ดานพระพุทธศาสนาสมัยใหมเห็นวา ๑) องคกรสงฆควรจัดตั้งสถาบันจัดการความขัดแยงในทุกจังหวัด ทําหนาที่ระงับขอ
พิพาทดานสิ่งแวดลอม ครอบครัว วัด ชุมชน วัฒนธรรม และดานอ่ืนๆ ที่กอใหเกิดความขัดแยง สวนนักประชาธิปไตยไทย
คาดหวังวา ๒) องคกรสงฆ ตองเขาใจกระบวนการทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ภายใตการศึกษา
อยางเปนหลักสูตร ซึ่งตองรวมมือกับรัฐและเอกชน เพ่ือใชในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับมูลฐานที่ชุมชน และ๓) กรณีที่
พระสงฆบางรูปรวมดําเนินการกับนักการเมืองอยางเปดเผย ยอมเปนประเด็นคําถามถึงความถูกตองเหมาะสม ทั้งนี้
องคกรสงฆควรแตงตั้งพระสงฆกลุมนั้นเปนคณะทํางานตอบคําถามตอสื่อมวลชน ที่เกิดความสงสัยในพฤติกรรมของ
พระสงฆตอการเมือง ดวยหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่ยอมรับกันทั่วไป๑๑    
 

๓. สังคมสงฆในสังคมการเมืองรวมสมัย 
  ๓.๑ ความเปนสมัยใหมในองคกรสงฆ 
     ๑. องคกรสงฆตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

         การจัดองคกรสงฆตาม พ.ร.บ.๒๕๐๕ ประกอบดวย  

                                         

๘ กิตติชัย จงไกรจักร. แนวทางและกระบวนการปฏิรูปกฎหมายวาดวยคณะสงฆ. [ออนไลน] 
http://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=๒๐๑๖ (คนวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙). 

๙ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนญู สาํนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช .... (กรุงเทพฯ : สํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ๒๕๕๙.). หนา ๕,๒๐. 

๑๐ คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ประวัติพระพุทธศาสนา. พิมพครั้งท่ี ๖,  (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หนา ๑๙๗. 

๑๑ พระมหาหรรษา ธมมฺหาโส (นิธิบุณยากร). แนวโนมบทบาทพระสงฆกับการเมืองไทยในสองทศวรรษหนา. 
(พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๗). หนา ๔๕๔-๔๕๖. 



๘๖๗ 

         ๑) สมเด็จพระสังฆราช เปนประมุขสูงสุดแหงคณะสงฆไทย ทรงบัญชาการคณะสงฆและตราพระบัญชา 
โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย พระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม ดํารงตําแหนงประธานกรรมการมหาเถรสมาคม มี
มหาเถรสมาคมเปนคณะบริหารกิจการคณะสงฆทั่งสังฆมณฑล มีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคมออกบังคับ วางระเบียบ
หรือออกคําสั่งโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายและพระธรรมวินัย  
                 ๒) เจาคณะใหญ ๕ คณะ คือ  
                     (๑) เจาคณะใหญหนกลาง (ในเขตภาค ๑, ๒, ๓, ๑๓, ๑๔, ๑๕)  

           (๒) เจาคณะใหญหนเหนือ (ในเขตภาค ๔, ๕, ๖, ๗)  
           (๓) เจาคณะใหญหนตะวันออก (ในเขตภาค ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒)  
           (๔) เจาคณะใหญหนใต (ในเขตภาค ๑๖, ๑๗, ๑๘) และ 
           (๕) เจาคณะใหญธรรมยุติ (เขตปกครองธรรมยุติทุกภาค)  
เจาคณะใหญหนทั้ง ๔ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการคณะสงฆมหานิกาย เจาคณะใหญธรรมยุตเฉพาะคณะสงฆ

ธรรมยุต เพ่ือประโยชนแกการปกครองคณะสงฆที่บัญญัติใหมีเจาคณะสงฆทั้งสองนิกาย ปกครองบังคับบัญชาวัดและ
พระภิกษุสามเณรในนิกายนั้นๆ ทุกสวนทุกชั้น และเพ่ือแบงเบาภาระของมหาเถรสมาคม คณะใหญทั้ง ๕ นี้นับเขาใน
ระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนกลาง  

       ๓) คณะสงฆสวนภูมิภาค ประกอบดวย  
           (๑) ภาค : เจาคณะภาค รองเจาคณะภาค  
           (๒) จังหวัด : เจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด  
           (๓) อําเภอ : เจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ  
           (๔) ตําบล : เจาคณะตําบล รองเจาคณะตําบล และ 
           (๕) วัด : เจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส๑๒  

  ปจจุบันคณะสงฆไทยไดจําลองรูปแบบการปกครองคณะสงฆในสมัยพุทธกาล มาใชบางสวนไดประยุกต
รูปแบบการปกครองของบานเมืองเขามาดวย ทําใหองคกรสงฆในปจจุบันมีความแตกตางจากในสมัยพุทธกาล ขอกําหนด
และบทลงโทษสําหรับพระสงฆที่ทําผิดพระวินัย ไดนํากฎหมายของทางบานเมืองเขามามีสวนในการลงโทษ เพราะคณะ
สงฆไทยมีหลักการบริหารและการจัดการวัดที่สอดคลองกับยุคโลกาภิวัตน  
      ๒. องคกรสงฆตามทฤษฎีองคกรสมัยใหม 
      ทฤษฎีการบริหารองคกรที่นาสนใจผูเขียนใชแนวคิดของ ลูเธอร กูลิค และลินดัล เออรวิค๑๓ (Luther 
Gulick and Lyndal Urwick) เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานแบบ POSDCoRB เพ่ือใหองคกรประสบผลสําเร็จมี ๗ 
ประการ ไดแก 

  แนวทางที่ ๑ P- Planning หมายถึง การวางแผน ไดแก การจัดวางโครงการและแผนงานตางๆ ขึ้นมาไว
ลวงหนา องคกรสงฆตองวางแผนในการเพ่ิมบทบาทคณะสงฆ กําหนดทิศทางที่ตองการบรรลุในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่ง
ตองสรางจากภาระทั้ง ๖ ดาน ใหครอบคลุมทั้งสังคม การเมือง และวัฒนธรรม เปนการบริหารงานองคกรใหบรรลุถึง
วัตถุประสงค และรูถึงประโยชนของ องคกรที่นําไปสูความมั่นคง และไมมีผลกระทบใดๆ ตอองคกร ในที่นี้ก็หมายถึงการมี
แผนงานที่ดี การวางแผนที่วิเคราะหผลกระทบดานตาง ๆ ใหรอบดาน๑๔  

  แนวทางที่ ๒ O-Organizing หมายถึง การจัดองคการ ไดแก การแบงงาน การกําหนดสวนงาน โครงสราง
ขององคการ การกําหนดตําแหนงงานตางๆ พรอมกับอํานาจหนาที่ องคกรสงฆตองจัดองคกรใหมีประสิทธิภาพในทุก

                                         

๑๒ กรมการศาสนา, ๒๕๓๙ อางถึงใน พระครูโพธิสิริวัตร (พยนต พุทฺธสีโล). ศึกษาวิเคราะหการจัดองคกรในพุทธศาสนาเถร
วาท : กรณีศึกษาวัดหนองปาพง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี.  วิทยานิพนธ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). หนา ๖๔. 

๑๓ สมคิด บางโม, องคการและการจัดการ, พิมพครั้งท่ี ๖. (กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน  ๒๕๕๕). หนา ๗๐. 
๑๔ มหาเถรสมาคม .  หลักการบ ริหารงานสมัยใหมกับหลักการบ ริหารงาน เชิ ง พุทธศาสตร . [ออนไลน ] 

http://mahathera.org/detail.php?module=article&id=๗&title=๐๓ (คนวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙) 



๘๖๘ 

กระบวนการ เพ่ือกระตุนใหเกิดการขับเคลื่อนงานในองคกรเชิงระบบ ซึ่งสามารถแขงกับองคกรอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล  
การบริหารจัดการในการรูบุคคล เปรียบเสมือนการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษยที่จะตองมีการพัฒนา และบริหาร
บุคคลในองคกรใหมีความรูความสามารถภักดีตอองคกร สรางความเปนธรรมและเสมอภาคใหแกบุคลากร๑๕ 

  แนวทางที่ ๓ S-Staffing หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคลในองคการ นับตั้งแต การจัดอัตรากําลัง 
การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแตงตั้งบุคคล การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง เงินเดือน การโยกยาย การพัฒนาบุคคลใน
องคการเรื่อยไปจนกระทั่งการใหบุคคลพนจากตําแหนง องคกรสงฆตองบริหารจัดการบุคลากรในองคกรใหมี
ความสามารถในการตอบสนองปญหาสังคมใหลึกซึ้ง กลาวคือในฐานะพระสงฆผูเชียวชาญการแกไขปญหาที่มีระบบการ
ปฏิบัติการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ไดเปนประจักษ เทากับรูจักองคกรที่เราบริหารเปนอยางดีวามีจุดดอย จุดแข็งอยางไร มีขีด
ความสามารถอยางไร และรูจักการปรับปรุงองคกรใหทันตอเหตุการณที่มีผลกระทบ รวมทั้งการบริหาร ความแตกตางที่
จะทําใหองคกรเปนเลิศ มีประสิทธิภาพ และม่ันคงถาวร๑๖ 

  แนวทางที่ ๔ D-Directing หมายถึง การอํานวยงาน ไดแกการทําหนาที่ในการตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ การ
ออกคําสั่ง มอบหมายภารกิจการงานไปใหผูใตบังคับบัญชา หลังจากนั้นตองใชภาวะของการเปนผูนําในการกระตุนจูงใจ
คนใหยอมรับในผูบริหาร องคกรสงฆตองมีระบบการอํานวยงานที่ไมซ้ําซอน ไมขัดแยงกันเชิงระบบ และกระบวนการ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงขอครหา เพ่ือความรวดเร็วในการใชอํานาจแกไขปญหาและตอบสนองตอสถานการณไดทันทวงที ฉะนั้นการ
บริหารจัดการในองคกร ผูบริหารจําเปนตองพิจารณาขอเท็จจริงอยางถูกตอง เพ่ือบรรลุเปาหมายขององคกรใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รูจักการวิเคราะหความจริงที่เกิดขึ้น๑๗ 

  แนวทางที่ ๕ Co- Coordinating หมายถึง การประสานงาน ไดแก การทําหนาที่ในการประสานกิจกรรม
ตางๆ ที่ไดมีการแบงแยกออกไปเปนสวนงานยอยๆ เพ่ือใหทุกภาคสวนสามารถทํางานประสานสอดคลองกัน และมุงไปสู
เปาหมายเดียวกัน  องคกรสงฆตองประสานงานระหวางองคกรใหมีเอกภาพอยางมีประสิทธิภาพกวาที่เปนผล ทั้งนี้เพ่ือ
ผลลัพธที่ควรบรรลุในขณะนั้น ซึ่งเปนสัมพันธที่ดีระหวางองคกรในระยะยาว การบริหารจัดการ จะตองมีความเขาใจถึง
ระยะเวลาที่เหมาะสม การสรางโอกาสขององคกรจะตองพิจารณาถึงสถานการณในเวลานั้น ๆ วา ควรจะดําเนินการ
อยางไร อะไรควรงด อะไรควรกระทํา เวลาใดควรขยายกิจการ หรือชวงเวลาใดที่จะบริหารองคกรใหประสบผลสําเร็จตอ
องคกรมากท่ีสุด๑๘ 

  แนวทางท่ี ๖ R- Reporting หมายถึง การรายงาน ไดแกการทําหนาที่ในการรับฟงรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของบุคคลและหนวยงานที่เปนผูใตบังคับบัญชาไดรายงานมา การรายงานถือเปนมาตรการในการตรวจสอบและควบคุม
งานดวย องคกรสงฆตองรายงานการปฏิบัติตอหนวยงานระดับสูงและตอสาธารณะชน  องคกรสงฆตองมีการรายงาน
ความกาวหนาการปฏิบัติงานตอคณะสงฆ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือความเขาใจถูกตองรวมกัน ฉะนั้นการบริหารจัดการ
จําเปนตองปฏิสัมพันธกับองคกรตาง ๆ ทั้งที่เปนพันธมิตร และคูแขงขัน การสรางสรรคหรือการประสานงานกับชุมชน 
หรือกลุมบุคคลที่มีผลตอองคกร ซึ่งคือการเขาถึง เขาใจ และพัฒนา เปนการบริหารจัดการที่สรางความสัมพันธดวยเมตตา
ตอสังคม๑๙ 

  แนวทางที่ ๗ B- Budgeting หมายถึง การงบประมาณ ไดแก หนาที่ที่เกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ การ
จัดทําบัญชีการใชจายเงินและการตรวจสอบควบคุมดานการเงิน การบัญชีของหนวยงานนั่นเอง องคกรสงฆมีการบริหาร
งบประมาณอยางโปรงใสตอสาธารณชน (ชาวบาน) ซึ่งแสดงใหเห็นความตั้งใจจริงในการใชจายอยางคุมคา เหมาะสมกับ
ทุกแผนงานที่คณะสงฆคาดหวังและปฏิบัติจริง การบริหารการเงิน หรือการขยายกิจการ ตองพิจารณาใหรูจักประมาณใน

                                         

๑๕ เรื่องเดียวกัน. มหาเถรสมาคม. 
๑๖ เรื่องเดียวกัน. มหาเถรสมาคม.  
๑๗ เรื่องเดียวกัน. มหาเถรสมาคม.  
๑๘ มหาเถรสมาคม .  หลักการบ ริหารงานสมัยใหมกับหลักการบ ริหารงาน เชิ ง พุทธศาสตร .  [ออนไลน ] 

http://mahathera.org/detail.php?module=article&id=๗&title=๐๓ (คนวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
๑๙ เรื่องเดียวกัน. มหาเถรสมาคม. 



๘๖๙ 

ความเพียงพอขององคกร ขีดความสามารถขององคกร ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยในองคกร รวมทั้งการแขงขั้น
ที่รอบคอบและรูจักประมาณขีดความสามารถขององคกร๒๐ 

  ๓.๒ ความสัมพันธระหวางองคกรสงฆกับขององคกรรัฐและเอกชน 

       ๑. ความสัมพันธระหวางองคกรสงฆกับองคกรรัฐ 

      ความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับรัฐไมวาจะเปนสมัยพุทธกาลหรือสมัยปจจุบัน มีความสัมพันธที่
เห็นไดชัดเจนที่สุดและเปนประเด็นหลัก คือ ๑) ความสัมพันธระหวางศาสดาหรือองคแทนศาสดากับรัฐ ๒) ความสัมพันธ
ระหวางศาสนธรรมกับรัฐ ๓) ความสัมพันธระหวางศาสนบุคคลกับรัฐ ๔) ความสัมพันธระหวางศาสนพิธีและศาสน
ประเพณี และ๕) ความสัมพันธระหวางศาสนวัตถุกับรัฐ เห็นไดวาความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับรัฐจึงเปน
การศึกษาครอบคลุมทุกกลไลเชิงองคกร ทวาหากศาสนาปราศจากการอุปถัมภบํารุงเอาใจใสจากรัฐ ก็มิอาจนําหลักธรรม
เขาไปสูกลไก ของรัฐไดอยางสะดวก รัฐที่ปราศจากหลักธรรมทางศาสนาเปนคูมือบริหาร มิอาจนํารัฐไปสูเปาหมายและ
ความสงบสุขแหงรัฐได จึงเปนการสมควรที่ศาสนจักรและอาณาจักรจะตองรวมมือเพ่ือกําหนดเปาหมายในสังคมไทย เพ่ือ
ความสงบสุขแหงรัฐและความม่ันคงแหงพระพุทธศาสนาและสันติภาพโลก๒๑ 
       ๒. ความสัมพันธระหวางองคกรสงฆกับองคกรเอกชน 

       แนวคิด “White Ocean Strategy กลยุทธนานน้ําสีขาว” เปนฐานในการทําธุรกิจอยางยั่งยืน หาก
ผูบริหารและองคกรมีความยึดมั่นอยูบนคุณงามความดี ศีลธรรม และปรับมุมมองจากท่ีคอยตักตวงผลประโยชนจากสังคม 
มาเปนการชวยเหลือ แบงปน และเปนสวนหนึ่งของสวนรวม โดยคํานึงถึงประโยชนสุขบนความสมดุล ๔ ดาน ไดแก ๑) 
People คือ สังคม ประชาชน และกลุมเปาหมายทุกภาคสวน ๒) Planet คือ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมทั้งกายภาพ
และจิตภาพ ๓) Profit คือ กําไรที่เหมาะสมและแบงปนกับสวนรวม และ๔) Passion คือ ความมุงมั่นศรัทธาในการทํางาน
ขับเคลื่อนเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมใหดีขึ้น เปนแรงขับเคลื่อนในการบริหารงานทุกภาคสวน ตั้งแตพันธกิจ วิสัยทัศน 
นโยบาย การผลิต การบริหาร การตลาด การสื่อสาร การบริหารงานบุคคล ฯลฯ นับจากวันกอเกิดองคกรๆ ก็จะสามารถ
ตอบสนองทั้งสินคาและคุณธรรมแกผูบริโภคไดอยางทั่วถึงและทรงคุณคา๒๒ 
 

  ๓.๓ กฎหมาย : ทางออกของสังคมการเมืองสมัยใหม 
  หลักนิติธรรมเปนหลักสําคัญในระบอบประชาธิปไตย แมวาหลักนิติธรรมจะมีความหมายคือหลักพ้ืนฐานแหง
กฎหมาย โดยที่กฎหมายหรือกระบวนการทางยุติธรรมจะขัดแยงตอหลักนิติธรรมไมได แตทั้งนี้ไมไดหมายความวาหลักนิติ
ธรรมจะจํากัดอยูแตในแงการออกหรือแกไขกฎหมาย การบังคับใชกฎหมายหรือกระบวนยุติธรรมเทานั้น แตหลักนิติธรรม
ยังเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในมิติอ่ืนๆ อีกหลายดาน ซึ่งอาจสรางปญหาที่ไมตั้งใจใหสังคม เชน ความ
เหลื่อมล้ําในสังคมระหวางองคกรของรัฐกับเอกชน ขาราชการกับประชาชน คนรวยกับคนจน ผูเขาถึงโอกาสกับผูดวย
โอกาส ดังนั้นสังคมไทยจึงไมควรพิจารณาหลักนิติธรรมเฉพาะในแงหลักพ้ืนฐานแหงกฎหมายเพียงมิติเดียว แตควร
พิจารณาหลักนิติธรรมใหเชื่อมโยงกับมิติอ่ืน ทั้งดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคม และสิทธิมนุษยชนเพ่ือให
ระบอบประชาธิปไตยของไทยมีการพัฒนาไปอยางครอบคลุมในทุกองคกรที่มีพลังขับเคลื่อนสังคมไทย๒๓ 
  ๓.๔ พื้นที่ใหมขององคกรสงฆในสังคมการเมือง 
  หากการเมืองตั้งอยูบนความสัมพันธเชิงองคกรการเมือง ยอมเปนหลักประกันไดวา พระสงฆสามารถที่เขาไป
เกี่ยวของ และสัมพันธกันโดยไมสูญเสียหลักของธรรมวินัย เพราะเกณฑในการตัดสินทางธรรมวินัยเปดพ้ืนที่ใหพระสงฆได
เขาไปเกี่ยวของกับการเมืองในเชิงบวก ทั้งเปน “การเมืองสีขาว” หรือเปน “การเมืองแหงความเมตตากรุณา” หลักการที่
เขามารองรับการพัฒนาบทบาทของพระสงฆรวมกับการเมืองสีขาว และการเมืองแหงความเมตตากรุณานั้น ประกอบไป
ดวยหลักทิศ ๖ ที่เปดพ้ืนที่ใหพระสงฆสามารถใหคําแนะนํา และชี้แจงขอกังวล รวมไปถึงความหวงใยของพระสงฆและ

                                         

๒๐ เรื่องเดียวกัน. มหาเถรสมาคม. 
๒๑วชิรวัชร งามละมอม. ความรวมมือระหวางวัดกับรัฐในการการพัฒนาสังคม. สถาบัน TDRM, ม.ป.ป.หนา ๒. 
๒๒ ดนัย จันทรเจาฉาย. White Ocean Strategy กลยุทธนานนาสีขาว. (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพดีเอ็มจี, ๒๕๕๕). ม.ป.น. 
๒๓ สิทธิพร ประวัติรุงเรือง. หลักนิติธรรมกับสังคมไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี. ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒๑ เดือน

มกราคม – เมษายน ๒๕๕๙ : หนา ๑๒๔. 



๘๗๐ 

พลเมืองตอผูนําทางการเมืองได ทั้งนี้ใหมุงประโยชนทั้ง ๓ ประการ คือ ประโยชนชุมชนของตน ของญาติ และเพ่ือ
ประโยชนแกชาวโลก โดยทรงย้ําเตือนใหพระสงฆเที่ยวจาริกไปเพ่ือเกื้อกูล ความสุข และเพ่ืออนุเคราะหชาวโลก  ฉะนั้น
องคกรสงฆกับการเมืองเชิงบวก จึงมีความหมายในในฐานะองคกรที่ใหพระสงฆมีปฏิสัมพันธกับแวดวงการเมืองไดอยางมี
คุณคาใน ๒ ลักษณะไดแก  

     ๑) การเมืองในฐานะที่เปนเปาหมาย (Politics as a Goal) เปนการใหคาตอการเมืองในฐานะเปนงานของรัฐ 
หรืองานของแผนดินที่ดําเนินการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือความสงบ สันติสุข และอยูดวยกันอยางเรียบรอย มี
การเคารพในกฎกติกา ความแตกตาง และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เนนเสรีภาพ เสมอภาพ และภราดรภาพ ใชหลักสันติ
วิธีในการแกไขปญหา รวมไปถึงการมีจิตสํานึกสาธารณะ และรับผิดชอบตอตัวเองและสังคม 
       ๒) การเมืองในฐานะที่เปนเครื่องมือ (Politics as a Tool) จะมุงเนนการจัดการหรือการกระทําใหคนหมู
มากอยูดวยกันโดยไมตองใชอาชญา การแสวงหาความยุติธรรม การสรางโอกาส และการแบงปนผลประโยชนและความ
ตองการอยางท่ัวถึง เทาเทียม และเท่ียงธรรม และเปนการเมืองที่อยูบนฐานของศีลธรรม นําหลักธรรมมาเปนเครื่องมือใน
การสรางภูมิคุมกัน หลอหลอม และเสริมสรางพลเมืองกับนักการเมือง แทนที่จะใชการเมืองไปเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาอํานาจ และผลประโยชนเพื่อพวกพอง และกลุมการเมืองของตน รวมไปถึงการไมใชการเมืองเปนเครื่องมือในการ
แข็งขันโดยใชวัตถุนิยม และบริโภคนิยมเปนแรงจูงใจของพลเมืองโดยไมตระหนักรูถึงผลเสียที่จะตามมาในระยะยาว๒๔ 
 
  ๓.๕ การประนีประนอมและการปรองดอง: เอกภาพระหวางองคกร 

  ความขัดแยงเปนปรากฏการณทางธรรมชาติของมนุษยที่เกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได  เมื่อบุคคลมีเปาหมาย 
หรือจุดมุงหมายที่แตกตางกัน และความแตกตางเหลานี้จะกอใหเกิดเปนความขัดแยงตอมาภายหลัง   ความขัดแยงใน
สังคมมีตั้งแตหนวยเล็กคือครอบครัว หนวยงาน ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับระหวางประเทศความขัดแยงในสังคมหรือ
องคกรนั้นเปนสิ่งที่ตองมี ในสังคมและองคกรที่บริหารงานในระบอบประชาธิปไตย ความขัดแยงในดานความคิดกอใหเกิด
ความเจริญกับองคกรและประเทศชาติอยางมาก ความขัดแยงเมื่อถึงจุดสรุปก็จะนําไปสูความสรางสรรคใหกับองคกร๒๕ 
คณะสงฆในฐานะเปนผูนําทางศาสนาที่มีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาวิกฤตของชาติมาโดยตลอด มีบทบาทเสริมสราง
ความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ สงเสริมบทบาทภาคคณะสงฆ องคการทางศาสนานํามิติทางศาสนามาแกไข
ปญหาวิกฤติของชาติ และสนับสนุนกระบวนการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติดวยมิติทางศาสนา 
กรมการศาสนาไดนําขอเสนอของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ในคราวประชุมเม่ือวันจันทรที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เพ่ือกําหนดแผนการดําเนินงานเปน ๓ ลักษณะ คือ ๑) สงเสริมบทบาทภาคคณะสงฆ องคการทางศาสนาในการรวมกับ
องคกรเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมนํามิติทางศาสนามาแกไขปญหาวิกฤติของชาติ ๒) พัฒนา
กลไกขับเคลื่อนกระบวนการสรางความปรองดองสมานฉันท เพ่ือสรางคานิยมและจิตสํานึกใหคนไทยมีความปรองดอง
สมานฉันท และ๓) พัฒนาระบบการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการสรางความปรองดองสมานฉันท๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

๒๔ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). แนวโนมบทบาทพระสงฆกับการเมืองไทยในสองทศวรรษหนา. 
(พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). หนา ๔๓๗-๔๓๙. 

๒๕ ยุทธนา พรหมณี. ทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษยของผูนํา: การแกไขความขัดแยง. ม.ป.พ. : หนา ๑. 
๒๖ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. แนวทางการดําเนินงานโครงการสรางความปรองดองของคนในชาติดวยมิติ

ศาสนา. ม.ป.พ.: ๒๕๕๗. หนา ๕, ๙. 



๘๗๑ 

องคกรสงฆกับสังคมการเมืองรวมสมัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    ภาพที่ ๑ องคกรสงฆกับสังคมการเมืองรวมสมัย 

 

๔. สรุป 

  องคกรสงฆในสังคมไทยปจจุบัน ยังคงความเปนเอกภาพภายใตบทบัญญัติ แหงพระธรรมวินัย กฎหมาย 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ คําสั่ง ประกาศ กฎ และระเบียบอ่ืนๆ ที่กํากับดูแลคณะสงฆ ที่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของความเปนสาวกผูรูตาม ดวยวัตรปฏิบัติที่สุขุมออนโยน เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพในภารกิจของคณะ
สงฆ ซึ่งชวยใหคณะสงฆมีบทบาทชัดเจนในสังคมมากขึ้น อันเกี่ยวของกับการเมือง วัฒนธรรม ความขัดแยง และ
สัญลักษณความสัมพันธระหวางประเทศเชิงศาสนา ที่ซึ่งพระครูโพธิสิริวัตร (พยนต พุทฺธสีโล) (๒๕๕๕: ๖๔)๒๗ ไดศึกษา
เรื่อง “ศึกษาวิเคราะหการจัดองคกรในพุทธศาสนาเถรวาท : กรณีศึกษาวัดหนองปาพง อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี” ซึ่งสรุปความไววา หลักการของพระพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ ปญญา การสรางสรรคปญญาเพ่ืออนาคต
ของมนุษยชาติ พระสงฆกับการรูเทาทันสังคม สภาพปญหาสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน การเผยแผธรรมะในยุคขอมูล
ขาวสาร สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแผพระศาสนา การบริหารจัดการวัดใหเปนศูนยกลางชุมชน การพัฒนาวัด
ใหเปนศูนยกลางชุมชน การจัดวัดใหเปนอุทยานการศึกษา ประสบการณเกี่ยวกับการพัฒนาวัด การพัฒนาวัดแบบพัฒนา
ในธรรมจักร การนําพระสงฆ (วัด) มาเปนหลักในการแกปญหา นํากฎหมายที่พระสงฆควรทราบ มาประกอบการประพฤติ
ที่แสดงออกในความสัมพันธกับสังคมสังคมรวมสมัย 

   หลังจากที่คณะสงฆอยูภายใตพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ การกระทําของพระสงฆก็
อยูในกํากับของผูมีอํานาจมากยิ่งขึ้น พระสงฆเขาสูระบบการทํางานแบบกระจายอํานาจตามลําดับขั้ น กอใหเกิดระบบ
คําสั่งที่มีขั้นตอนซึ่งอาจดอยประสิทธิภาพในบางประเด็น เชน การติดตอประสานงาน ระเบียบปฏิบัติงานตามข้ันตอน การ
เกี่ยวพันธกับองคการเมือง แตบางประเด็นกลับเพ่ิมบทบาท เชน การขยายเครือขายในการทํางานรวมกันทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน ที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานมีความรวมสมัยมากขึ้น อันสงผลตออนาคตซึ่งอาจตองเกี่ยวของ
กับการเมืองและความรับผิดทางสังคม ในฐานะสมาชิกกลุมหนึ่งที่ภาครัฐมิอาจมองขามความสามารถได สอดคลองกับ
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (๒๕๕๗: ๔๓๓)๒๘ ไดทําการศึกษาเรื่อง “แนวโนมบทบาทพระสงฆกับการเมืองไทยในสอง

                                         

๒๗ พระครูโพธสิิริวัตร (พยนต พุทฺธสีโล). ศึกษาวิเคราะหการจัดองคกรในพุทธศาสนาเถรวาท : กรณีศึกษาวัดหนองปาพง 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕). หนา ๖๔. 

๒๘ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). แนวโนมบทบาทพระสงฆกับการเมืองไทยในสองทศวรรษหนา.
(พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). หนา ๔๓๓. 
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๘๗๒ 

ทศวรรษหนา (๒๕๕๖-๒๕๗๖)” พบวา บทบาทพระสงฆกับการเมืองในสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไดสะทอน
บทบาทที่สัมพันธกับการเมืองในหลายมิติ ประกอบดวย ๑) บทบาทในการเปนที่ปรึกษา ๒) บทบาทในการสนับสนุน
กระบวนการสรางสันติภาพ  ๓) บทบาทในการชี้แนะและชี้นําผูนําทางการเมือง ๔) บทบาทในการชวยเหลือกิจการ
บานเมือง ๕) บทบาทในการสนองตอบตอนโยบายแหงรัฐ ๖) บทบาทในการดื้อแพงตออํานาจรัฐ ๗) บทบาทในการ
ประทวงรัฐเพ่ือเรียกรอง ๘) บทบาทในการสนับสนุนพรรคการเมือง ๙) บทบาทในการลงสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทนฯ 
  

  ทศวรรษที่ ๒๑ สถาบันทางสังคมที่มีตัวตนในทุกองคกร ตองรับผิดชอบตอความกาวหนาหรือความเสื่อมถอย
ของสังคมการเมือง ในหนาที่ที่ตนตองรับผิดชอบรวมกัน องคกรสงฆมีหนาสั่งสอนความสุขทั้งดานจิตใจและกายภาพแก
บุคคลทั่วไป ทวาองคกรตางๆ กลับเปนบอเกิดของปญหา แมแตองคกรสงฆซ่ึงมีปญหาภายในดานการบริหารจัดการบุคคล 
ทั้งยังประสบปญหากับองคกรของรัฐตอการปฏิบัติงานของคณะสงฆ  ทั้งที่เปนระเบียบปฏิบัติ และการปฏิบัติในประเด็น
นั้นๆ ไมสอดคลองกัน ทั้งนี้พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) (๒๕๕๗: ๑๙๗)๒๙ ไดสรุปงานวิจัยเรื่อง “กลยุทธการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑” พบขอความสําคัญตอนหนึ่งวา รูปแบบแนวคิดและวิธีการในการปกครองคณะสงฆถือวามี
สวนสําคัญในการบริหารจัดการใหองคกรคณะสงฆใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูที่จะเปนผูนําในการปกครองคณะ
สงฆในยุคปจจุบัน ตองเปนผูที่มีวิสัยทัศน มีความรู ความสามารถ และเปนผูเพียบพรอมดวยจริยาวัตรขอปฏิบัติ ซึ่งเปนที่
ยอมรับของคณะสงฆและประชาชนในชุมชนและสังคมไทย 

  อยางไรก็ตามการแสวงหาทางออกรวมกันในการแกไขความขัดแยงระหวางองคกร ซึ่งคาดวาเปนทางออกที่ดี
สําคัญทุกฝายในสังคมไทย โดยเฉพาะองคกรสงฆ ทุกฝายตองใหความสําคัญในการรักษาตนแบบหลักหนึ่งของสังคมไทย 
เพ่ือใหพระสงฆใชวัตรปฏิบัติใหสอดคลองกับสังคมการเมืองยุคใหม ที่ตองไดรับการยอมรับจากองคของรัฐและเอกชน ไม
ลดบทบาทพระสงฆใหสูญหาย บทบาทที่ปรึกษาทางการเมือง นักพัฒนาสังคม นักสงเสริมการศึกษาเชิงประนีประนอม 
เพราะเปนบทบาทที่เคยดําเนินการแลวในอดีต กระทั่งสังคมการเมืองไทยเข็มแข็งและยืนหยัดไดสถานการณการเมืองที่
เลวรายในอดีต ซึ่งสอดคลองกับพระมหาอนุชา สิริวณฺโณ  (พละกุล) (๒๕๕๖: ๑๘๓)๓๐ ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษา
พระสงฆกับการพัฒนาทองถิ่น : กรณีศึกษาวัดเทพปูรณาราม ตําบลทาพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน.” ผล
การศึกษาตอนหนึ่งไดกลาวถึงความสัมพันธขององคกรสงฆกับองคกรอ่ืนๆ ไววา หากพระสงฆจําตองปรับบทบาทตามสมัย 
จําเปนอยางยิ่งที่ตองปรับใน ๓ ดาน คือ ๑) ระดับบุคคล ตองศึกษาหลักธรรมใหครอบคลุม  โดยที่ไมละเลยในความสําคัญ
ของศาสตรสมัยใหม  ซึ่งตองศึกษาในแตละแขนงและสามารถขยายความไดอยางสอดคลองอิงอาศัยกับหลักการทาง
พระพุทธศาสนาไดอยางนาสนใจ  ทั้งนี้ไมควรปฏิเสธระบบเหตุผลที่ใชเขาถึงความรูตางๆ  เพราะถือวาเปนสิ่งที่ชาวโลกให
การยอมรับ ซึ่งก็คือความเปนนักวิจัยทางสังคมที่ขอมูลจริงมักเกิดขึ้นจากปรากฏการณตางๆ ทางสังคม อันจะเปนการรวม
เสนอทางออกแนวใหมที่มีอิทธิพลทางความคิดตอสังคมไทย  เพราะเสนอทางออกดวยวิธีการอยางมีระบบ ๒) ระดับ
องคกร วัดตองดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในวัดใหเปนที่สัปปายะ พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตางๆ  ของวัดใหทันสมัย จัดตั้งองคกรยอยในวัดเพ่ือบริการประชาชนผูเดือดรอนใหครอบคลุม ปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาของคณะสงฆใหเทาทันสังคม โดยทุกศาสตรสาขาตองยึดถือหลักไตรสิกขา ตองลดพุทธพาณิชยเชิงไสยศาสตร 
ตองใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีมใหมีมีประสิทธิภาพ  สมาชิกทุกรูปตองมีความเปนมืออาชีพรอบรูในวิธีการ
ถายทอดองคความรู และ3) ระดับชุมชน ดานเศรษฐกิจ และดานคุณภาพชีวิต ควรเปนตัวแบบที่ดีที่ถูกตองของการเปนผู
มักนอยไมสะสมวัตถุสิ่งของ สงเสริมความรู สรรคสรางอาชีพ ดํารงภูมิปญญาทองถิ่น บํารุงสาธารณะประโยชน  นํา
หลักธรรมมาอธิบายปรับใชใหสอดคลองกับการพัฒนา แตไมควรเลือกขางทางการเมือง หากแตควรสงเสริมดานการเปน
พลเมืองที่ถูกตองตามสิทธิหนาที่ขั้นพ้ืนฐาน ชี้ใหเห็นถึงคุณและโทษของลัทธิทุนนิยมและบริโภคนิยม  
                                         

๒๙ พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร). กลยุทธการปกครองคณะสงฆภาค ๑. ดุษฎีนิพนธสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๓๐ พระมหาอนุชา  สิริวณฺโณ  (พละกุล). การศึกษาพระสงฆกับการพัฒนาทองถิ่น : กรณีศึกษาวัดเทพ
ปูรณาราม ตําบลทาพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการ
พัฒนาสังคม (คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๖). หนา ๑๘๓. 
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สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค 

 
บทคัดยอ 

พระพุทธศาสนาใหความสําคัญเกี่ยวกับตัวผูบริหารหรือผูนําในการบริหารนี้มากโดยมีคําสอนที่พูดเกี่ยวกับ
ลักษณะของผูนําดังที่ปรากฏอยูใน ทุติยปาปณิกสูตร  วา ผูนํา จะตองประกอบดวยลักษณะ ดังนี้คือ ๑) จักขุมา คือ เปนผู
มีวิสัยทัศนที่กวางไกล มองดูสภาพเหตุการณออก และจะวางแผนเตรียมรับ หรือ รุกไดอยางไร  ๒) วิธุโร คือ เปนผูชํานาญ
ในงาน รูจักวิธีการไมบกพรองในหนาที่ที่ตนไดรับผิดชอบ ๓) นิสสยสัมปนโน คือ เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดี และไดรับความ
เชื่อถือจากผูอื่น 

พระพุทธศาสนามีหลักธรรมสําหรับประยุกตกับการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารการศึกษามืออาชีพ
มากมาย  การนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชเพ่ือสงเสริมพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารการศึกษาใหมี
บารมีเปนที่เคารพศรัทธายอมรับจากประชาชนหรือลูกนองผูอยูใตบังคับบัญชานั้นเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งซึ่งเปนการ
สงเสริมใหผูนํามีคุณลักษณะของภาวะผูนําของผูบริหารการศึกษาที่ดี หรือมรรควิถีที่จะเปนผูนําที่ดีเพ่ือใชสําหรับเปน
แนวทางที่จะนําไปปฏิบัติในการสงเสริมพัฒนาผูนําใหมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่นํามา
ประยุกตใชสําหรับภาวะผูนําของผูบริหารการศึกษามีมากมาย ทีสําคัญคือ หลักธรรมที่เก่ียวของกับการครองตน ครองคน 
และครองงานเชนสัปปุริสธรรม ๗ ราชสังคหวัตถุและพรหมวิหาร ๔  หลักอิทธิบาท ๔ 
คําสําคัญ : ภาวะผูนําเชิงพุทธ, ผูบริหารการศึกษามืออาชีพ 
 
Abstract 

Buddhism see director or administration leader as important and as we can see from a 
teaching mentioning characteristics of the leader in Dhutiyajpapanikasuttra (Secondary qualities of 
successful businessman)that leader must possess of 1)  Chakkhuma (Conceptual skill) means a person 
with wide extended vision, has situational awareness and know how to deal with current situation. 2) 
Vithuro (Technical skill) means a work expert, recognize means and responsible for his assigned mission. 
3)  Nissayasampunno (Human relationship skill) means a person with interpersonal skill and trusted by 
others. 

Buddhism has various dharma principles to apply with leadership development  in 
professional education director. The application of Buddhism dharma principles to promote leadership 
of educational director to be influential, respectful and recognized among  public or his subordinates 
is essential as this will foster leadership characteristics of decent educational director to the leader or 
Makvithi (Easy Path) to be a good leader as an approach to develop and promote moral in leader. Many 
dharma principles are applied in leadership of educational director and mostly are dharma related with 
self-behave, people governing and work directing such as Sappurisa 7 (7 virtuous qualities), 
Rajasankkhavathu (ruler's bases of sympathy), Brahmavihara 4 (sublime states of mind) and Iddhipada 
4 (path of accomplishment). 
Keywords : Buddhist leadership, professional education director 
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๑. บทนํา 
ในการบริหารจัดการองคการ โดยเฉพาะหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานั้น   ปจจัยหนึ่งที่จะทําให

ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานภายในองคการ คือ การมีผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในการบริหาร  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีภาวะผูนําของผูบริหารที่จะสามารถนําพาองคการใหมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่ปฏิบัติงาน
เพ่ือมุงไปสูเปาหมายที่ตั้งไวรวมกันได ภาวะผูนําเปรียบเสมือนอาวุธประจํากายของผูบริหารและผูนําที่เปนนักบริหารมือ
อาชีพ ที่จะสามารถสรางอํานาจชักนําและมีอิทธิพลไดเหนือผูอ่ืน ตัวชี้วัดการนําของผูบริหารจัดการที่ไดชื่อวามืออาชีพ 
คือผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงานภาวะผูนําจึงเปนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงาน๑ 

พระพุทธศาสนาใหความสําคัญเกี่ยวกับตัวผูบริหารหรือผูนําในการบริหารนี้มากโดยมีคําสอนที่พูดเกี่ยวกับ
ลักษณะของผูนําดังที่ปรากฏอยูใน ทุติยปาปณิกสูตร๒ วา ผูนํา จะตองประกอบดวยลักษณะ ดังนี้คือ๑) จักขุมา คือ เปนผู
มีวิสัยทัศนที่กวางไกล มองดูสภาพเหตุการณออก และจะวางแผนเตรียมรับ หรือ รุกไดอยางไร ๒)วิธุโร คือ เปนผูชํานาญ
ในงาน รูจักวิธีการไมบกพรองในหนาที่ที่ตนไดรับผิดชอบ ๓) นิสสยสัมปนโน คือ เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดี และไดรับความ
เชื่อถือจากผูอ่ืนแสดงใหเห็นวา การเปนผูนํานั้นจะตองเปนผูประกอบดวยปญญา คือ มีหูมีตาไว และกวางไกลสามารถ
จําแนกบุคคล และเหตุการณออกวาเปนอยางไร ซึ่งจะทําใหผูนํามีประสบการณมีความชํานาญในการปกครองเขาใจบุคคล
หรือผูใตบังคับบัญชาไดเปนอยางดี ซึ่งจะทําใหมีผูสนับสนุนมากข้ึน 

 

๒. ความสําคัญของภาวะผูนําเชิงพุทธ 
ภาวะผูนํา เปนความรูความสามารถของบุคคลที่เปนผูนํา ในการปกครองบริหารหรือบันดาลใจโนมนาวความ

คิดเห็นและพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนที่อยูภายใตการปกครองบริหารใหเกิดความเชื่อมั่นตอผูนํา และสนับสนุนสงเสริม
บุคคลที่มีความปรารถนาจะทํางาน ใหสามารถทํางานจนประสบผลสําเร็จตามนโยบายเปาหมายแผนที่กลุม หนวยงาน 
หรือองคการวางไวรวมกัน ซึ่งภาวะผูนํา นั้น มีนักบริหารนักวิชาการไดใหความหมายมากมายดังนี้  

เทพพนมเมืองแมนและคณะ๓ไดกลาว ภาวะผูนํา หมายถึงกระบวนการของการมีอํานาจอิทธิพลตอกิจกรรม
ของบุคคลหรือของกลุมเพื่อบรรลุถึงจุดมุงหมายที่กําหนดขึ้นไวในสถานการณหนึ่งๆ 

เทอรรี (Terry)อธิบายวาผูนํา คือ ผูที่ทากิจกรรมที่มีอิทธิพลตอบุคคลอ่ืนใหเกิด ความกระตือรือรนอยาง
จริงใจ เพ่ือจุดมุงหมายของกลุมคูนตซ๔ และโดนเนลล (Koontz and Donnell) อธิบายวา ผูนํา หมายถึงผูมีอิทธิพลทําให
บุคคลอื่นปฏิบัติตามในอันที่จะบรรลุถึงจุดประสงครวมกัน การเปนผูนําเปนวิธีการ (Means) ของการสั่งการเพื่อใหกลุมได
บรรลุจุดประสงคแตขณะเดียวกัน ผูนําก็ไมเสียเอกลักษณเฉพาะตัวของตนเอง๕ 

ฮาลพิน  (Halpin)๖ ไดใหความหมายไวอยางกวางขวางวา ผูนํา คือ บุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ใน ๓ 
อยาง ดังตอไปนี้ 

๑. ผูนํา คือ บุคคลที่มีบทบาทหรือมีอิทธิพลตอคนในหนวยงานมากกวาผูอ่ืน 
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๒. ผูนํา คือ ผูที่มีบทบาทเหนือบุคคลอ่ืน 
๓. ผูนํา คือ บุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการทําใหหนวยงานดําเนินไปสูเปาหมาย 

เฟยดเลอร  (Fiedler)ไดกลาวถึง ภาวะผูนา หมายถึง การปฏิบัติงานของผูนาเพ่ือทาใหกลุมประสบ
ความสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย ความสําเร็จของกลุมเปนเครื่องบงชี้ประสิทธิภาพ ของการเปนผูนา๗ 

เบ็นนิส(Bennis)ภาวะผูนํา เหมือนกับความงามคือ ยากแกการบรรยายหรือ ใหคาอธิบาย แตเราจะรับรูได 
เมื่อเราไดพบเห็นและไดสัมผัส๘ 

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ ไดกลาวถึง ความเปนภาวะผูนําเปนองคประกอบประการหนึ่งซึ่งทําใหการ
บริหารงานของผูนําประสบผลสําเร็จ โดยเปนการใชพฤติกรรมของผูนําแตละคนที่สะสมจากประสบการณหรือการรับรู
เพ่ือใชในการชักจูงใหผูใตบังคับบัญชาเต็มใจทาตามที่ผูนํา ตองการไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับความเปนภาวะผูนํา มีทฤษฎีเกี่ยวกับความเปนผูนํา ซึ่งแบงออกเปน ๓ กลุมใหญๆ คือ๙ 

๑. ทฤษฎีคุณลักษณะผูนํา (Trait Theories of Leadership) เปนกลุมที่เนนการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ตางๆ ที่มีอยูในตัวผูนํา เชน สติปญญา ความรับผิดชอบ กลาวอีกนัยหนึ่งเปนกลุมที่พยายามแสวงหาคาตอบวา ผูนําควร
เปนคนเชนใด 

๒. ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงพฤติกรรมศาสตรหรือพฤติกรรมผูนํา (Behavioral Theories of Leadership) 
เปนกลุมที่มุงเนนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูนําที่แสดงออกมากลุม นี้พยายามแสวงหาคาตอบวา ผูนําควรมี
พฤติกรรมอยางไร 

๓. ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงสถานการณ(Contingency Theories of Leadership) เปนกลุมที่เนนศึกษา
สถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับความเปนภาวะผูนํากลุมนี้ จะพยายามตอบคาถามที่วา ผูนําจะตองเรียนรูสถานการณ
อะไรบาง เพ่ือที่จะไดนาคนอ่ืนได 

สิปปนนท เกตุทัต ใหความหมายวา ผูนําจะตองมีวิสัยทัศน จะตองวิเคราะหตัดสินใจ โดยมองอยางนก มอง
ภาพรวมทั้งหมด และปฏิบัติตนอยางหนอน เอากายใจและสมองเขาสัมผัส สามารถวางแผนที่ชัดเจน จัดแผนงาน แผนคน 
และแผนเงินใหเขากัน กระจายและมอบใหเปนนโยบาย๑๐ 

รังสรรค  ประเสริฐศรี๑๑ ไดกลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรมสวนตัวของ  บุคคลหนึ่งที่จะชักนํา
กิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกัน หรือเปนความสัมพันธที่มีอิทธิพลระหวางผูนํากับผูตาม ซึ่งทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือบรรลุจุดหมายรวมกัน หรือเปนความสามารถท่ีจะสรางความเชื่อมั่นและใหการสนับสนุนบุคคลเพ่ือบรรลุ
เปาหมายขององคการ ผูนําเปนบุคคลที่ทําใหองคการประสบความกาวหนาและบรรลุผล 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)๑๒ ภาวะผูนํา หมายถึง คุณสมบัติ เชน สติปญญาความดีงาม ความรู
ความสามารถของบุคคล ที่ชักนําใหคนทั้งหลาย มาประสานกันและพากันไปสูจุดหมายที่ดีงาม 

ประเภทของผูนําและภาวะผูนํา 

ประเภทของผูนําและลักษณะของผูนําจะเปนแบบใดซึ่งขึ้นอยูกับสถานการณของสังคมในแตละแหงเปนตน
ตัวกําหนด เพราะผูนําที่เปนบุคคลธรรมดาก็สามารถที่จะไดรับการยอมรับจากมติมหาชนติมหาชน จึงตองปรับปรุงตนเอง
ใหเขาสภาพแวดลอมและสารภาพการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ มีทัศนะของนักวิชาการท้ังหลายตอไปนี้ 
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กวี วงศพุฒ๑๓ ไดจําแนกผูนําออกเปน ๓ ประเภทดวยกัน ไดแก 
ก. พิจารณาตามความรับผิดชอบที่ผูรับผิดชอบอยูซึ่งแยก ไดเปนผูนําซึ่งไดมาโดยอํานาจ อันไดแก ผูนําที่

เปนผูนําขึ้นมาโดยอาศัยอํานาจทางกฎหมายหรืออํานาจทางการปกครองอํานาจจากการบังคับบัญชา ทําใหสามารถใช
บุคคลอ่ืนๆใหเกิดประโยชน ในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเป าหมายของกลุม อํานาจของผูนําในลักษณะนี้ใชจําแนกได
ดังนี้ 

๑. ผูนําแบบใชพระเดช ผูนําในลักษณะนี้ไดอํานาจมาตามตัวบทกฎหมาย เปนผูมีอํานาจตามกฎหมายและ
สามารถใชอํานาจไดตามกฎหมาย ผูใตบังคับบัญชาตองเชื่อฟงและปฏิบัติตาม ผูนําประเภทนี้ไดแก ผูนําตามหนายราชการ
ตางๆ 

๒. ผูนําลักษณะพิเศษหรือมีความสามารถพิเศษผูนําที่มีคุณลักษณะนี้เปนผูที่มีพรสวรรคโดยกําเนิด มีมนุษย
สัมพันธที่ดี มีความสามารถพิเศษในการโนมนาวหรือเขาใจคนผูนําประเภทนี้ไมจําเปนตองมีตําแหนงอยางเปนทางการ 
ความสัมพันธระหวางผูนําและสมาชิกในกลุมจะออกมาในรูปแบบความรวมมือรวมใจกันทํางานดวยความรักความศรัทธา
ที่มีสมาชิกในกลุมมีตอผูนําซึ่งจะเปนใหพลังสมาชิกเหลานั้นรวมกันปฏิบัติตามคําแนะนําดวยความเคารพนับถือทีสมาชิก
ในกลุมมีตอผูนําซึ่งจะเปนใหพลังสมาชิกเหลานั้นรวมกันปฏิบัติตามคําแนะนําดวยความพรอมเพียง 

๓. ผูนําแบบพอพระ ผูนําลักษณะนี้ เปนผูนําที่เปนจุดศูนยกลางแหงความรักเปนจุดศูนยกลางรวมศรัทธา 
ความศรัทธา ความเชื่อมั่นจากคนทั้งปวง ผูนําในลักษณะนี้จะไมใชอํานาจตามแบบอยางผูนําแบบใชพระเดชหรือผูนําใน
ลักษณะพิเศษ อํานาจตางๆ เกิดจากแรงศรัทธารักและเคารพนับถือจากประชาชนโดยประชาชนจะพรอมใจกันปฏิบัติตาม 
ผูนําแบบ พอพระท่ีเห็นชัดคือ องคพระมหากษัตริย 

ข. พิจารณาจากวิธีการที่ผูนาใช ซึ่งจาแนกได ดังนี้ 
๑. ผูนําแบบอัตนิยม หรือแบบเผด็จการ คือ ผูนําที่มีความกาวราวใชอํานาจเหนือผูอื่นขมผูอ่ืน ทําตัวเปนจุด

ศูนย กลางของกลุม ความลําบากบาบิ่น เกี่ยวกับความสัมพันธที่มีตอผูอ่ืนนั้นมีนอยมาก ผูนําแบบอัตนิยม จะมุงหนักไป
ทางดานวินัยและชอบสัญลักษณภายนอกที่แสดงถึงฐานะและอํานาจเปนตนวา เครื่องแบบทางทหารหรือตํารวจผูนํา
ประเภทนี้สวนใหญแลวจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองเทานั้น ความเชื่อในผูอยูใตบังคับบัญชาหากมีจะนอยมากหรือแทบจะไม
มีเลย 

๒. ผูนําแบบประชานิยมหรื อการเปนผูนําแบบประชาธิปไตย ผูนํา ประเภทนี้จะไมมุงความสนใจเกี่ยวกับ
การมีอํานาจแตใชวิธีกระตุนหรือเราใหสมาชิกในกลุมมีสวนรวมกิจกรรม รวมออกความคิดเห็น ผูนําในลักษณะนี้ไมไดทํา
ตัวเปนจุดศูนยกลางในการแสดงพฤติกรรมของกลุม การนํากลุม จะนําโดยอาศัยวิธีการเชิญชวนใหสมาชิกในกลุมมีสวน
รวมออกความคิดเพ่ือจะไดวัตถุประสงคของกลุม สมาชิกในกลุมจะไดรับการสนับสนุนในกลุมรวมกันพิจารณา 

๓. ผูนําแบบเสรีนิยม ผูนําในลักษณะนี้ เปนผูนําที่ปลอยปละละเลยเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมใชเสรีภาพ
อยางกวางขวางจนดูประการหนึ่งขาดหลัก ยินยอมใหทุกคนปกครองตนเองมากกวาที่จะชี้นําหรือจํากัดแนวทางปฏิบัติ
เปนผูนําประเภทปลอยกลุมตามสบาย ในบางครั้ง อาจจําเปนจะตองกํากับ ก็เปนการกํากับหรือดูแลเพียงเล็กนอยเทานั้น
ลักษณะผูนําประเภทนี้โดยทั่วๆ ไปจะมีลักษณะเหนื่อยหนาย เฉื่อยชา สมาชิกในกลุมตางทํางานตามความพอใจของ
ตนเองเปนกลุมที่ขาดระเบียบวินัยเปนที่สุด 

ค. พิจารณาจากบทบาทท่ีผูนาแสดง จําแนกได ดังนี้ 
๑. ผูนํา แบบแสดงตนเองในลักษณะพอแมปกครองลูก คือ ทําตัวเหมือนพอแมใหลูกนองเชื่อฟงและปฏิบัติ

ตามเสมือนหนึ่งเปนลูกหลานดูแลปกปองและคุมครองลูกนอง 

                                         

๑๓อางใน นางอรนุช โขพิมพ,  ภาวะผูนาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดขอนแกน, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), 
หนา ๑๔ – ๑๖. 

 



๘๗๘ 

๒. ผูนําแบบใชกลอุบายกุมบังเหียนการบริหาร ผูนําในลักษณะนี้จะพยายามสรางอํานาจ ใชอํานาจโดยอาศัย
ประสบการณความรอบรูและตําแหนงของตนใหเขากับสถานการณพยายามเชิดบุคคลหนึ่งขึ้นใหแสดงบทบาทเพ่ือ
ผลประโยชนของตนใหเขากับสถานการณพยายามเชิดบุคคลหนึ่งขึ้นใหแสดงบทบาทเพ่ือผลประโยชนของตนเอง 

๓. ผูนําในลักษณะผูเชี่ยวชาญประเภทนี้ ไมมีอํานาจในการบังคับบัญชาผูอ่ืน ไมใชหัวหนางานโดยแทจริง 
เพียงแตคอยใหคําแนะนําทางวิชาการในสาขาที่ตนรอบรูและถนัด 

 

๓. ความสําคัญของผูบริหารการศึกษามืออาชีพ 

ในประเทศไทย นักบริหารทางการศึกษามักจะไดมาจากการเลื่อนและการปรับจากตําแหนงผูสอน  ดังที่
ปรากฏในการแตงตั้งครูใหญ อาจารยใหญ  ผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูอํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา เปนตน  การใชวิธี
เลื่อนหรือปรับเปลี่ยนจากตําแหนงครูอาจารยเขามาทําหนาที่ผูบริหารอาจกอใหเกิดความไมราบรื่นในการปฏิบัติงานใน
หนาที่ผูบริหาร  เนื่องจากไมไดรับการฝกอบรมและมีความรูในดานงานการบริหารโดยตรง จึงอาจทําใหไมเขาใจใน
บทบาทและหนาที่ของงานบริหารอยางแทจริง  การเปนนักวิชาการกับการเปนนักบริหารมีความแตกตางกัน จึงพบวานัก
บริหารบางทานประสบความสําเร็จในงานดานวิชาการแตกลับประสบความลมเหลวในงานดานบริหาร  การเปนนัก
บริหารมืออาชีพจึงเปนปจจัยที่สําคัญท่ีจะทําใหงานบริหารมีความราบรื่นและประสบความสําเร็จ 

ในวงการการศึกษา ความหมายของคําวา นักบริหารการศึกษา ครอบคลุมไปทุกตําแหนงที่อยูในระดับที่มี
การแกปญหาและตัดสินใจ เชน ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศก ซึ่งรวมเรียกวานัก
บริหารการศึกษา  แตเนื่องจากนักบริหารการศึกษามีตําแหนงหนาที่ที่หลากหลายและมีชื่อตําแหนงที่เรียกตางกัน อาทิ
เชน ผูอํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผูอํานวยการโรงเรียน ครูใหญ อาจารยใหญ ศึกษานิเทศก  เพ่ือใหสอดคลองกันจะ
ขอใชคําวา นักบริหาร แทนคําวา นักบริหารการศึกษา๑๔ 

นักบริหารการศึกษามืออาชีพ มีความหมายที่แตกตางไปจากมืออาชีพในอาชีพอ่ืน  ในแงของวัฒนธรรมความ
เปนมาของการเขาสูงานบริหารการศึกษา แตคําวามืออาชีพก็นํามาจาก วงการกีฬา  คําวา มือโปร(Professional)แปลวา 
เปนผูเชี่ยวชาญ จนสามารถดํารงชีพดวยอาชีพนั้น    ผูบริหารการศึกษาเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกมาจากนักการศึกษาหรือ
นักวิชาการ   นักบริหารการศึกษาในที่นี้ หมายรวมถึง  ผูบริหารสถานศึกษา  ผู บริหารการศึกษา และบุคลากรทาง
การศึกษาผูทําหนาที่บริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ  นักบริหารการศึกษามืออาชีพหมายถึงผูบริหารที่
พยายามทําให องคการประสบความสําเร็จ ตามเปาหมายหรือนโยบาย ขององคการดวยเหตุผล และหลักการซึ่งเปนที่
ยอมรับ โดยประยุกตทฤษฎีหรือแนวทางตางๆ  อยางผสมกลมกลืนกันแลวนําไปสูปฏิบัติ  ตองยอมรับวาทิศทางการศึกษา
ไทย  สวนหนึ่งขึ้นอยูกับผูบริหารการศึกษา ซึ่งจะตองตระหนักรูและขับเคลื่อนการศึกษาไทยใหมีคุณภาพทัดเทียมกับ 
อารยประเทศ  การเปนนักบริหารการศึกษามืออาชีพนั้นผูบริหารจะตองแสดงพฤติกรรมของผูบริหารที่สามารถบริหาร
งานใหบรรลุเปาหมายและไดผลลัพธของงานที่ยอดเยี่ยม ไดผลลัพธที่เปนผลผลิตที่มีคุณภาพ   บทความนี้ขอนําเสนอ 
หลักการ แนวคิด การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  การบริหารแบบมุงคุณภาพทั้ง
องคการซึ่งจะนํามาสูการประกันคุณภาพการศึกษา  และการใชกลยุทธทางการบริหารตางๆ รวมถึงคุณสมบัติตางๆ ของ
นักบริหารมืออาชีพ เพ่ือใหผูบริหารรุนใหมกาวสูการเปนนักบริหารการศึกษามืออาชีพ ตอไป๑๕ 

จําลอง นักฟอนใหขอคิดวา นักบริหารการศึกษามืออาชีพมีความหมายที่ลึกซึ้งและสมบูรณในตัวเอง เกิน
กวาที่จะอธิบายความหมายไดอยางครอบคลุม เพราะคําวามืออาชีพแสดงถึงพฤติกรรมของผูบริหารที่สามารถบริหารงาน
ใหบรรลุเปาหมายและไดผลลัพธของงานที่ยอดเยี่ยม ไดผลลัพธที่เปนผลผลิตที่มีคุณภาพ    การที่จะระบุวาผูบริหารที่มี
ประสิทธิภาพอยางแทจริงควรจะมีศักยภาพเชนไรนั้นอาจจะทําไมได   เนื่องจากมีองคประกอบในหลายมุมมองที่

                                         

๑๔สุภัททา ปณฑะแพทย, ภาวะผูนําของนักบริหารการศึกษามืออาชีพ, 
[ออนไลน].http://www.supatta.haysamy.com/leader_pro.html[๒๖ เมษายน ๒๕๕๘]. 

๑๕เอกชัย เอก ขุนฤทธิ์, บทความทางวิชาการ ความเปนนักบริหารมืออาชีพ กับผูบริหารการศึกษา
,https://www.gotoknow.org/posts/๕๑๘๒๘๐ [๒๖ เมษายน ๒๕๕๘]. 



๘๗๙ 

นักวิชาการท่ีมีชื่อเสียงดานการบริหารตางก็มีความเชื่อ และมุงเนนในศักยภาพของผูบริหารตามแนวคิดของตนเองในดาน
ใดดานหนึ่ง๑๖ 

พลสัณห  โพธิ์ศรีทอง  กลาววา  องคประกอบของการเปนผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ  มีอยางนอย  3  
ประการ  ไดแก 

๑. มีความรูอยางแทจริงในเรื่องที่ทํา  รูหลักวิชา  รูเหตุ  รูผล  ที่ไปที่มาของเรื่องที่ทําอยางรอบดาน  และ
สามารถคาดคะเนเพื่อหาแนวทางแกไขไดในกรณีท่ีมีเหตุผิดปกติ 

๒. มีความสามารถในการประยุกตความรูไปใชไดอยางเหมาะสม  ความสามารถนี้จะเกิดขึ้นไดจาก
ประสบการณ  ไหวพริบปฏิภาณ  จนกลายเปนความเชี่ยวชาญพิเศษที่คนทั่วไปไมมี 

๓. มีความสามารถในการประสานสัมพันธที่ดีกับผูรับบริการ  สื่อสารทําความเขาใจไดดี  มีการสนทนาที่
สรางสรรค  รูจักอดทน  อดกลั้น  เพื่อจะไดทําผลงานที่ตอบสนองความตองการไดถูกตอง๑๗ 

จันทนาสุขุมานันท รองประธานบริษัทปูนซีเมนตไทย กลาววา นักบริหารมืออาชีพ คือนักบริหารที่สามารถ
บริหารองคการไดอยางมีประสิทธิภาพดวยภาวะของผูนํา (แมกไมบริหาร UBC ) ผูบริหารที่ตองการใหองคกรมุงสูความ
เปนเลิศจะตองวางแนวความคิดดานการบริหารภายในองคกร  รวมทั้งการมีภาวะผูนําที่ดี  ซึ่งไดแก 

๑. มีการสรางความเชื่อมโยงแบบพันธมิตร  (Organizational alliance) หมายความวาผูบริหารตองยึดหลัก
ของการสรางความเชื่อมโยง โดยการถายทอดขาวสารใหบุคลากรในระดับตางๆไดร วมรับรูขอมูลที่เปนขององคกร  การ
จัดการกับระบบการรับรูขอมูลขาวสารนี้เพ่ือประโยชนในดานการมองภาพขององคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
สามารถตอบคําถามใหแกผู อ่ืนได  นอกจากนี้ การสื่อสารที่ดียังมีผลทางดานจิตวิทยา เพราะสามารถปลุกระดมให
ผูรวมงานทุกคนมีความคิดไปในทิศทางเดียวกัน การใหขอมูลขาวสารเปรียบเสมือนกับการทําการตลาดภายในองคกรนั้นๆ 
ทําใหบุคลากรไดทําความเขาใจกับแนวการบริหารงานขององคกรนั้น (Organizational design) 

๒.มีการนําไปสูการเปลี่ยนแปลง  (Leading organization through transformational change)  ผูบริหาร
การเปลี่ยนแปลงคือผูที่เขาใจถึงความตองการขององคการเพ่ือตอบคําถามตางๆ เชน  ตองการอะไร?   จะเริ่มตนตรงไหน?  
ดวยกระบวนการอยางไร?  เพ่ือใหไดความตองการนั้น ๆ   นอกจากนี้ ยังตองใชหลักยุทธศาสตรในการสนทนา (Strategic 
conversation)  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทีมงาน ที่สําคัญตองมีวิสัยทัศนรวมกันที่ชัดเจน 

๓. ศึกษาสิ่งแวดลอมที่เปนทรัพยากรและเครื่องมือในการทํางาน (Resources and tools)  การบริหาร
องคกรใหเกิดประสิทธิผล  ผูบริหารตองศึกษาทรัพยากรที่มีอยู ที่เปนเครื่องมือในการดําเนินการขององคกร ทรัพยากร
ดานบุคคล และดานเครื่องมือ    เปนปจจัยที่ทําใหผูบริหารรูวาองคกรมีศักยภาพในการสรางจุดเดนในเรื่องใด 

๔. ศึกษาสมรรถนะขององคกร (Organizational competencies)  วา  มีความสามารถหรือมีคุณภาพที่จะ
นํามาใชงานไดดีเพียงใด   องคกรยังขาดในเรื่องใด?  ควรเสริมสวนใดที่เปนจุดดอยขององคกร   เชน  ตองจัดหาทรัพยากร
เพ่ิมเติม หรือตองใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมทักษะใหม ๆ   ตองใหมีการประเมินตนเอง  เพ่ือนรวมงานประเมิน  
ผูบังคับบัญชาที่สูงกวาประเมิน หรือผูใตบังคับบัญชาประเมิน 

๕. สรางแรงจูงใจ (Employee motivation performance)  เปนการสรางความรูสึกสนุกกับการทํางาน 
เพ่ือใหบุคลากรไดทํางานรวมกันอยางมีความสุข  รักองคกร  มีความกระตือรือรนในการทํางาน  ไมใชมาทํางานเพ่ือเงิน  
คนที่ทํางานเพ่ือองคกรอยางแทจริงจะพยายามพัฒนาตนเอง  ผูบริหารในฐานะผูนําตองมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน คือรูวา

                                         

๑๖จําลอง นักฟอน. เสนทางสูนักบรหิารการศึกษามืออาชีพ.เอกสารประกอบการอบรม สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ , ๒๕๔๓ ( อัดสําเนา ) 

๑๗วีณานันท พลมณี, นักบริหารการศึกษามืออาชีพ, https://www.gotoknow.org/posts/๓๔๒๕๓๒[๒๖ เมษายน 
๒๕๕๘]. 



๘๘๐ 

ตองการอะไร และจะทําอยางไรจึงจะสัมฤทธิผล สื่อสารใหทุกคนรู ประเมินสภาพแวดลอม รูศักยภาพขององคกร กระตุน
ใหองคกรขับเคลื่อนดวยการจูงใจ๑๘ 

 

๔. การประยุกตใชหลักธรรมสําหรับภาวะผูนําของผูบริหารการศึกษามืออาชีพ 

หลักธรรมสําหรับภาวะผูนําของผูบริหารการศึกษามืออาชีพเปนสิ่งสําคัญอยางมากที่ผูนําของผูบริหาร
การศึกษาจะตองมี การนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งเปนคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจามาประยุกตใชเพ่ือ
สงเสริมพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารการศึกษาใหมีบารมีเปนที่เคารพศรัทธายอมรับจากประชาชนหรือลูกนองผูอยูใต
บังคับบัญชา ซึ่งหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาที่สําคัญๆที่ทรงแสดงใหถึงคุณลักษณะของภาวะผูนําของผูบริหาร
การศึกษาที่ดี หรือมรรควิถีที่จะเปนผูนําที่ดีเพ่ือใชสําหรับเปนแนวทางที่จะนําไปปฏิบัติในการสงเสริมพัฒนาผูนําใหมี
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่นํามาประยุกตใชสําหรับภาวะผูนําของผูบริหารการศึกษามี
มากมาย แตในที่นี้จะขอยกเอาหลักธรรมที่เก่ียวของกับการครองตน ครองคน และครองงานมาประยุกตใช ดังนี้ 

๑) หลักธรรมสําหรับครองตน ไดแก สัปปุริสธรรม ๗ 

พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ. ปยุตฺโต)๑๙ไดกลาวไวในหนังสือ “พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม” 
วาสัปปุริสธรรม ๗ หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษธรรมที่ทําใหเปนสัตบุรุษคุณสมบัติของคนดีธรรมของผูดี มี ๗ อยางคือ 

๑. ธัมมัญุตา หมายถึง ความรูจักธรรม รูหลัก หรือรูจักเหตุ คือ รูหลักความจริ ง  รูหลักการ รู
หลักเกณฑ รูกฎแหงธรรมดา รูกฎเกณฑแหงผล และรูหลักการที่จะทําใหเกิดผล  เชน ภิกษุรูวาหลักธรรมขอนั้นๆ คือ
อะไร มีอะไรบาง พระมหากษัตริยทรงทราบวาหลักการปกครองตามราชประเพณีเปนอยางไร มีอะไรบาง รูวาจะตอง
กระทํา เหตุอันนี้ๆ หรือกระทําตามหลักการขอนี้ๆ จึงจะใหเกิดผลที่ตองการหรือบรรลุจุดหมายอันนั้นๆ เปนตน 

๒. อัตถัญุตา หมายถึง ความรูจักอรรถ รูความมุงหมาย หรือ รูจักผล คือ รูความหมาย รูความมุงหมาย 
รูประโยชนที่ประสงค  รูจักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทํา  หรือความเปนไปตามหลัก เชน รูวาหลักธรรมหรือ
ภาษิตขอนั้นๆ มีความหมายวาอยางไร หลักนั้นๆ มีความมุงหมายอยางไร กําหนดไวหรือพึงปฏิบัติเพ่ือประสงคประโยชน
อะไร การที่ตนกระทําอยูมีความมุงหมายอยางไร เมื่อทําไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบาง ดังนี้เปนตน 

๓. อัตตัญุตา หมายถึง ความรูจักตน คือ รูวาเรานั้นวาโดยฐานะ ภาวะเพศ  กําลังความรู ความสามารถ 
ความถนัด และคุณธรรม เปนตน บัดนี้เทาไรอยางไรแลวจะประพฤติใหเหมาะสมและรูที่จะแกไขปรับปรุงตอไป 

๔. มัตตัญุตา หมายถึง ความรูจักประมาณ คือ ความพอดี เชน ภิกษุรูจักประมาณในการรับและ
บริโภคปจจัยสี่ คฤหัสถรูจักประมาณในการใชจายโภคทรัพย  พระมหากษัตริยรูจักประมาณในการลงทัณฑอาชญา และ
ในการเก็บภาษี เปนตน 

๕. กาลัญุตา หมายถึง ความรูจักกาล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่ควรหรือจะตองใช
ในการประกอบกิจทําหนาที่การงาน  หรือปฏิบัติการตางๆ  เชน  ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ให
เหมาะเวลา เปนตน 

๖. ปริสัญุตา หมายถึง ความรูจักบริษัท คือ รูจักชุมชน และรูจักที่ประชุมรูกิริยาที่จะประพฤติตอ
ชุมชนนั้นๆ วาชุมชนนี้เมื่อเขาไปหาจะตองทํากิริยาอยางนี้ จะตองพูดอยางนี้ชุมชนนี้ควรสงเคราะหอยางนี้ เปนตน 

๗. ปุคคลัญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญุตา หมายถึง ความรูจักบุคคล คือ  ความแตกตางแหงบุคคลวา
โดยอัธยาศัยความสามารถ และคุณธรรม เปนตน ใครๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไรและรูที่จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นๆ ดวยดีวาควร
จะคบหรือไมจะใชจะตําหนิยกยอง  และแนะนําสั่งสอนอยางไร เปนตน 

๒) หลักธรรมสําหรับครองคนไดแก ราชสังคหวัตถุและพรหมวิหาร ๔  

                                         

๑๘อางใน สุภัททา ปณฑะแพทย, ภาวะผูนําของนักบริหารการศึกษามอือาชีพ, 
[ออนไลน].http://www.supatta.haysamy.com/leader_pro.html[๒๖ เมษายน ๒๕๕๘]. 

๑๙พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๑๓, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร.พริ้นติ้งแมสโปรดักส จํากัด, ๒๕๔๘), หนา ๒๑๐ – ๒๑๑. 



๘๘๑ 

ราชสังคหาวัตถุ๒๐สังคหวัตถุของพระราชา ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนหลักการสงเคราะห
ประชาชนของนักปกครอง มี ๔ ประการคือ 

๑. สัสสเมธะ ความฉลาดในการบํารงพืชพันธุธัญญาหาร สงเสริมการเกษตร 

๒. ปุริสเมธะ ความฉลาดในการบํารงขาราชการ รูจักสงเสริมคนดีมีความสามารถ 

๓. สัมมาปาสะ ความรูจักผูกผสานรวมใจประชาชนดวยการสงเสริมอาชีพ เชน ใหคนจนกูยืมทุนไปสราง
ตัวในพานิชยกรรม เปนตน 

๔. วาชเปยยะ หรือ วาจาเปยยะ ความมีวาจาอันดูดดื่มน้ําใจ น้ําคําควรดื่ม คือรูจักพูด รูจักปราศรัย 
ไพเราะ สุภาพนุมนวล ประกอบดวยเหตุผล มีประโยชน เปนทางแหงสามัคคี ทําใหเกิดความเขาใจอันดี และความนิยม
เชื่อถือ  

พรหมวิหาร๒๑ ๔  ธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐ  ธรรมประจําใจอันประเสริฐ, หลักความประพฤติที่
ประเสริฐบริสุทธิ์, ธรรมที่ตองมีไวเปนหลักใจและกํากับความประพฤติ จึงจะชื่อวาดําเนินชีวิตหมดจดและปฏิบัติตนตอ
มนุษยตลอดจนสัตยทั้งหลายโดยชอบไดแก 

๑) เมตตา ความรักใครปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุขมีจิตอันแผไมตรี และคิดทําประโยชนแกมนุษยสัตว
ทั่วหนา 

๒) กรุณา ความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข ใฝใจในอันจะปลอดเปลื้องบําบัดความทุกขยาก ความเดือนรอน
ของปวงสัตว 

๓) มุทิตา ความยินดีในเมื่อผูอ่ืนอยูดีมีสุข มีจิตผองใสบันเทิง กอปรดวยอาการแชมชื่นเบิกบานอยูเสมอ ตอ
สัตวทั้งหลายผูดํารงในปกติสุข พลอยยินดีดวยเมื่อเขาไดดีมีสุข มีความเจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป 

๔) อุเบกขา ความวางใจเปนกลาง จะทําใหดํารงอยูในธรรมตามที่พิจารณาเห็นดวยปญญา คือมีจิตเรียบตรง
เที่ยงธรรมดุจตาชั่ง ไมเอนเอียงดวยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตวทั้งหลายกระทําแลวอันควรไดรับผลดีหรือชั่ว 
สมควรแกเหตุอันตนประกอบพรอมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรูจักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไมมีกิจที่
ควรทําเพราะเขารักผิดชอบตนไดดีแลว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรไดรับผลอันสมกับความรับผิดชอบของ
ตน๒๒ 

พระพุทธเจาตรัสถึง สังคหวัตถุ ๔ ไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ 
ทาน การให ๑ เปยยวัชชะ ความเปนผูมีวาจานารัก ๑ อัตถจริยา ความประพฤติประโยชน ๑ สมานัตตตา การวางตน
สม่ําเสมอ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล การให ๑ ความเปนผูมีวาจานารัก ๑ ความประพฤติประโยชน 
ในโลกนี้ ๑ ความเปนผูมีตนสม่ําเสมอในธรรมนั้นๆ ตามสมควร ๑ ธรรมเหลานั้นแล เปนเครื่องสงเคราะหโลก ประดุจสลัก
เพลาควบคุมรถที่แลนไปอยูไวได ฉะนั้น ถาธรรมเครื่องสงเคราะหเหลา นี้ ไมพึงมีไซร มารดาหรือบิดาไมพึงไดความนับถือ
หรือบูชาเพราะเหตุแหงบุตร ก็เพราะเหตุที่บัณฑิตพิจารณาเห็นธรรมเครื่องสงเคราะหเหลานี้ ฉะนั้น พวกเขาจึงถึงความ
เปนใหญ และเปนที่นาสรรเสริญ๒๓ 

๓) หลักธรรมในการครองงาน ไดแก หลักอิทธิบาท ๔  

อิทธิบาท๔๒๔หมายถึงฐานหรือหนทางสูความสําเร็จคุณเครื่องใหถึงความสําเร็จทางแหงความสําเร็จหรือ
คุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมายเปนแนวทางการทํางานที่พระพุทธองคไดทรงสดับไวอยางแยบคายอัน

                                         

๒๐พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโฺต) พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร. พริ้น
ติ้งโปรดักสจํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๑๔๓. 

๒๑ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๘/๒๘๐.องฺจตุกฺก. (ไทย) ๒๑ / ๑๒๙ / ๑๙๐ – ๑๙๓. 
๒๒ปญญา ใชบางยาง, หลักธรรมในพระไตรปฎก, พิมพครั้งท่ี ๑,(กรุงเทพมหานคร:ธรรมสภา สถาบันบนัลือธรรม,๒๕๔๘), 

หนา ๗๓. 
๒๓ ที. ปา. (ไทย) ๑๑ / ๓๑๓ / ๒๙๕.   องฺ.จตุกก.(ไทย) ๒๑/๓๒/๕๑. 
๒๔ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓. 



๘๘๒ 

ประกอบดวยแนวปฏิบัติ๔ขอ    คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาซึ่งแตละขอตางมีหนาที่เฉพาะของตนตอเนื่องหนุนเสริมกันจะ
ขาดขอใดขอหนึ่งไปไมไดเพราะเปนกระบวนการที่เชื่อมโยงกันทั้ง๔ขอจึงจะทําใหประสบผลสําเร็จในชีวิตและการงานได
ตามความมุงหวังดังนี้๒๕ 

๑)ฉันทะความพอใจคือความตองการที่จะทําใฝใจรักจะทําสิ่งนั่นอยูเสมอและปรารถนาจะทําใหไดผลดี
ยิ่งๆขึ้นไปดังนั้นเราจึงควรที่จะไดฉันทะเปนคุณธรรมพ้ืนฐานที่สําคัญอันดับแรกเพ่ือเปนกําลังใจที่จะนํากิจการงาน
ทั้งหลายไปสูความสําเร็จรุงเรืองทั้งยังมีสวนทําใหเกิดคุณธรรมในขอตอๆไปทุกขอและการใฝรูก็คือจุดเริ่มตนของการ
พัฒนาทางปญญาหรือการศึกษาทอดลองตางๆดวย 

๒)วิริยะความเพียรคือมุงมั่นทุมเทขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายามเขมแข็งอดทนเอาธุระไม
ทอถอยเปนความเพียรพยายามอยางสูงที่จะทําตามฉันทะหรือศรัทธาของตัวเองหากเราไมมีความเพียรแลวก็อนุมานไดวา
เรามีฉันทะหลอกๆหรือศรัทธาหลอกๆทั้งโกหกตัวเองและหลอกผูอ่ืนซึ่งผลงานที่ไดทําออกมานั้นก็จะเปนตัวชี้วัดวาทําเพ่ือ
อะไร 

๓)จิตตะความคิดคือตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทําและทําสิ่งนั้นดวยความคิดเอาจิตฝกใฝไมปลอยใจใหฟุงซานเลื่อน
ลอยเอาใจจดจออยางมีสมาธิทําใหเกิดความรอบคอบการตัดสินใจ ทําอะไรก็จะเกิดความผิดพลาดนอยตามไปดวยถาเรามี
จิตใจที่จดจอตอสิ่งที่เราคิดที่เราทําและรับผิดชอบแลวไมวาจะเปนเรื่องหนาที่หรือการงานอะไรก็ตามทุกอยางจะสําเร็จได
ดวยดีดังประสงคเสมอ 

๔)วิมังสาความไตรตรองหรือทดลองคือหมั่นใจปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบ
ขอบกพรองในสิ่งที่ทํานั่นมีการวางแผนวัดผลคิดคนวิธีแกไขปรับปรุงเปนตน 

 
๕. บทสรุป  

พระพุทธศาสนาใหความสําคัญเกี่ยวกับตัวผูบริหารหรือผูนําในการบริหารนี้มากโดยมีคําสอนที่พูดเกี่ยวกับ
ลักษณะของผูนําดังที่ปรากฏอยูใน ทุติยปาปณิกสูตร  วา ผูนํา จะตองประกอบดวยลักษณะ ดังนี้คือ ๑) จักขุมา คือ เปนผู
มีวิสัยทัศนที่กวางไกล มองดูสภาพเหตุการณออก และจะวางแผนเตรียมรับ หรือ รุกไดอยางไร  ๒) วธิุโร คือ เปนผูชํานาญ
ในงาน รูจักวิธีการไมบกพรองในหนาที่ที่ตนไดรับผิดชอบ ๓) นิสสยสัมปนโน คือ เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดี และไดรับความ
เชื่อถือจากผูอ่ืนแสดงใหเห็นวา การเปนผูนํานั้นจะตองเปนผูประกอบดวยปญญา คือ มีหูมีตาไว และกวางไกลสามารถ
จําแนกบุคคล และเหตุการณออกวาเปนอยางไร ซึ่งจะทําใหผูนํามีประสบการณมีความชํานาญในการปกครองเขาใจบุคคล
หรือผูใตบังคับบัญชาไดเปนอยางดี ซึ่งจะทําใหมีผูสนับสนุนมากข้ึน 

พระพุทธศาสนามีหลักธรรมสําหรับภาวะผูนําของผูบริหารการศึกษามืออาชีพเปนสิ่งสําคัญอยางมากที่ผู นํา
ของผูบริหารการศึกษาจะตองมี การนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชเพ่ือสงเสริมพัฒนาภาวะผูนําของ
ผูบริหารการศึกษาใหมีบารมีเปนที่เคารพศรัทธายอมรับจากประชาชนหรือลูกนองผูอยูใตบังคับบัญชา ซึ่งหลักธรรมคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจาที่สําคัญๆที่ทรงแสดงใหถึงคุณลักษณะของภาวะผูนําของผูบริหารการศึกษาที่ดี หรือมรรควิถีที่จะ
เปนผูนําที่ดีเพ่ือใชสําหรับเปนแนวทางที่จะนําไปปฏิบัติในการสงเสริมพัฒนาผูนําใหมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งหลักธรรม
ในทางพระพุทธศาสนาที่นํามาประยุกตใชสําหรับภาวะผูนําของผูบริหารการศึกษามีมากมาย ทีสําคัญคือ หลักธรรมที่
เกี่ยวของกับการครองตน ครองคน และครองงานเชนสัปปุริสธรรม ๗ ราชสังคหวัตถุและพรหมวิหาร ๔  หลักอิทธิบาท ๔ 
 

บรรณานุกรม 
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๒๕พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม,พิมพครั้งที๑่๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
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๘๘๓ 
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๘๘๔ 

การจูงใจในการบริหารองคการตามแนวพระพุทธศาสนา 

 

อัศนีย สุกิจใจ 

สาขาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาลัยสงฆนครสวรรค 
 

 
บทขัดยอ 

ในปจจุบัน การบริหารงานหรือการจัดการองคกรมีความจําเปนตองใชศาสตรในการบริหารงาน อยาง
หลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากโลกในยุคปจจุบันเปนระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมที่แสวงหากําไร และ มีการแขงขัน เพ่ือให
เหนือกวาคูแขง ทั้งในเชิงบริหารงาน และการพัฒนาองคกร ใหบรรลุผลตามเปาหมายขององคกรและสิ่งที่สําคัญที่จะทําให
การบริหารงานขององคกรประสบผลสําเร็จนั้นก็คือ การจูงใจคนงานผูบริหารตองมีศิลปะในการบริหารที่เกี่ยวกับการสราง
แรงจูงใจใหพนักงานเพราะการบริหารงานจะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับคนหรือพนักงานดังนั้นสิ่งจูงใจใน
การทํางานเปนสิ่งที่สําคัญมาก ผูบริหารองคกรตองเขาพ้ืนฐานของมนุษย หรือคนงานวา คนงานเปนมนุษยที่มีอารมณ
ความรูสึก ความคิดเห็น คานิยม ความเชื่อ และบุคลิกลักษณะตางๆ เปนปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องคการ 

พระพุทธศาสนาไดกลาวถึงการจูงใจในการบริหารองคกรวา การที่ผูบริหารจะบริหารงานขององคการให
ประสบความสําเร็จบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการที่วางไวไดนั้นตองอาศัยความรวมหมายรวมมือ
ชวยกันทํางานของพนักงานบุคลากรหรือคนงานที่ทํางานในองคการดังนั้นผูบริหารตองมีเทคนิควิธีการมีวิสัยทัศนมีมนุษย
สัมพันธที่ดีในการจูงใจกระตุนหรือเรงเราสรางพลังรวมกันคิดของบุคลากรเพ่ือผลักดันยกยองสรรเสริญใหพนักงาน
บุคลากรคนงานเกิดยินดีสมัครใจเต็มใจในการใชความรูความสามารถของตนเพ่ือทํางานใหองคการบรรลุตามวัตถุประสงค
พระพุทธเจาทรงสอนหลักการสรางมนุษยสัมพันธไวเรียกวาสังคหวัตถุ หมายถึงวิธีผูกใจคน นักบริหารจะสามารถผูกใจ
เพ่ือนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาไวได ถามีสังคหวัตถุ ๔ ประการ 

บทความนี้จะนําเสนอปญหาการทํางานไมมีประสิทธิภาพทํางานไมเต็มศักยภาพของคนงานในองคการตาง
และจะนําเสนอแนวทางการจูงใจของคนงานในการทํางานในองคการตามแนวทางของพระพุทธศาสนา  
คําสําคัญ : การจูงใจในการบริหารองคการ, แนวทางการบริหารตามหลักพระพุทธศาสนา 
 
Abstract 

Nowadays, organization administration or management requires administration science since 
today's world is in the age of capitalism or consumerism which aim to profit only and competition in 
order to beat the competitor for both administration and development of the organization in order to 
achieve determined goals. And in order to do so, essential thing is the motivation of workforce. The 
director must have administration art concerning the motivation of workforce as  success of 
administration is depends on people or staff, therefore, incentive or motivation attraction is very 
important.  Director of organization must engage in human or worker foundation that they are also 
human being with feeling, though, value, belief and others personal characters which have impact on 
effectiveness and efficiency of organization. 

Buddhism said about motivation in organization administration that success of organization 
administration of director requires a collaboration of every staff in the organization. Therefore, the 
director must have technique of having a vision to friendly motivate or accelerate power of thinking of 
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the staff to encourage them to willing to use their knowledge and competency to work  and achieve 
goals of the organization. Buddha had taught principle of building human relation or as known as 
Sanghawatthu means bases of sympathy. The director will be able to gain heart of his co-worker and 
his subordinate if he has Sanghawatthu 4. 

This article displays the problem of inefficient and underperformance working of staff and 
purpose approach to motivate staff in line with Buddha's teaching approach.  
Keywords : motivation in organization administration, Buddhist administration 
 

๑. บทนํา 

จากสงครามโลกครั้งที่ ๒ โครงสรางของเศรษฐกิจโลกไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยยะสําคัญ กลางทศวรรษ 
๑๙๗๐ โลกหลังสงครามพยายามสรางระเบียบโลกที่ทําใหพฤติกรรมทางเศรษฐกิจมีความรับผิดชอบตอสังคม ไดให
ความสําคัญกับจุดมุงหมายในดานการมีงานทําเต็มที่ และเนนความมั่นคงทางสังคม (Social Security) เหนือสิ่งอื่นใด อีก
ทั้ง การพยายามลดชองวางระหวางประเทศร่ํารวยและประเทศยากจน การที่ประเทศตาง ๆ ในสังคมโลกไมสามารถที่จะ
ดําเนินนโยบายสาธารณะใหสามารถตอบผลประโยชนและความตองการของกลุมตาง ๆ ในสังคมไดอยางประสาน
สอดคลอง จึงทําใหเกิดความขัดแยงทางสังคมจากความสุดขั้วภายในสังคมและระหวางสังคม ระหวางคนรวมกับคนจน 

หวงโซที่เชื่อมสังคมมนุษยใหสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุขทามกลางความแตกตางทางพหุวัฒนธรรม 
(Multi-Culture) คือ ระบบการเมือง (Political System) สาเหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะการเมืองเปนตัวแปรสําคัญในการ
กําหนดนโยบายสาธารณะ (Public Policy) เพ่ือใหกลุมคนตาง ๆ ที่อยูรวมกันในสังคมสามารถเขาถึงโอกาสตาง ๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผลประโยชนและความตองการดานปจจัย ๔ แตการที่จะดําเนินการจัดการผลประโยชนดานทรัพยากร
ไดนั้น จําเปนตองอาศัยตัวแปรดานอํานาจทางการเมืองเขามาเกี่ยวของ๒๖ 

ในปจจุบัน การบริหารงานหรือการจัดการองคกรมีความจําเปนตองใชศาสตรในการบริหารงาน อยาง
หลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากโลกในยุคปจจุบันเปนระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมที่แสวงหากําไร และ มีการแขงขัน เพ่ือให
เหนือกวาคูแขง ทั้งในเชิงบริหารงาน และการพัฒนาองคกร ใหบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร จึงมีหลักการบริหาร
สมัยใหมเขามาเปนกลยุทธ หรือหลักการในการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการทางตะวันตกกําลังสนใจ
หลักการในทางพระพุทธศาสนามาผสมผสาน และประยุกตใชกับหลักการบริหารจัดการ เพราะเขาถือวา การที่จะใช
หลักการ วิธีการ หรือเทคนิค ของ นักวิชาการชาวตะวันตก ซึ่งพัฒนาการการบริหารจัดการมาไมเกิน ๑๐๐ ป นั้นยังเปน
หลักการที่ยังยึดกับวัตถุ รวมทั้งมีผูแพผูชนะ เปนการบริหารจัดการที่มุงหวังกําไรและการแขงขัน ดังนั้นเมื่อนักวิชาการ
ทางตะวันตก ไดเขามาศึกษาพระพุทธศาสนา ทําใหเขารูวาศาสตรแหงการบริหารจัดการที่ยั่งยืนและดํารงความเปน 
มนุษยที่จะอยูรวมกันโดยสันติสุขนั่นคือ ศาสตรในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร ซึ่งในที่นี้จะไดกลาวถึ ง หลักการ
บริหารงานสมัยใหมกับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตรในเชิงเปรียบเทียบวาสามารถบูรณาการ รวมเขากันได และเปน
แนวทางท่ีมีความสอดคลองกับหลักการบริหารสมัยใหมไดอยางเหลือเชื่อ ถึงแมวาจะเปนหลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาถึงกวาสองพันหารอยกวาปมาแลวก็ตาม๒๗ 

อีกอยางสถานการณเศรษฐกิจในปจจุบัน องคกรภาคธุรกิจสวนใหญตองการปรับตัวอยูตลอดเวลา ทั้งนี้
เนื่องจากสภาวะการแขงขันในปจจุบัน องคกรธุรกิจในประเทศไมเพียงแตแขงกันเองในประเทศเทานั้น แตยังตองรับมือ
กับบริษัทขามชาติ (MultinationalCorporation: MNC) ที่นับวันจะเขามาแขงขันมากขึ้นจาการเปดเขตการคาเสรี 
รวมทั้งการเขามาขององคกรธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนที่จะเขามาแขงขันในประเทศมากขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ ซึ่งบริษัท
เหลานี้ มีความไดเปรียบทั้งขนาดกําลังการผลิต เงินทุน รวมทั้งองคความรู (Knowhow) และเทคโนโลยี  

                                         

๒๖พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ บริษัท ๒๑ เซ
นจูรี จํากัด,๒๕๕๔), หนา๑๗๘. 

๒๗http://www.mahathera.org/detail.php?module=article&id=๗&title= (เขาถึงขอมูล ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
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การรับมือกับการแขงขันที่ผูบริหารสวนใหญจะคํานึงถึงมักเปนวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative) กลาวคือ
การตัดคาใชจาย การเพ่ิมกําลังการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การลดของเสียในกระบวนการ  วิธีที่
ผูบริหารสามารถนําไปประยุกตและปรับใชกับพนักงานของตน โดยเริ่มตนจากบุคลากรในองคกรของตน หรืออาจกลาวได
วาเปนวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative) ซึ่งมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาวิธีเชิงปริมาณ นั่นคือการจูงใจบุคลากร ที่ตนเองมี
อยู เนื่องจากการจูงใจที่ถูกตองและเหมาะสมกับสภาวะการณขององคกรจะทําใหพนักงานในองคกรมีความสมัครใจที่จะ
ทุมเทพลังงาน ความรูความสามารถที่มีอยูของตนเองอยางเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพเพ่ือใหไดผลลัพธที่เปน
ประโยชนตอองคกร การจูงใจใหพนักงานประสานพลังเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันมีพลังที่จะกาวไปสูเปาหมายเดียวกัน ถือเปน
เครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพที่จะทําใหองคกรอยูรอดในสภาวะที่มีการแขงขันรุนแรงในปจจุบัน ดังนั้น การจูงใจจึงเปน
หนาที่หลักหนาที่หนึ่งที่ผูบริหารจะตองปฏิบัติหนาที่นี้อยางมีความรูความเขาใจ และสามารถประยุกตใชความรูนั้นอยาง
ถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม๒๘ 

๒. ความหมายของการสรางแรงจูงใจ 

แนวคิดของผูบริหารเกี่ยวกับการสรางแรงจูงใจใหพนักงานไดเปลี่ยนไปเล็กนอยนับจากท่ีมีการใชแนวคิดการ
บริหารแบบวิทยาศาสตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน ในปจจุบันผูบริหารสวนใหญก็จะพูดในเชิงเห็น
ดวยกับการมองวาพนักงานเปนมนุษยที่มีความตองการและความปรารถนาของตนเอง ซึ่งคุณจะตองตระหนักถึงสิ่งเหลานี้
จึงจะสามารถดึงเอาศักยภาพสูงสุดจากพนักงานออมาได๒๙ 

แรงจูงใจ๓๐(Motivation) มาจากรากศัพทภาษาลาติน Movere แปลวา เคลื่อนที่ เมื่อมีคําวาเคลื่อนที่ จะมี
สิ่งที่สัมพันธหรือเก่ียวของอยู ๓ ประการคือ  

๑. อะไรเปนตัวกระตุนใหเกิดการเคลื่อนที่ หรือกลาวใหรัดกุมในแงของพฤติกรรมมนุษยก็คือ มีแรงผลักดัน
อะไรที่กอใหเกิดพฤติกรรมข้ึน 

๒. อะไรเปนตัวกําหนดทิศทางของพฤติกรรมนั้น 

๓. พฤติกรรมเกิดข้ึนนั้นจะคงสภาพอยูไดดวยวิธีใด 

จากองคประกอบทั้ง ๓ ประการดังนี้มีผูใหความหมายของแรงจูงใจไวหลายแนวทางดวยกันคือ  
สุชา จันทนเอม ไดใหความหมายการจูงใจ (Motivation) ไววา หมายถึง สภาวะที่อินทรียถูกกระตุนให

แสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือบรรลุสูจุดหมายปลายทาง (Goal)ที่ตั้งไว พฤติกรรมที่สนองความตองการของ
มนุษย และเปนพฤติกรรมที่นําไปสูจุดหมายปลายทางพฤตกรรมที่ถูกกระตุนโดยแรงขับ (Drive)ของแตละบุคคล มีแนวมุง
ไปสูจุดหมายปลายทางอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งรางกายอาจจะสมประสงคในความปรารถนาอันเกิดจากแรงขับนั้นๆได๓๑ 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจ๓๒ การที่บุคคลจะเกิดแรงจูงใจจนแสดงพฤติกรรมตางๆ ออกมาไดนั้นยังมี
ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลในการทําใหเกิดแรงจูงใจดังตอไปนี้ 

๑) ความตองการ (Need) หมายถึงสภาวะที่ที่รางกายหรือจิตใจขาดความสมดุลบางอยาง เชน ตองการน้ํา-
กระหาย ตองการนอน-เพลีย ตองการอาหาร-หวิ 

๒) แรงขับ (Drive) หมายถึงภาวะที่รางกายถูกกระตุน ทําใหเกิดสภาพความเครียดอันเนื่องมาจากความ
ตองการและพยายามหาสิ่งนั้นๆ มาตอบสนอง เชนความหิวความตองการทางเพศ แรงขับเปนกลไกสําคัญของ
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มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖),หนา  ๒๑๖. 

๓๑สุชา จันทนเอม, จิตวิทยาทั่วไป, พิมพครั้งท่ี๑๐, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐),หนา ๑๐๑. 
๓๒พระมนัส ธมฺมรโต (มีมณี) ,”ศึกษาวิธีสรางแรงจูงใจจากพุทธวิธีการสอน”, ปริญญาวิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๑๐-๑๐. 



๘๘๗ 

กระบวนการจูงใจ ซึ่งเกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในที่เพ่ิมพลังแกพฤติกรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ มีทั้งแรงขับที่
เปนปจจัยในทางบวกและทางลบ 

๓) ความแตกตางระหวางบุคคล (Inter-Individual Differences) และความแตกตางภายในบุคคล (Intra-
Individual Differences) มีความเกี่ยวของกับแรงจูงใจ เชน ความแตกตางระหวางเชาวนปญญา ความแตกตา งทาง
ความคิดสรางสรรค ความแตกตางทางความรูคิด ความแตกตางทางการเรียนรู ความแตกตางระหวางเพศ ความแตกตาง
ระหวางกลุม 

๔) สิ่งแวดลอมและพันธุกรรม (Environment and Heredity) เปนปจจัยตอแรงจูงใจเพราะ มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรม และการพัฒนาของบุคคล ทั้งสองอยางทําหนาที่สัมพันธตอกันตลอดตั้งแตบุคคลเกิดขึ้นมาและเพ่ิมพูนทบตน
ขึ้นเรื่อยๆ ไมสามารถแยกออกไดวาอยางไหนมีอิทธิพลมากกวากัน 

๕) โครงสรางทางสังคม (Social Structure) ก็มีบทบาทเกี่ยวของกับแรงจูงใจประสบการณ การศึกษา การ
อบรมฯ เปนการสั่งสมการเรียนรูและการขัดเกลาทางสังคม(Socialization) ของแตละบุคคลที่สะสมรวบรวมมาตั้งแตสมัย
เด็กจนเติบโตเปนผูใหญ เพราะจะเกิดคานิยมในตนเอง มีการสรางเปาหมาย หรือแบบแผนของพฤติกรรม (Pattern of 
Behavior)เกิดวิธีคิดเฉพาะของตนเอง ทําให เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในอยางลึกซึ้ งของแตละบุ คคล
(Internalization) เปนผลทําใหเกิดแบบแผนของวิธีคิดและพฤติกรรมซึ่งจะกลายเปนพ้ืนฐาน การจูงใจสําหรับพฤติกรรม
ในการดําเนินชีวิตตอไป 

 
๓. ทฤษฎีแรงจูงใจในองคการ 

๑) ทฤษฎี X และทฤษฎีYของ Douglas McGegor 
Douglas McGegor ชาวเมือง Detroit ในสหรัฐอเมริกาไดพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจในหนังสือ The 

Human Side of Enterprise วามีสองวิธีคือวิธีดั้งเดิม (Traditional) คือแบบที่เสนอโดย Taylor  เรียกวาทฤษฎี X 
(Theory X) และทฤษฎีมนุษยสัมพันธหรือทฤษฎี Y (Theory Y) แตละทฤษฎีจะเปนทัศนะของผูบริหารแตละแบบ ซึ่ง
ทัศนะดังกลาวจะสงผลตอพฤติกรรมของผูบริหารดวย๓๓ 

เมื่อ McGregor ไดมองเห็นความตองการของมนุษยในลักษณะเชนนี้แลว McGregor จึงไดจัดงานของการ
บริหารตามทัศนะของประเพณีนิยม (Conventional  View) หรือตามธรรมเนียมดังที่ไดเคยปฏิบัติมา หรือตามระเบียบ
แบบแผน ความคิดในลักษณะงานแบบนี้เปนสิ่งที่ไดกําหนดขึ้นในองคการ สามารถจะกลาวไดอยางกวาง ๆเปน ๓ ลักษณะ 
ซึ่ง McGregor เรียกอีกอยางหนึ่งวา “ ทฤษฎี X” หรือทฤษฎีประเพณีนิยม หรือ ธรรมเนียมนิยม (Conventional  
Theory) ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญดังนี้คือ 

๑. การบริหารหรือการจัดการคือ กระบวนการในการรับผิดชอบในการจัดระบบงานของผลิตผลในกิจการ
งาน ซึ่งไดแกการจัดระบบของการเงิน การใชและการจัดหาวัสดุ  การใชและการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชและการใชงาน
และการจัดหาคน เพ่ือใหไดผลสุดทายคือ ผลกําไร โดยหักออกจากการลงทุนทุกอยาง 

๒. การบริหารหรือการจัดการ คือ กระบวนการในการที่จะแสดงออกซึ่งความเคารพนับถือบุคคลที่กระทํา
กิจกรรมรวมกันในหมูคณะ หรือองคการเดียวกันเปนกระบวนการที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการแนะแนวทางหรือทิศทางของการ
ปฏิบัติงาน กระบวนการของการกระตุนหรือยั่วยุใหบุคคลทํางานตามหนาที่และความรับผิดชอบ กระบวนการของการ
ควบคุมการกระทําของผูรวมงาน และกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือใหสามารถปรับตัวใหเขา
กับความตองการขององคการ 

๓. การบริหารหรือการจัดการ คือ กระบวนการที่จําเปนที่จะตองไมมีการกระทําที่แทรกแซงโดยการจัด
ระบบงาน บุคคลทุกคนที่ปฏิบัติงานอยูในองคการโดยปกติแลวจะมีพฤติกรรมที่ไมชอบกระทําอะไรอยูแลว ดังนั้น การที่
ไมมีการกระทําที่แทรกแซงโดยการจัดระบบงานจึงหมายถึงการกระทําทุกอยางที่จะทําใหระบบงานในองคการได

                                         

๓๓ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล  “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร”  (จังหวัดฉะเชิงเทรา : สถาบันราชภัฏราชนครินทร 
๒๕๔๗), หนา๒๗. 



๘๘๘ 

ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ แตการที่จะคํานึงเฉพาะในเรื่องของการไดผลผลิตแตเพียงอยางเดี ยวนั้นยอมทําใหขัดกับ
พฤติกรรมของบุคคลดังกลาวแลว จึงตองมีการใหกําลังใจ การใหรางวัล การควบคุม การลงโทษ แนะนํากิจกรรมท่ีถูกตอง
ใหกับผูรวมงาน นี่เปนลักษณะงานของการจัดระบบหรือการบริหาร ดังนั้น อาจจะกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา “การบริหารงาน
ประกอบดวยการนําเอาสิ่งตาง ๆหรือวิธีการตาง ๆมาใชโดยผานบุคคลตาง ๆที่เก่ียวของในองคการ เพ่ือใหเกิดความสําเร็จ
ในการทํางาน” 

ทฤษฎีประเพณีนิยม (Conventional  Theory) หรือทฤษฎี X เปนทฤษฎีที่บงถึงพฤติกรรมของมนุษยโดยมี
ความเชื่อพอจะสรุปนอกเหนือไปจากลักษณะ ๓ ประการ ดังกลาวแลวคือ 

๑. ในรายเฉลี่ยของคนทุกคน ธรรมชาติไดสรางใหจิตใจและทัศนะของมนุษยเปนผูที่ไมตองการที่จะทํางาน 
เฉื่อยชาตอการทํางาน และไมปรารถนาที่จะทํางาน จะขอทํางานแตเพียงเล็กนอยใหมากท่ีสุดเทาที่จะทําได แตตองการได
เงินจากการทํางานใหมาก ๆและมีตําแหนงหนาที่การงานที่ด ี

๒. โดยปกติแลวมนุษยจะไมมีความทะเยอทะยานในสิ่งใด นอกจากสิ่งอ่ืนที่มากระตุนหรือยั่วยุใหเกิดความ
ทะเยอทะยาน และจะปราศจากความรับผิดชอบตอผูอ่ืน ความปรารถนาของมนุษยคือ ความตองการใหทุกสิ่งทุกอยางได
เกิดข้ึนมาแลวก็ผานไปเทานั้น 

๓. มนุษยโดยปกติแลวจะยึดถือวาตนเองเปนศูนยกลาง ( Self – Centered) กอนสิ่งอ่ืนและจะไมแยแสตอ
ความตองการของระบบงานหรือองคการแตอยางหนึ่งอยางใด ฉะนั้นทุกคนจะถือเอาความตองการของตนเองกอนอื่น 

๔. โดยธรรมชาติของมนุษยแลวจะเปนผูตอตานความเปลี่ยนแปลงในทุกกรณี (Resistantto Change) 
กอนที่จะคลอยตามหรือยอมรับ เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความขัดแยงกับทัศนะคติหรือ
ความคิดของตนเองที่มีอยูเดิม 

๕. โดยธรรมชาติของมนุษยอีกเชนกัน มนุษยเปนผูซึ่งถูกลอลวงไดงาย (Easy to gullible) เปนผูที่ไมฉลาด
มากนัก พรอมที่จะถูกปลุกปนใหเปนเจาถอย รอยหมอความ และเปนฝายคานมากกวาฝายสนับสนุนดังนั้น การทํางานใด
ในองคการจึงตองมีบุคคลที่จะเปนฝายคานอยูเปนประจํา ถึงแมวาบุคคลที่ถือตนเองวาเปนฝายสนับสนุน แตสวนหนึ่ง
ภายในใจหรือในการกระทําจะเปนฝายคาน 

ทฤษฎี Y มีลักษณะดังตอไปนี้ คือ 
๑. การจัดการหรือการบริหารงานเปนกระบวนการการรับผิดชอบสําหรับการจัดสวนหรือลักษณะสําคัญของ

การลงทุนเพ่ือใหเกิดผลผลิต การลงทุนนั้นประกอบดวย เงิน วัสดุเครื่องมือ เครื่องใช และบุคคลากรเพ่ือการไดมาซึ่งกําไร
ในผลสุดทายของการลงทุน 

๒. โดยธรรมชาติแลวมนุษยไมไดเปนคนเฉื่อยชา หรือตอตานความตองการขององคกรแตอยางหนึ่งอยางใด 
ความตองการที่จะไดประสบการณในการทํางานเปนบําเหน็จรางวัลในองคกรนั้น ๆการควบคุมที่มาจากภายนอกและการ
ใหการลงโทษกับบุคคลในองคการมิใชเปนการที่จะทําใหวัตถุประสงคขององคการประสบผลสําเร็จ เพราะมนุษยสามารถ
ที่จะกําหนดทิศทางของตนเองได และสามารถควบคุมตนเองไดดวยในทุกกรณี เพ่ือใหการบริการใหถึงจุดประสงคของ
องคการ ซึ่งมนุษยไดมีขอตกลงรวมกันไวแลวกับผูบริการหรือสมาชิกในองคการนั้น ๆ 

๓.การยั่วยุที่ทําใหเกิดแรง ความสามารถในการพัฒนา สมรรถภาพในความรับผิดชอบ ความพรอมที่จะหัน
เหพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคหรือความมุงหมายของสถานบันเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนในปจจุบันตองการ การบริหารเปน
แตเพียงเครื่องชวยใหทุกคนไดพัฒนาตัวเองใหเปนผูมีความรับผิดชอบตอองคการและตอสังคม การบริหาร ไมใชวิธีการ
บังคับใหทุกคนตองเปนไปตามแนวทางที่ไดวางเอาไว ขอตกลงตามวัตถุประสงคเปนผลลัพธที่ทําใหไดมาซึ่งรางวัลพรอม
ดวยความสําเร็จในองคการ นั่นคือ ขอตกลงที่สมาชิกรวมกับผูบริหารไดตกลงตามวัตถุประสงคขององคการ จะทําใหเกิด
ความสําเร็จในการบริหารงาน ซึ่งผลที่จะไดติดตามมาก็คือผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพคุมคากับการลงทุน 

๔. งานที่จําเปนของการบริหารคือการจัดเงื่อนไขในการจัดระบบงาน และวิธการดําเนินงานใหสมาชิกใน
องคการ เพ่ือใหสมาชิกไดประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายดวยตนเอง และคนหาแนวทางในการปฏิบัติงานดวยตนเอ ง 
ภายไตเงื่อนไขที่องคการไดกําหนดเอาไวแลวธรรมชาติของมนุษยโดยรวยเฉลี่ยจะเรียนรูภายไตเงื่อนไขที่ไมใชตามที่สังคม
หรือกลุมยอมรับแตเพียงอยางเดียว แตภาพไตเงื่อนไขแหงความรับผิดชอบ 



๘๘๙ 

๕. ความสามารถในการจัดการบริหารจะมีความสัมพันธเปนอยางสูงกับการนึกคิดคนสิ่งใหมๆ ใหเกิดขึ้นมา
อยูเรื่อยๆ เพ่ือการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคการที่เกิดขึ้นอยางกวางขวางไมใชเกิดขึ้นมาอยางแคบๆ มนุษยโดย
เฉลี่ยจึงตองพบกับปญหาตางๆ ในองคการอยางกวางขวาง ซึ่งเกิดขึ้นกับองคการหนึ่งๆ ไมเหมือนกัน 

๖. ภายไตเงื่อนไขของการจัดการอุสาหกรรมสมัยใหม พลังแหงความฉลาดของสมาชิก โดยสวนรวมแลวจะ
แฝงอยูภายในตัวคนของทุกคน แตจะมีเพียงสวนหนึ่งที่ถูกนํามาใช 

เพ่ือการเขาใจในลักษณะของทฤษฎี x และทฤษฎี y มากยิ่งขึ้นจึงขอสรุปเปรียบเทียบใหเปนคุณลักษณะทั้ง
สองทฤษฎีโดยการใชตารางเปรียบเทียบ ดังนี้ 

ทฤษฎี x ทฤษฎี y 

๑. บงถึงธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย 
๒. เห็นวาธรรมชาติของมนุษยไมชอบทํางาน 
๓. มนุษยจะเปนผูคอยหลีกเลี่ยงในการทํางาน

ดังนั้นองคการจึงตองดําเนินการโดยวิธีการดังนี้ 
ก. ควบคุมการทํางาน 
ข. ชี้แจงแนวทางใหทํางาน 
ค. ขูเข็ญโดยการใชวิธีการลงโทษ 

๔. มีความรูสึกเพียงเล็กนอยในการรับผิดชอบ
หนาที่การงาน และมีความทะเยอทะยานนอย 

๕. คํานึงถึงผลผลิตขององคการเปนสําคัญ แตตอง
มีการกระตุน และควบคุมจากองคการ 

๑. บงถึงธรรมชาติของงาน 
๒. เห็นวาธรรมชาติของมนุษยเปนผูที่ชอบทํางาน 
๓. โดยธรรมชาติของมนุษยจะทํางานเปนแบบเลนๆ

และชอบการพักผอนในขณะทํางานดังนั้นจึงตอง
ใชวิธีการดั้งนี้ 
ก. ใหมีการควบคุมตัวเอง 
ข. ใหมีการแนะแนวทางตนเอง 
ค. ใหรางวัล 

๔. เปนผูที่คอยหาความรับผิดชอบในหนาที่การงาน
ภายไตเง่ือนไขของตนเอง 

๕. บงถึงพฤติกรรมของการทํางานและธรรมชาติของ
งาน 

 

เมื่อนําเอาทฤษฎีทั้งสองมาเปรียบเทียบดังตารางขางบนนี้แลว  เราก็สามารถมองเห็นความหมายหรือการ
เกี่ยวพันธขององการกับทฤษฎี  y แลว จะมองเห็นวาทฤษฎี Y เปนทฤษฎี ที่มองดูแบบหรือระบบของพฤติกรรมมนุษยที่
ปรากฏอยูในองคการ ซึ่งสมาชิกในองคการสามารถท่ีจะเรียนรูได ทฤษฎี y จึงเปนทฤษฎีที่ผูบริหารเปนจํานวนมากควรจะ
ไดจัดสมมติฐานขององคการของตนเองขึ้นมาใหม และหาวิธีการที่จะทําใหองคการและบุคคลภายในองคการ ไดมี
จุดมุงหมายที่สอดคลองกัน การจัดการบริหารงานจึงควรไดเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบาย ซึ่งที่จะสามารถสนับสนุน
ความตองการที่จะเกิดผลสําเร็จในขณะที่สมาชิกขององคการทํางานในองคการหรือการพัฒนาบุคคลภายในองคการ หรือ
การแสดงออกของบุคคลในองคการ ดังนั้น ทฤษฎี Y จึงไมเปนทฤษฎีที่กลาวถึงในปรัชญาของการบริแผนใหมที่เกี่ยวของ
กับบุคคลที่ทํางาน แตยังวิจารณนโยบายและการกระทําของการบริหารแบบประเพณีนิยมอีกดวย 

บางคนอาจคิดวา ทฤษฎี Y เปนทฤษฎีที่สรางขึ้นตามแนวความคิด ไมมีเหตุผลพอเพียงที่จะสนับสนุนทฤษฎี
นี้ ก็ขอใหมองลักษณะของทฤษฎีนี้วา สิ่งที่ประกอบขึ้นดวยหลักการดั้งที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมด เรายังสามารถมองเห็นได
อีกวา ทฤษฎี Y เปนทฤษฎีที่สรางขึ้นโดยอาศัยรากฐานของวิชาการไดเนนหนักถึงเรื่องของความมีอิสระเสรี เนนถึงการ
สรางทิศทางของตนเอง เสรีภาพของบุคคลและสวนประกอบอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งเงื่อนไขตางๆ ที่ถูกกําหนดในทฤษฎี Y นี้ 
ผูบริหารบางคนอาจไมสามารถปฏิบัติตามไดเพราะยังอยูในความรูสึกของประเพณีนิยมอยู แตอยาลืมวา ทฤษฎี Y เปน
ทฤษฎีที่ไดเปดโอกาสอยูเสมอที่จะใหผูบริหารไดใชการตัดสินของตนเองมาใชหาวิธการที่ดีที่สุด เพ่ือไดนําทฤษฎี Y ไป
ปรับปรุงใหเขากับสภาพแวดลอมและลักษณะของสังคม ในประเทศที่เกิดใหมบางประเทศที่เพ่ิงสลัดออกจากการเปน
ประเทศภายใตอาณานิคมของประเทศหนึ่งประเทศใด และตองมาปกครองตัวเองโดยขาดผูแนะนําประชาชนเกิด
ความรูสึกวาตนเองมีเสรีภาพ  แตความที่ไมมีประสบการณในเรื่องเสรีภาพมากกอน และไมไดเตรียมพรอมที่จะไดรับ
เสรีภาพที่ไดรับมาก็ไมสามารถทําใหเสรีภาพที่เกิดขึ้นนั้นดําเนินไปตามลักษณะของเสรีภาพเชนเดียวกันในการบริหารงาน
เมื่อองคการใดที่ไดดําเนินการบริหารหรือการจัดองคการโดยใชระบบประเพณีนิยมมากอน เมื่อจะมาเปลี่ยนแปลงเปน
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ระบบการบริหารแบบใหมก็ยอมที่จะมีขอที่จะตองศึกษาและฝกฝนจนกวาสามารถท่ีจะใชทฤษฎี Y ไดอยางถูกตอง และฝง
อยูในความรูสึกของสมาชิกอยางแทจริง 

๒)ทฤษฎี Jการบริหารงานแบบญ่ีปุน 

ทฤษฎี J ซึ่งเปนระบบบริหารงานของญี่ปุน ในปจจุบันนี้การบริหารงานของญี่ปุนโดยเฉพาะของบริษัทตาง 
ๆในญี่ปุนมีแนวโนมไปในทิศทางที่ใหสิทธิ ใหโอกาสและใหเสียงสนับสนุนแกคนงานที่จะเขามารวมในการบริหารงานใน
องคการนั้น ๆระบบของญี่ปุนนี้จะมีลักษณะการบริหารแบบพอ แม ปกครองลูกกลาว คือ นายงานใหความสนใจและให
สวัสดิการแกคนงานเปนอันมาก เชน การวาจางการทํางานมีแนวโนมที่จะใหมีการจางในลักษณะการจางตลอดชีพ หรือ
จางตลอดชีวิต ของคนงานหรือจนกวาจะปลดเกษียณอายุการทํางาน และในการเลื่อนขั้นตําแหนงงานนั้น การบริหารงาน
ของชาวญี่ปุนยึดถือการเลื่อนลําดับจากคนงานในระดับลางขึ้นไปสูตําแหนงที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ (Bottom – up) หลักการ
สําคัญของการบริหารงานแบบญี่ปุน (ทฤษฎี J) มีลักษณะการบริหารงานของญี่ปุนอาจจะสรุปไดเปนขอ ๆดังตอไปนี้ 

๑. ความเปนกลุมนิยม (Collectivity Orientation) หมายถึงการจัดองคการที่ไมระบุตําแหนงใดลงไป
ยกเวนหัวหนาหรือประธานขององคการนั้น การทํางานจึงเปนการทํางานแบบเปนทีม และมีความรับผิดชอบเทากันหมด 

๒. ไมระบุความรับผิดชอบงาน ซึ่งทําใหกอเกิดการสรางงานรวมกันเกิดความชวยเหลือกันซึ่งกันและกัน 
และเม่ือใดมีผูหนึ่งผูใดที่ไมสามารถทํางานไดก็สามารถหาคนอ่ืนมาทดแทนคนที่ไมสามารถทํางานได 

๓. เนนหนักสายงานในแนวดิ่ง (Vertical Society) และระบบอาวุโสการบริหารงานตามลําดับชั้น 
(Hierarchy) 

๔. ลักษณะและความหมายของหัวหนางานจะเปนลักษณะขบวนรถไฟ ไมไดเปนหัวจักรรถไฟ ซึ่งหมายความ
วา หัวหนาไมไดเปนพระเอกแตเปนครุ เปนผูสอน (Coach) เปนผูกํากับ (Superintendent)  

๕. การกระจายตําแหนงของผูบริหารออกเปนหลายหนวยงานยอย ทําใหผูบริหารรับผิดชอบไมมากนัก เปน
การกระจายผูบริหารออกเปนฝายและออกเปนแผนก การแบงงานออกเปนงานยอย ๆจึงเปนการกระจายอํานาจบริหารได
มากทําใหงานดําเนินไปไดอยางคลองตัว 

เนื่องจากญี่ปุนเปนชนชาติในเอเชีย ดังนั้นวัฒนธรรมตาง ๆ ในการทํางานจึงมีความใกลเคียงกับคนเอเชีย
ดวยกัน จึงนาจะเปนทฤษฎีหนึ่งที่คนเอเชียควรนํามาพิจารณาเอามาใช เพ่ือความเหมาะสมของการบริหารงานในองคการ
ตาง ๆ 

อยางไรก็ตามหากจะพิจารณาความแตกตางของ ทฤษฎี J กับการบริหารงานของซีกโลกตะวันตก จะมี
ลักษณะดังนี้  

๑. การจัดตั้งองคการตาง ๆโดยเฉพาะองคการที่เกี่ยวกับธุรกิจ จะมาจากความเชื่อมั่นในการจัดหาทุนเพ่ือ
การลงทุนที่มาจากความไวเนื้อเชื่อใจจากผูรวมทุนดวยกัน โดยไมตองอาศัยธนาคารซึ่งเปนการลงทุนตามลักษณะการ
ลงทุนของตะวันตก 

๒. สมาคมที่เกี่ยวพันกับธุรกิจของญี่ปุนจะขึ้นบนพ้ืนฐานของบริษัท  ไมไดขึ้นอยูบนพ้ืนฐานของสินคาที่ผลิต
ในแตละประเภท หรือ แตละอาชีพเหมือนกับของตะวันตก ธุรกิจของญี่ปุนขึ้นอยูกับบริษัทของแตละบริษัท และคนงามใน
แตละบริษัทก็สามารถเขารวมเปนสวนหนึ่งของบริษัทได 

๓. นโยบายการบริหารงานบุคคลของการบริหารงานแบบญี่ปุนตั้งอยูบนรากฐานแหงความศรัทธาและความ
ซื่อสัตยตอบริษัท ไมไดบริหารงานบุคคลที่ขึ้นอยูบนพื้นฐานเฉพาะความรู ความสามารถของบุคคลซึ่งหากการบริหารงาน
บุคคลแบบนี้ บุคคลจะขาดความซื่อสัตยตอองคการ บุคคลก็จะหาความรูความชํานาญจากองคการนั้น แลวจะหันเหไปหา
งานใหมในลักษณะเดียวกันแตไดผลประโยชนสูงกวาที่เคยไดรับจากองคการเดิม หรือออกไปเพื่อสรางงานของตนเอง 

๔. โครงสรางของการบริหารงานแบบญี่ปุน จะเปนโครงสรางตามลําดับชั้น (Hierarchy) ใชสายอํานาจการ
บริหาร หรือสายบังคับบัญชาที่เปนระบบกวาระบบมติชน (Croup  Consensual) และความรูความสามารถชํานาญของ
ปจเจกบุคคล กระบวนการวินิจฉัยสั่งการที่มีจุดเนนอยูบนคําถามที่ไดกําหนดไวแลว มากกวาการหาผลสรุป 

๓) ทฤษฎี Z ของ William Ouchi 
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โอยูชิ (William Ouchi) ศาสตราจารยของคณะบริการจัดการ แหงมหาวิทยาลัย UCLA, Los Angeles 
และเปนคณะกรรมการขององคการสําคัญ ๆ ของอเมริกาอีกหลายแหง เปนผูนําทฤษฎีการบริหาร ๒ ทฤษฎี ซึ่ง โอยูชิ 
เรียกวา ทฤษฎี A ของอเมริกา ซึ่งไดแก ทฤษฎี X และทฤษฎี Y และทฤษฎี J  หรือเรียกวา Japanese Management 
Practice ของญี่ปุน มาสผมผสานกันตั้งเปนทฤษฎี Z  ขึ้นกับบริษัทตาง ๆ ในฝายตะวันตก โดยเฉพาะของอเมริกาหลาย
แหงก็ไดนําเอาแนวคิดของอเมริกาและของญี่ปุนมาใชรวมกัน ซึ่งการตั้งทฤษฎีใหมนี้ โอยูชิ ชี้ใหเห็นวาจะชวยทําใหระบบ
การบริหารงานเจริญยิ่งขึ้นโดยชี้ใหเห็นวาบริษัทของญี่ปุนที่ยึดหลักการบริหารโดยใชทฤษฎี Z จะมีคุณลักษณะดังนี้ 

๑. คนทํางานในองคการมีความรูสึกความเปนอิสระ แตมีความซื่อสัตยตอองคการ และมีความเชื่อถือไวเนื้อ
เชื่อใจระหวางคนงานที่รวมงานดวยกันและระบบการจัดการขององคการ 

๒. ตั้งอยูบนรากฐานที่วา คนงานทุกคนจะตองมีความซื่อสัตย และมีความสนใจที่จะทํางานรวมกันกัน
ผูรวมงานและองคการที่รวมงานกันอยู 

๓. สรางเจตคติใหเกิดความม่ันใจ ความไววางใจ และความรับผิดชอบของผูทํางานดวยกัน 
๔. หากจะเปรียบเทียบกับการทําอาหารเชาแลว ก็จะเปนคนทําอาหารเชามืออาชีพ ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีที่ทํา

ใหคนทํางานจะตองพยายามที่จะเปนคนทํางานระดับผูเชี่ยวชาญตอ ๆ ไป 
๕. ยึดถือการจางงานในระยะยาว เปนตนวาการจางงานและการประเมินการทํางานจะมีระยะเวลา ๑๐ ป 

นับตั้งแตไดเขามารวมงานกับองคการนั้น 
๖. ภาวการณตัดสินใจจะเปนการตัดสินใจรวมกันเปนหมูเปนคณะไมไดตัดสินใจเพียงคนเดียว 
๗. การประเมินการทํางานจะไมประเมินพร่ําเพรื่อ เชนเดียวกับการสนับสนุนหรือชวยเหลือคนงานก็ไมทํา

ตลอดเวลา แตจะทําเปนระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร แตคนทํางานจะไดผลตอบแทนที่เหมาะสม และเปนธรรม 
๘. การบริหารงานเปนการบริหารงานที่มีความแนนอน มีการควบคุมอยางมีระบบอยางเปดเผยรวมทั้งการ

ประเมินผลงานก็ทํางานกันอยางมีระบบ 
๙. เปนการบริหารงานที่หาแนวทางใหการทํางานตามลักษณะงานขององคการนั้นใหดําเนินงานดวยทางสาย

กลาง 
๑๐. เปนทฤษฎีที่เชื่อวา สิ่งทั้งมวลมีสวนเกี่ยวกับสิ่งประกอบตาง ๆ ที่มากกวาสวนประกอบทั้งหมด ซึ่ง

หมายความวา ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีที่รวมเอาสิ่งตาง ๆ ที่ใชในทฤษฎีอ่ืน ๆ ที่ไดผลนํามาใชทั้งหมด 
๑๑. บริษัทจะจางบุคคลระดับบริหาร (Key Person) ตลอดอายุของการทํางานคือ ๕๕- ๖๐ ป  
๑๒. ใหมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนหนาบุคคลที่ทํางานอยูในองคการนั้นอยางสม่ําเสมอ 
๑๓. การแตงตั้งตําแหนงหนาที่ของผูทํางานในองคการใหสูงขึ้นนั้นจะตองผานการพิจารณาอยางรอบคอบ 

โดยยึดถือความอาวุโสของบุคคลเปนหลัก 
๑๔. มอบความรับผิดชอบใหแกการทํางานเปนกลุมมากกวาการทํางานเปนบุคคลซึ่งตรงกับวัฒนธรรมชาว

ญี่ปุน 
การนําทฤษฎี Z มาใชในการบริหารงานของญี่ปุน ทําใหเกิดผลดีตอการทํางานอยางนอย ๓ ประการคือ 
๑. นายจางจะปฏิบัติตอลูกจางโดยเสมอภาคท่ัวหนากัน 
๒. ทําใหเกิดความเชื่อถือในการแตงตั้งเพ่ือการดํารงตําแหนงใหสูงขึ้น จากการที่ใชระบบไตเตาจากระดับ

ลางขึ้นสูระดับสูง 
๓. เปนการควบคุมการทํางานของคนงานโดยทางออมเพราะมีการทํางานโดยแบงหนวยงานออกเปน

หนวยงานยอยมีหัวหนารับผิดชอบและตัดสินใจ 
จากผลของทฤษฎี Z ของโอยูชิ ทําใหบริษัทและองคการในอเมริกาหลายแหงไดยึดหลักการทํางาน

ผสมผสานระหวางทฤษฎี Z ทฤษฎีของอเมริกา A  และทฤษฎี J ของญี่ปุน ซึ่งองคการเหลานี้จะมีลักษณะแสดงใหเห็น
ปรากฏดังนี้ 

๑. มีการจางคนงานตลอดชีวิตของการทํางาน 
๒. การเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น ทําอยางชาๆ และรอบคอบผานการพิจารณาเปนขั้นเปนตอน 
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๓. ระบบการควบคุมการทํางานจะไมเปนทางการมากนัก 

๔. มีการใหความสนใจตอคนงานโดยสวนรวม 

๕. มีการหมุนเวียนตําแหนงมากขึ้น 

๖. ใหผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานมากขึ้น 

๗. ลักษณะที่ยังเหมือนเดิมคือ เนนใหคนงานมีความรับผิดชอบงานของตนเองแทนการรับผิดชอบเปนกลุม 

ยุทธศาสตรที่ไดกําหนดของทฤษฎี Z สรุปไดเปน ๓ ขั้นตอนดวยกันคือ 

๑. บริหารและจัดการจาก บน-สู-ลาง (‘Top-down’ approach) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตกลงตามปรัชญาใหม
ที่องคการไดกําหนดขึ้นและการไดรับการสนับสนุนการบริหารองคการจากผูนําในองคการ 

๒. ความคิดใหม ๆ หรือปรัชญาในการบริหารองคการที่เขามาใหม ๆ จะตองรวมเอาแนวความคิดที่มี
เสถียรภาพตอการจางงาน การแบงความรับผิดชอบในการตัดสินใจ การพัฒนาและการปรับปรุงงานอาชีพขององคการนั้น 
การมีจิตใจที่จะทํางานเปนหมูเปนคณะ และการยอมรับความชวยเหลือของปจเจกบุคคลที่อยูในคณะทํางานดวยกัน 

๓. วิธีการแนวใหมเขามาใชดวยการกําหนดหลักเกณฑที่ไดปรึกษารวมกันใน และสรางความเขาใจดวยกัน 
ซึ่งจะตองไดรับการฝกฝนอบรมอยางเต็มรูปแบบตามลักษณะงานขององคการนั้น ๆ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพที่จะทําให
เกิดความทักษะสัมพันธกับผูจัดการในองคการ ผูการตรวจสอบองคการ และผูทํางานในองคการ๓๔ 

 

๔. หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับแรงจูงใจในองคการ 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือคําสั่งสอนของพระพุทธเจานั้นมากมายและมีคุณคามากกวาสองพันหา

รอยกวาปมาแลว ในยุคปจจุบันนี้ซึ่งเปนยุคโลกาภิวัตนหรือยุคเสรีทุนนิยม แรงจูงใจบุคลการหรือการบริหารจัดการ
สมัยใหม ตางก็กลับมาพิจารณาทบทวนบทบาททางวิชาการในการจูงใจการบริหารจัดการบุคลากรสมัยใหมวา ยังคงเปน
แนวทางเดียวหรือไม ที่การจูงใจการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะตองสนองตอบตอระบบเสรีทุนนิยมที่เนนการ
แขงขัน และสรางผลกําไร หรือการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรเพียงอยางเดียว การบริหารจัดการสมัยใหม ยังขาด
อะไรบางที่เปนนามธรรมที่เกี่ยวกับมนุษยที่จะตองอยูรวมกัน รวมทั้งสิ่งแวดลอมในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงและ มี
ผลกระทบตอสังคมและองคกร หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่กลาวถึงการจูงใจบุคลกรการบริหารจัดการบุคลากรนั้นมี
อยูมากมาย ซึ่งเปนคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ยังทันสมัยอยูจนถึงปจจุบันและในอนาคต แตในที่นี้ 
จะไดนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบางประการที่เกี่ยวของ  เพ่ือประกอบการพิจารณาประเด็นการจูงใจบุคลากรใน
องคการตามแนวพระพุทธศาสนา  บรรจุหลักการที่สรางความยั่งยืน การไมเบียดเบียน การอยูรวมกันอยางสงบสันติ
สามัคคี  มีความเมตตาชวยเหลือซึ่งกันและกันตอไปแตทั้งนี้ทั้งนั้นเราไมไดตอตานปฏิเสธ หรือไมยอมรับแนวคิดทฤษฎี
สมัยใหมแตอยางใด เพียงแตเราอยากสะทอนเสนอแนวคิดหลักพระพุทธศาสนาวามีประเด็นหรือหลักธรรมอะไรบางที่
เกี่ยวของกับการจูงใจบุคลากรในองคการ 

พระพุทธเจาตรัสถึง สังคหวัตถุ ๔ ไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ 
ทาน การให ๑ เปยยวัชชะ ความเปนผูมีวาจานารัก ๑ อัตถจริยา ความประพฤติประโยชน ๑ สมานัตตตา การวางตน
สม่ําเสมอ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล การให ๑ ความเปนผูมีวาจานารัก ๑ ความประพฤติประโยชน 
ในโลกนี้ ๑ ความเปนผูมีตนสม่ําเสมอในธรรมนั้นๆ ตามสมควร ๑ ธรรมเหลานั้นแล เปนเครื่องสงเคราะหโลก ประดุจสลัก
เพลาควบคุมรถที่แลนไปอยูไวได ฉะนั้น ถาธรรมเครื่องสงเคราะหเหลา นี้ ไมพึงมีไซร มารดาหรือบิดาไมพึงไดความนับถือ
หรือบูชาเพราะเหตุแหงบุตร ก็เพราะเหตุที่บัณฑิตพิจารณาเห็นธรรมเครื่องสงเคราะหเหลานี้ ฉะนั้ น พวกเขาจึงถึงความ
เปนใหญ และเปนที่นาสรรเสริญ๓๕ 

                                         

๓๔เจริญพล สุวรรณโชติ,ทฤษฎีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอกพิมพไทยจํากัด, ๒๕๕๑),  หนา๘๑-๙๓. 
 

๓๕ ที. ปา. (แปล) ๑๑ / ๓๑๓ / ๒๙๕.   องฺ.จตุกก.(แปล) ๒๑/๓๒/๕๑. 
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การที่ผูบริหารจะบริหารงานขององคการใหประสบความสําเร็จบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของ
องคการที่วางไวไดนั้นตองอาศัยความรวมหมายรวมมือชวยกันทํางานของพนักงานบุคลากรหรือคนงานที่ทํางานใน
องคการดังนั้นผูบริหารตองมีเทคนิควิธีการมีวิสัยทัศนมีมนุษยสัมพันธที่ดีในการจูงใจกระตุนหรือเรงเราสรางพลังรวมกัน
คิดของบุคลากรเพ่ือผลักดันยกยองสรรเสริญใหพนักงานบุคลากรคนงานเกิดยินดีสมัครใจเต็มใจในการใชความรู
ความสามารถของตนเพ่ือทํางานใหองคการบรรลุตามวัตถุประสงค 

พระพุทธเจาทรงสอนหลักการสรางมนุษยสัมพันธไวเรียกวาสังคหวัตถุ หมายถึงวิธีผูกใจคน พระองคตรัสวา 
รถมาแลนไปไดเพราะมีลิ่มสลักคอยตรึงสวนประกอบตาง ๆ ของรถมาเขาดวยกันฉันใด คนในสังคมก็ฉันนั้น คือทําหนาที่
เปนกาวใจเชื่อมประสานคนทั้งหลายเขาดวยกัน ลิ่มสลักดังกลาวนั้นคือ สังคหวัตถุนักบริหารจะสามารถผูกใจเพ่ือน
รวมงาน และผูใตบังคับบัญชาไวได ถามีสังคหวัตถุ ๔ ประการไดแก 

๑) ทาน หมายถึง การให (โอบออมอารี)นักบริหารที่ดีตองมีน้ําใจรูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ ใหทานแกเพ่ือน
รวมงานและผูใตบังคับบัญชา การใหทานจะชวยใหผูกคนอ่ืนไวได ดังพุทธพจนที่วา “ทโท คนฺถติมิตฺตานิ ผูใหยอมผูกใจ
มิตรไวได”นักบริหารอาจใหทานได ๓ วิธี คือ 

ก. อามิสทาน หมายถึง การใหสิ่งของแกเพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา โดยเฉพาะการใหเพ่ือผูกใจนี้
สําคัญมาก ในยามที่เขาตกต่ําหรือมีความเดือดรอน ดังภาษิตอังกฤษที่วา “เพ่ือนแท คือเพ่ือนที่ชวยเหลือในยามตกยาก” 

การใหรางวัลหรือขึ้นเงินเดือนก็จัดเขาในอามิสทาน 

ข. วิทยาทาน คือ ธรรมทาน หมายถึง การใหคําแนะนําหรือสอนวิธีทํางานที่ถูกตอง รวมถึงการจัด
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรหรือสงไปศึกษาและดูงาน 

ค. อภัยทาน หมายถึง การใหอภัยเมื่อเกิดขอผิดพลาดในการทํางาน หรือลวงเกินซึ่งกันและกัน การให
อภัยไมทําใหผูใหตองสูญเสียอะไร เปนการลงทุนราคาถูกแตไดผลตอบแทนราคาสูง นั่นคือ ไดมิตรภาพกลับคืนมา และมี
คนสนองงานเพ่ิมข้ึนอีกคนหนึ่ง 

๒. ปยวาจา หมายถึง การพูดถอยคําไพเราะออนหวาน (วจีไพเราะ)นักบริหารที่ดีจะรูจักผูกใจคนดวยคําพูด
ออนหวาน คําพูดหยาบกระดางผูกใจใครไมได ตามปกติคนเราจะมัดสิ่งของตองใชของออน เชน เชื่อก หรือลวดมัด ใน
ทํานองเดียวกันเราจะมัดใจคนไดก็ดวยถอยคําออนหวาน 

๓. อัตถจริยา หมายถึง การทําตัวใหเปนประโยชนแกผูอ่ืน(สงเคราะหประชาชน) ตรงกับคําพังเพยที่วา“อยู
บานทานอยานิ่งดูดาย ปนวัวปนควายใหลูกทานเลน”นักบริหารทําอัตถจริยาไดหลายวิธี เชน บริการชวยเหลือยามเขา
ปวยไข หรือเปนประธานในงานพิธีของผูใตบังคับบัญชาอาศัยเรือนทานให วิจารณเห็นทานทําการงาน ชวยพรองแมมีกิจ
โดยสาร นาเวศพายคอยชวยค้ําจวง จรดใหจนถึง 

๔. สมานัตตตา หมายถึง การวางตัวสม่ําเสมอ (วางตนพอดี)เม่ือนักบริหารไมทอดทิ้งผูรวมงานทั้งหลาย เขา
จึงจะสามารถสรางทีมงานขึ้นมาได นั่นคือถือคติวา “มีทุกขรวมทุกข มีสุขรรวมเสพ”นักบริหารตองกลารับผิดชอบในผล
การตัดสินใจของตนเอง ถาผลเสียตกมาถึงผูปฏิบัติตามคําสั่งของตน นักบริหารตองออกมาปกปองคนนั้น ไมใชหนีเอาตัว
รอดตามลําพัง   

เมื่อนักบริหารมีสังคหวัตถุท้ัง ๔ ประการ คือ โอบออมอารี วจีไพเราะ สงเคราะหประชาชน และวางตนพอดี 
เขามีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถผูกใจคนไวได แตสังคหวัตถุเหลานี้เปนเรื่องพฤติกรรมภายนอกที่แสดงออกมา เพ่ือให
แสดงพฤติกรรมเหลานั้นมาโดยไมตองฝนใจ นักบริหารตองมีพรหมวิหารธรรม คือธรรมสําหรับผูใหญ ๔ ประการคือ 

๑. เมตตา ไดแก ความรัก ความหวังดี ที่ปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุขนักบริหารตองมีความรักและความหวัง
ดีแกเพ่ือนรวมงาน ความรักจะเกิดไดถานักบริหารรูจักมองแงดี หรือสวนที่ดีของเพ่ือนรวมงานถาพบสวนเสียในตัวเขา นัก
บริหารตองรูจักมองขามและใหอภัย เมื่อพบสวนดีก็จดจําไว เพ่ือจะไดใชคนใหเหมาะสมกับลักษณะที่ดีของเขา ดังนั้ น 
เมตตาหรือความรักจึงเกิดจากการมองแงดีของคนอ่ืน 

ทานพุทธทาสภิกขุประพันธไววา...เขามีสวน เลวบาง ชางหัวเขาจงเลือกเอา สวนดี เขามีอยูเปนประโยชน 
โลกบาง ยังนาดูสวนที่ชั่ว อยาไปรู ของเขาเลยจะหา คนมีดี โดยสวนเดียวอยามัวเที่ยว คนหา สหายเอยเหมือนมองหา 
หนวดเตา ตายเปลาเอยฝกใหเคย มองแตดี มีคุณจริง 



๘๙๔ 

๒. กรุณา คือ ความสงสารเห็นใจ ปรารถนาใหผูอ่ืนพนทุกข เมื่อเพ่ือนรวมงานประสบเคราะหกรรมนัก
บริหารตองมีความสงสาร เห็นใจ และคิดหาทางชวยใหเขาพนทุกขนั้น ความสงสารจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อนักบริหารเปดใจ
กวาง รับฟงปญหาของคนอื่นกรุณาตางจากเมตตาตรงที่วา กรุณาเกิดข้ึนเมื่อมองจุดดอยของคนอ่ืน สวนเมตตาเกิดขึ้นเมื่อ
มองจุดดีของเขา เชน เราเห็นเด็กนอยหนาตานารักเดินมา เรามีจิตเมตตาเขา เมื่อเด็กนั้นหกลมปากแตก เรามีจิตกรุณา
เขา 

๓. มุทิตา คือ ความรูสึกพลอยชื่นชมยินดีเมื่อผูอ่ืนไดดีมีสุขนักบริหารตองสงเสริมใหคนทํางานมีโอกาส
พัฒนาความรู ความสามารถจนไดเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น โดยไมกลัววาลูกนองจะขึ้นมาทาบรัศมี เขาไมกีดกันใคร แตเปด
โอกาสใหทุกคนไดทํางานแสดงความสามารถเต็มที่ และพลอยชื่นชมยินดีในความกาวหนาของคนรวมงาน มุทิตาจะ
ทําลายความริษยาในใจนักบริหารถานักบริหารมีจิตริษยาลูกนองเสียแลว ลูกนองจะรับรูความริษยานั้นและจะไมทุมเท
ทํางานให ดังคํากลอนที่วาอันเพ่ือนดีมีหนึ่งถึงจะนอยดีกวารอยเพ่ือนคิดริษยาแมเกลือหยิบหนึ่งนอยดวยราคายังดีกวา
น้ําเค็มเต็มทะเล 

๕. อุเบกขา คือ ความรูสึกวางเฉยเปนกลาง ไมลําเอียงเขาขางคนใดคนหนึ่งนั่นคือมีความยุติธรรมในการให
รางวัลและลงโทษ ขอสําคัญก็คือนักบริหารตองรูเทาทันคนรวมงานทุกคน นักบริหารที่ไมรูเทาทันผูรวมงาน ไมรูเทาทัน
สถานการณอาจวางเฉยไดเหมือนกัน แตการวางเฉยเชนนั้น เรียกวา “อัญญณุเบกขา” คือวางเฉยเพราะโง ซึ่งไมใชสิ่งที่ดี
นักบริหารตองวางเฉยดวยปญญา คือ มีอุเบกขาอยางรูเทาทันคน เมื่อทึกคนทํางานในหนาที่อยางขยันขันแข็ง นักบริหารก็
มองดูพวกเขาเฉย ๆ ถึงคราวใหบําเหน็จรางวัล ก็เฉลี่ยใหแกทุกคนอยางถวนหนา ถามีการทะเลาะเบาะแวงเกิดขึ้น นัก
บริหารตองลงไปหามทัพทันที และจัดการลงโทษคนผิดตามความเหมาะสม นักบริหารตองไมนั่งดูลูกนองทะเลาะกันแลว
เอาตัวรอดคนเดียว๓๖ 

การทํางานในองคการแนนอนมีบุคลกรจํานวนมากตางคนตางมีความคิดทัศนะคติแตกตางกันไปการทีจะทํา
ใหบุคลากรเหลานั้นรวมแรงรวมใจกันมีความสามัคคีพรอมเพรียงกันทําเพ่ือองคการสวนรวมนั้นจะมีหลักธรรมในการอยู
รวมกันแลวเกิดความผาสุกเจริญรุงเรื่องงดงาม พระพรหอมคุณาภรณ๓๗ (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาววาการอยูรวมในหมูดวยดี ใน
ดานความสัมพันธกับผูอ่ืนที่เปนเพ่ือนรวมงาน รวมกิจการ หรือรวมชุมชน ตลอดจนพ่ีนองรวมครอบครัว พึงปฏิบัติตาม
หลักการอยูรวมกัน ที่เรียกวา สาราณียธรรม (ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน) ๖ ประการคือ 

๑) เมตตากายกรรม ทําตอกันดวยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีตอเพ่ือนรวมงาน รวมกิจการ 
รวมชุมชน ดวยการชวยเหลือกิจธุระตางๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง 

๒) เมตตาวจีกรรม พูดตอกันดวยเมตตา คือ ชวยบอกแจงสิ่งที่เปนประโยชนสั่งสอน หรือแนะนําตักเตือน
กันดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพแสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง 

๓) เมตตามโนกรรม คิดตอกันดวยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดทําสิ่งที่เปนประโยชนแกกัน มองกัน
ในแงดี มีหนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน 

๔) สาธารณโภคี ไดมาแบงกันกินใช คือ แบงปนลาภผลที่ไดมาโดยชอบธรรม แมเปนของเล็กนอยก็
แจกจายใหไดมีสวนรวมใชสอยบริโภคท่ัวกัน 

๕) สีลสามัญญตา ประพฤติใหดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของสวน
รวม ไมทําตนใหเปนที่นารังเกียจ หรือเสื่อมเสียแกหมูคณะ 

๖) ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเขากันได คือเคารพรับฟงความคิดเห็นกัน มีความเห็นชอบรวมกัน ตก
ลงกันไดในหลักการสําคัญ ยึดถืออุดมคติ หลักแหงความดีงาม หรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน 

                                         

๓๖พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
,๒๕๔๙),หนา ๗๑-๗๘. 

๓๗พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ),ธรรมนูญชีวิต,พิมพครั้งที่ ๓๑, (ชุมพร:พิมพที่ บริษัท คิงส เซอรวิส 
เซนเตอร จํากัด,๒๕๔๗),หนา ๒๔. 



๘๙๕ 

และอีกอยางการที่ผูบริหารงานจะจูงใจบุคลากรใหทํางานใหองคการใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่
องคการวางไวนั้นผูบริหารองคการตองมีหลักที่เรียกวาหลักอิทธิบาท หรือหลักความสําเร็จ ปฏิบัติต ามหลักธรรมที่จะ
นําไปสูความสําเร็จแหงกิจการนั้น ที่เรียกวาอิทธิบาท ๔ อยางคือ  

๑. ฉันทะ ความพอใจ ไดแก ความมีใจรักในสิ่งที่ทํา และพอใจใฝรักในจุดหมายของสิ่งที่ทํานั้น อยากทําสิ่ง
นั้น ใหสําเร็จ อยากใหงานนั้นหรือสิ่งนั้นบรรลุถึงจุดหมาย พูดงายๆ วารักงานและรักจุดหมายของงาน  พูดใหลึกลงไป
ในทางธรรมวา ความรักความใฝใจปรารถนาตอภาวะดีงามเต็มเปยมสมบูรณ ซึ่งเปนจุดมุงหมายของสิ่งที่กระทําหรือซึ่งจะ
เขาถึงไดดวยการกระทํานั้น อยากใหสิ่งนั้น ๆเขาถึงหรือดํารงอยูในภาวะที่ดีที่งดงามที่ประณีต  ที่สมบูรณที่สุดของมัน 
หรืออยากใหภาวะดีงามนั้นเต็มเปยมสมบูรณของสิ่งนั้น ๆของงานนั้น เกิดมีความเปนจริงขึ้น  อยากทําใหสําเร็จผลตาม
จุดหมายที่ดีงาม หรืออยากเอามาเพ่ือตัวตนในรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งเรียกวาเปนตัณหา ความอยากของฉันทะนี้เปนคนละอยาง
กันกับความอยากไดสิ่งนั้น ๆมาเสพเสวย  หรืออยากเอามาเพ่ือตัวตนในรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งเรียกวา ตัณหา  ความอยากของ
ฉันทะนั้นใหเกิดความสุขความชื่นชมเม่ือเห็นสิ่งนั้น ๆงานนั้น ๆ บรรลุความสําเร็จเขาถึงความสมบูรณ อยูในภาวะอันดีงาม
ของมัน หรือพูดแยกออกไปวา ขณะเมื่อสิ่งนั้นหรืองานนั้นกําลังเดินหนาไปสูจุดหมาย ก็เกิดความปติความเอิบอิ่มใจ ครั้น
สิ่งหรืองานที่ทําบรรลุจุดหมายก็ไดรับโสมนัสเปนความฉ่ําชื่นใจที่พรอมดวยความรูสึกโปรงใสเบิกบานแผออกไปเปนอิสระ
ไรขอบเขต สวนความอยากของตัณหาใหเกิดความสุขความชื่นชมเมื่อไดสิ่งนั้นมาใหตนเสพเสวยรสอรอย หรือปรนเปรอ
ความยิ่งใหญพองขยายของตัวตน  เปนความฉ่ําชื่นใจที่เศราหมองหมกหมักตัว  กีดกั้นตนไวในความคับแคบ  และมัก
ติดตามมาดวยความหวงแหนกังวลเศราเสียดายและหวั่นกลัวหวาดระแวง 

๒. วิริยะ ความเพียร ไดแก ความอาจหาญ แกลวกลา บากบั่น กาวไป ใจสู ไมยอทอ ไมหวั่นกลัวตออุปสรรค
และความยากลําบาก เมื่อคนรูวาสิ่งใดมีคุณคาควรแกการบรรลุถึง  ถาวิริยะเกิดขึ้นแกเขาแลว แมไดยินวาจุดหมายนั้นจะ
ลุไดยากนัก  มีอุปสรรคมาก หรืออาจใชเวลายาวนานเทานั้นป เทานั้นเดือน  เขาก็ไมทอถอย กลับเห็นเปนสิ่งทาทายที่เขา
จะเอาชนะใหไดทําใหสําเร็จ  เชนนักบวชนอกศาสนาหลายทานในสมัยพุทธกาล  เมื่อสดับพุทธธรรมแลวเลื่อมใส  ขอ
บรรพชาอุปสมบท  ครั้นไดรับทราบวา  ผูเคยเปนนักบวชนอกศาสนาจะตองประพฤติวัตรทดสอบตนเองกอน  เรียกวาอยู
บริวาส (คิตถิยปริวาส) เปนเวลา ๔ เดือน ใจก็ไมทอถอย  กลับกลาเสนอตัวประพฤติวัตรทดสอบเพ่ิมเปนเวลาถึง ๔ ป  
สวนผูขาดความเพียร อยากบรรลุความสําเร็จเหมือนกัน  แตพอไดยินวาเราตองใชเวลานานเปนกี่ปก็หมดแรง ถอยหลัง  
ถาอยูระหวางปฏิบัติธรรมก็ตาม จิตใจจะแนวแน  มั่นคง  พุงตรงตอจุดหมาย สมาธิก็เกิดขึ้นได  เรียกวาเปนวิริย สมาธิ  
พรอมทั้งมีปธานสังขาร คือความเพียรสรางสรรคเขาประกอบคูไปดวยกัน 

๓. จิตตะ  ความคิดจดจอ  หรือเอาใจฝกใฝ  ไดแก ความมีจิตผูกพัน จดจอ เฝาคิดเรื่องนั้นใจอยูกับงานนั้น  
ไมปลอย ไมหางไปไหน  ถาจิตตะเปนไปอยางแรงกลาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรืองานอยางใดอยางหนึ่ง คนผูนั้นจะไมสนใจ
ไมรับรูเรื่องอ่ืน ๆใครพูดอะไรเรื่องอ่ืน ๆไมสนใจ   แตถาเรื่องนั้นงานนั้นจะสนใจเปนพิเศษทันที    บางทีจัดทําเรื่องนั้น 
งานนั้น ขลุกงวนอยูไดทั้งวันทั้งคืน ไมเอาใจใสรางกายแตงเนื้อแตงตัว อะไรจะเกิดขึ้นก็ไมสนใจ  เรื่องอ่ืนเกิดข้ึนใกลๆ บาง
ทีก็ไมรู  ทําจนลืมวันลืมคืน  ลืมกินลืมนอน  ความมีใจฝกใฝเชนนี้  ยอมนําใหสมาธิเกิดขึ้น  จิตจะแนวแน  แนบสนิท  ใน
กิจที่ทํา  มีกําลังมากเฉพาะสําหรับกิจนั้น  เรียกวาเปนจิตสมาธิ พรอมนั้นก็เกิดปธานสังขาร  คือ  ความเพียรสรางสรรค
รวมสนับสนุนไปดวย 

๔. วิมังสา  ความสอบสวนไตรตรอง  ไดแก  การใชปญญาพิจารณาหมั่นใครครวญตรวจตราหาเหตุผล และ
ตรวจสอบขอยิ่งหยอน เกินเลยบกพรองหรือขัดแยงเปนตนในกิจที่ทํา   รูจักทดลองและคิดคนหาทางแกไขปรับปรุง  ขอนี้
เปนการใชปญญาชักนําสมาธิ  ซึ่งจะเห็นไดไมยาก  คนมีวิมังสาชอบคิดคนหาเหตุผล  ชอบสอบสวนทดลอง  เมื่อทําอะไร  
ก็คิดพิจารณาทดสอบไป  เชนคิดวาผลนี้เกิดจากเหตุอะไร  ทําไมจึงเปนอยางนี้   ถาเพ่ิมองคประกอบนี้เขาไปแทน  จะ
เกิดผลอยางนี้  ลองเปลี่ยนองคประกอบนั้นแลว ไมเกิดผลอยางที่คาดหมาย เปนเพราะอะไร  จะแกไขที่จุดไหน  ฯลฯ 
หรือในการปฏิบัติธรรม ก็ชอบพิจารณาใครครวญสอบสวนเชนวาธรรมขอนี้ ๆมีความหมายอยางไร  มีความมุงหมาย
อยางไร  มีความหมายอยางไร  ควรใชในโอกาสใด ควบคูสัมพันธกับขอธรรมอ่ืนขอใด ปฏิบัติธรรมคราวนี้ไมคอยกาวหนา  
อินทรียใดออนไป อินทรียใดเกินไป  คนสมัยปจจุบันอยูในสภาพอยางนี้ ขาดแคลนธรรมขอใดมาก จะนําธรรมขอนี้เขาไป
ควรใชวิธีใด ควรเนนความหมายดานใดเปนตน  การคิดหาเหตุผลและสอบสวนทดลองอยางนี้ยอมชวยรวมจิตใจคอย
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กําหนดและติดตามเรื่องที่พิจารณาอยางติดแจตลอดเวลา  เปนเหตุใหจิตแนวแนแลนดิ่งไปกับเรื่องที่พิจารณา ไมฟุงซาน 
ไมวอกแวก  และมีกําลัง  เรียกวาเปนวิมังสาสมาธิ  ซึ่งก็จะมีปธานสังขาร  คือความเพียรสรางสรรคเกิดมาดวย  
เชนเดียวกับสมาธิขออ่ืนๆ๓๘ 
๕. บทสรุป 

การที่ผูบริหารจะบริหารงานขององคการใหประสบความสําเร็จบรรลุตามเป าหมายหรือวัตถุประสงคของ
องคการที่วางไวไดนั้นตองอาศัยความรวมหมายรวมมือชวยกันทํางานของพนักงานบุคลากรหรือคนงานที่ทํางานใน
องคการดังนั้นผูบริหารตองมีเทคนิควิธีการมีวิสัยทัศนมีมนุษยสัมพันธที่ดีในการจูงใจกระตุนหรือเรงเราสรางพลังรวมกัน
คิดของบุคลากรเพ่ือผลักดันยกยองสรรเสริญใหพนักงานบุคลากรคนงานเกิดยินดีสมัครใจเต็มใจในการใชความรู
ความสามารถของตนเพ่ือทํางานใหองคการบรรลุตามวัตถุประสงคพระพุทธเจาทรงสอนหลักการสรางมนุษยสัมพันธไว
เรียกวาสังคหวัตถุ หมายถึงวิธีผูกใจคน นักบริหารจะสามารถผูกใจเพ่ือนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาไวได ถามีสังคห
วัตถุ ๔ ประการไดแก 

๑) ทาน หมายถึง การให (โอบออมอารี) 
๒. ปยวาจา หมายถึง การพูดถอยคําไพเราะออนหวาน (วจีไพเราะ) 
๓. อัตถจริยา หมายถึง การทําตัวใหเปนประโยชนแกผูอ่ืน(สงเคราะหประชาชน) 
๔. สมานัตตตา หมายถึง การวางตัวสม่ําเสมอ (วางตนพอดี) 
เมื่อนักบริหารมีสังคหวัตถุท้ัง ๔ ประการ คือ โอบออมอารี วจีไพเราะ สงเคราะหประชาชน และวางตนพอดี 

เขามีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถผูกใจคนไวได แตสังคหวัตถุเหลานี้เปนเรื่องพฤติกรรมภายนอกที่แสดงออกมา เพ่ือให
แสดงพฤติกรรมเหลานั้นมาโดยไมตองฝนใจ นักบริหารตองมีพรหมวิหารธรรม คือธรรมสําหรับผูใหญ ๔ ประการคือ 

๑. เมตตา ไดแก ความรัก ความหวังดี ที่ปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุข 
๒. กรุณา คือ ความสงสารเห็นใจ ปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข 
๓. มุทิตา คือ ความรูสึกพลอยชื่นชมยินดีเมื่อผูอื่นไดดีมีสุข 
๕. อุเบกขา คือ ความรูสึกวางเฉยเปนกลาง ไมลําเอียงเขาขางคนใดคนหนึ่งนั่นคือมีความยุติธรรมในการให

รางวัลและลงโทษ 
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บทคัดยอ 
วิกฤตการณทางดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเผชิญอยูขณะนี้ เปนปญหาที่ซับซอนสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดใน

การพัฒนาที่ผานมาที่มุงเนนความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมไทยมีปญหาหลายปญหา ไมวาจะเปนปญหาเศรษฐกิจ ปญหาสังคม 
ปญหาสิ่งแวดลอมปญหาคุณธรรมจริยธรรมปญหาการบริหารจัดการตางๆไมสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได แมวามีแนวคิดทฤษฎี
บริหารจัดการมีมากมายแตเมื่อเรามามองดูการบริหารจัดการของประเทศญี่ปุน จะเห็นวาประเทศญี่ปุนมีการบริหารจัดการที่
ประสบผลสําเร็จอยางสูงในการบริหารจัดกาตาง การบริหารจัดการแบบญี่ปุนนั้นทําใหประเทศญี่ปุนประสบความสําเร็จทาง
เศรษฐกิจอยางดีเยี่ยมของบริษัทตางๆ ของญี่ปุนหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ทําใหทั่วโลกไดใหความสนใจวิธีการบริหารจัดการที่
ญี่ปุนนํามาใชกับบริษัทของญี่ปุน 

การบริหารจัดการตามแนวพุทธศาสนาหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร เกี่ยวของกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ที่มีคุณคา มากกวาสองพันหารอยกวาป ดังนั้นในยุคโลกาภิวัตนหรือยุคทุนนิยมในปจจุบัน การบริหารจัดการสมัยใหม ตางก็
กลับมาทบทวนบทบาททางวิชาการในการบริหารจัดการสมัยใหมวา ยังคงเปนแนวทางเดียวหรือไม ที่การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ จะตองสนองตอบตอระบบทุนนิยมที่เนนการแขงขัน และสรางผลกําไร หรือการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
เพียงอยางเดียว 

บทความนี้จะนําเสนอปญหาวิกฤตการณทางดานเศรษฐกิจปญหาที่ซับซอนสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดในการ
พัฒนาปญหาการบริหารจัดการไมมีประสิทธิภาพของแนวคิดทฤษฎีตางๆ และจะนําเสนอ และแนวคิดทฤษฎีการบริหารจั ดการ
แบบญี่ปุนมาบูรณาการกับการบริหารตามแนวพุทธศาสตร 
คําสําคัญ : การบริหารงานแบบญี่ปุน, หลักพระพุทธศาสนา 
Abstract 

Thailand's is facing with economy crisis which accounted as a complex problem resulted from an 
error in development which focused on economic growth only. Thai society is facing with others problems 
as well: economy, social, environment, ethics and virtue. The established administration approach can't 
resolve undergoing problems even though we have many administration theories available.  But if we take a 
look at Japan's administration, we will see that Japan is succeed in administration. And this is result in an 
achievement in economy of Japan as we can see the performance of Japanese company after WWII. And the 
whole world is interested in applying Japan's administration approach used in Japanese company.  

Buddhist administration and management are science which connected with more than 2,500-
years valuable dharma.   So today's, in globalization or capitalism world, new administration and management 
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trying to revising its theory whether it is the only way to effective administration which can response to 
capitalism system that focus on competition and profit or achieve organization's goals only.  

This article present complex economy crisis which result from an error in development, problem 
of poor administration of different theory and   propose Japan's administration theory by integrating with 
Buddhist administration.  
Keywords :Japanese administration, Dharma 
 
๑. บทนํา 

วิกฤตการณทางดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเผชิญอยูขณะนี้ เปนปญหาที่ซับซอนสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดใน
การพัฒนาที่ผานมาที่มุงเนนความเจริญทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) เปนหลักสําคัญ จึงทุมเทขยายการผลิตไปในดาน
อุตสาหกรรมมากกวาดานเกษตรกรรม (ซึ่งเปนการผลิตที่เนนวัฒนธรรมประจําชาติตั้งแตครั้งอดีต) และภายใตกระแสโลกาภิวัตน 
(Globalization) ทําใหคนไทยหลงกระแสเกิดความเชื่อและมีคานิยมบริโภคสินคาตะวันตกวาเปนของดี จนหลงลืมพ้ืนฐาน ทุน
ทางสังคม สภาพแวดลอม และวิถีไทยของตนเอง ทําใหความสามารถในการพ่ึงตนเองซึ่งเปนทุนทางสังคม (Social capital) 
ดั้งเดิมออนแอทรุดโทรมลง๙๕๔ 

ปจจุบันการเขามาลงทุนของบริษัทตางชาติถือเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆ แต
ในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศบริษัทตางชาติเหลานั้นไมสามารถที่จะดําเนินงานโดยใชบุคลากรจากประเทศของตนเองได
ทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทตางชาติจําเปนตองใชทรัพยากรบุคคล เงินทุน และเทคโนโลยีของประเทศท่ีเขาไปลงทุนดวย หากบริษัทหรือ
องคการธุรกิจระหวางประเทศเหลานั้นไมสามารถจูงใจและสรางความเชื่อมั่นใหแกบรรดาพนักงานทองถิ่นได บริษัทนั้นอาจไม
ประสบผลสําเร็จ   

อีกทั้งในการเขามาตั้งบริษัทนั้นยอมตองเผชิญกับบริบทแวดลอมของสังคมนั้นๆ รวมถึงการตองปรับตัวของบริษัท
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรสนิยมผูบริโภคในตลาดของประเทศตางๆ มากขึ้น และการเขามาดําเนินธุรกิจจึงตองมุงที่การ
บริหารองคการของบริษัทเพ่ือสรางความสามารถในการผลิต และลดขอจากัดในการทํางานระหวางบุคคลในบริษัท รวมถึงสราง
ความเขาใจทางการตลาดรวมกัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท๙๕๕ 

การบริหารจัดการแบบญี่ปุน (The Japanese management movement) ความสําเร็จทางเศรษฐกิจอยางดี
เยี่ยมของบริษัทตางๆ ของญี่ปุนหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ทําใหทั่วโลกไดใหความสนใจวิธีการบริหารจัดการที่ญี่ปุนนํามาใชกับ
บริษัทของญี่ปุน ซึ่งจากการศึกษาระบบการบริหารจัดการของญี่ปุนพบวา มีลักษณะแตกตางจากแนวทางที่อเมริกาใช 
ตัวอยางเชน (๑) ผูบริหารชาวญี่ปุนจะเปดโอกาสใหลูกนองมีสวนรวมในการตัดสินใจมากกวาของอเมริกา (๒) ผูบริหารใหความ
สนใจในคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน (๓) มุงความสนใจอยางมากกับคุณภาพของสินคาและบริการ (๔) ผูบริหารระดับสูงจะมี
บทบาทในฐานะผูอํานวยความสะดวกมากกวาการออกคําสั่ง (๕) การไหลของขอมูลขาวสารและความคิดริเริ่ม จะเนนจากระดับ
ลางขึ้นสูระดับบน (๖) องคการของญี่ปุนจะดูแลพนักงาน โดยการจางงานตลอดชีพ และไมเนนความกาวหนาในงานอาชีพจาก
ความชํานาญเฉพาะดาน เปนตน๙๕๖ 
๒. การบริหารงานแบบญ่ีปุน (ทฤษฎี J) 

                                         

๙๕๔กระทรวงมหาดไทย, ยุทธศาสตรการพ่ึงตนเองและเศรษฐกิจชุมชน, ( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสวนทองถิ่น, ๒๕๔๑ ), หนา 
๑ - ๒. 

๙๕๕ทิม คิลี่, สุนันทา เสียงไทย. ๒๕๕๒. วัฒนธรรมและการบริหารทรัพยากรมนุษยแบบญี่ปุน.กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา ๑๕. 

๙๕๖สุภาวดี ธีระกร, “การบริหารองคการแบบ Z ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทางานและความผูกพันตอ
องคการโดยรวมของพนักงานชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๓) หนา ๖๓. 



๙๐๐ 

การบริหารงานแบบญี่ปุนนั้นจะเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ การสรางทรัพยากรมนุษยหรือแผนกบุคคล
ภายในบริษัท เนนเรื่องความตองการของพนักงานและการทํางานเปนทีม ใหพนักงานไดรับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ 
ความสามารถ โดยมองวาการฝกอบรมนั้นจะทําใหพนักงานเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและทําใหเกิดความจงรักภักดีลด
การเคลื่อนยายไปอยูกับบริษัทอ่ืนๆ และพยายามดึงดูดใหพนักงานอยูกับบริษัทนานๆโดยการใหคาตอบแทนที่สูงเมื่อพนักงานมี
อายุมากขึ้น ซึ่งความผูกพันลักษณะนี้จะแสดงออกมาทางนโยบายของทางบริษัท เชน การหลีกเลี่ยงการเลิกจาง การจัด
สวัสดิการใหมากเทาท่ีจะใหได โดยกลาววาบริษัทจะตองพยายามสรางภาพพจนตอพนักงานวาบริษัทมีความม่ันคงในการแบงผล
กําไรมาใหพนักงาน บริษัทจะจัดสรรมาใหอยางเต็มที่ทั้งในรูปของคาจางและสวัสดิการตางๆ จากที่กลาววาบริษัทญี่ปุนจะบริหาร
เรื่องคาตอบแทนโดยนําอายุการทํางานเขามาเกี่ยวของดวย แตหากเปนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณคนที่มีประสบการณจะไมมี
การนับคาประสบการณใหเหมือนกับระบบตะวันตก นอกจากนี้การเลื่อนตําแหนงจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่เคยทํามา
ควบคูกับอายุการทํางาน 

ขั้นตอนการอบรมพนักงานใหมนั้นกลาววาจะเริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศและใหพนักงานใหมไดเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญา
การดาเนินธุรกิจของบริษัท ลักษณะงานภายในของบริษัท ลักษณะการบริหารงานของบริษัทเพ่ือใหพนักงานใหมสามารถปรับตัว
เขากับพนักงานเกาและพนักงานใหมจะถูกคาดหวังวาเปนสวนหนึ่งของบริษัท สวนเรื่องการสอนงานใหแกพนักงานใหมจะสอน
โดยผูบังคับบัญชาหรือเพ่ือนรวมงานที่อาวุโสกวาและเมื่อพนักงานใหมปฏิบัติงานไปชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะมีการโยกยาย 
สับเปลี่ยนหรือหมุนเวียนหนาที่เพ่ือใหพนักงานไดเรียนรูงานใหม ๆ ไดมีโอกาสพบปะเพ่ือนรวมงานใหมมากข้ึน อีกท้ังจะเปนสวน
เพ่ิมพูนประสบการณในระยะยาวเพื่อการเลื่อนตําแหนงในอนาคต 

สวนเรื่องของสวัสดิการตางๆของบริษัทญี่ปุนนั้นจะจัดใหมีในหลายลักษณะทั้งทางดานกีฬาบันเทิงและดาน
วัฒนธรรมตาง ๆ ทั้งนี้สวัสดิการบางอยางนั้นใหครอบคลุมไปถึงครอบครัวดวย เชนทุนการศึกษาบุตร การประกันสุขภาพ
ครอบครัวบานพักอาศัย เปนตน เพ่ือสรางแนวความคิดที่วาพนักงานและครอบครัวของพนักงานก็เปนสวนหนึ่งของบริษัท 
นอกจากนี้การบริหารงานระบบญี่ปุนยังมุงเนนใหความสําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษยในแงของการสรางความสัมพันธ
ระหวางพนักงานกับบริษัทที่จะทาใหเกิดความรูสึกเปน “ครอบครัว” เดียวกันซึ่งถือเปนปรัชญาที่สําคัญที่เนนความเปนกลุมหนึ่ง
ของสังคม๙๕๗ 

การบริหารงานสไตลญี่ปุน เคอิทาโร ฮาเซงาวา ไดพูดถึงการบริหารจัดการสไตลญี่ปุนวา ในทัศนะของคนญี่ปุน คน
ตองมากอน มากอนผลกําไรในการผลิต ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และแมกระทั่งในยามธุรกิจตกต่ําคนยังตองมากอนกําไร 
โดยในการปฏิบัติแลวธุรกิจของญี่ปุนก็คือ ชุมชนของคนท่ีไดรับการจูงใจแลวนั่นเอง ซึ่งทัศนะของคนญี่ปุนในการบริหารบุคลากร 
คนงานญี่ปุนจะไดรับการปฏิบัติจนมีความรูสึกวาเปนความรับผิดชอบของทุกๆ คน ในอันที่จะตองใหความรวมมืออยางเต็มที่ตอ
ฝายบริหาร 

ในทัศนะของลูกจางการสมัครเขาทํางานถือเสมือนวาเขาไปมีความสัมพันธกับองคการแบบตลอดชีพ ซึ่งการลองดู
ตัวอยางจริงสักกรณีหนึ่ง ในป ๒๕๔๐ซึ่งเปนชวงที่ประเทศไทยตองประสบกับปญหาทางเศรษฐกิจ บริษัทวาย เค เค ซึ่งเปน
บริษัทของญี่ปุน ไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา แตทางบริษัทจะไมมีการพิจารณาในการลดคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
คน เชน เงินเดือน โบนัส การขึ้นคาจาง สวัสดิการตางๆ ยังคงมีอยูครบถวน พนักงานทุกคนไดรับผลตอบแทนเต็มที่จากบริษัท 
ซึ่งเหตุการณในครั้งนั้นทําใหพนักงานทั้งหมดแสดงความจงรักภักดีกับบริษัท โดยพนักงานทุกคนยินดีที่จะใหบริษัทลดค าใชจาย
ในการจัดกิจกรรมสันทนาการ โดยการพาพนักงานไปเที่ยวประจําป ซึ่งแสดงใหเห็นวา การจางงานแบบตลอดชีพทําใหพนักงาน
เกิดความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของบริษัทและโดยเฉลี่ยแลวอายุงานของพนักงานสวนใหญมากกวา ๑๐ปขึ้นไปเมื่อเทียบกับอายุ
งานของบริษัทซึ่งประมาณ ๒๐ป 

                                         

๙๕๗สุพรรษา ติสิงห, การยอมรับวัฒนธรรมองคกรแบบญี่ปุนของพนักงานระดับตาง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมลาพูน , (ปริญญา
นิพนธฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของกระบวนวิชา ๐๑๘๔๙๙ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๖), หนา ๗-๘. 



๙๐๑ 

ความเสมอภาคดานคาจาง ความแตกตางระหวางคาจางของฝายจัดการกับฝายแรงงานในรูปตัวเงินโดยตรงใน
ประเทศญี่ปุนนั้นนับวานอยที่สุดในโลก ซึ่งกลาวไดวาธุรกิจของญี่ปุนอาศัยความเสมอภาคดานรายไดนี้เปนปจจัยในการจูงใจให
พนักงานมีการแขงขันกันและรวมมือกันเปนอันดีในเวลาเดียวกัน เกือบจะไมแตกตางกันระหวางคาจางของพนักงานในฝาย
สํานักงานที่จบการศึกษาในระดับเดียวกัน ผูที่จบจากมหาวิทยาลัยมาจะเริ่มที่คาจางเทากับคนที่จบมัธยมปลายและทํางาน
มาแลว ๔ป ตัวอยางเชน บริษัท วาย เค เค พนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จะไดรับคาจางเริ่มตนที่ ๙,๓๐๐บาท เมื่อ
เทียบกับพนักงานที่จบมาระดับปวช.ซึ่งทํางานในฝายเดียวกันและทํางานมาแลวประมาณ ๔ปจะมีคาจางเฉลี่ยประมาณ ๙,๐๐๐ 
– ๑๐,๐๐๐บาท ถึงแมกระทั้งพนักงาน White-Collar (ในที่นี้พนักงาน White-Collar คือ พนักงานที่ทํางานในสวนสํานักงาน 
สวนพนักงาน Blue-Collar คือพนักงานที่ทําอยูในฝายโรงงานซึ่งหมายถึงในดานการผลิต) ก็จะมีความเสมอภาคกันหมดทั้งอัตรา
คาจาง สวัสดิการตาง ๆ เปนตน ความเสมอภาคกันนี้ไดแผอิทธิพลไปสูทุกธุรกิจของญี่ปุนและเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จใน
การบริหารงานของญี่ปุนและเศรษฐกิจของญี่ปุนไมวาคนญี่ปุนจะไปลงทุนที่ประเทศใดๆ ในโลกก็ตามก็มักจะประสบความสําเร็จ
ในการบริหารงาน 

ระบบอาวุโส ลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการบริหารแบบญี่ปุน คือระบบอาวุโส โดยทั่วไป คาจางคนงาน
ของญี่ปุนจะสูงขึ้นตามอายุงานในบริษัทหนึ่ง ระบบอาวุโสของญี่ปุนเปนสิ่งจูงใจพนักงานใหทํางานอยูกับบริษัทหนึ่งนานเพราะ
มั่นใจกับการปรับเงินเดือนและความกาวหนาขึ้นเรื่อยๆ เชน พนักงานในระดับบริหารของบริษัท วาย เค เค ในระดับผูจัดการ
แผนก จะเปนพนักงานอาวุโส และเปนพนักงานรุนแรกที่เขาทํางานตั้งแตบริษัทเริ่มดําเนินกิจการ เปนพนักงานที่ไตเตาขึ้นมาจาก
พนักงานธรรมดาโดยไดรับการเลื่อนตําแหนงมาเรื่อยๆ จะเห็นไดวาบริษัทญี่ปุนเนนระบบอาวุโสในการบริหารงาน 

การจางงานตลอดชีพ เมื่อบริษัทญี่ปุนทําการรับสมัครงาน กระบวนการคัดเลือกคนทําเหมือนกับวา เขาตองการ
คัดเลือกพนักงานเฉพาะที่ทํางานอยูกับบริษัทตลอดชีพ ในสวนของผูสมัครนั้น หลังจากตกลงใจตอบรับเขาทํางานกับบริษัทแลว 
นั่นหมายความวา เขาไดตกลงใจสรางความผูกพันชนิดตลอดชีพดูเหมือนระบบการจางงานตลอดชีพจะถูกหยิบยกใหเปนหนึ่งใน
ลักษณะเฉพาะของการบริหารงานแบบญี่ปุน 

การตัดสินใจจากลางขึ้นบน ประเพณีในญี่ปุนทําใหบริษัททําการตัดสินใจจากลางขึ้นบน จุดประสงคเพ่ือสรางขวัญ
กําลังใจของลูกจางโดยวิธีตัดสินใจที่ใหทุกคนมีสวนรวม ดังนั้น ในบริษัทญี่ปุนจึงใชระบบที่เรียกวา ริงหงิ (Ringi) เปนวิธีกําหนด
นโยบาย คือการรองขอการตัดสินใจเปนลายลักษณอักษรที่แนะนําใหมีการกระทําเฉพาะอยางหนึ่ง คือการเสนอสูผูบังคับบัญชา
เบื้องบนโดยผูจัดการระดับต่ํากวา เอกสารเสนอจากลูกจางในระดับต่ําผานฝายบริหารสูหัวหนาสวนสูผูจัดการแผนก และเรื่อยไป
จนถึงผูบริหารระดับสูง จากนั้นยอนผานกลับลงไปวาขอเสนอไดรับการยอมรับหรือไมอยางไร ระบบนี้ทําใหลูกจางทุกคนสามารถ
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของบริษัท๙๕๘ 

๓. หลักการสําคัญของการบริหารงานแบบญ่ีปุน (ทฤษฎี J)  
ทฤษฎี J ซึ่งเปนระบบบริหารงานของญี่ปุน ในปจจุบันนี้การบริหารงานของญี่ปุนโดยเฉพาะของบริษัทตาง ๆ ใน

ญี่ปุนมีแนวโนมไปในทิศทางท่ีใหสิทธิ ใหโอกาสและใหเสียงสนับสนุนแกคนงานที่จะเขามารวมในการบริหารงานในองคการนั้น ๆ
ระบบของญี่ปุนนี้จะมีลักษณะการบริหารแบบพอ แม ปกครองลูกกลาว คือ นายงานใหความสนใจและใหสวัสดิการแกคนงาน
เปนอันมาก เชน การวาจางการทํางานมีแนวโนมที่จะใหมีการจางในลักษณะการจางตลอดชีพ หรือจางตลอดชีวิต ของคนงาน
หรือจนกวาจะปลดเกษียณอายุการทํางาน และในการเลื่อนขั้นตําแหนงงานนั้น การบริหารงานของชาวญี่ปุนยึดถือการเลื่อน
ลําดับจากคนงานในระดับลางขึ้นไปสูตําแหนงที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ (Bottom – up)ลักษณะการบริหารงานของญี่ปุนอาจจะสรุปได
เปนขอ ๆดังตอไปนี้ 

                                         

๙๕๘สุภาวดี ธีระกร,การบริหารองคการแบบ Z ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทางาน และความผูกพันตอ
องคการโดยรวมของพนักงานชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร, ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
, ๒๕๕๓) หนา ๖๙-๗๑. 



๙๐๒ 

๑. ความเปนกลุมนิยม (Collectivity Orientation) หมายถึงการจัดองคการที่ไมระบุตําแหนงใดลงไปยกเวน
หัวหนาหรือประธานขององคการนั้น การทํางานจึงเปนการทํางานแบบเปนทีม และมีความรับผิดชอบเทากันหมด 

๒. ไมระบุความรับผิดชอบงาน ซึ่งทําใหกอเกิดการสรางงานรวมกันเกิดความชวยเหลือกันซึ่งกันและกัน และเม่ือใด
มีผูหนึ่งผูใดที่ไมสามารถทํางานไดก็สามารถหาคนอ่ืนมาทดแทนคนที่ไมสามารถทํางานได 

๓. เนนหนักสายงานในแนวดิ่ง (Vertical Society) และระบบอาวุโสการบริหารงานตามลําดับชั้น (Hierarchy) ซึ่ง
มีลักษณะดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
๔. ลักษณะและความหมายของหัวหนางานจะเปนลักษณะขบวนรถไฟ ไมไดเปนหัวจักรรถไฟ ซึ่งหมายความวา 

หัวหนาไมไดเปนพระเอกแตเปนครุ เปนผูสอน (Coach) เปนผูกํากับ (Superintendent)  
๕. การกระจายตําแหนงของผูบริหารออกเปนหลายหนวยงานยอย ทําใหผูบริหารรับผิดชอบไมมากนัก เปนการ

กระจายผูบริหารออกเปนฝายและออกเปนแผนก การแบงงานออกเปนงานยอย ๆจึงเปนการกระจายอํานาจบริหารไดมากทําให
งานดําเนินไปไดอยางคลองตัว 

เนื่องจากญี่ปุนเปนชนชาติในเอเชีย ดังนั้นวัฒนธรรมตาง ๆ ในการทํางานจึงมีความใกลเคียงกับคนเอเชียดวยกัน จึง
นาจะเปนทฤษฎีหนึ่งที่คนเอเชียควรนํามาพิจารณาเอามาใช เพ่ือความเหมาะสมของการบริหารงานในองคการตาง ๆ 

อยางไรก็ตามหากจะพิจารณาความแตกตางของ ทฤษฎี J กับการบริหารงานของซีกโลกตะวันตก จะมีลักษณะดังนี้  
๑. การจัดตั้งองคการตาง ๆโดยเฉพาะองคการที่เกี่ยวกับธุรกิจ จะมาจากความเชื่อม่ันในการจัดหาทุนเพื่อการลงทุน

ที่มาจากความไวเนื้อเชื่อใจจากผูรวมทุนดวยกัน โดยไมตองอาศัยธนาคารซึ่งเปนการลงทุนตามลักษณะการลงทุนของตะวันตก 
๒. สมาคมท่ีเกี่ยวพันกับธุรกิจของญี่ปุนจะข้ึนบนพ้ืนฐานของบริษัท  ไมไดขึ้นอยูบนพื้นฐานของสินคาที่ผลิตในแตละ

ประเภท หรือ แตละอาชีพเหมือนกับของตะวันตก ธุรกิจของญี่ปุนขึ้นอยูกับบริษัทของแตละบริษัท และคนงามในแตละบริษัทก็
สามารถเขารวมเปนสวนหนึ่งของบริษัทได 

๓. นโยบายการบริหารงานบุคคลของการบริหารงานแบบญี่ปุนตั้งอยูบนรากฐานแหงความศรัทธาและความซื่อสัตย
ตอบริษัท ไมไดบริหารงานบุคคลที่ขึ้นอยูบนพ้ืนฐานเฉพาะความรู ความสามารถของบุคคลซึ่งหากการบริหารงานบุคคลแบบนี้ 

ก 

ค ข 
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บุคคลจะขาดความซื่อสัตยตอองคการ บุคคลก็จะหาความรูความชํานาญจากองคการนั้น แลวจะหันเหไปหางานใหมในลักษณะ
เดียวกันแตไดผลประโยชนสูงกวาที่เคยไดรับจากองคการเดิม หรือออกไปเพื่อสรางงานของตนเอง 

๔. โครงสรางของการบริหารงานแบบญี่ปุน จะเปนโครงสรางตามลําดับชั้น (Hierarchy) ใชสายอํานาจการบริหาร 
หรือสายบังคับบัญชาที่เปนระบบกวาระบบมติชน (Croup  Consensual) และความรูความสามารถชํานาญของปจเจกบุคคล 
กระบวนการวินิจฉัยสั่งการที่มีจุดเนนอยูบนคําถามท่ีไดกําหนดไวแลว มากกวาการหาผลสรุป 

การบริหารงานในแนวของญี่ปุน ถือไดวามีความสําคัญตอการบริหารองคการตาง ๆไมวาจะเปนองคการธุรกิจ   
องคการอุตสาหกรรม  องคการบริหาร   และอ่ืน ๆลักษณะการบริหารและการจัดการที่สําคัญที่รูจักกันดีในหมูบานผูบริหาร และ
ไดนํามาใชกันมากในการบริหารงานอุตสาหกรรม รูจักกันในชื่อวา Just in Time (JIT) เงื่อนไขการบริหารงานแบบ JIT นี้  มี
หลักการสําคัญอยู ๔ประการ คือ 

๑. ภาวการณทํางานภายใตเงื่อนไขท่ีดีที่สุด 
๒. ภาวการณทํางานภายใตเงื่อนไขของการแขงขัน 
๓. ภาวการณทํางานภายใตเงื่อนไขผลสําเร็จของงานแตละงาน 
๔. ภาวการณทํางานภายใตความรูสึกวาการทํางานนั้นยอมมีความแตกตางกัน 
ผลดีของการบริหารงานดวยการใชการบริหารระบบ JIT มีตงัตอไปนี้ 
๑. เปนระบบที่ไดกําหนดเวลาในการทํางานเพ่ือใหไดผลผลิตไวอยางแนนอน 
๒. ลดเวลาทํางานของคนงานท่ีตองทํางานดวยการใชคนงานที่มีความสามารถในการทํางานในแตละดาน 
๓. ลดขนาดของโรงงานจากการที่ตองใชโรงงานขนาดใหญและโรงงานนั้นตองจัดดารผลิตในทุกๆแอยาง มาเป น

โรงงานยอยชวยกันผลิตตามระยะเวลาที่กําหนดแลวสงไปประกอบก็จะไดผลผลิตที่สมบูรณ 
๔. เพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องมือในการทํางานอยูเสมอ และยอมรับเครื่องมือในการผลิตที่สมบูรณแบบและ

สามารถผลิตไดเพ่ิมข้ึนแทนเครื่องมือเดิมที่ผลิตไดนอยกวา 
๕. ลดคาการบํารุงรักษาเครื่องมือที่นํามาใช เปนการขจัดเครื่องมือที่มีคุณภาพต่ํา และเสื่อมโทรมเครื่องมือตางๆ จึง

ใชเฉพาะระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น 
๖. การวางแผนการทํางานและการกําหนดเวลาทํางานไมยุงยากสลับซับซอน คนงานเขาใจงายและปฏิบัติไดอยาง

งายๆแตไดผลเปนอยางยิ่ง 
๗. สามารถยืดหยุนการทํางานไดเพราะบุคคลที่เขามาทํางานจะตองไดรับการฝกฝนจนเกิดความรูความเขาใจใน

การทํางานในดานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพมากอนแลว 
๘. เปนระบบที่ใหความนับถือแกบุคคลในองคการนั้น และการเชื่อมสัมพันธกันเปนอยางดีระหวางคนงานกับ

หัวหนางาน 
๙. เปนระบบทีส่ามารถเพ่ิมพูนคุณภาพ และปริมาณการผลิตอยางไดผล 
๑๐. สามารถลดความสูญหายเล็กๆนอยและการสิ้นเปลืองตางๆไดเพระไดใชระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ 
อยางไรก็ตาม ระบบการบริหารแบบ JIT มิใชสามารถนําไปใชกับหนวยงานในองคการตาง ๆ เสมอไป เพราะ

องคการตองฝกฝนคนจนมีความสามารถพรอมที่จะทํางานไดในทุก ๆ ตําแหนง อีกท้ังเปนระบบที่เครงครัดตอการทํางาน และไม
งายตอการจัดงานใหเปนระบบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 

อีกอยางหนึ่งการบริหารงานแบบญี่ปุนประสบความสําเร็จ สวนหนึ่งการที่ญี่ปุนไดนําเอาทฤษฎี Z มาชวยในการ
บริหารงานเจริญยิ่งขึ้นโดยชี้ใหเห็นวาบริษัทของญี่ปุนที่ยึดหลักการบริหารโดยใชทฤษฎี Z จะมีคุณลักษณะดังนี้ 

๑. คนทํางานในองคการมีความรูสึกความเปนอิสระ แตมีความซื่อสัตยตอองคการ และมีความเชื่อถือไวเนื้อเชื่อใจ
ระหวางคนงานที่รวมงานดวยกันและระบบการจัดการขององคการ 

๒. ตั้งอยูบนรากฐานที่วา คนงานทุกคนจะตองมีความซื่อสัตย และมีความสนใจที่จะทํางานรวมกันกันผูรวมงานและ
องคการที่รวมงานกันอยู 



๙๐๔ 

๓. สรางเจตคติใหเกิดความม่ันใจ ความไววางใจ และความรับผิดชอบของผูทํางานดวยกัน 
๔. หากจะเปรียบเทียบกับการทําอาหารเชาแลว ก็จะเปนคนทําอาหารเชามืออาชีพ ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีที่ทําให

คนทํางานจะตองพยายามที่จะเปนคนทํางานระดับผูเชี่ยวชาญตอ ๆ ไป 
๕. ยึดถือการจางงานในระยะยาว เปนตนวาการจางงานและการประเมินการทํางานจะมีระยะเวลา ๑๐ ป นับตั้งแต

ไดเขามารวมงานกับองคการนั้น 
๖. ภาวการณตัดสินใจจะเปนการตัดสินใจรวมกันเปนหมูเปนคณะไมไดตัดสินใจเพียงคนเดียว 
๗. การประเมินการทํางานจะไมประเมินพร่ําเพรื่อ เชนเดียวกับการสนับสนุนหรือชวยเหลือคนงานก็ไมทํา

ตลอดเวลา แตจะทําเปนระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร แตคนทํางานจะไดผลตอบแทนที่เหมาะสม และเปนธรรม 
๘. การบริหารงานเปนการบริหารงานที่มีความแนนอน มีการควบคุมอยางมีระบบอยางเปดเผยรวมทั้งการ

ประเมินผลงานก็ทํางานกันอยางมีระบบ 
๙. เปนการบริหารงานที่หาแนวทางใหการทํางานตามลักษณะงานขององคการนั้นใหดําเนินงานดวยทางสายกลาง 
๑๐. เปนทฤษฎีที่เชื่อวา สิ่งทั้งมวลมีสวนเกี่ยวกับสิ่งประกอบตาง ๆ ที่มากกวาสวนประกอบทั้งหมด ซึ่งหมายความ

วา ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีที่รวมเอาสิ่งตาง ๆ ที่ใชในทฤษฎีอ่ืน ๆ ที่ไดผลนํามาใชทั้งหมด 
๑๑. บริษัทจะจางบุคคลระดับบริหาร (Key Person) ตลอดอายุของการทํางานคือ ๕๕- ๖๐ ป  
๑๒. ใหมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนหนาบุคคลที่ทํางานอยูในองคการนั้นอยางสม่ําเสมอ 
๑๓. การแตงตั้งตําแหนงหนาที่ของผูทํางานในองคการใหสูงขึ้นนั้นจะตองผานการพิจารณาอยางรอบคอบ โดย

ยึดถือความอาวุโสของบุคคลเปนหลัก 
๑๔. มอบความรับผิดชอบใหแกการทํางานเปนกลุมมากกวาการทํางานเปนบุคคลซึ่งตรงกับวัฒนธรรมชาวญี่ปุน 
การนําทฤษฎี Z มาใชในการบริหารงานของญี่ปุน ทําใหเกิดผลดีตอการทํางานอยางนอย ๓ ประการคือ 
๑. นายจางจะปฏิบัติตอลูกจางโดยเสมอภาคท่ัวหนากัน 
๒. ทําใหเกิดความเชื่อถือในการแตงตั้งเพ่ือการดํารงตําแหนงใหสูงขึ้น จากการที่ใชระบบไตเตาจากระดับลางขึ้นสู

ระดับสูง 
๓. เปนการควบคุมการทํางานของคนงานโดยทางออมเพราะมีการทํางานโดยแบงหนวยงานออกเปนหนวยงานยอย

มีหัวหนารับผิดชอบและตัดสินใจจากการที่ญี่ปุนไดนําทฤษฎี Z มาใชในระบบการบริหารงานทําใหญี่ปุนใหความสนใจตอการจัด
กิจกรรมการบริหารงานเพื่อการควบคุมคุณภาพหรือที่เรียกวา Q.C. Circle 

Q.C. Circle คืออะไร  
Q.C. Circle คือบุคคลกลุมเล็กในแหลงทํางานเดียวกันประมาณ ๕-๑๕ คน แตสวนใหญประมาณ ๘ คน รวมกัน

อยางเปนอิสระ และดวยความสมัครใจเพ่ือทํากิจกรรมที่สงผลตอการปรับปรุงคุณภาพของงานอีกทั้งเปนการแกปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในการทํางานของกลุมคนหรือองคการนั้น ๆ การรวมตัวนี้จะกระทําโดยไมขัดแยงกับนโยบายขององคการและจะตอง
จัดทํากันอยางตอเนื่อง กลุมดังกลาวนี้เรียกวา Circle สําหรับรูปแบบของการทํางานจะมีรูปแบบในการทํางานเปนทีม ผูนําของ
กลุมจะเปนใครก็ไดที่เกิดขึ้นมาเองจากภายในกลุมนั้น การทํางานของกลุมจะมีลักษณะประสานและมีความรับผิดชอบรวมกัน 
โดยยึดถือหลักใหหัวหนากลุมเปนผูนําของกลุม แตถาไมมีหัวหนากลุมมาแกปญหานั้น ๆ ในขณะที่ปฏิบัติงานตอเนื่องสมาชิก
ภายในกลุมคนหนึ่งคนใดก็ไดสามารถที่จะดําเนินการเปนหัวหนากลุมนั้นได 

ลักษณะที่สําคัญของ Q.C. Circle ในแตละองคการจะจัดใหมีกลุมคุณภาพที่กลุมก็ไดแตละกลุมอาจจะสรุปสาระ
ลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

๑. เปนการรวมกลุมดวยความสมัครใจของสมาชิกภายในกลุมกันเอง เพ่ือการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นที่สมาชิกภายใน
กลุมเห็นวาเปนเรื่องสําคัญที่จะตองแกไขเพ่ือการเพ่ิมพูนคุณภาพของการทํางานของสมาชิกภายในองคการนั้น 

๒. สมาชิกภายในกลุมจะเลือกหัวหนากลุมกันเอง การเลือกหัวหนากลุมในเบื้องแรกจะเปนการเลือกหัวหนากลุม
เปนการชั่วคราว ทั้งนี้เพ่ือเปดโอกาสใหสมาชิกคนอื่นไดฝกการเปนผูนํากลุมบาง 



๙๐๕ 
๓. ในกลุมจะตองมีผูประสานงาน เพ่ือประสานงานกับหนวยงานอ่ืนภายในองคการเดียวกัน หรือหนวยงานอ่ืน

ภายนอกองคการ 
๔. องคการใหญจะตองยอมรับกลุม Q.C. วาเปนสวนหนึ่งของงานตามปกติเพียงแตวากลุม Q.C.  นี้ เพ่ือการ

ปรับปรุงคุณภาพของงานใหดียิ่งขึ้น 
สําหรับการจัดกิจกรรมการควบคุมคุณภาพ หรือ Q.C. นี้ถือไดวาเปนผลจากการประสมประสานระหวางทฤษฎีของ

ตะวันตกกับทฤษฎีของตะวันออกเขาดวยกัน แตก็นับไดวาเปนกิจกรรมที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานโดยทั่วไปไมเฉพาะใน
ประเทศไทยเราเทานั้น แตก็สงผลถึงการบริหารงานเกือบทั่วโลกก็ได โดยเฉพาะยักษใหญในการผลิตของโลก คือ สหรัฐอเมริกา
ตองใหความสนใจกับทฤษฎี Z และดัดแปลงมาเปนกิจกรรม Q.C. Circle ซึ่งไดเผยแพรตั้งแรกในประเทศญี่ปุน โดยองคกรที่ชื่อ 
JUSE (Japan Union of Scientist and Engineering) ในกรุงโตเกียว๙๕๙ 

๔. การบริหารงานตามแนวหลักพุทธศาสนา 

หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร เกี่ยวของกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณคา มากกวาสองพันหารอยกวาป 
ในยุคโลกาภิวัตนหรือยุคทุนนิยมในปจจุบัน การบริหารจัดการสมัยใหม ตางก็กลับมาทบทวนบทบาททางวิชาการในการบริหาร
จัดการสมัยใหมวา ยังคงเปนแนวทางเดียวหรือไม ที่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะตองสนองตอบตอระบบทุนนิยมที่เนน
การแขงขัน และสรางผลกําไร หรือการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรเพียงอยางเดียว การบริหารจัดการสมัยใหม ยังขาด
อะไรบางที่เปนนามธรรมที่เกี่ยวกับมนุษยที่จะตองอยูรวมกัน รวมทั้งสิ่งแวดลอมในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงและ มีผลกระทบตอ
สังคมและองคกร หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่กลาวถึงการบริหารจัดการมีอยูมากมาย เปนคําสอนขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาที่ยังทันสมัยอยูจนถึงปจจุบันและในอนาคต แตในที่นี้ จะไดนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบางประการ  เพื่อ
ประกอบการพิจารณาวา หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตรมิไดมุงหวังกําไร หรือการแขงขัน เพียงอยางเดียว แตไดบรรจุหลักการที่
สรางความยั่งยืน การไมเบียดเบียน การอยูรวมกันอยางสงบสันติ มีความเมตตาตอกัน และรูเทาทันโลก โดยมิไดปฎิเสธกระแส
โลกาภิวัตน หรือระบบทุนนิยมในปจจุบัน แตใหยึดหลักการอยูรวมกันและรูเทาทันโลก๙๖๐ 

พระพุทธเจาตรัสถึง สังคหวัตถุ ๔ ไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ทาน 
การให ๑ เปยยวัชชะ ความเปนผูมีวาจานารัก ๑ อัตถจริยา ความประพฤติประโยชน ๑ สมานัตตตา การวางตนสม่ําเสมอ ๑ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล การให ๑ ความเปนผูมีวาจานารัก ๑ ความประพฤติประโยชน ในโลกนี้ ๑ ความ
เปนผูมีตนสม่ําเสมอในธรรมนั้นๆ ตามสมควร ๑ ธรรมเหลานั้นแล เปนเครื่องสงเคราะหโลก ประดุจสลักเพลาควบคุมรถที่แลน
ไปอยูไวได ฉะนั้น ถาธรรมเครื่องสงเคราะหเหลา นี้ ไมพึงมีไซร มารดาหรือบิดาไมพึงไดความนับถือหรือบูชาเพราะเหตุแหงบุตร 
ก็เพราะเหตุที่บัณฑิตพิจารณาเห็นธรรมเครื่องสงเคราะหเหลานี้ ฉะนั้น พวกเขาจึงถึงความเปนใหญ และเปนที่นาสรรเสริญ๙๖๑ 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดใหความหมายของสังคหวัตถุ๔ไววาเปนหลักธรรมที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยว
น้ําใจคนและประสานหมูชนไวในสามัคคีประกอบดวย 

๑. ทานใหปนคือเอ้ือเฟอเผื่อแผเสียสละแบงปนชวยเหลือสงเคราะหดวยปจจัยสี่ทุนหรือทรัพยสินสิ่งของตลอดจน
ใหความรูความเขาใจและศิลปวิทยา 

๒. ปยวาจาพูดอยางรักกันคือกลาวคําสุภาพไพเราะนาฟงชี้แจงแนะนําสิ่งที่เปนประโยชนมีเหตุผลเปนหลักฐานชัก
จูงในทางที่ดีงามหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจใหกําลังใจรูจักพูดใหเกิดความเขาใจดีสมานสามัคคีเกิดไมตรีทําใหรักใครนับถือ
และชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

๓. อัตถจริยาทําประโยชนแกเขาคือชวยเหลือดวยแรงกายและขวนขวายชวยเหลือกิจการตางๆบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนรวมทั้งชวยแกไขปญหาและชวยปรับปรุงสงเสริมในดานจริยธรรม 

                                         

๙๕๙เจริญพล สุวรรณโชติ,ทฤษฎีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอกพมิพไทยจํากัด, ๒๕๕๑),  หนา๘๙-๙๔. 
๙๖๐http://www.mahathera.org/detail.php?module=article&id=๗&title= (เขาถึงขอมูล ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
๙๖๑ ที. ปา. (แปล) ๑๑ / ๓๑๓ / ๒๙๕.   องฺ.จตุกก.(แปล) ๒๑/๓๒/๕๑. 



๙๐๖ 
๔. สมานัตตตาเอาตัวเขาสมานคือทําตัวใหเขากับเขาไดวางตนเสมอตนเสมอปลายใหความเสมอภาคปฏิบัติ

สม่ําเสมอกันตอคนทั้งหลายไมเอาเปรียบและเสมอในสุขทุกขคือรวมสุขรวมทุกขรวมรับรูรวมแกไขปญหาเพ่ือใหเกิดประโยชนสุข
รวมกัน๙๖๒ 

พระพุทธเจาทรงสอนหลักการสรางมนุษยสัมพันธไวเรียกวาสังคหวัตถุ หมายถึงวิธีผูกใจคน พระองคตรัสวา รถมา
แลนไปไดเพราะมีลิ่มสลักคอยตรึงสวนประกอบตาง ๆ ของรถมาเขาดวยกันฉันใด คนในสังคมก็ฉันนั้น คือทําหนาที่เปนกาวใจ
เชื่อมประสานคนทั้งหลายเขาดวยกัน ลิ่มสลักดังกลาวนั้นคือ สังคหวัตถุนักบริหารจะสามารถผูกใจเพ่ือนรวมงาน และ
ผูใตบังคับบัญชาไวได ถามีสังคหวัตถุ ๔ ประการไดแก 

๑) ทาน หมายถึง การให (โอบออมอารี)นักบริหารที่ดีตองมีน้ําใจรูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ ใหทานแกเพ่ือนรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชา การใหทานจะชวยใหผูกคนอ่ืนไวได ดังพุทธพจนที่วา “ทโท คนฺถติมิตฺตานิ ผูใหยอมผูกใจมิตรไวได”นักบริหาร
อาจใหทานได ๓ วิธี คือ 

ก. อามิสทาน หมายถึง การใหสิ่งของแกเพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา โดยเฉพาะการใหเพ่ือผูกใจนี้สําคัญมาก 
ในยามที่เขาตกต่ําหรือมีความเดือดรอน ดังภาษิตอังกฤษที่วา “เพ่ือนแท คือเพ่ือนที่ชวยเหลือในยามตกยาก” การใหรางวัลหรือ
ขึ้นเงินเดือนก็จัดเขาในอามิสทาน 

ข. วิทยาทาน คือ ธรรมทาน หมายถึง การใหคําแนะนําหรือสอนวิธีทํางานที่ถูกตอง รวมถึงการจัดหลักสูตรพัฒนา
บุคลากรหรือสงไปศึกษาและดูงาน 

ค. อภัยทาน หมายถึง การใหอภัยเมื่อเกิดขอผิดพลาดในการทํางาน หรือลวงเกินซึ่งกันและกัน การใหอภัยไมทําให
ผูใหตองสูญเสียอะไร เปนการลงทุนราคาถูกแตไดผลตอบแทนราคาสูง นั่นคือ ไดมิตรภาพกลับคืนมา และมีคนสนองงานเพ่ิมขึ้น
อีกคนหนึ่ง 

๒. ปยวาจา หมายถึง การพูดถอยคําไพเราะออนหวาน (วจีไพเราะ)นักบริหารที่ดีจะรูจักผูกใจคนดวยคําพูด
ออนหวาน คําพูดหยาบกระดางผูกใจใครไมได ตามปกติคนเราจะมัดสิ่งของตองใชของออน เชน เชื่อก หรือลวดมัด ในทํานอง
เดียวกันเราจะมัดใจคนไดก็ดวยถอยคําออนหวาน 

๓. อัตถจริยา หมายถึง การทําตัวใหเปนประโยชนแกผูอ่ืน(สงเคราะหประชาชน) ตรงกับคําพังเพยที่วา“อยูบาน
ทานอยานิ่งดูดาย ปนวัวปนควายใหลูกทานเลน”นักบริหารทําอัตถจริยาไดหลายวิธี เชน บริการชวยเหลือยามเขาปวยไข หรือ
เปนประธานในงานพิธีของผูใตบังคับบัญชาอาศัยเรือนทานให วิจารณเห็นทานทําการงาน ชวยพรองแมมีกิจโดยสาร นาเวศพาย
คอยชวยค้ําจวง จรดใหจนถึง 

๔. สมานัตตตา หมายถึง การวางตัวสม่ําเสมอ (วางตนพอดี)เมื่อนักบริหารไมทอดทิ้งผูรวมงานทั้งหลาย เขาจึงจะ
สามารถสรางทีมงานขึ้นมาได นั่นคือถือคติวา “มีทุกขรวมทุกข มีสุขรรวมเสพ”นักบริหารตองกลารับผิดชอบในผลการตัดสินใจ
ของตนเอง ถาผลเสียตกมาถึงผูปฏิบัติตามคําสั่งของตน นักบริหารตองออกมาปกปองคนนั้น ไมใชหนีเอาตัวรอดตามลําพัง   

เมื่อนักบริหารมีสังคหวัตถุทั้ง ๔ ประการ คือ โอบออมอารี วจีไพเราะ สงเคราะหประชาชน และวางตนพอดี เขามี
มนุษยสัมพันธที่ดี สามารถผูกใจคนไวได แตสังคหวัตถุเหลานี้เปนเรื่องพฤติกรรมภายนอกที่แสดงออกมา เพ่ือใหแสดงพฤติกรรม
เหลานั้นมาโดยไมตองฝนใจ นักบริหารตองมีพรหมวิหารธรรม คือธรรมสําหรับผูใหญ ๔ ประการคือ 

๑. เมตตา ไดแก ความรัก ความหวังดี ที่ปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุขนักบริหารตองมีความรักและความหวังดีแก
เพ่ือนรวมงาน ความรักจะเกิดไดถานักบริหารรูจักมองแงดี หรือสวนที่ดีของเพ่ือนรวมงานถาพบสวนเสียในตัวเขา นักบริหารตอง
รูจักมองขามและใหอภัย เมื่อพบสวนดีก็จดจําไว เพ่ือจะไดใชคนใหเหมาะสมกับลักษณะที่ดีของเขา ดังนั้น เมตตาหรือความรัก
จึงเกิดจากการมองแงดีของคนอ่ืน 

                                         

๙๖๒พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพครั้งที่ ๘๒, (กรุงเทพมหานคร :บริษัท พิมพสวย จํากัด, 

๒๕๕๐), หนา ๒๕. 



๙๐๗ 

ทานพุทธทาสภิกขุประพันธไววา...เขามีสวน เลวบาง ชางหัวเขาจงเลือกเอา สวนดี เขามีอยูเปนประโยชน โลกบาง 
ยังนาดูสวนที่ชั่ว อยาไปรู ของเขาเลยจะหา คนมีดี โดยสวนเดียวอยามัวเที่ยว คนหา สหายเอยเหมือนมองหา หนวดเตา ตาย
เปลาเอยฝกใหเคย มองแตดี มีคุณจริง 

๒. กรุณา คือ ความสงสารเห็นใจ ปรารถนาใหผูอ่ืนพนทุกข เมื่อเพ่ือนรวมงานประสบเคราะหกรรมนักบริหารตองมี
ความสงสาร เห็นใจ และคิดหาทางชวยใหเขาพนทุกขนั้น ความสงสารจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อนักบริหารเปดใจกวาง รับฟงปญหา
ของคนอ่ืนกรุณาตางจากเมตตาตรงที่วา กรุณาเกิดข้ึนเมื่อมองจุดดอยของคนอ่ืน สวนเมตตาเกิดขึ้นเมื่อมองจุดดีของเขา เชน เรา
เห็นเด็กนอยหนาตานารักเดินมา เรามีจิตเมตตาเขา เมื่อเด็กนั้นหกลมปากแตก เรามีจิตกรุณาเขา 

๓. มุทิตา คือ ความรูสึกพลอยชื่นชมยินดีเมื่อผูอื่นไดดีมีสุขนักบริหารตองสงเสริมใหคนทํางานมีโอกาสพัฒนาความรู 
ความสามารถจนไดเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น โดยไมกลัววาลูกนองจะขึ้นมาทาบรัศมี เขาไมกีดกันใคร แตเปดโอกาสใหทุกคนได
ทํางานแสดงความสามารถเต็มที่ และพลอยชื่นชมยินดีในความกาวหนาของคนรวมงาน มุทิตาจะทําลายความริษยาในใจนัก
บริหารถานักบริหารมีจิตริษยาลูกนองเสียแลว ลูกนองจะรับรูความริษยานั้นและจะไมทุมเททํางานให ดังคํากลอนที่วาอันเพ่ือนดี
มีหนึ่งถึงจะนอยดีกวารอยเพ่ือนคิดริษยาแมเกลือหยิบหนึ่งนอยดวยราคายังดีกวาน้ําเค็มเต็มทะเล 

๕. อุเบกขา คือ ความรูสึกวางเฉยเปนกลาง ไมลําเอียงเขาขางคนใดคนหนึ่งนั่นคือมีความยุติธรรมในการใหรางวัล
และลงโทษ ขอสําคัญก็คือนักบริหารตองรูเทาทันคนรวมงานทุกคน นักบริหารที่ไมรูเทาทันผูรวมงาน ไมรูเทาทันสถานการณอาจ
วางเฉยไดเหมือนกัน แตการวางเฉยเชนนั้น เรียกวา “อัญญณุเบกขา” คือวางเฉยเพราะโง ซึ่งไมใชสิ่งที่ดีนักบริหารตองวางเฉย
ดวยปญญา คือ มีอุเบกขาอยางรูเทาทันคน เมื่อทึกคนทํางานในหนาที่อยางขยันขันแข็ง นักบริหารก็มองดูพวกเขาเฉย ๆ ถึงคราว
ใหบําเหน็จรางวัล ก็เฉลี่ยใหแกทุกคนอยางถวนหนา ถามีการทะเลาะเบาะแวงเกิดขึ้น นักบริหารตองลงไปหามทัพทันที และ
จัดการลงโทษคนผิดตามความเหมาะสม นักบริหารตองไมนั่งดูลูกนองทะเลาะกันแลวเอาตัวรอดคนเดียว๙๖๓ 

การทํางานในองคการแนนอนมีบุคลกรจํานวนมากตางคนตางมีความคิดทัศนะคติแตกตางกันไปการทีจะทําให
บุคลากรเหลานั้นรวมแรงรวมใจกันมีความสามัคคีพรอมเพรียงกันทําเพ่ือองคการสวนรวมนั้นจะมีหลักธรรมในการอยูรวมกันแลว
เกิดความผาสุขเจริญรุงเรื่องงดงาม  พระพรหอมคุณาภรณ๙๖๔ (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาววาการอยูรวมในหมูดวยดี ในดาน
ความสัมพันธกับผูอ่ืนที่เปนเพ่ือนรวมงาน รวมกิจการ หรือรวมชุมชน ตลอดจนพ่ีนองรวมครอบครัว พึงปฏิบัติตามหลักการอยู
รวมกัน ที่เรียกวา สาราณียธรรม (ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน) ๖ ประการคือ 

๑) เมตตากายกรรม ทําตอกันดวยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีตอเพ่ือนรวมงาน รวมกิจการ รวมชุมชน 
ดวยการชวยเหลือกิจธุระตางๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง 

๒) เมตตาวจีกรรม พูดตอกันดวยเมตตา คือ ชวยบอกแจงสิ่งที่เปนประโยชนสั่งสอน หรือแนะนําตักเตือนกันดวย
ความหวังดี กลาววาจาสุภาพแสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง 

๓) เมตตามโนกรรม คิดตอกันดวยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดทําสิ่งที่เปนประโยชนแกกัน มองกันในแงดี มี
หนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน 

๔) สาธารณโภคี ไดมาแบงกันกินใช คือ แบงปนลาภผลที่ไดมาโดยชอบธรรม แมเปนของเล็กนอยก็แจกจายใหไดมี
สวนรวมใชสอยบริโภคท่ัวกัน 

๕) สีลสามัญญตา ประพฤติใหดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของสวนรวม ไมทํา
ตนใหเปนที่นารังเกียจ หรือเสื่อมเสียแกหมูคณะ 

                                         

๙๖๓พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๙),
หนา ๗๑-๗๘. 

๙๖๔พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ),ธรรมนูญชีวิต,พิมพครั้งที่ ๓๑, (ชุมพร:พิมพที่ บริษัท คิงส เซอรวิส เซน
เตอร จํากัด,๒๕๔๗),หนา ๒๔. 



๙๐๘ 
๖) ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเขากันได คือเคารพรับฟงความคิดเห็นกัน มีความเห็นชอบรวมกัน ตกลงกันไดใน

หลักการสําคัญ ยึดถืออุดมคติ หลักแหงความดีงาม หรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน 
อีกอยางการที่ผูบริหารงานขององคการใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่องคการวางไวนั้นผูบริหารหรือ

องคการตองมีหลักที่เรียกวาหลักอิทธิบาท หรือหลักความสําเร็จ ปฏิบัติตามหลักธรรมที่จะนําไปสูความสําเร็จแหงกิจการนั้นที่
เรียกวา  อิทธิบาท๔๙๖๕หมายถึงฐานหรือหนทางสูความสําเร็จคุณเครื่องใหถึงความสําเร็จทางแหงความสําเร็จหรือคุณธรรมที่
นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมายเปนแนวทางการทํางานที่พระพุทธองคไดทรงสดับไวอยางแยบคายอันประกอบดวยแนว
ปฏิบัติ๔ขอ    คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาซึ่งแตละขอตางมีหนาที่เฉพาะของตนตอเนื่องหนุนเสริมกันจะขาดขอใดขอหนึ่งไป
ไมไดเพราะเปนกระบวนการทีเ่ชื่อมโยงกันทั้ง๔ขอจึงจะทําใหประสบผลสําเร็จในชีวิตและการงานไดตามความมุงหวังดังนี้๙๖๖ 

๑)ฉันทะความพอใจคือความตองการที่จะทําใฝใจรักจะทําสิ่งนั่นอยูเสมอและปรารถนาจะทําใหไดผลดียิ่งๆขึ้นไป
ดังนั้นเราจึงควรที่จะไดฉันทะเปนคุณธรรมพ้ืนฐานที่สําคัญอันดับแรกเพ่ือเปนกําลังใจที่จะนํากิจการงานทั้งหลายไปสูความสําเร็จ
รุงเรืองท้ังยังมีสวนทําใหเกิดคุณธรรมในขอตอๆไปทุกขอและการใฝรูก็คือจุดเริ่มตนของการพัฒนาทางปญญาหรือการศึกษาทอด
ลองตางๆดวย 

๒)วิริยะความเพียรคือมุงมั่นทุมเทขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายามเขมแข็งอดทนเอาธุระไมทอถอยเปน
ความเพียรพยายามอยางสูงที่จะทําตามฉันทะหรือศรัทธาของตัวเองหากเราไมมีความเพียรแลวก็อนุมานไดวาเรามีฉันทะหลอกๆ
หรือศรัทธาหลอกๆทั้งโกหกตัวเองและหลอกผูอื่นซึ่งผลงานที่ไดทําออกมานั้นก็จะเปนตัวชี้วัดวาทําเพ่ืออะไร 

๓)จิตตะความคิดคือตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทําและทําสิ่งนั้นดวยความคิดเอาจิตฝกใฝไมปลอยใจใหฟุงซานเลื่อนลอยเอา
ใจจดจออยางมีสมาธิทําใหเกิดความรอบคอบการตัดสินใจ ทําอะไรก็จะเกิดความผิดพลาดนอยตามไปดวยถาเรามีจิตใจที่จดจอ
ตอสิ่งที่เราคิดที่เราทําและรับผิดชอบแลวไมวาจะเปนเรื่องหนาที่หรือการงานอะไรก็ตามทุกอยางจะสําเร็จไดดวยดีดังประสงค
เสมอ 

๔)วิมังสาความไตรตรองหรือทดลองคือหมั่นใจปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบ
ขอบกพรองในสิ่งที่ทํานั่นมีการวางแผนวัดผลคิดคนวิธีแกไขปรับปรุงเปนตน 
๕. บทสรุป 

ในปจจุบันนี้การบริหารงานของญี่ปุนโดยเฉพาะของบริษัทตาง ๆ ในญี่ปุนมีแนวโนมไปในทิศทางที่ใหสิทธิ ใหโอกาส
และใหเสียงสนับสนุนแกคนงานที่จะเขามารวมในการบริหารงานในองคการนั้น ๆระบบของญี่ปุนนี้จะมีลักษณะการบริหารแบบ
พอ แม ปกครองลูกกลาว คือ นายงานใหความสนใจและใหสวัสดิการแกคนงานเปนอันมาก เชน การวาจางการทํางานมีแนวโนม
ที่จะใหมีการจางในลักษณะการจางตลอดชีพ หรือจางตลอดชีวิต ของคนงานหรือจนกวาจะปลดเกษียณอายุการทํางาน และใน
การเลื่อนขั้นตําแหนงงานนั้น การบริหารงานของชาวญี่ปุนยึดถือการเลื่อนลําดับจากคนงานในระดับลางขึ้นไปสูตําแหนงที่สูงขึ้น
ไปเรื่อย ๆ (Bottom – up) ซึ่งจะมีลักษณะการบริหารงานของญี่ปุนเปนขอ ๆ ดังตอไปนี้ 

๑. ความเปนกลุมนิยม (Collectivity Orientation) หมายถึงการจัดองคการที่ไมระบุตําแหนงใดลงไปยกเวน
หัวหนาหรือประธานขององคการนั้น การทํางานจึงเปนการทํางานแบบเปนทีม และมีความรับผิดชอบเทากันหมด 

๒. ไมระบุความรับผิดชอบงาน ซึ่งทําใหกอเกิดการสรางงานรวมกันเกิดความชวยเหลือกันซึ่งกันและกัน และเม่ือใด
มีผูหนึ่งผูใดที่ไมสามารถทํางานไดก็สามารถหาคนอ่ืนมาทดแทนคนที่ไมสามารถทํางานได 

๓. เนนหนักสายงานในแนวดิ่ง (Vertical Society) และระบบอาวุโสการบริหารงานตามลําดับชั้น (Hierarchy) 
๔. ลักษณะและความหมายของหัวหนางานจะเปนลักษณะขบวนรถไฟ ไมไดเปนหัวจักรรถไฟ ซึ่งหมายความวา 

หัวหนาไมไดเปนพระเอกแตเปนครุ เปนผูสอน (Coach) เปนผูกํากับ (Superintendent)  

                                         

๙๖๕ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓. 
๙๖๖พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม,พิมพครั้งที่๑๓, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพบริษัทอารเอสพริ้นติ้งแมสโปรดักสจํากัด, ๒๕๔๘),หนา๑๖๐ 



๙๐๙ 

๕. การกระจายตําแหนงของผูบริหารออกเปนหลายหนวยงานยอย ทําใหผูบริหารรับผิดชอบไมมากนัก เปนการ
กระจายผูบริหารออกเปนฝายและออกเปนแผนก การแบงงานออกเปนงานยอย ๆจึงเปนการกระจายอํานาจบริหารไดมากทําให
งานดําเนินไปไดอยางคลองตัว 

สวนหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร เกี่ยวของกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณคา มากกวาสองพันหารอย
กวาป ในยุคโลกาภิวัตนหรือยุคทุนนิยมในปจจุบัน การบริหารจัดการสมัยใหม ตางก็กลับมาทบทวนบทบาททางวิชาการในการ
บริหารจัดการสมัยใหมวา ยังคงเปนแนวทางเดียวหรือไม ที่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะตองสนองตอบตอระบบทุน
นิยมที่เนนการแขงขัน และสรางผลกําไร หรือการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรเพียงอยางเดียว การบริหารจัดการสมัยใหม ยัง
ขาดอะไรบางที่เปนนามธรรมที่เกี่ยวกับมนุษยที่จะตองอยูรวมกัน รวมทั้งสิ่งแวดลอมในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงและ มีผลกระทบ
ตอสังคมและองคกร หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่กลาวถึงการบริหารจัดการมีอยูมากมาย เปนคําสอนขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาที่ยังทันสมัยอยูจนถึงปจจุบันและในอนาคต แตในที่นี้ จะไดนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบางประการ  เพื่อ
ประกอบการพิจารณาวา หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตรมิไดมุงหวังกําไร หรือการแขงขัน เพียงอยางเดียว แตไดบรรจุหลักการที่
สรางความยั่งยืน การไมเบียดเบียน การอยูรวมกันอยางสงบสันติ มีความเมตตาตอกัน และรูเทาทันโลก โดยมิไดปฎิเสธกระแส
โลกาภิวัตน หรือระบบทุนนิยมในปจจุบัน แตใหยึดหลักการอยูรวมกันและรูเทาทันโลก ดังเชนสังคหวัตถุ๔ ซึ่งเปนหลักธรรมที่
เปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจคนและประสานหมูชนไวในสามัคคีประกอบดวย 

๑. ทานใหปนคือเอ้ือเฟอเผื่อแผเสียสละแบงปนชวยเหลือสงเคราะหดวยปจจัยสี่ทุนหรือทรัพยสินสิ่งของตลอดจน
ใหความรูความเขาใจและศิลปวิทยา 

๒. ปยวาจาพูดอยางรักกันคือกลาวคําสุภาพไพเราะนาฟงชี้แจงแนะนําสิ่งที่เปนประโยชนมีเหตุผลเปนหลักฐานชัก
จูงในทางที่ดีงามหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจใหกําลังใจรูจักพูดใหเกิดความเขาใจดีสมานสามัคคีเกิดไมตรีทําใหรักใครนับถือ
และชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

๓. อัตถจริยาทําประโยชนแกเขาคือชวยเหลือดวยแรงกายและขวนขวายชวยเหลือกิจการตางๆบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนรวมทั้งชวยแกไขปญหาและชวยปรับปรุงสงเสริมในดานจริยธรรม 

๔. สมานัตตตาเอาตัวเขาสมานคือทําตัวใหเขากับเขาไดวางตนเสมอตนเสมอปลายใหความเสมอภาคปฏิบัติ
สม่ําเสมอกันตอคนทั้งหลายไมเอาเปรียบและเสมอในสุขทุกขคือรวมสุขรวมทุกขรวมรับรูรวมแกไขปญหาเพ่ือใหเกิดประโยชนสุข
รวมกัน 
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ไตรสิกขา : หลักการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษยทีสมบูรณ 

พระโกศล มณิรตนา 
สาขาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาลัยสงฆนครสวรรค 

 
บทขัดยอ 

มนุษยก็คงมีพฤติกรรมไมแตกตางจากสัตวทั้งหลายมากนัก แตเนื่องจากมนุษยมีจิตใจและปญญาดีกวาจึงไดพัฒนา
อารยธรรมขึ้นมาทําใหมีศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ และแนวทางปฏิบัติตางๆเกิดข้ึนในโลกมากมาย   เมื่อพระพุทธเจาอุบัติขึ้นในโลก 
ไดทรงสั่งสอนประชาชนดวยหลักธรรมตางๆที่เหมาะสมกับบุคคล ประสบการณ หรือสถานการณนั้นๆ เพ่ือพัฒนามนุษยใหดีขึ้น 
สูงสงขึ้น ตางจากสรรพสัตวทั้งหลายทั้งดานกาย วาจา และใจ หลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงทั้งหมด สามารถส รุปลงใน
หลักการเรียกวา “ไตรสิกขา” 

หลักการศึกษาพระพุทธศาสนา เรียกวา ไตรสิกขา หรือ สิกขา ๓ นั้นเปนขอฝกฝนปฏิบัติที่องคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาทรงวางไวเปนหลักสําหรับศึกษาในการฝกอบรมกาย วาจา จิตใจ และปญญา ใหเปนระเบียบเรียบรอยใหยิ่งขึ้นไปจน
บรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน เรียกโดยทั่วไปวา หลักศีล สมาธิ ปญญา ซึ้งเปนกระบวนการที่สําคัญ ในการจัดตั้งระบบ
ระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการพัฒนาการดําเนินชีวิตการอยูรวมกันของมนุษย ดังนั้นหลักการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษยทีสมบูรณ
นั้นตองบริหารจัดการโดยยึดเอาตามหลักการศึกษา ๓ อยาง เรียกวาไตรสิกขา 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 
คําสําคัญ : ไตรสิกขา, หลักการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษยทีสมบูรณ 
 
Abstract 

Human behavior might not be different from others animals but human being process of much 
elevated mind and wisdom therefore, human is able to establish civilization contribute to religion, doctrine, 
belief and other approach in this world. When Buddha emerged on earth, he granted his teaching which 
suitable to each individual, experience or certain situation in order to develop human in terms of body, word 
and mind. His teaching is summarized in Threefold training.  

Buddhism principle called Threefold training or Sikkha 3 is a principle defined by Buddha for the 
study of body, word and mind training in order to be more organize and achieve the highest goal which is 
nirvana. Normally, we known this as morality, concentration and wisdom practicing. This practice constitutes 
of creation of discipline of human co-living life. Therefore, the training to develop a perfect man must base 
on management  and apply these 3 learning rules or Threefold training: 

1) Training in terms of behavior, discipline, body, word and occupation honesty or known as  
Adhisilasikkha or training in morality. 
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2) Mind training: encouragement of virtue, promoting quality, efficiency and condition of mind or 

known as Adhichittasikkha or training in higher mentality. 
3) Wisdom training: for knowledge and understanding thing for it actual state, to know the 

variability according to factors which will lead to finding a solution of problem logically, know actual world 
and life and finally be able to free our mind from procession in every dimensions, stop defilement and 
bondage and living with free and happy mind or known as Adhipannasikkha or  training in higher wisdom. 
Keywords: Threefold training, training of perfect man 

๑. บทนํา 

หลังจากท่ีเจาชายสิทธัทถะไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาเมื่อกวา ๒,๖๐๐ ปที่แลว ไดทรงแสดงถึงแนวทางการ
พัฒนาเรียกวา “ไตรสิกขา” ซึ่งสามารถทําใหมนุษยแตกตางจากสัตวอ่ืนๆ ไตรสิกขาเปนแมแบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
ตามหลักพระพุทธศาสนามนุษยมีองคประกอบพ้ืนฐานการกอกําเนิดไมตางจากสัตวอ่ืนๆ ที่ประกอบดวย ๒ สวน คือรางกายและ
จิตใจ หรือรูปและนามสวนที่เปนลักษณะเปนชิ้นสวนมองเห็นได แตะตองไดดวยประสารทสัมผัสทั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
เรียกวา รูป มีสวนประกอบที่สําคัญคือ ธาตุหลัก ๔ อยาง ไดแก ดิน น้ํา ลม ไฟ และมีอาการตางๆ ที่อาศัยธาตุหลักเกิดข้ึน ทั่วไป
เรียกวา อิริยาบถยอย หรืออาการยอยของรูป (ธาตุหลัก) นั้นๆ เรียกวา อุปาทายรูป เชน การยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทํา พูด 
คิด เปนตน   อีกสวนหนึ่ง ไมสามารถเห็นหรือสัมผัสดวยประสาททั้ง ๕ ไมได เรียกวา นาม ประกอบไปดวย เวทนา ไดแก
ความรูสึกกวาสุข ทุกข หรือเฉยๆ สัญญา ไดแก สวนที่ทําหนาที่ในการจําไดหมายรูสิ่งตางๆ ที่ไดพบเห็น สังขาร ไดแก ความรูสึก
ปรุงแตงวาดี ชั่ว โลภ โกรธ หลง และวิญญาณ ไดแก การรับรูจากประสาทสัมผัส การเรียนรูตางๆ ความรอบรู การคิด วิเคราะห
ตางๆ   จากพ้ืนฐานของกําเนิดชีวิตมนุษย ขางตน จะเห็นไดวา โดยธรรมชาติของชีวิตแลว มนุษยไมไดแตกตางจากสัตวอ่ืนๆ ใน
โลกนี้เลย คือประกอบดวยกายและใจ หรือรูปกับนาม ที่เรียกวาขันธ ๕ เชนเดียวกัน ถาหากปลอยไปตามธรรมชาติ มนุษยก็คงมี
พฤติกรรมไมแตกตางจากสัตวทั้งหลายมากนัก เนื่องจากมนุษยมีจิตใจและปญญาดีกวาจึงไดพัฒนาอารยธรรมขึ้นมาทําใหมี
ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ และแนวทางปฏิบัติตางๆเกิดขึ้นในโลกมากมาย   เมื่อพระพุทธเจาอุบัติขึ้นในโลก ไดทรงสั่งสอน
ประชาชนดวยหลักธรรมตางๆที่เหมาะสมกับบุคคล ประสบการณ หรือสถานการณนั้นๆ เพ่ือพัฒนามนุษยใหดีขึ้น สูงสงขึ้น ตาง
จากสรรพสัตวทั้งหลายทั้งดานกาย วาจา และใจ หลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงทั้งหมด สามารถสรุปลงในหลักการเรียกวา 
“ไตรสิกขา”๙๖๗  ดังนั้นจึงมีคําถามวาไตรสิกขามีความสําคัญตอการพัฒนามนุษยใหสมบูรณอยางไร 
๒. การพัฒนามนุษยในยุคปจจุบัน : ปญหา และสาเหตุ 

ปจจุบันยุคโลกาภิวัตนมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในทางสังคมเศรษฐกิจการเมือง ความเจริญทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี เปนสวนหนึ่งที่สําคัญที่ตองใหความสําคัญความจําเปนที่จะตองพัฒนามนุษยใหมีความรูไปพรอมกับการเจริญทาง
เทคโนโลยี และเปนการเตรียมคนเพ่ือพัฒนาคนใหเตรียมความพรอมที่จะแกปญหาอาจจะเกิดขึ้นกับความเจริญที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต หลักสําคัญของการพัฒนามนุษยหรือทรัพยากรมนุษย ตามหลักการทั่วไปคือ จะตองพัฒนาความรูและประสบการณ
ตางๆในดานวิชาการ ดานการบริหาร ดานการพัฒนาฝกฝนอบรมความรูที่ทันสมัยรวมทั้งการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม
ควบคูกันไป  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งที่จําเปนตอความอยูรอดขององคการ และความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
องคการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดกลายเรื่องสําคัญเปนเครื่องมือที่สําคัญที่มีคุณคาตอความสําเร็จขององคการในยุค

                                         

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



๙๑๒ 
โลกาภิวัฒนที่เต็มไปดวยการแขงขันสูง ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่องคการจะตองมียุทธศาสตรมีนโยบาย และแผนงานในดานการพัฒนา
คนและการฝกฝนอบรมมนุษยนั้นเปนจําเปนและสําคัญอยางมาก  

ภาพรวมของการพัฒนาประเทศเชิงบุคคล โดยถือวา มนุษยเปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาสังคม สังคมที่
เกื้อกูลตอความเปนอยูที่ดีนั้นจักตองเปนสังคมที่สงบสุข มั่นคงและราบรื่นปราศจากความยากจน และสามารถพ่ึงตนเองได 
ในทางเศรษฐกิจมีการจัดระเบียบหรือองคกรทางสังคมที่เอ้ือใหประชาชนอยูรวมกันอยางผาสุก ดวยเหตุนี้ การพัฒนาสังคมเพ่ือ
การพัฒนาบุคคลจักตองสรางเงื่อนไขแวดลอมดังกลาวใหเกิดมีขึ้นในสังคม หลักพุทธธรรมนั้นมองโลกและชีวิตอยางเชื่อมโยง
สัมพันธกัน ทุกสิ่งทุกอยางลวนเปนเหตุเปนปจจัยอาศัยกัน การพัฒนาชีวิตหรือการพัฒนาบุคคลนั้นจึงแยกไมออกจากการพัฒนา
สังคม๙๖๘ และทรัพยากรมนุษยถือไดวาเปนปจจัยที่มีคายิ่งของสังคมสังคมใดที่มีทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพสูงสังคมนั้นก็จะ
เจริญกาวหนามีความมั่นคงและมั่งคั่งทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมแตถาหากสังคมใดขาดทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ สังคมก็
พัฒนาไปไดยากความเจริญหรือลาหลังจึงขึ้นอยูกับปจจัยทรัพยากรมนุษยเปนสาคัญเพราะทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยหลักที่จะ
กอใหเกิดการพัฒนาปจจัยประกอบอ่ืนๆที่กอใหเกิดการพัฒนาสังคมประเทศชาติไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจสังคมและปจจัยอ่ืนๆ
จึงมุงหวังที่มีทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด๙๖๙มีนักวิชการหรือนักบริหารที่มีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
มนุษยมากมายดังเชน ทฤษฎีความตองการและความจําเปนพื้นฐานของมนุษย  

อับรานัม เอช มาสโลว๙๗๐ (Abraham H. Maslow) ไดศึกษาทฤษฏีการจูงใจซึ่งเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายที่
เรียกวาทฤษฏีลาดับขั้นความตองการ (Hierarchy of Needs) โดย Maslow จัดลาดับขึ้นความตองการของมนุษยออกเปน ๕ 
ขั้นตอน คือ 

๑) ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) ไดแก ความตองการอาหาร นา อากาศหายใจ เพศ เปนตน 
ความตองการดังกลาวถือวาเปนความตองการขั้นพ้ืนฐานของรางกายเพ่ือการดารงชีวิต 

๒) ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) ไดแก ความปลอดภัยทั้งทางรางกายและอารมณ เชน ความ
ตองการจะไดบานพักอาศัยหรือเสื้อผาอยางเพียงพอ ควรจะตองปราศจากความกังวลใจในเรื่องความมั่ นคงทางการงานและ
การเงิน เปนตน 

๓) ความตองการทางสังคม (Social Needs) หลังจากความตองการทั้งสองขั้นไดรับการตอบสนองแลว ความ
ตองการตอมา คือ ความตองการเปนเจาของ หรือความตองการทางสังคมซึ่งไดแก ความตองการความรักและความตองการ
ไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน 

๔) ความตองการที่จะไดรับการยกยองในสังคม (Esteem Needs) เปนความตองการขั้นสูง ความตองการดังกลาว
แบงออกเปน ๒ ดาน คือ ดานหนึ่งเปนความตองการเกี่ยวกับภาพพจนที่ดีของตัวเองและการยอมรับตัวเอง สวนอีกดานหนึ่งเปน
ความตองการเกี่ยวกับการไดรับการยกยองและนับถือจากคนอ่ืน 

๕) ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จ ตามความนึกคิดดวยตัวเอง (Self Actualization Needs) เปนความ
ตองการขั้นสูงสุด ซึ่งเก่ียวกับความสามารถของแตละคนที่จะพัฒนาตัวเองใหเจริญกาวหนาถึงท่ีสุด 

ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักทฤษฎี X และทฤษฎี Y  แมคเกรเกอร ไดเสนอทฤษฎี X และทฤษฎี Y 
แนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีมีขอสมมุติฐานวาลักษณะธรรมชาติของมนุษยมีทั้งคนที่ตั้งใจทางานและไมตั้งใจทางานสมมุติฐาน
ของทฤษฎี X มีดังนี ้

๑) มนุษยมีสัญชาติญาณที่จะหลีกเลี่ยงงานทุกอยางเทาที่จะทาได 
๒) เนื่องจากไมชอบทางานจึงตองการใชอานาจบังคับควบคุมแนะนาและขูวาจะลงโทษ 

                                         

๙๖๘ ฉวีวรรณ สุวรรณาภา, พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร , 
ม.ป.ป.), หนา ๕๐-๕๓. 

๙๖๙ พระไพศาล วิสาโล, พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง,ม.ป.ป.), หนา ๕๑. 
๙๗๐Adranam H. Maslow, “A Theory of Human Motivation”, (Psychological Review, ๕๐ ๑๙๔๓), pp. ๓๗๐-๓๙๖. 



๙๑๓ 
๓) ชอบใหผูอ่ืนแนะนาแนวทางในการทางานหรือเลี่ยงความรับผิดชอบและตองการความปลอดภัยมากกวาสิ่งอ่ืน

ใด 

เมื่อตั้งทฤษฎี X ขึ้นมาแมคเกรเกอรตั้งขอสงสัยวาธรรมชาติของคนตามทฤษฎี X นี้ จะถูกตองหรือไม หรือนาไป
ใชไดกับทุกคนทุกสถานการณหรือไม ในที่สุดก็หาขอยุติไมไดเขาจึงพัฒนาทฤษฎีพฤติกรรมของมนุษยขึ้นมาอีกทฤษฎีหนึ่งเรียกวา 
ทฤษฎี Y ซึ่งทฤษฎีนี้ เชื่อวามนุษยนั้นโดยธรรมชาติไมใชเปนคนขี้เกียจและเชื่อถือไมได หากแตมนุษยสามารถควบคุมตัวเองได
และมีความตั้งใจที่จะทางานไดดีที่สุด หากไดรับการจูงใจอยางเหมาะสม ผูบริหารที่ยอมรับทฤษฎีนี้จะไมควบคุมหรือใชอํานาจ
ขมขูผูใตบังคับบัญชาใหอยูในความกลัว แตจะพยายามชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาควบคุมตัวเองและมีโอกาสแสดงความสามารถ
อยางกวางขวาง 

สมมุติฐานของทฤษฎี Y แมคเกรเกอร ไดอธิบายโดยชี้ใหเห็นวา 

๑. ความพยายามของมนุษยทางกายภาพและทางจิตใจมีผลตองาน มีมากเทากับการ 

เลนและการพักผอน 

๒. การควบคุมและการบังคับบัญชาภายนอก ไมใชวิธีเดียวที่จะทาใหการทางานบรรลุวัตถุประสงคเพราะคน
ยอมจะทางานดวยความเปนตัวของตัวเอง 

๓. มนุษยมีความสนใจที่จะทางานใหเสร็จตามความตั้งใจ 

๔. คนเราไมเพียงเรียนรูแตการยอมรับผิดชอบเทานั้นหากแตยังแสวงหาความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนอีกดวย 

๕. ความสามารถในการใชความคิด จินตนาการ ความเฉลียวฉลาด และความคิดริเริ่มแกปญหาตาง ๆ เปนสิ่งที่มี
อยูในทุกคน 

๖. ในทางสังคมปจจุบันนี้ แตละคนมีโอกาสแสดงความสามารถเพียงสวนหนึ่งเทานั้นแมคเกรเกอร ชี้ใหเห็นวา การ
จูงใจคนนั้น ผูบริหารตองใชทฤษฎี Y และตองมองคนในแงดี เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาใชความสามารถของตนเองอยาง
เต็มที่ การใชทฤษฎีจะจูงใจคนไดมากกวา ทฤษฎีX แตทั้งนี้ไมไดหมายความวาจะละเลยตอการควบคุมโดยสิ้นเชิง๙๗๑ 

 

๓. คุณคา และความสําคัญของไตรสิกขา 

หลักการศึกษาพระพุทธศาสนา เรียกวา ไตรสิกขา หรือ สิกขา ๓ นั้นเปนขอฝกฝนปฏิบัติที่องคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาทรงวางไวเปนหลักสําหรับศึกษาในการฝกอบรมกาย วาจา จิตใจ และปญญา ใหเปนระเบียบเรียบรอยใหยิ่งขึ้นไปจน
บรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน เรียกโดยทั่วไปวา หลักศีล สมาธิ ปญญา ซึ้งเปนกระบวนการที่สําคัญ ในการจัดตั้งระบบ
ระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการพัฒนาการดําเนินชีวิตการอยูรวมกันของมนุษย ดังนั้นคุณคาเนื้อหาสาระที่สําคัญของไตรสิกขานั้น
มีดังนี ้

ไตรสิกขา๙๗๒ สิกขาสาม ขอปฏิบัติที่ตองศึกษา ๓ อยาง สิกขา การศึกษา การสําเหนียก การเรียน การฝกฝนปฏิบัติ 
การเลาเรียนใหรูเขาใจ และฝกหัดปฏิบัติใหเปนคุณสมบัติที่เกิดมีขึ้นในตนหรือใหทําไดทําเปน ตลอดจนแกไขปรับปรุงหรือพัฒนา
ใหดียิ่งขึ้นไปจนถึงความสมบูรณขอที่จะตองศึกษาขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมพัฒนาบุคคลมี ๓ อยางคือ 

๑) อธิสีลสิกขา สิกขาคือศีลอันยิ่ง อธิศีลอันเปนขอท่ีจะตองศึกษา ขอปฏิบัติเพื่อการฝกอบรมพัฒนาศีลอยางสูง 
๒) อธิจิตตสิกขา สิกขาคือจิตอันยิ่ง อธิจิตอันเปนขอที่จะตองศึกษา ขอปฏิบัติเพ่ือการฝกอบรมพัฒนาจิตใจใหมี

สมาธิเปนตนอยางสูง 

                                         

๙๗๑ อรรถวัฒน วรรณพรม, ปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางคุณภาพทรัพยากรมนุษยในวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม (SMES) : กรณีศึกษาเขตยานนาวา, ปญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, (๒๕๔๖). 

๙๗๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑ / ๓๐๕ / ๒๗๒.และ องฺ. ติก.(ไททย) ๒๐ / ๘๒ / ๓๐๙. 



๙๑๔ 
๓) อธิปญญาสิกขา สิกขาคือปญญาอันยิ่ง อธิปญญาอันเปนขอที่จะตองศึกษา ขอปฏิบัติเพ่ือการฝกอบรมพัฒนา

ปญญาอยางสูง๙๗๓ 

หลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงทั้งหมดที่เรียกวาไตรสิกขานั้นคือ อธิสีลสิกขา คือความประพฤติปฏิบัติตน ทาง
กายก็ดี ทางวาจาก็ดี ใหเรียบรอยดีไมมีโทษ คือ ไมใหเปนการเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน ใหถึงความหมดจดแหงศีล ชื่อวา “สีลวิ
สุทธิ” อันเปนไปเพ่ือถึงความหมดจดแหงจิต ชื่อวา “จิตตวิสุทธิ” อันจะเปนไปเพ่ือปญญารูแจง เห็นแจง ในสภาวธรรมคือสังขาร 
และวิสังขาร หรือนิพพาน และพระอริยสัจ ๔ ตามท่ีเปนจริง  

๑) อธิสีลสิกขา คือการฝกฝนอบรมกายวาจาใหดีงาม ศีลคืออะไร เจตนา ชื่อวาศีล เจตสิกชื่อวาศีล สังวรชื่อวาศีล 
และอวีติกกมะ คือกิริยาที่ไมลวงละเมิดในสิกขาบทนอยใหญชื่อวาศีล  

เจตนา คือความตั้งใจของบุคคลผูเวนจากทุจริตทั้งหลายมีปาณาติบาตเปนตน เจตนาของบุคคลผูทําวัตรปฏิบัติ มี
อุปชฌายวัตรเปนตน ใหบริบูรณ หรือเจตนาในกรรมบถ ๗ ของบุคคลผูละอยูซึ่งทุจริตทั้งหลาย มีปาณาติบาตเปนตน ชื่อวา 
เจตนาศีล   

วิรัติ คือความงดเวนของบุคคลผูงดเวนอยูจากทุจริตทั้งหลายมีปาณาติบาตเปนตน หรือธรรมคือ อนภิชฌา 
อพยาบาท และสัมมาทฎฐิ ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา “ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละอภิชฌาไดแลว มีใจปราศจกาอภิชฌาอยู” 
ดังนี้เปนตนชื่อวา เจตสิกสีล   

สังวร คือความสํารวมหรือความระวัง มี ๕ ประการคือ ๑) ปาฏิโมกขสังวร สํารวมในพระปาฏิโมกข  ๒) สติสังวร 
สํารวมในสติ  ๓) ญาณสังวร สํารวมในญาณ  ๔) ขันติสังวร สํารวมในขันติ  ๕) วิริยสังวร สํารวมในวิริยะ  สังวรทั้ง ๕ ประการนี้
ชื่อวา สังวรสีล   

อวีติกกมะ คือกิริยาที่มิไดลวงละเมิดซึ่งศีลที่ตนสมาทานมาแลวทั้งกายทวาร และวจีทวาร ชื่อวา  อวีติกกมสีล   
ศีล คือขอปฏิบัติสําหรับควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาใหตั้งอยูในความดีงาม สําหรับคฤหัสถ ไดแก ศีล 

๕ และศีล ๘, สําหรับสามเณร ไดแกศีล ๑๐, สําหรับพระภิกษุมีขอกําหนดโทษของพระภิกษุผูลวงละเมิด อันสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาไดทรงบัญญัติไวเปนสิกขาบทของพระภิกษุ เฉพาะที่มีมาในพระปาฏิโมกข มี ๒๒๗ สิกขาบทรวมทั้งสวนอภิสมาจาร ชื่อ
วา “วินัย”  

วินัย คือ ระเบียบแบบแผนและขอบังคับความประพฤติ ปฏิบัติทางไตรทวาร คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ มี 
๒ อยางคือ อาคาริยวินัย และอนาคาริยวินัย  

๒)   อธิจิตตสิกขา คือการศึกษาวิธีการอบรมจิตใหสงบ หยุด นิ่ง เปนสมาธิ แนบแนน มั่งคง ไดแก สมถกัมมัฏฐาน 
หรือสมถภาวนา นั่นเอง เพราะมีความหมายอยางเดียวกันคือ การทําจิตใหสงบตั้งมั่น  

สมถกัมมัฏฐาน หรือสมถภาวนา หมายถึง อุบายวิธีอบรมจิตใจใหหยุดใหนิ่ง เปนสมาธิแนบแนน เพ่ือกําจัดกิเลส
นิวรณเครื่องก้ันปญญา ทําจิตใจใหบริสุทธิ์ผองใสจากกิเลสนิวรณ นี้ ชื่อวา “สมถกัมมัฏฐาน” หรือ “สมถภาวนา”  

คําวา สมถะ แปลวา การทําใจใหสงบระงับ หรือธรรมเปนเครื่องทําจิตใจใหสงบระงับ คือธรรมที่ทําจิตใจใหสงบ
ระงับจากกิเลสนิวรณ (นิวรณ คืออุปสรรคเครื่องขวางกั้นปญญา) หรือ นิวรณูปกิเลส ( อุปกิเลสคืออกุศลที่ทําใจใหเศราหมองขุน
มัว ไมผองใส)  

คําวา กัมมัฏฐาน แปลวา ที่ตั้งแหงการงานทางจิตใจ หมายถึง อารมณเปนที่ตั้งแหงการงานทางใจ หรืออุบายวิธี
อบรมจิตใจใหสงบเปนสมาธิแนวแนมั่นคง 

                                         

๙๗๓พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
เอส.อาร.พริ้นติ้งแมส โปรดักส จํากัด, ๒๕๔๘).หนา ๔๔๗. 

 

 



๙๑๕ 
คําวา ภาวนา  แปลวา ทําใหเกิดข้ึนใหเจริญขึ้น หมายถึง การบําเพ็ญ การอบรมจิตใจใหเกิดเปนความสงบ ใหหยุด

ใหนิ่ง เปนสมาธิแนวแนมั่นคง  
กลาวโดยสรุปคือ สมถกัมมัฏฐาน และ สมถภาวนา ก็มีความหมายเปนอยางเดียวกัน คืออุบายวิธีอบรมจิตใจ ให

สงบ ใหนิ่ง ใหจิตใจบริสุทธิ์ผองใสจากกิเลสนิวรณเครื่องกั้นปญญา เปนจิตตวิสุทธิออนโยน ควรแกงานวิปสสนา และเจริญวิชชา 
เพราะเหตุนั้น สมถกัมมัฏฐาน หรือสมถภาวนา จึงเปนอุปการะสําคัญของวิปสสนา ในฐานะที่เปนอุบายวิธีชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ 
เปน จิตตวิสุทธิ อันเปนธรรมเครื่องดับอวิชชามูลรากฝายเกิดทุกขทั้งปวง 

๓) อธิปญญาสิกขาคือการศึกษาฝกฝนอบรมใหเกิดปญญา ปญญาในที่นี้คือ วิปสสนาญาณอันสัมปยุตดวยกุศลจิต 
มีอธิบายวา เพราะวาปญญามีหลายอยางตางประการ ครั้นจะตอบคําถามจี้แจงปญญาไปทุกอยาง จะไมพึงยังประโยชนใหสําเร็จ 
ทั้งจะพึงเปนไปเพ่ือความสงสัยมากยิ่งขึ้นดวย เพราะฉะนั้น จะขอกลาวมุงหมายเฉพาะปญญาที่ประสงคในที่นี้วาคือ วิปสสนา
ญาณอันสัมปยุตดวยกุศลจิต 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดใหความหมายไตรสิกขาวา หมายถึง การพัฒนามนุษยใหดําเนินชีวิตดีงาม
ถูกตอง ทําใหมีวิถีชีวิตที่เปนมรรค เปนทางดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูกตองดีงามของมนุษย ตองเรียนรูฝกฝนพัฒนาตน คือ 
สิกขามรรคกับสิกขาจึงประสานเปนอันเดียวกัน เมื่อมองในแงอริยสัจ ๔ ก็เปนอริยมรรค คือ วิถีชีวิตอันประเสริฐเมื่อเปนมรรคก็
ดําเนินกาวหนาไปสูจุดหมายโดยกําจัดสมุทัยใหหมดไป ชวยใหเรามีชีวิตที่พ่ึงพาอวิชชาตัณหา อุปทานนอยลงไป ไมอยูใตอํานาจ
ครอบงําของมัน พรอมกับท่ีเรามีปญญาเพ่ิมขึ้นและดําเนินชีวิตดวยปญญามากข้ึนตามลําดับจนกระทั่งในที่สุดพอสมุทัยหมดทุกข
ก็หมดก็บรรลุเปาหมายเปน นิโรธ โดยสมบูรณ๙๗๔ 

๑. ไตรสิกขาเปนหลักธรรมใหญเพ่ือกําจัดกิเลสของภิกษุและบุคคลทั้งหลาย ดังปรากฏในอนุพุทธสูตร วาดวยการ
ตรัสรูธรรมเปนเหตุสิ้นภพวาภิกษุทั้งหลาย เพราะไมรูแจงแทงตลอดธรรม๔ ประการ เราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเรรอนไปตลอด
กาลยาวนานอยางนี้ ธรรม ๔ ประการ อะไรบาง คือ อริยศีล อริยสมาธิ อริยปญญา และอริยวิมุตติเราถอนภวตัณหาไดแลว ภว
เนตติสิ้นไปแลว ธรรมเหลานี้ คือ ศีล สมาธิ ปญญาและวิมุตติอันยอดเยี่ยมพระโคดมผูมียศตรัสรูแลว ดังนั้น พระพุทธเจาจึงตรัส
บอกธรรมแกภิกษุทั้งหลายเพื่อความรูยิ่ง๙๗๕ 

๒. ไตรสิกขารากฐานที่สําคัญของพระวินัย ดังปรากฏในวัชชีปุตตสูตร วา พระพุทธองคทรงใหคําแนะนําภิกษุรูป
หนึ่งวา หากเธอไมอาจประพฤติปฏิบัติตามสิกขาบทที่บัญญัติไวไดครบถวนบริบูรณ ก็ใหพึงศึกษาปฏิบัติในสิกขา ๓ เพ่ือการละ
ราคะโทสะ โมหะ ทําใหเปนผูไมประกอบอกุศลกรรม๙๗๖ 

๓. ไตรสิกขาเปนกระบวนการฝกศึกษาพัฒนามนุษยเปนกระบวนการพ้ืนฐานในการฝกพฤติกรรมที่ดีของมนุษยใหดี
ยิ่งขึ้น ดังที่แสดงในปฐมสิกขาสูตรวา ภิกษุทําใหบริบูรณในศีล ทําพอประมาณในสมาธิ และปญญา ยอมสามารถบรรลุเปน พระ
โสดาบัน หรือเปนพระสตทาคามีขณะที่ภิกษุผูทําใหบริบูรณในศีล และสมาธิทําพอประมาณในปญญา ยอมสามารถบรรลุเป น
พระอนาคามี สวนภิกษุทําใหบริบูรณในศีล สมาธิ ปญญา ยอมหลุดพนจากอาสวะกิเลสทั้งปวง๙๗๗ 

พุทธทาสภิกขุ กลาวถึงความสําคัญของการศึกษาไว พอสรุปไดวา การจัดการศึกษาทุกอยางใหเสริมสราง
มนุษยธรรม ความเปนมนุษยที่ถูกตอง ไมมีปญหาแกฝายใด จัดการศึกษาทุกอยางใหเสริมสรางมนุษยธรรมคือสรางมนุษยธรรม
ขึ้นมา แลวเสริมมนุษยธรรมใหกาวหนา กาวหนาไปนั้นตั้งแตวา ละสัญชาตญาณอยางสัตวแลวก็มีความคิดนึกอยางมนุษยก็เปน
มนุษยธรรมก็สงเสริมใหกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป ดังนั้นเปาหมายของการศึกษา ก็คือการพัฒนามนุษยธรรมใหมันมาในทิศทางที่

                                         

๙๗๔ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), หัวใจพระพุทธศาสนา, พุทธจักร, ปท่ี ๖๑ ฉบับท่ี ๕,(พฤษภาคม ๒๕๕๐), หนา ๗. 
๙๗๕ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑/๑-๒. 
๙๗๖ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๕/๓๑๐-๓๑๑. 
๙๗๗ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒-๓๑๔. 



๙๑๖ 
ถูกตอง คือ ละอหังการ ละความเห็นแกตัว กิเลสไมอาจจะเกิด บุคคลก็จะมีสันติสุข สังคมก็จะมีสันติภาพ นั่นคือเปาหมายของ
การศึกษา๙๗๘ 

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดกลาวถึงความสําคัญของไตรสิกขาหรือ(การศึกษา) ไววา การศึกษา 
หมายถึงการเรียนรูเพ่ือเปนมนุษยที่เต็มบริบูรณ เพราะไดรับการพัฒนาทั้งทางกายและจิตใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งมีจิตใจที่เปยม
ดวยปญญา จึงเปนอิสระหลุดพนจากการบีบคั้นของอํานาจกิเลสตัณหาดังคํากลาวที่วา “ทุกขเพราะยึด ทุกขยึดเพราะอยากทุกข
มากเพราะพลอยทุกขนอยเพราะหยุด ทุกขหลุดเพราะปลอย” เมื่อปลอยวางแลวยอมหลุดพนทุกข และพบความสุขสงบคือสันติ 
ดังนั้นมนุษยที่สมบูรณในพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงผูบรรลุวิมุตติ คือเปนอิสระหลุดพนจากทุกขทั้งปวงเพราะฉะนั้น วิมมุติเปน
เปาหมายของการศึกษาตามหลักไตรสิกขาดังที่พระพุทธเจาตรัสไววา “สมาธิที่มีศีลอบรมแลวยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก 
ปญญาที่มีสมาธิอบรมแลวยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก จิตที่มีปญญาแลวยอมหลุดพนจากอาสวะโดยชอบ” ความหลุดพนนี้ก็คือ
วิมุตติซึ่งเปนบรมสันติ เมื่อคนเราบรรลุถึงวิมุตติแลวถือวาเปนมนุษยที่สมบูรณ เรียกวา พระอเสขะ หมายถึงผูจบการศึกษาสูงสุด
ในพระพุทธศาสนา๙๗๙ 

๔. ไตรสิกขากับการพัฒนามนุษยที่สมบูรณ 
หลักการศึกษาพระพุทธศาสนา เรียกวา ไตรสิกขา หรือ สิกขา ๓ เปนขอปฏิบัติที่เปนหลักสําหรับศึกษาในการ

ฝกอบรมกาย วาจา จิตใจ และปญญา ใหยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน เรียกโดยทั่วไป วา 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 

พระพุทธเจาไดทรงจําแนกบุคคลออกเปน ๒ ประเภท คือ เสขบุคคล และอเสขบุคคล เสขบุคคล ไดแกมนุษยทุกคน
ที่เกิดมา ตองมีการศึกษาและพัฒนาตนเองอยูเรื่อยๆไป นับตั้งแตการเปนปุถุชนทั่วไปจนถึงอรหันตมรรค สวนอเสขบุคคลนั้น 
หมายถึงผูที่บรรลุธรรมชั้นสูงสุด ไมตองศึกษา หรือพัฒนาตนใหบรรลุอะไรอีกตอไป ซึ่งไดแกพระอรหันตผล 

การพัฒนาตนเพ่ือไปสูความเปน “อเสขบุคคล” นั้นตองปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา แปลวา ทางสายกลาง 
เพราะเปนขอปฏิบัติอันพอดีที่จะนําไปสูจุดหมายแหงความหลุดพนเปนอิสระดับทุกข ปลอดปญหา ไมติดของในที่สุดทั้งสอง คือ 
กามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค เรียกวาเต็มวา อริยอัฏฐังคิกมรรค มีองค ๘ ประการ๙๘๐  

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดใหขอคิดไววา หลักการศึกษา ๓ ประการนี้ จัดวางขึ้นไวโดยอาศัยหลักปฏิบัติที่
เรียกวา วิธีแกปญหาของพระอารยชนเปนพื้นฐาน วิธีแกปญหาแบบอารยชนนี้เรียกตามคําบาลีวา อริยมรรค แปลวาทางดําเนินสู
ความดับทุกขท่ีทําใหเปนอริยชน อริยมรรคนี้มีองคประกอบที่เปนเนื้อหาหรือรายละเอียดของการปฏิบัติ ๘ ประการ คือ 

๑) ทัศนะ ความคิดเห็น แนวความคิด ความเชื่อถือ ทัศนคติ คานิยมตางๆที่ดีงามถูกตองสอดคลองกับความเปนจริง 
หรือตรงตามสภาวะ เรียกวา สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) 
                                         

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

๙๗๙ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตโต), ทิศทางการศึกษาไทย พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๖), หนา ๔๑-๔๒. 

๙๘๐มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คูมือนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๗), หนา ๑๒. 



๙๑๗ 

๒) ความคิด ความดําริตริตรอง หรือการคิดตางๆ ที่ไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน ไมเศราหมองขุนมัว 
เปนไปในทางสรางสรรคประโยชนสุข เชน คิดในทางเสียสละ หวังดี มีไมตรี ชวยเหลือเกื้อกูล และความคิดที่บริสุทธิ์ อิงสัจจะ อิง
ธรรม ไมเอนเอียงดวยความเห็นแกตัว ความคิดจะไดจะเอา หรือความเคียดแคน ชิงชัง มุงรายคิดทําลาย เรียกวา สัมมาสังกัปปะ 
(ดําริชอบ) 

๓) การพูด หรือการแสดงออกทางวาจา ที่สุจริต ไมทํารายผูอ่ืน ตรงความจริง ไมโกหก หลอกลวง ไมสอเสียด ไมให
รายปายสี ไมหยาบคาย ไมเหลวใหล ไมเพอเจอเลื่อนลอย แตสุภาพนิ่มนวลชวนใหเกิดไมตรีสามัคคีกัน ถอยคําที่มีเหตุผลเปนไป
ในทางสรางสรรคกอประโยชน เรียกวา สัมมาวาจา (วาจาชอบ) 

๔) การกระทําที่ดีงาม สุจริต เปนไปในทางสรางสรรค ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมทํารายผูอ่ืน ซึ่งสรางความสัมพันธที่ดี
งาม ทําใหอยูรวมกันดวยดี ทําใหสังคมสงบสุข คือการกระทํา หรือกระทําตางๆ ที่ไมเก่ียวของ หรือไมเปนไปเพ่ือการทําลายชีวิต
รางกาย การทําลายทรัพยสินของผู อ่ืน การลวงละเมิดสิทธิในคูครอง หรือของรักของหวงแหนของผูอ่ืน เรียกวา สัมมากัมมันตะ 
(กระทําชอบ) 

๕) การประกอบอาชีพที่สุจริต ไมกอความเดือดรอนเสียหายแกผูอ่ืน เรียก วา สัมมาอาชีวะ (อาชีพชอบ) 
๖) การเพียรพยายามในทางที่ดีงามชอบธรรม คือ เพียรหลีกเวนปองกันสิ่งชั่วรายอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น 

เพียรสงเสริมพัฒนาสิ่งดีงามหรือกุศลธรรมที่เกิดมีแลวใหเพ่ิมพูนเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปจนเพียบพรอมไพบูลย เรียกวา
สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) 

๗) การมีสติกํากับตัว ควบคุมใจไวใหอยูกับสิ่งที่เกี่ยวของตองทําในเวลานั้นๆ ระลึกไดถึงสิ่งที่ตองใช สิ่งที่ดีงาม สิ่งที่
เกื้อกูลเปนประโยชน ไมหลงใหลเลื่อนลอย ไมละเลยหรือปลอยตัวเผอเรอ โดยเฉพาะสติที่กํากับทันตอพฤติกรรมของรางกาย 
ความรูสึก สภาพจิตใจ และความนึกคิดของตน ไมปลอยใหอารมณท่ีเยายวนหรือยั่วยุมาฉุดกระชากใหหลุดหลงเลื่อนลอยไปเสีย 
เรียกวา สัมมาสติ (ระลึกชอบ) 

๘) ความมีจิตตั้งมั่น จิตใจดําเนินอยูในกิจในงานหรือในสิ่งที่กําหนด (อารมณ) ไดสม่ําเสมอ แนวแน เปนอันหนึ่งอัน
เดียว สงบ ไมฟุงซาน ไมวอกแวกหวั่นไหว บริสุทธิ์ ผองใส ไมขุนมัว นุมนวล ผอนคลาย ไมเครียดกระดาง เขมแข็ง เอางาน ไมหด
หูทอแท พรอมที่จะใชงานทางปญญาอยางไดผลดี เรียกวา สัมมาสมาธิ (จิตมั่นชอบ) 

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 

 

 



๙๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓ 

แผนภูมิแสดงจุดมุงหมายการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา 

ที่มา วศิน  กาญจนวณิชยกุล กระบวนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา เอกสารการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

โดยหลักการ แกนนําแหงกระบวนการของการศึกษานั้น ไดแก สัมมาทิฏฐิ จะเกิดขึ้นไดตองอาศัยปจจัย ๒ ประการ 
คือ ปรโตโฆสะ และ โยนิโสมนสิการ ดังนั้น ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา จุดสนใจที่ เนนกันเปนพิเศษคือ เรื่องปจจัยแหง
สัมมาทิฏฐิ ที่เปนจุดเริ่มตน เปนแหลง เปนที่มาของการศึกษา คําท่ีพูดกันวาการใหการศึกษา ก็อยูที่ปจจัย ๒ ประการนี้เอง สวน
กระบวนการของการศึกษาที่เรียกวา ศีล สมาธิ ปญญา นั้น เพียงแตรูเขาใจไวเพ่ือจัดสภาพแวดลอมให เกื้อกูลและคอยเสริมคุม
กระตุนเราใหเนื้อหาของการศึกษาหันเบนดําเนินไปตามกระบวนนั้น๙๘๑ 

เมื่อทําความเขาใจอยางนี้แลว ก็จะมองเห็นรูปรางของกระบวนการแหงการศึกษา ตามแผนภูมิดังนี้  
จุดเริ่มตนหรือแหลงที่มาของการศึกษา        กระบวนการของการศึกษา 

๑. อธิศีลสิกขา 

๑.ปรโตโฆสะ                                     (ความประพฤติ วินัย สุจริต วาจา (เสียงจากผูอื่น อิทธิ   
         และอาชีพ) 
พลจากภายนอก)           สัมมาทิฏฐิ            ๒. อธิจิตตสิกขา 

                                                                            (คุณธรรม คุณภาพ สุขภาพ 

         ๒. โยนิโสมนสิการ                               และสมรรถภาพของจิต) 
(รูจักคิด คิดถูกวิธี     ๓. อธิปญญาสิกขา 

ปจจัยภายใน) .    (ความเชื่อคานิยมความรูความคิดที่ถูกตองดีงามตรงตามจริง) 
ภาพที่ ๔  แผนภูมิกระบวนการของการศึกษา 

ที่มา วศิน  กาญจนวณิชยกุล กระบวนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา เอกสารการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                                         

๙๘๑วศิน  กาญจนวณิชยกุล, กระบวนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา,เอกสารการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  หนา  ๑ – ๕. 

พุทธิพิสัย:ปญญาสิกขา 
-สัมมาทิฏฐิ  เกง 
-สัมมาสังกัปปะ 

 

จิตตพิสัย : สมาธิสิกขา 
-สัมมาสติ 
-สัมมาสมาธิ        มีสุข 

-สัมมาวายามะ 

ทักษะพิสัย : ศีลสิกขา 
-สัมมาวาจา  
-สัมมากัมมันตะ          ด ี

-สัมมาอาชีวะ 

 



๙๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. เกง : ปญญาสิกขา   
 

สัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกัปปะ  
 

พุทธิพิสัย 
 

ความรู 
ความเขาใจ 

การนําไปใช 
การวิเคราะห 
การสังเคราะห็ 
การประเมิน 

 

 

๒. ดี :  ศีลสิกขา 

สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ 

สัมมาอาชีวะ  
 

ทักษะพิสัย 

การฝก 

การทําซ้ํา 
การเลียนแบบ 

ศีลธรรม 

จรรยาบรรณ 

 

สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ  
สัมมาวายามะ 

 

๓.มีสุข: สมาธิสิกขา จิตตพิสัย 

ทัศนคต ิ

คานิยม 

คุณธรรม 

ศิลปะ 

ดนตรี 
 

ภาพที่ ๕     
แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางจุดมุงหมายการศึกษากับจุดมุงหมายการศึกษาพระพุทธศาสนา 

ที่มา วศิน  กาญจนวณิชยกุล กระบวนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา เอกสารการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



๙๒๐ 

 

 

๕. บทสรุป และขอเสนอแนะ 

มนุษยก็คงมีพฤติกรรมไมแตกตางจากสัตวทั้งหลายมากนัก แตเนื่องจากมนุษยมีจิตใจและปญญาดีกวาจึงไดพัฒนา
อารยธรรมขึ้นมาทําใหมีศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ และแนวทางปฏิบัติตางๆเกิดข้ึนในโลกมากมาย   เมื่อพระพุทธเจาอุบัติขึ้นในโลก 
ไดทรงสั่งสอนประชาชนดวยหลักธรรมตางๆที่เหมาะสมกับบุคคล ประสบการณ หรือสถานการณนั้นๆ เพ่ือพัฒนามนุษยใหดีขึ้น 
สูงสงขึ้น ตางจากสรรพสัตวทั้งหลายทั้งดานกาย วาจา และใจ หลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงทั้งหมด สามารถสรุปลงใน
หลักการเรียกวา “ไตรสิกขา” 

หลักการศึกษา ๓ ประการ หรือ ไตรสิกขา นั้น ก็จัดวางรูปขึ้นโดยมุงใหผลเกิดขึ้นตามหลักปฏิบัติแหงอริ ยมรรค 
(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 และสัมมาสั งกัปปะ เจริญงอกงาม
ขึ้นจนบุคคลมีความพรอมทางปญญาถึงมาตรฐานของอารยชน สามารถดํารงชีวิตอยูดวยปญญา มีจิตใจผองใส เบิกบาน ไรทุกข 
หลุดพนจากความยึดติดถือมั่นตางๆ เปนอิสรเสรีดวยปญญาอยางแทจริง 
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การเอาชนะยาเสพติดในเด็กและยาวชนไดอยางไร 

 
พระครูสมุหสมชัย   นิสฺสโภ    ประกอบพรชัย 

นิสิตปริญญาเอก  พุทธบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครสวรรค 

 
 

บทคัดยอ 
ปญหายาเสพติดเปนปญหาสําคัญตอความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลไดมอบหมายให 

กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบการแกไขปญหายาเสพติดเปนหนาที่ของทุกคนทุกฝายที่ตองรวมมือกัน การ
ใหความรูเรื่องพิษภัยและโทษของยาเสพติดอยางตอเนื่องแกเด็กและเยาวชน พอแม ผูปกครอง ครู และประชาชน มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับปญหายาเสพติด ตลอดจนการปองกันตนเอง ครอบครัว และชุมชนใหรอดพนจากยาเสพติดดวยวิธีการตาง 
ๆ  และการปองกันเยาวชนใหปลอดภัยจากปญหายาเสพติดสามารถกระทําไดโดย การปราบปรามยาเสพติดเปนหนาที่ของ
รัฐบาลและการแกไขปญหายาเสพติดเปนหนาที่ของทุกฝายที่จะตองรวมมือกัน การปราบปรามเปนการแกปญหา ที่ปลายเหตุ 
การปองกันเปนสิ่งที่สําคัญ โดยการใหการศึกษาและความรูเรื่องพิษภัยและโทษของยาเสพติดอยางตอเนื่อง พอ แม ผูปกครอง 
จะตองเอาใจใสดูแลลูกหลานใหความรักความอบอุนแกครอบครัว เปนที่พ่ึงของเด็กได เมื่อเด็กมีปญหาสามารถจะพูดคุย ชวยกัน
แกปญหาใหเด็กใชเหตุผลกับเด็ก ไมใชอารมณ เพราะการใชอารมณอาจทําใหเด็กเกิดความนอยเนื้อต่ําใจ กลุมใจและเตลิดออก
จากบาน ไปพึ่งยาเสพติดและเสียอนาคตไดในที่สุด 
คําสําคัญ:ยาเสพติด, เด็กและเยาวชน, 
 

Abstract 
Drug is a threat to country's security. The government has assigned Ministry of education to be the 

main responsible actor in finding a solution for this problem. But the correction of this problem is everyone's 
responsibility. Continuous education on drug's danger and disadvantage to children and young people, 
parents, teacher and  member of society in order to provide knowledge about drug and also means of self, 
family and community prevention from drug. In order to get rid of drug problem in youngster, the government 
should wipe off all drug and a participation from every sector is required to correct drug problem. Drug 
elimination is a solution which solving at the symptom not the root cause therefore, prevention is very 
important. Prevention by educating  and providing knowledge of danger and disadvantage of drug 
continuously. Moreover, Parents must take care of their children with love and care, be a consultant for their 
children when they need and be rational with them as opposed to emotion because they could feel 
neglected, run away from home, go to  drug and spoiling their future eventually.  
Keywords: drug, children and young people 
 
บทนํา   
             ยาเสพติดเปนปญหาสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนถาไปยุงเกี่ยวยาเสพติดแลวทําใหประเทศ
ไมพัฒนา จิรวัฒน  เพชรกุลไดพูดถึงปญหายาเสพติดวาเปนปญหาสําคัญซึ่งมีผลกระทบและเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ 



๙๒๒ 

รัฐบาลไดกําหนดใหการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติ และกําหนดยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพ
ติดเพ่ือใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ยึดเปนหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติดและไดมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการ เปน
หนวยงานหลักรับผิดชอบแผนที่ ๓ แผนการสรางภูมิคุมกันและสรางระบบปองกัน เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาเด็กและเยาวชน เปนเปาหมายของขบวนการยาเสพติด  เนื่องจากเปนวัยที่เอ้ือตอการเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
ทั้งปจจัยจากตนเอง คือ เปนวัยที่ตองการเรียนรู อยากลอง ตองการเรียกรองความสนใจ ตองการคนหา  สรางตัวตน  สรางการ
ยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณสูง กลาเสี่ยง กลาทําสิ่งทาทาย นอกจากนี้ นักคายาเสพติดตางมองวา เยาวชนสวนใหญมีเงิน 
จึงมีความมั่นใจวาการคายาเสพติดกับเยาวชนนั้น จะทําใหมีลูกคาอยูสม่ําเสมอ จากสถิติค ายาเสพติดพบวา เด็กและเยาวชนที่
เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดเริ่มมีอายุนอยลง ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่ จะตองใหเด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต สามารถนําพา
ตนเองและบุคคลคนรอบขางใหหางไกลจากปญหายาเสพติดได๑ 
                แมรัฐบาลจะประกาศเอาชนะยาเสพติดก็ตาม ก็ไมไดหมายความวาการปองกัน รวมถึงการปราบปรามยาเสพติดจะ
เปนหนาที่ของรัฐบาลที่เพียงฝายเดียว การแกไขปญหายาเสพติดเปนหนาที่ของทุกคนทุกฝายที่ตองรวมมือกัน สิ่งหนึ่งที่สามารถ
ทําได คือ การใหการศึกษาและความรูเรื่องพิษภัยและโทษของยาเสพติดอยางตอเนื่องแกเด็กและเยาวชน เมื่อพอแม ผูปกครอง 
ครู และประชาชน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหายาเสพติดแลว ตองเอาใจใสดูแลลูกหลาน ใหความรักความอบอุนรวมทั้ง
เปนที่พ่ึงของเด็กได เมื่อเด็กมีปญหาสามารถพูดคุย ชวยแกปญหาใหเด็กและใชเหตุผลกับเด็กไมใชอารมณ เพราะการใชอารมณ
จะทําใหเด็กเกิดความนอยเนื้อต่ําใจ กลุมใจซึ่งเปนเหตุใหหนีออกจากบานหรือหันไปพ่ึงพายาเสพติด 

                 เพ่ือเปนของขวัญใหเด็กและเยาวชนเนื่องในโอกาสวันเด็กแหงชาติที่กําลังจะมาถึงในเร็ววันนี้ ขอใหเราทุกคน
ชวยกันรวมกันสามัคคี รวมแรงรวมใจกันแกไขปญหา 
ยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนใหลดระดับลงเรื่อย ๆ และใหมากที่สุด ทั้งนี้หากเราสกัดไมใหยาเสพติดเขาไปแพรระบาดใน
กลุมนี้ได ประเทศจะมีรากฐานที่มั่นคงมีพลังในการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต 

                 เมื่อผูใหญไดรวมแรงรวมใจกันที่จะแกไขปญหาหรือสกัดกั้นยาเสพติดไมใหเขาไปในกลุมของเด็กและเยาวชนแลว 
ตัวเด็กและเยาวชนเองตองใหความรวมมือ ดวยการหลีกเลี่ยงไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด คาถาที่ชวยใหรอดพนได คือ คําวา 
"ไม” เทานั้น แมจะผิดใจกับเพ่ือนหรืออาจถูกมองวาไมเขาพวกนั้นไมตองสนใจ เด็กและเยาวชนตองปฏิเสธเปน เพ่ือนที่ดีตองไม
ชวนเราไปเก่ียวของกับยาเสพติดปญหายาเสพติดเปนเรื่องที่ทุกคนสามารถรวมแรงรวมใจสามารถแกไขได๒ 
 

๑. ยาเสพติดหมายถึงอะไร 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพูดถึงยาเสพติด  หมายถึง  ยาหรือสารเคมี ซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเขาสูรางกายติดตอกัน
ชั่วระยะเวลาหนึ่งจะกอใหเกิดพิษเรื้อรัง ทําใหรางกายและจิตใจเสื่อมโทรมเชน น เฮโรอิน ยานอนหลับ สุรา๓ 

 ในสังคมไทย ณ ปจจุบัน ยาเสพติดเปนปญหาที่ยิ่งใหญ ที่เราตองการการแกไขอยางจริงจังและอยางจริงใจของผูที่
เกี่ยวของแตเหนือสิ่งอ่ืนใดถาทานเปนเยาวชนไทยที่เลือกจะตอตานมากกวาที่ทานจะไปสนใจติดยาเสพติด ขอบอกทานทันทีวา
ทานเปนพลังที่สําคัญที่สุดในการแกไขปญหาเนื่องจากไมมีใครที่จะติดยาเสพติดโดยที่ไมยินยอมที่จะเสพ เพราะฉะนั้นคําวา “ไม
เริ่ม ไมตองเลิก” ทานจงจํา ๕คําไวใหดี คาถาปองกันปญหายาเสพติด 

 ทราบดีอยูแลววา ยาเสพติดเปนสิ่งที่ไมดี ดังนั้นจะตองหัดปฎิเสธ หัดเจาเลหเพทุบาย ในการหลบหลีกเลี่ยงลองยาเสพ
ติดที่เพ่ือนรักหรือใครก็ตามนํามาใหหรือชักจูงดวยเหตุผลตาง ๆ นานา สามารถที่จะบอกวาแพสิ่งเหลานั้นอยางรุนแรง มีปอด
และระบบทางเดินหายใจไมดี เสพที่ใด ไอจามทุกที นอนไมหลับ สารพัดเหตุผลที่สามารถนํามาพูดกับเพ่ือนหรือใครก็ตามที่จะไม
หวังดี ถามีความตั้งใจอยูเสมอวา ชั่วชีวิตนี้จะไมมีวันติดยาเสพติดเปนเด็ดขาด 

                                         

๑จิรวัฒน  เพชรกุล, แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙สพป.กระบี่.กระบี่:๒๕๕๙ หนา ๑๓๗ 
๒อนงนาฏ  สิทธิคง,สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดนาน.นาน: ๒๕๕๕ หนา๑ 
๓ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาส

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร:๒๕๕๖ 



๙๒๓ 

 ในโลกนี้มีสิ่งที่งดงามสนุกสนานอีกมากมาย ที่สามารถกระทําไดโดยที่ไมกอใหเกิดการบั่นทอนสุขภาพรางกายและจิตใจ 
ทราบดีอยูแลวจึงพิษภัยของยาเสพติด  แลวทําไมเพ่ือนหรือใครก็ตามมาชวนเสพยาละ เขาจะมีความหวังดีจริง หรือเขามีอะไร
ซอนเรนอยูในใจหรือเปลา เขาจะเปนตัวอยางที่ดีที่สมควรจะกระทําหรือเปลา เขาจะเปนตัวอยางที่ดีที่สมควรจะกระทําตาม
หรือไม จะตองใชวิจารณญาณในการคิดทบทวนกับสิ่งเหลานั้นใหดี โปรดเชื่อเถิดวาเสพยาเสพติดไมนานเกิน๑ป หรอกรางกาย
ของจะตกอยูในสภาพที่ย่ําแย การบําบัดรักษาใหเลิกยาเสพติดเปนไปดวยความยากลําบากและทุกขทรมาน 

 สรุป  ก็คือไมควรไปยุงกับยาเสพติดอบายมุขใด ๆเปนอันขาด ตรงกันขามควรที่จะชวนกันมาเลนกีฬา เลนดนตรี รองรํา
ทําเพลง วาดรูปเพ่ือหาความสนุกสนาน และกิจกรรมที่เปนประโยชนอีกมากมาย ที่จะนําความสุขมาสูไดจะตองรักตังเอง รัก
ครอบครัว และไมทําใหครอบครัวตองผิดหวังเสียใจกับการกระทําของทานเด็ดขาด โดยเริ่มจากการไมไปอยากรู อยากทดลอง
เสพยา และท่ีสําคัญครอบครัวจะตองใหความรักความอบอุนกับสมาชิกทุกคนอยางจริงจังและเทากัน หันมาชวยกันสอดชองดูแล
ซึ่งกันและกันใหดีที่สุด แคนี้ปญหาเรื่องยาเสพติดก็อาจจะหมดไปในสังคมไทย๔ 

 

๒. ประเภทของยาเสพติด 

 ถวิล  อรัญเวศ  ไดพูดถึงยาเสพติดโลก วาจําแนกตามการออกฤทธิ์ตอระบบประสาท  แบงเปน ๒ ประเภท 

 ๑. ประเภทกดประสาท  ไดแก  ฝน  มอรฟน  เฮโรอีน  ยานอนหลับ  ยาระวับประสาท  ยากลอมประสาทเครื่องดื่มมึน
เมา  ทุกชนิด  รวมทั้ง  สารระเหย  เชน ทินเนอร  แล็กเกอร  น้ํามันเบนซิน  กาว  เปนตน  มักพบวาผูเสพติดมี  รางกายซูบซีด  
ผอมเหลือง  ออนเพลีย  ฟุงซาน  อารมณ 
 ๒. ประเภทกระตุนประสาท  ไดแก  ยาบา  ยาอี  กระทอม  โคเคน  มักพบวาผูเสพติดจะมีอาการ  หงุดหงิด  กระวน
กระวาย  จิตสับสนหวาดระแวง  บางครั้งมีอาการคลุมคลั่ง  หรือทําในสิ่งที่ คนปจจุบันเยาวชนที่ตกเปนทาสของยาเสพติด  
สวนมากมาจากสาเหตุหลายประการที่เกิดจากตัวเยาวชนเอง  เชน  ความอยากรู  อยากทดลอง  ความคึกคะนองของเยาวชน  
ความตองการใหเปนที่ยอมรับของกลุมเพ่ือนหรือเขากับเพ่ือนได  ความไมรูหรือรูเทาไมถึงการณของเยาวชนใชยาใ นทางที่ผิด
หรือหลงเชื่อคําโฆษณา  จิตใจของเยาวชนเอง  จิตใจออนแอ  ใจคอไมหนักแนน  เมื่อมีปญหา  ไมสมหวัง  ไมไตรตรองหาเหตุผล
เพ่ือแกปญหา  ก็ใชยาหรือยาเสพติดเปนเครื่องชวยระงับความรูสึกทุกขของตน  ใชบอย ๆ ทําใหเกิดการเสพติด  ฉะนั้น  การ
ปองกันและแกไขตนเองของเยาวชนใหปลอดภัยจากปญหายาเสพติด  สามารถกระทําไดโดย 

  ๒.๑ ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด  และระมัดระวังในการใชยา 

  ๒.๒ รูจักเลือกคบเพ่ือนที่ดี  สงเสริมใหคิดและกระทําสิ่งดีมีประโยชนกลาพูดปฏิเสธเพ่ือนที่ชักจูงไปในทางที่ไม
ดี  เชน  การพูดปฏิเสธเพ่ือนที่ชวนใหลองเสพยาเสพติด 

  ๒.๓ ใชเวลาวาง และความอยากรู  อยากลอง  ไปในทางท่ีเปนประโยชนพึงระลึกเสมอวาตนเองนั้นมีคุณคาทั้ง
ตอตนเอง  ครอบครัว  และสังคม 

  ๒.๔ มีความภาคภูมิใจและนับถือตนเอง ดวยการไมพึงพาหรือเกี่ยวของอบายมุขและสิ่งเสพติดใดๆ ซึ่งจะนํา
ความเสื่อมไปสูชีวิตของตนเอง 
  ๒.๕ รูจักแกปญหาชีวิตของตนเองดวยเหตุและผล 

  ๒.๖ รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง ดวยการตั้งใจศึกษาเลาเรียน เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม และประพฤติแต
ในสิ่งที่ดีงามจะชวยใหเยาวชนประสบกับความสําเร็วในชีวิต 

  ๒.๗ ทําจิตใจใหราเริงแจมใส เขาใจวิธีการดําเนินชีวิตและยอมรับความเปนจริง  ที่ตนเองเปนอยู โดยนําหลัก
ศาสนามาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต จะชวยใหเยาวชนเกิดความม่ันคงทางดานจิตใจมากข้ึน 

  ๒.๘ เมื่อมีปญหา รูจักปรึกษาผูใหญ พอ แม หรือผูที่ไววางใจ หรือ หนวยงานตางๆ  ที่รับใหคําปรึกษา ในฐานะ
ที่เยาวชนเปนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว จึงควรมีสวนชวย พอแม ผูปกครอง๕ 

 

                                         

๔คณิต  เปรมรุง,เรียงความวันตอตานยาเสพติด วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี. ลพบุรี: ๒๕๕๒หนา๕ 
๕ถวิล  อรัญเวศ,บทความเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก ป ๒๕๕๕. นครราชสีมา: สพป.นครราชสีมา เขต ๔ พ.ศ.๒๕๕๕ หนา ๔ 



๙๒๔ 

๓. สาเหตุของการเสพติดและวิธีแกปญหายาเสพติด  
 ภัสราภรณ  พันแสนแกว ไดพูดถึง การปองกันยาเสพติด หมายถึง การใหการศึกษา ขาวสาร ความรูและขอมูลในเรื่อง
คุณภาพ ชีวิตยาและยาเสพติด ตลอดจนการปองกันตนเอง ครอบครัว และชุมชนใหรอดพนจากยาเสพติดดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือ
เปนภูมิคุมกันใหประชาชนไมใชยาเสพติด ถึงแมจะประสบปญหาตางๆ รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดลอมใกลตัวที่มีสวนผลักดัน
ใหใชยาเสพติดควบคูกันไปดวย การปองกันตัวเองและคนรอบขางใหพนจาก วังวน ของยาเสพติด เปรียบเสมือนกาวแรกท่ีสําคัญ
ที่จะ ทําใหเราไมตองไปยุงเกี่ยวกับมัน หากเราไมคิด จะปองกัน มัวแตจะแกไข ปญหายาเสพติดก็ไมมีวันหมดไปได เพราะกันไว
ดีกวาแกเราสามารถปองกันตัวเองจากยาเสพติดไดไมยาก อยาคิดวายาเสพติดเปนสิ่งไกลตัว ใชวายาเสพติด จะมีแคยาบาเพียง
อยางเดียว ซึ่งของแบบนั้นเรา เองยังไมรูวาจะเจอไดยังไง เพราะยาเสพติดมี หลายประเภท ของบางอยางเราอาจคาดไมถึงวา 
มันก็ทําใหเราติดได แมไมใชยาเสพติดโดยตรง ก็ตาม เมื่อไดชื่อวาเสพติดแลวก็ทําใหเลิกยากการปองกันจึงเปนวิธีที่ดีที่สุด ซึ่ง
สามารถเริ่มได จากตัวเรา ครอบครัว และคนรอบขาง    
 สาเหตุ ปจจุบันเยาวชนที่ตกเปนทาสของยาเสพติด สวนมากมาจากสาเหตุหลายประการที่เกิดจาก ตัวเยาวชน เอง 
ปจจุบันเยาวชน ที่ตกเปนทาสของยาเสพติดสวนมากมาจากสาเหตุหลายประการที่เกิด จากตัวเยาวชนเอง เชน 

 - ความอยากรู อยากทดลอง ความคึกคะนองของเยาวชน  

 - ความตองการใหเปนที่ยอมรับของกลุมเพ่ือนหรือ เขากับเพื่อนได 
 - ความไมรูหรือรูเทาไมถึงการณของเยาวชนใชยาใน ทางท่ีผิดหรือหลงเชื่อคําโฆษณา  

 - จิตใจของเยาวชนเอง จิตใจออนแอ ใจคอไมหนักแนน เมื่อมีปญหา ไมสมหวัง ไมไตรตรองหาเหตุผลเพื่อแกปญหา ก็ใช
ยาหรือยาเสพติดเปนเครื่องชวยระงับความ รูสึกทุกข ของตน ใชบอยๆ ทําใหเกิดการเสพติด สาเหตุเกิดจากความ
รูเทาไมถึงการณ 
 ๑. อยากทดลอง เกิดจากความอยากรูอยากเห็นซึ่งเปนนิสัย ของคนโดยทั่วไป และโดยที่ไมคิดวา ตนจะติดสิ่งเสพยติดนี้
ได จึงไปทําการทดลองใชสิ่งเสพยติดนั้น ในการทดลองใชครั้งแรก ๆ อาจมี ความรูสึกดีหรือไมดีก็ตาม ถายังไมติดสิ่งเสพยติดนั้น 
ก็อาจประมาทไปทดลองใชสิ่งเสพยติดนั้นอีก  
จนใจที่สุดก็ติดสิ่งเสพยติดนั้น หรือถาไปทดลองใชสิ่งเสพยติดบางชนิด เชน เฮโรอีน แมจะเสพ เพียงครั้งเดียว ก็อาจทําใหติดได  
        ๒. ความคึกคะนอง คนบางคนมีความคึกคะนอง ชอบพูดอวดเกงเปนนิสัยโดยเฉพาะวัยรุนมักจะมีนิสัยดังกลาว คนพวกนี้
อาจแสดงความเกงกลาของตนในกลุมเพ่ือนโดยการแสดง การใชสิ่งเสพย ติดชนิดตางๆ เพราะเห็นแกความสนุกสนาน ตื่นเตน 
และใหเพ่ือนฝูงยอมรับวาตนเกง โดยมิไดคํานึง ถึงผลเสียหายหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นในภายหลังแตอยางไร ในที่สุดจนเองก็
กลายเปนคนติดสิ่งเสพยติดนั้น  

 ๓. การชักชวนของคนอ่ืนอาจเกิดจากการเชื่อตามคําชักชวนโฆษณาของผูขายสินคาที่เปนสิ่งเสพยติดบางชนิด เชน ยา
กระตุนประสาทตางๆ ยาขยัน ยามา ยาบา เปนตนโดยผูขายโฆษณาสรรพคุณของสิ่งเสพยติดนั้นวามีคุณภาพดีสารพัดอยางเชน 
ทําใหมีกําลังวังชา ทําใหมีจิตใจแจมใส ทําใหมี สุขภาพดี ทําใหมีสติปญญาดี สามารถรักษาโรคไดบางชนิด เปนตนผูที่เชื่อคํา
ชักชวนโฆษณาดังกลาวจึงไปซื้อตามคําชักชวนของเพ่ือนฝูง ซึ่งโดยมากเปนพวกที่ติดสิ่งเสพยติดนั้นอยูแลว ดวย ความเกรงใจ
เพ่ือน หรือเชื่อเพ่ือน หรือตองการแสดงวาตัวเปนพวกเดียวกับเพ่ือน จึงใชสิ่งเสพย ติดนั้นสาเหตุ เกิดจากการถูกหลอกลวงตางๆ  

        ปจจุบันนี้มีผูขายสินคาประเภทอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มบางรายใชสิ่งเสพยติดผสมลงในสินคาที่ขาย เพ่ือใหผูซื้อสินคา
นั้นไปรับประทานเกิดการติด อยากมาซื้อไปรับประทานอีก ซึ่งในกรณีนี้ ผูซื้ออาหารนั้นมารับประทาน จะไมรูสึกวาตนเอ งเกิด
การติดสิ่งเสพยติดขึ้นแลว รูแตเพียงวาอยากรับประทานอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มที่ซื้อจากรานนั้นๆ กวาจะทราบก็ตอเมื่อ
ตนเองรูสึกผิดสังเกตตอความตองการ จะซื้ออาหารจากรานนั้นมารับประทาน หรือตอเมื่อ มีอาการเสพยติดรุนแรง และมี
สุขภาพเสื่อมลง สาเหตุที่เกิดจากความเจ็บปวย  

 ๑. การเจ็บปวยทางกาย คนที่มีอาการเจ็บปวยทางกายเกิดขึ้นเพราะ สาเหตุตางๆ เชนไดรับ บาดเจ็บรุนแรงเปนแผล
เรื้อรัง มีความเจ็บปวดอยูเปนประจํา เปนโรคประจําตัวบางอยาง เปนตน ทํา 

ให  ไดรับทุกขทรมานมากหรือเปนประจําจึงพยายามแสวงหาวิธีที่จะชวยเหลือตนเองใหพนจากความทุกขทรมานนั้นซึ่ง วิธีหนึ่งที่
ทําไดงายคือ การรับประทานยาที่มีฤทธิ์ระงับอาการเจ็บปวดนั้นได ซึ่งไมใชเปนการรักษาที่เปนตนเหตุของความเจ็บปวยเพียงแต
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ระงับอาการเจ็บปวดใหหมดไปหรือลดนอยลงไดชั่วขณะ เมื่อฤทธิ์ยาหมดไปก็จะกลับเจ็บปวดใหม ผูปวยก็จะใชยานั้นอีก เมื่อทํา
เชนนี้ไปนานๆ เกิดอาการติดยานั้นขึ้น 
 ๒. การเจ็บปวยทางจิต ผูที่มีจิตใจไมเปนปกติเชน มีความวิตก กังวล เครียด มีความผิดหวังในชีวิตมีความเศราสลด
เสียใจ เปนตนทําใหสภาวะจิตใจไมเปนปกติจนเกิดการปวยทางจิตขึ้นจึงพยายามหายาหรือสิ่งเสพยติดที่มีฤทธิ์สามารถคลาย
ความเครียด จากทางจิต ไดชั่วขณะหนึ่งมารับประทาน แตไมไดรักษาที่ตนเหตุเมื่อยาหมดฤทธิ์ จิตใจก็จะกลับเครียดอีก และ
ผูปวยก็จะเสพสิ่งเสพยติด ถาทําเชนนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะทําใหผูนั้นติดยาเสพยติดในที่สุด   
 ๓.การปฏิบัติไมถูกตองในการใชยาการไปซื้อยามารับประทานเองโดยไมทราบสรรพคุณยาที่แทจริงขนาดยาที่ควร
รับประทาน การรับประทานยาเกินจํานวนกวาที่แพทยไดสั่งไวการรับประทานยาบางชนิดมากเกินขนาด หรือรับประทาน
ติดตอกันนานๆ บางครั้งอาจมีอาการถึงตายได หรือบางครั้งทําใหเกิดการเสพติดยานั้นได  
สาเหตุอ่ืนๆ 
 ๑. การอยูใกลชิดกับแหลงสิ่งเสพยติด การอยูใกลแหลงขายหรือใกลแหลงผลิต หรือ  เปนผู 
ขายหรือผูผลิตเองจึงทําใหมีโอกาสติดสิ่งเสพยติดใหโทษนั้นมากกวาคนทั่วไป  
 ๒. การอยูใกลชิดกับผูติดสิ่งเสพยติด เมื่อมีเพ่ือนสนิทหรือพ่ีนองที่ติดสิ่งเสพยติดอยู ผูนั้นยอมไดเห็นวิธีการเสพของผูที่
อยูใกลชิดรวมทั้งใจเห็นพฤติกรรมตางๆของเขาดวยและยังอาจไดรับคําแนะนําหรือชักชวนจากผูเสพดวยจึงมีโอกาสติดได  
 ๓. สภาพแวดลอมทางสังคมคนบางคนอยูในสภาพที่มีปญหา เชน วางงาน ยากจน คาใชจายเพ่ิมโดยมีรายไดลดลงหรือ
คงที่ มีหนี้สินมาก ฯลฯ เมื่อแกปญหาตางๆ เหลานี้ไมไดก็หันไปใชสิ่งเสพยติดชวยผอนคลายความรูสึกในความทุกขยากตาง
เหลานี้ แมจะรูวาเปนชั่วครูชั่วยามก็ตาม เชน กลุม ใจที่เปนหนี้คนอื่นก็ไปกินเหลาหรือสูบกัญชาใหเมาเพ่ือที่จะ ไดลืมเรื่องหนี้สิน
บางคนตองการรายไดเพ่ิมขึ้นโดยพยายามทํางานใหหนักและ มากขึ้นทั้ง ๆ ที่รางกายออนเพลียมากจึงรับประทานยากระตุน 
ป ร ะ ส า ท เ พ่ื อ ใ ห ส า ม า ร ถ ทํ า ง า น ต อ ไ ป ไ ด เ ป น ต น ถ า ทํ า อ ยู เ ป น ป ร ะ จํ า ทํ า ใ ห ติ ด สิ่ ง เ ส พ ย ติ ด นั้ น ไ ด  
 ๔. การเลียนแบบ การที่ไปเห็นผูที่ตนสนิทสนมรักใครหรือเพ่ือนเสพสิ่งเสพยติด จึงเห็นวาเปนสิ่ง นาลอง เปนสิ่งโกเก 
เปนสิ่งแสดงความเปนพวกเดียวกัน จึงไปทดลองใชสิ่งเสพยติดนั้นจนติด  
 ๕. การประชดชีวิตคนบางคนมีความผิดหวังในชีวิตตนเองผิดหวังในชีวิตครอบครัวหรือผิดหวังในชีวิตสังคม เพ่ือเปนการ
ประชดตนเองหรือคนอ่ืน จึงไปใชสิ่งเสพยติดจนติด ทั้งที่ทราบวาเปนสิ่งไมดีก็ตามการปองกันยาเสพติด  ดูอยางไรเมื่อลูกริไปติด
ยา?  
 ปญหาอยางหนึ่งที่พอแมมักจะปรึกษาแพทยเปนประจําก็คือ สงสัยวาลูกใชยาเสพติดเพราะสังเกตเห็นความผิดปกติ
หลายอยางเกิดขึ้นแตก็ไมมั่นใจจึงอยากรูวามีวิธีการอะไรไหมที่จะยืนยันวาลูก ใชยาจริงๆจะไดหาทางแกไขไดทันทวงทีปญหา
อยางหนึ่งที่พอแมมักจะปรึกษาแพทยเปนประจําก็คือ สงสัยวาลูกใชยาเสพติดเพราะสังเกตเห็นความผิดปกติแตก็ไมมั่นใจหลาย
อยางเกิดข้ึนจึงอยากรูวามีวิธีการอะไรไหมที่จะยืนยันวาลูกใชยาจริงๆจะไดหาทางแกไขไดทันทวงทีหากเกิดกรณีเชนนี้ทางที่ดีพอ
แมอยาพยายามไปคาดคั้นใหลูกสารภาพเพราะนอกจากเขาจะไมสารภาพแลวอาจ จะเปนเหตุ ใหความสัมพันธในครอบครัวแย
ลงไปอีก อยางที่บอกไวแลวปญหาวัยรุน ใชยาเสพติดสาเหตุสวนใหญมาจากการขาดความอบอุนในครอบครัวและการเลี้ยงดูลูก
อยางไมเหมาะสม ทําใหเด็กเลือกใชยาเสพติดเปนทางออกดังนั้นหากจะคิดแกไขอยาคิดแตเพียงจะทําใหเด็กเลิกใชยาเสพติด แต
ตองแกไขสาเหตุของปญหาที่แทจริงเสียกอนการชวยเหลือเด็กจึงจะไดผล สําหรับ การตรวจปสสาวะ ไมใชวิธีที่ดีที่สุดที่จะแนะนํา
วิธีการนี้เปรียบเสมือนการคาดคั้นหาหลักฐานมายืนยันเพ่ือใหเด็กรับสารภาพและการตรวจปสสาวะมีขอจํากัดที่จะตรวจพบได
เฉพาะผูที่เสพยาบาภายในระยะเวลาประมาณ ๒๔ ชั่วโมงและมักพบเสมอวาถึงผลตรวจปสสาวะเปนบวกแตเด็กก็ยัง ปฏิเสธวาก็
ใหผลบวกได เปนผลบวกลวง (False Positive) วัยรุนที่เสพยาบา (Amphetamine) อยูประจํา จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่ง
หลายอยางใหสังเกตไดสิ่งแรกเปนการ เปลี่ยนแปลงของสุขภาพรางกาย โดยสังเกตเห็นรางกายที่ทรุดโทรม โดยเฉพาะพวกที่ใช
ยาแลวออกเที่ยวเตรคืนและสวนมากพอใชไปสักระยะหนึ่งน้ําหนักจะลดลงเพราะไมคอยอยากอาหาร เมื่อถึงเวลารับประทาน
อาหารก็มักจะอางโนนอางนี่ เพ่ือหลีกเลี่ยงไมรับประทานอาหาร ที่เปนเชนนี้เพราะสารแอมเฟตามีนถูกใชเปนยาลดน้ําหนัก มีผล
ตอศูนย ควบคุมความอยากอาหารในสมองเด็กที่ใชยาเสพติดไมใชคนโงที่ไมเคยไดรับการกลาวถึงพิษภัยของยาเสพติดแตการ
รับรูในหลายดานโดยเฉพาะจากเพ่ือนฝูงหรือจากการลองเสพจริงเขายังไมเห็นโทษของยาเสพติด แตประโยชนที่ไดจากมันเขา
สามารถ ได รับทันทั้งความสนุกสนาน ความสุขและความพึงพอใจ ดังนั้นทาทางของพอแมและครูเปนสิ่งสําคัญปญหาเด็กใชหรือ
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ติดยาเสพติดเปนสิ่งที่สามารถแกไขได อยาแสดงอารมณหรือความรูสึกที่รับไมไดตอปญหานี้การแสดงความเขาใจและเห็นอกเห็น
ใจเด็กเปนสิ่งสําคัญปญหามันไมไดเพ่ิงเกิดขึ้นและตองรีบแกไขในขณะนั้นใหเวลากับเด็กไดคิดไดตัดสินใจสักหนอยอยาไปคาดคั้น
เด็กมากนักนอกจากผลตอรางกายแลวยาบาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของจิตใจวัยรุน พวกนี้จะหงุดหงิดงายบางครั้งกอการ
ทะเลาะวิวาทดวยเหตุผลเล็กนอยในบางชวงของการขาดยาอาจจะมีอาการซึมเศราบางรายถึงขนาดคิดฆาตัวตายอาการทางจิต
อาจจะรุนแรงเมื่อวัยรุนติดยาบบาเปนเวลานาน หรือใชในปริมาณมาก จะมีอาการประสาทหลอน หลงผิด บางรายถึงขนาดไม
สามารถควบคุมตนเองไดเกิดอาการคลุมคลั่งจับตัวประกันเปนขาวที่เราเห็นอยูเปนประจําสิ่งผิดปกติที่เปลี่ยนแปลงใหเห็นอีกก็
คือการเลาเรียนหรือการงานของผูติดยาบาจะแยลงอยาง เห็นไดชัด เขาจะไมสนใจเรียนหรือทํางานขาดสมาธิมีความคิดหมกมุน
กับการใชยาเสพติด เงินที่เก็บสะสมไวจะถูกนําออก มาซื้อยาเสพติดหากเงินที่เก็บไวหมดลงก็จะเริ่มลักขโมยของในบานไปขาย
หรือเอาของไปจํานําเพ่ือนฝูงที่เคยคบหาก็ จะหายหนาไปเปลี่ยนเปนกลุมเพ่ือนที่มั่วสุมเสพยาแทน การที่เด็กตองเสพยาบาเป น
ประจํา พอแมจะสังเกตเห็นวาลูก จะเก็บตัวมากขึ้น อยูในหองคนเดียว บางครั้งอาจจะพบอุปกรณที่เด็กใชเสพยาบา เชน 
กระดาษฟรอย หลอดกาแฟ เปนตน ดังนั้นสิ่งเหลานี้เปนเพียงเครื่องชี้หรือขอสังเกตเทานั้น สิ่งที่จะยืนยันวาเด็กใชยาเสพติด
หรือไมคือ คําสารภาพจากปาก ของเด็กเอง แตคําสารภาพก็ไมใชสิ่งสําคัญที่สุด คํายืนยันของเด็กที่จะหยุดยาเสพติด เปนสิ่ง
สําคัญหวาแตคํายืนยันนั้น จะเปนจริงขึ้นมาไดเด็กตองการความชวยเหลือและความเขาใจจากพอแมอยางมาก พอแมเปนหมอที่
รักษาลูกไดดีที่สุดขอใหพอแมและสมาชิกทุกคนในครอบครัวตระหนักวาความรัก และความเขาใจเปนสิ่งสําคัญที่ จะชวยเหลือ
เด็ก ใหรอดพนจากการติดยาเสพติด บางครั้งพอแมอาจจะเหน็ดเหนื่อยหรือทอแทใจกับพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก แตตอง 
เชื่อมั่นวาทานชวยลูกของทานได แลวความสําเร็จจะเกิดขึ้นในไมชา การปองกันยาเสพติด  

การปองกันยาเสพติดดวยตัวเอง การปองกันและแกไขตนเองของเยาวชนใหปลอดภัยจากปญหายาเสพติดสามารถ
กระทําไดโดย 

 ๑ . ศึ ก ษ า ห า ค ว า ม รู  เ กี่ ย ว กั บ โ ท ษ แ ล ะ พิ ษ ภั ย ข อ ง ย า เ ส พ ติ ด  แ ล ะ  ร ะ มั ด ร ะ วั ง ใ น ก า ร ใ ช ย า   

 ๒. รูจักเลือกคบเพ่ือนที่ดี สงเสริมใหคิดและกระทําสิ่งดีมี ประโยชนกลาพูดปฏิเสธ เพ่ือนที่ชักจูงไปในทางที่ไมดีเชนการ
พูดปฏิเสธเพ่ือนที่ชวนใหลองเสพติด 

 ๓. ใชเวลาวาง และความอยากรู อยากลอง ไปในทางท่ีเปนประโยชนพึงระลึกเสมอวาตนเอง 
นั้นมีคุณคาท้ังตอตนเองครอบครัวและสังคม 

 ๔. มีความภาคภูมิใจและนับถือตนเอง ดวยการไมพึงพาหรือเกี่ยวของอบายมุขและสิ่งเสพติดใด ๆ ซึ่งจะดําเนินความ
เสื่อมไปสูชีวิตของตนเอง 
 ๕. รูจักแกไขปญหาชีวิตของตนเองดวยเหตุและผล 

 ๖. รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง ดวยการตั้งใจศึกษาเลาเรียน เชื่อฟงคําสั่งสอนของ พอแมและประพฤติแตในสิ่งที่ดีงาม
จะชวยใหเยาวชนประสบกับความสําเร็จในชีวิต  

 ๗. ทําจิตใจใหราเริงแจมใส เขาใจวิธีการดําเนินชีวิตและยอมรับความเปนจริง ที่ตนเองเปนอยู โดยนําหลักศาสนามา
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตจะชวยใหเยาวชนเกิดความม่ันคงทางดานจิตใจมากขึ้น  

๘.เมื่อมีปญหา รูจักปรึกษาผูใหญ พอ แม หรือผูที่ไววางใจ หรือ หนวยงานตางๆ ที่รับใหคําปรึกษาในฐานะที่เยาวชน
เปนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว จึงควรมีสวนชวย  

พอแม ผูปกครองการปองกันยาเสพติดจากครอบครัวปองกันปญหายาเสพติดของครอบครัวสามารถทําไดดังตอไปนี้ 
 ๑) พอ แม สอดสองดูแลนองๆ หรือสมาชิกคนอื่นๆภายในครอบครัวมิใหกระทําสิ่งที่ผิด เชน การคบเพื่อนที่ไมดี การมั่ว
สุมในอบายมุขและสิ่งเสพติด เยาวชนควรทําตัวเปนแบบอยางที่ดีแก สมาชิกคนอ่ืนๆภายในครอบครัวดวย เชน การใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน ความมีระเบียบวินัย ความขยันหมั่นเพียร 

 ๒) สรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวางสมาชิกในครอบครัว มีความรักใครกลมเกลียวและมีความเขาใจกัน ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันเมื่อมีปญหา 
 ๓) เมื่อมีโอกาสควรบอกกลาวหรือตักเตือนสมาชิกคนอ่ืนๆภายในครอบครัว โดยเฉพาะนองๆใหรูเกี่ยวกับโทษพิษภัย
ของยาเสพติดวิธีการใชยาอยางปลอดภัย 
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 ๔ )  พ อ  แม  ค ว ร พู ดคุ ยห รื อ ร ว มกั นทํ า กิ จ ก ร รมที่ ทํ า ใ ห เ กิ ด ค ว ามสบาย ใ จและภ าคภู มิ ใ จ ด ว ย ก า ร  
ประพฤติดีตั้งใจศึกษาเลาเรียนแบงเบาภาระหนาที่การงานของพอแมภายในบาน  

การปองกันยาเสพติด การปองกันยาเสพติดดวยวิธีอ่ืน ๆ  
  ๑. ปองกันเพ่ือนบาน โดยชวยชี้แจงใหเพ่ือนบานเขาใจถึงโทษและภัยของยาเสพติด โดยมิใหเพ่ือนบาน
รูเทาไมถึงการณตองถูกหลอกลวงและหากพบวาเพ่ือนบานติดยาเสพติดจงชวยแนะนําใหไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
  ๒. ปองกันโดยใหความรวมมือกับทางราชการ เมื่อทราบวาบานใดตําบลใด มียาเสพติดแพรระบาดขอใหแจง
เจาหนาที่ตํารวจทุกแหงทุกทองที่ทราบหรือที่ศูนยปราบปรามยาเสพติดใหโทษ กรมตํารวจ(ศปส.ตร.)โทร.๒๕๒-๗๙๖๒,๒๕๒-
๕๙๓๒และที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) สํานักนายกรัฐมนตรี โทร. ๒๔๕-
๙๓๕๐-๙ 
  ๓. เปนแบบอยางที่ดีของลูกลูกหลานมักเรียนแบบหรือเคยชินตอการกระทําของผูที่เขาใกลชิดโดยไมรูตัว หรือ
ไมไดตั้งใจ พอ แม ผูปกครองจึงควรประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของลูกหลานทั้ง ในเรื่องของคุณธรรมความขยันหมั่นเพียรและ
ความมีระเบียบวินัยรวมทั้งไมควรหมกมุนในมุนในอบายมุขและสิ่งเสพติด การปองกันยาเสพติดเยาวชนกับยาเสพติด 

      เพ่ือใหประชาชน พอแมผูปกครอง ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติดและชวยกันคุมครองสรางความรัก ความ
อบอุนใหกับครอบครัวเพ่ือเปนการ ไมใหเยาวชนไทยติดยาเสพติดปจจุบัน  มีผูติดยาเสพติดเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ กลุม
เยาวชนจะติดยาเสพติด มากกวากลุมคนกลุมอ่ืน และท่ีนาเปนหวงกําลังแพรระบาดสูเด็กนักเรียนวัย ๙ขวบ ๑๐ขวบ สาเหตุอาจ
เปนเพราะถูกเพ่ือนชักจูงใหลองเสพ อยากรู อยากลอง ถูกลอลวงและสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การขาดความอบอุนใน
ครอบครัวปญหาพอแมหยารางกัน ผูใหญไมไดสนใจดูแลหรือเปนที่พ่ึงของเด็กได เด็กเกิดความวาเหว ไมรูจะปรึกษาใคร เลยหัน
ไปหายาเสพติด หรือเปนเปาลอใหกับผูไมปรารถนาดีอยางพอดีปญหายาเสพติดเปนปญหาที่เปนภัยรายแรงตอสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตสงผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ ปนทอนความเจริญของประเทศชาติหากประเทศใดมีประชาชนติดยาเสพติดจํานวน
มาก ก็ไมสามารถพัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุงเรืองได ยาเสพติดมีมากมายหลายชนิดไดแก ฝน เฮโรอีน ทินเนอร กัญชา ยาบา 
ยาอี สาระเหย กระทอม และยากระตุนประสาทเปนตน แตละชนิดกอใหเกิดผลรายแกรางกายทั้งสิ้น ทําใหสุขภาพทรุดโทรม
ออนแอความจําเสื่อมเสียบุคลิกภาพและปญหาสําคัญที่ตามมาอีกประการหนึ่ง ก็คือผูติดยาเสพติดชนิดฉีด เขาเสนมีโอกาส  
ติดเชื้อไวรัสเอดสและแพรกระจายไปยังกลุมผูผลิตยาเสพติดดวยกัน รวมไปถึงคนกลุมอ่ืน ๆ ดวย แมรัฐบาลจะประกาศสงคราม
กับยาเสพติดก็ตาม ก็ไมไดหมายความวาการปองกัน การปราบปรามยาเสพติดจะเปนหนาที่ของรัฐบาลเทานั้นการแกไขปญหา
ยาเสพติดเปนหนาที่ของทุกฝายที่จะตองรวมมือกัน การปราบปรามเปนการแกปญหา ที่ปลายเหตุ การปองกันยังเปนสิ่งที่สําคัญ 
โดยการใหการศึกษาและความรูเรื่องพิษภัยและ โทษของยาเสพติดอยางตอเนื่อง แกประชาชน ครู พอแม ผูปกครอง เด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะ พอ แม ผูปกครอง จะตองเอาใจใสดูแลลูกหลานใหความรักความอบอุนแกครอบครัว เปนที่พ่ึงของเด็กได 
เมื่อเด็กมีปญหาสามารถจะพูดคุย ชวยกันแกปญหาใหเด็กใชเหตุผลกับเด็ก ไมใชอารมณ เพราะการใชอารมณอาจทําใหเด็กเกิด
ความนอยเนื้อต่ําใจ กลุมใจและเตลิดออกจากบาน ไปพึ่งยาเสพติดและเสียอนาคตไดในที่สุด๖ 
บทสรุป 
 ปญหายาเสพติดวาเปนปญหาสําคัญซึ่งมีผลกระทบและเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลไดกําหนดใหการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติ และกําหนดยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดเพ่ือใหทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของ ยึดเปนหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติดและไดมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบ แม
รัฐบาลจะประกาศเอาชนะยาเสพติด การแกไขปญหายาเสพติดเปนหนาที่ของทุกคนทุกฝายที่ตองรวมมือกัน สิ่งหนึ่ งที่สามารถ
ทําได คือ การใหการศึกษาและความรูเรื่องพิษภัยและโทษของยาเสพติดอยางตอเนื่องแกเด็กและเยาวชน เมื่อพอแม ผูปกครอง 
ครู และประชาชน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหายาเสพติดแลว ยาหรือสารเคมี ซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเขาสูรางกายติดตอกันชั่ว
ระยะเวลาหนึ่งจะกอใหเกิดพิษเรื้อรัง ทําใหรางกายและจิตใจเสื่อมโทรมเชน  เฮโรอิน ยานอนหลับ สุรา ยาเสพติดเปนสิ่งที่ไมดี 
ดังนั้นจะตองหัดปฎิเสธ หัดเจาเลหเพทุบาย ในการหลบหลีกเลี่ยงลองยาเสพติดที่เพ่ือนรักหรือใครก็ตามนํามาใหหรือชักจูงดวย

                                         

๖ภัสราภรณ  พันแสนแกว, บทความปองกันและแกไขปญหายาเสพติด. มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๕๔ 

หนา ๑-๔ 



๙๒๘ 

เหตุผลตาง ๆ นานาก็คือไมควรไปยุงกับยาเสพติดเปนอันขาด ตรงกันขามควรที่จะชวนกันมาเลนกีฬา เลนดนตรี รองรําทําเพลง 
วาดรูปเพ่ือหาความสนุกสนาน และกิจกรรมที่เปนประโยชนอีกมากมาย จะตองรักตังเอง รักครอบครัว และไมทําใหครอบครัว
ตองผิดหวังเสียใจกับการกระทําที่ไมดี โดยเริ่มจากการไมไปอยากรู อยากทดลองเสพยา และที่สําคัญครอบครัวจะตองใหความ
รักความอบอุนกับสมาชิกทุกคนอยางจริงจังและเทากัน หันมาชวยกันสอดชองดูแลซึ่งกันและกันใหดีที่สุด แคนี้ปญหาเรื่องยาเสพ
ติดก็อาจจะหมดไปในสังคมไทย  
 วิธีแกปญหายาเสพติด ดวยการใหการศึกษา ขาวสาร ความรูและขอมูลในเรื่องยาและยาเสพติด ตลอดจนการปองกัน
ตนเอง ครอบครัว และชุมชนใหรอดพนจากยาเสพติดดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือเปนภูมิคุมกันใหประชาชนไมใชยาเสพติด ถึงแมจะ
ประสบปญหาตางๆ รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดลอมใกลตัวที่มีสวนผลักดันใหใชยาเสพติดควบคูกันไปดวย การปองกันตัวเอง
และคนรอบขางใหพนจาก วังวน ของยาเสพติด เปรียบเสมือนกาวแรกท่ีสําคัญที่จะ ทําใหเราไมตองไปยุงเกี่ยวกับมัน หากเราไม
คิด จะปองกัน มัวแตจะแกไข ปญหายาเสพติดก็ไมมีวันหมดไปได เพราะกันไวดีกวาแกเราสามารถปองกันตัวเองจากยาเสพติดได
ไมยาก อยาคิดวายาเสพติดเปนสิ่งไกลตัว ใชวายาเสพติด จะมีแคยาบาเพียงอยางเดียว เพราะยาเสพติดมี หลายประเภท ของ
บางอยางเราอาจคาดไมถึงวา มันก็ทําใหเราติดได แมไมใชยาเสพติดโดยตรง ก็ตาม เมื่อไดชื่อวาเสพติดแลวก็่ทําใหเลิกยาก การ
ปองกันจึงเปนวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถเริ่มได จากตัวเรา ครอบครัว และคนรอบขาง    
   การปองกันยาเสพติดดวยตัวเอง การปองกันและแกไขยาเสพติดดวยตนเองของเยาวชนใหปลอดภัยจากปญหายาเสพ
ติดสามารถกระทําไดโดย เปนหนาที่ของรัฐบาลแกไขปญหายาเสพติดและเปนหนาที่ของทุกฝายที่จะตองรวมมือกั น การ
ปราบปรามเปนการแกปญหา ที่ปลายเหตุ การปองกันยังเปนสิ่งที่สําคัญ โดยการใหการศึกษาและความรูเรื่องพิษภัยและ โทษ
ของยาเสพติดอยางตอเนื่อง แกประชาชน ครู พอแม ผูปกครอง เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ พอ แม ผูปกครอง จะตองเอาใจใส
ดูแลลูกหลานใหความรักความอบอุนแกครอบครัว เปนที่พ่ึงของเด็กได เมื่อเด็กมีปญหาสามารถจะพูดคุย ชวยกันแกปญหาให
เด็กใชเหตุผลกับเด็ก ไมใชอารมณ เพราะการใชอารมณอาจทําใหเด็กเกิดความนอยเนื้อต่ําใจ กลุมใจและเตลิดออกจากบาน ไป
พ่ึงยาเสพติดและเสียอนาคตไดในที่สุด   
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๙๒๙ 

แนวคิดการบริหารแบบวงจรคุณภาพ (PDCA)กับการบริหารแบบพระพุทธศาสนา 

 

 
นายประสงค   หัสรินทร 

บทคัดยอ 

โดยแทจริงแลวการบริหารแบบวงจรคุณภาพ (PDCA)พระพุทธเจานํามาใชนานกวาสองพันกวาป โดยใชหลักคําสอนชื่อ 
อิทธิบาท 4 นั่นเอง คําวา อิทธิบาท แปลวา บาทฐานแหงความสําเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องใหลุถึงความสําเร็จตามที่
ตนประสงค ผูหวังความสําเร็จในสิ่งใด ตองทําตนใหสมบูรณ ดวยสิ่งที่เรียกวา อิทธิบาท ซึ่งจําแนกไวเปน 4 คือ 

1.    ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น 
ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเปนสิ่งที่ตนถือวา ดีที่สุดที่มนุษยเราควรจะทําได ถือเปนกําลังใจเริ่มแรกท่ีทําใหเกิด 

คุณธรรม ขอตอไปทุกขอ 
2.    วิริยะ   ความพากเพียรในสิ่งนั้น 
วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง การกระทําที่ติดตอไมขาดตอน เปนระยะยาว จนประสบ ความสําเร็จ คํานี้ มี

ความหมายของ ความกลาหาญ เจืออยูดวยสวนหนึ่ง 
3.    จิตตะ ความเอาใจใสฝกใฝในสิ่งนั้น 
จิตตะ หมายถึง ความไมทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจากความรูสึกของตัว ทําสิ่งซึ่งเปนวัตถุประสงค นั้นใหเดนชัด อยูในใจเสมอ คํา

นี้ รวมความหมาย ของคําวา สมาธิ อยูดวยอยางเต็มที่ 
4.    วิมังสา ความหมั่นสอดสองในเหตุผลของสิ่งนั้น 
วิมังสา หมายถึง ความสอดสองในเหตุและผลแหงความสําเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ใหลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา คํานี้ 

รวมความหมาย ของคําวา ปญญา ไวอยางเต็มที่ 
เมื่อนํา PDCA มาเทียบกับอิทธิบาท 4 มันคือเรื่องเดียวกันอยางแยบคาย 

 

ABSTRACT 

 
In fact, with regard to the Plan-Do-Check-Act (PDCA) administration, the Lord Buddha has been 

deployed as a means of achieving something for over two thousand years. This was taken by using a teaching 
principle called Iddhipada 4. The term ‘Iddhipada’ refers to the basis of success that means the thing which 
has virtue like a tool to access the success as individual desires. Any individuals who hope for success in 
anything, ones have to behave themselves completely with the so-called Iddhipada 4  which is classified 
into 4 aspects: 

1. Chanda: Satisfaction and the love in the thing thereof. 
Chanda refers to the satisfaction in what one considers as the best thing that the human should have 

done. It is considered as the initial mental support that will occur, 
2. Viriya (Effort of doing thing) 
Viriya refers to the perseverance that means the act has done consecutively for long until reaching 

the success. This term has the meaning of bravery mixed with one part, and so is,  
3. Citta (Mindfulness of doing thing)  
Citta refers to abandon in things from self-feeling, doing things which are the purposes evidently in 

mind always. This term also refers to the meaning of ‘Samathi (concentration)’ in full. 
4. Vimangsa (Contemplation of making progress in certain task)  



๙๓๐ 
Vimangsa refers to keeping on the causes and the effects of success, in matter of deepen things up 

to all the time. This term also refers to meaning of ‘Panya (intelligence)’ in full. 
When comparing PDCA with Iddhipada 4, it is about the same, cleverly. 
 

 
1.  บทนํา 

 หลักธรรมกับการบริหารจัดการในปจจุบัน การบริหารงานหรือการจัดการองคกรมีความ     จําเปนตองใชศาสตรใน
การบริหารงาน อยางหลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากโลกในยุคปจจุบันเปนระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมที่แสวงหากําไร และมีการ
แขงขันเพ่ือใหเหนือกวาคูแขง ทั้งในเชิงบริหารงาน และการพัฒนาองคกร  ใหบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร จึงมีหลักการ
บริหารสมัยใหมเขามาเปนกลยุทธ หรือหลักการในการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันก็มีนั กวิชาการทางตะวันตกกําลังสนใจ
หลักการในทางพระพุทธศาสนามาผสมผสาน และประยุกตใชกับหลักการบริหารจัดการ 
 การทํางานทางดานการบริหารจัดการเปนเรื่องยุงยากเพราะเปนการทํางานกับคนสวนใหญ  ในองคการ หลักของ
พุทธศาสนาจึงมีบทบาทในการบริหารจัดการ พุทธศาสนากับคนไทยมีความ  ผูกพันกันมานานไมสามารถแยกออกจากกันได 
ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติไทย และเจริญ มั่นคงในประเทศไทยยิ่งกวาที่ไหนในโลก ฉะนั้นหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
จึงเปนที่มาของ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ทัศนคติ ในดานความรูสึกนึกคิดตาง ๆ ของคนไทยจะมีหลัก  พระพุทธศาสนา
มาเกี่ยวของ ซึ่งหลักธรรมของพระพุทธศาสนาจะมีอิทธิพลตอชีวิตจิตใจของคนไทย  มากและสามารถนํามาประยุกตใชในการ
บริหารจัดการ โดยยึดแนวทางการปฏิบัติที่เรียกวา ทาง สายกลาง ซึ่งในทางสายกลางของพุทธศาสนาเกี่ยวของทั้งกาย วาจา ใจ 
สมาธิหรือวาปญญา สามารถนําประยุกตใชกับการบริหารจัดการธุรกิจได๗  
 การผสมผสานระหวางบริหารจัดการกับคําสอนทางพระพุทธศาสนาแลวเกิดความ  เปลี่ยนแปลงภายในองคกรที่
เห็นชัด คือองคการเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะตัว  บุคคล ผูนําองคกรประพฤติปฏิบัติในสิ่งทีถูกตองอยูใน
ศีลธรรม พนักงานในองคกรก็จะถือเปน แบบอยางที่ดี ถาหากผูบริหาร และบุคลากรในองคกรมีหลักธรรมเปนเครื่องชี้นํา
แนวทาง การทํางานก็จะสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน ปญหาที่เคยเกิดขึ้นตาง ๆ ความขัดแยงก็ลดนอยลง  เพราะทุกคนได
เรียนรูและนําหลักธรรมะทางพุทธศาสนาไปใช 
  ดังนั้นการทํางานตาง ๆ จะสามารถสนองนโยบายบริษัทไดเปนอยางดี และความ เปลี่ยนแปลงอีกอยางที่เห็น คือ 
บรรยากาศในการทํางานเปนไปดวยความสนุกสนาน ราเริงแจมใส คนทํางานมีความสามัคคี และมีความสุข สิ่งเหลานี้สงผลตอ
การพัฒนาองคกรของใหกาวหนาไป อยางราบรื่น ในดานการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดความเปนเลิศ ประสบความสําเร็จอยางสูง
และ ยั่งยืน     สําหรับองคความรูเรื่องการบริหารโดยหลักธรรมนั้นสวนมากถูกนําเสนอในเชิงหลักการดาน  การจัดการเกี่ยวกับ
คน (People Management) เชน ผูบริหารกับทศพิธราชธรรมและพรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) สาหรับดาน
การวางแผนงานนั้นพระพุทธเจาทรงสอนไวใน สัปปุริสธรรม ๗ ประการ (รูหลักการ รูจุดหมาย รูตน รูประมาณ รูกาล รูชุมชน รู
บุคคล) ธรรมะสอนให คนหรือผูบริหารมีความเมตตา กรุณากับลูกนอง การใหอภัยและอ่ืน ๆ เปนตน 

สวนสําหรับการบริหารงานดวยวงจรคุณภาพ (PDAC) ตามแนวคิดของเดมม่ิง ปจจุบันจัดเปนกระบวนการสากลที่ทุกคน
ทราบกันดี และถือเปนเครื่องมือการบริหารที่จัดเปนแกนรวมของการบริหารที่หลากหลายบนพื้นฐานเดียวกัน ในบทความนี้จึงได
ศึกษาคนควาแนวคิดของเดมมิ่งที่ไดกลาวถึงวงจรคุณภาพ (PDCA) ไว และจะไดนํามาแสดงใหเห็นภาพของแนวคิดวงจรคุณภาพ 
(PDCA) กับแนวคิดการบริหารของพระพุทธศาสนา  

 
2.  หลักการของวงจรคุณภาพ (PDCA) 

                                         

 
๗ จํารัส จันทรแสงศรี, หลักธรรมกับการบริหารจัดการ, สืบคนจาก http://www.thaifencing.org เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

เวลา ๑๙.๔๐ น. 
 



๙๓๑ 
เดมมิ่ง (Deming)๘ กลาววา การจัดการอยางมีคุณภาพเปนกระบวนการที่ดําเนินการตอเนื่องเพ่ือใหเกิดผลผลิตและ

บริการที่มีคุณภาพข้ึน โดยหลักการที่เรียกวา วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมมิ่ง ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน 
การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ  และการปรับปรุงแกไข  ดังนี้  

Plan คือ กําหนดสาเหตุของปญหา จากนั้นวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงหรือทดสอบเพ่ือการปรับปรุงใหดีขึ้น 

Do คือ การปฏิบัติตามแผนหรือทดลองปฏิบัติเปนการนํารองในสวนยอย 
Check คือ ตรวจสอบเพ่ือทราบวาบรรลุผลตามแผนหรือหากมีสิ่งใดที่ทําผิดพลาดหรือไดเรียนรูอะไรมาแลวบาง  
Act คือ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากบรรลุผลเปนที่นาพอใจหรือหากผลการปฏิบัติไมเปนไปตามแผน ใหทําซ้ําวงจรโดย

ใชการเรียนรูจากการกระทําในวงจรที่ไดปฏิบัติไปแลว  
แมวาวงจรคุณภาพจะเปนกระบวนการที่ตอเนื่องแตสามารถเริ่มตนจากขั้นตอนใดก็ได ขึ้นอยูกับปญหาและข้ันตอนการ

ทํางานหรือจะเริ่มจากการตรวจสอบสภาพความตองการเปรียบเทียบกับสภาพที่เปนจริงจะทําใหไดขอสรุปวาจะตองดําเนินการ
อยางไรในการแกไขปญหาเพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนไปตามเปาหมายที่วางไว และมีนักการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ
ไดกลาวเกี่ยวกับวงจรคุณภาพ (PDCA)  ไวดังนี้ 

ปริทรรศน พันธุบรรยงก๙  กลาววา วงจรคุณภาพ (PDCA : plan do check act)  คือ องคประกอบหลักของวงจร
การจัดการ ดังแผนภูมิที่ 1.1  
แผนภูมิที่ 1.1 : วงจรการจัดการ 

 

 
 

คําวา หมุนใหเร็ว หมุนใหถูกตอง ที่อยูทางดานขวาของวงจรการจัดการนั้น คือ การหมุนวงจรอยางถูกตองตามขั้นตอน 1 
รอบ จะสงผลใหเกิดการปรับปรุงหรือแกไขปญหาได 1 ระดับ  การหมุนใหเร็วจะทําใหเกิดการปรับปรุงอยางรวดเร็ว 

P  (Plan) คือ จะเริ่มนับจากการแสวงหาจุดที่เปนปญหา ระหวางระดับความแตกตางจุดที่มุงหวังและสภาพที่เปนจริง เมื่อ
จับจุดที่เปนปญหาไดแลว จัดทําแผนมาตรการในการแกไข แลวจึงเขาสูขั้น D หรือ do ตอไป 

D (Do) คือ การปฏิบัติตามแผนมาตรการแกไขแผนใหมลาสุด เพราะแผนคือสิ่งที่ปรับปรุงแกไขไดอยูเสมอ ตองแนใจวา
แผนที่จะลงมือปฏิบัตินั้นเปนแผนที่ใหมลาสุดจริงๆ  

C (Check) คือ การเปรียบเทียบระหวางผลลัพธกับคาเปาหมายเสมอ   
A (Act) คือ การปฏิบัติหลังการตรวจสอบ ซึ่งเปนไปไดหลายประการ ดังนี้  

1. ในกรณีที่ผลลัพธต่ํากวาเปาหมายจะตองมีการทบทวนแผนของมาตรการแกไขแลวดูวาสิ่งที่ยังคงเปนปญหาอยู
นั้นมีสิ่งใดที่ปฏิบัติไดทันทีใหลงมือปฏิบัติเลย สวนสิ่งที่ปฏิบัติไมไดทันที  ใหสะทอนสูแผนการแกไขปญหารอบตอไป  

2. ในกรณีที่ผลลัพธดีกวาเปาหมาย จะตองมีการทบทวนการกําหนดเปาหมายวาต่ําเกินไปหรือไม ควรมีการปรับ
เปาหมายใหดีกวาเดิมหรือไม ผลลัพธเหนือกวาความคาดหมายโดยปจจัยภายนอกอ่ืน ๆ  หรือไม  

3. ในกรณีที่ผลลัพธไดตรงตามเปาหมายใหทบทวนดูวาไดมีการปฏิบัติตามแผนมาตรการแกไขครบถวนหรือไม ถาใช 
แสดงวาแผนนี้ถูกตองและควรกําหนดเปนวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐานเพ่ือรักษาใหผลลัพธคงอยูในระดับที่ตองการตอไป 

                                         

 
๘ Mycoted, comp. (๒๐๐๔). Plan Do Check Act (PDCA). Retrieved July ๒, ๒๐๐๔, From 

http://www.mycoted.com/creativity/techniques/pdca.php. 
 

๙ ปริทรรศน พันธุบรรยงก, TQM ภาคปฏิบัติ: เทคนิคการแกปญหาแบบ “สึยามา”, (กรุงเทพฯ: ส.ส.ท., ๒๕๔๕), หนา ๕๓-๕๔. 

หมุนใหเร็ว หมุนใหถูกตอง 
A P 

D C 



๙๓๒ 
ฮิโตชิ (Hitoshi)๑๐ กลาวถึง การบริหารงานดวยระบบวงจรคุณภาพ จัดเปนกิจกรรมการปรับปรุงและการควบคุมที่

ประกอบดวย การวางแผน การนําไปปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปฏิบัติการแกไข โดยการวางแผน การนําแผนที่วางไวมา
ปฏิบัติ ตรวจสอบผลลัพธที่ได และถาผลลัพธไมไดตามที่คาดหมายไว จะมีการทบทวนแผนการเริ่มตนใหมอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น 
การควบคุมและการปรับปรุงสามารถอธิบายไดอีกแบบหนึ่งก็คือ การทําการวางแผน การกระทํา การตรวจสอบ และการ
แกไขซ้ําอีก การทําตามวงจรคุณภาพอยางตั้งใจและถูกตองจะชวยใหเกิดความเชื่อมั่นในการทํางาน เมื่อวงจรคุณภาพหมุนซ้ํา
จะทําใหเกิดการปรับปรุงและระดับของผลลัพธสูงขึ้นเรื่อย ๆ และงานสวนใหญจะกระทําซ้ําในสิ่งที่เคยทํามากอน ถึงแมวางาน
นั้นจะดูเหมือนวาเปนงานใหมทั้งหมดก็ยังคงมีสวนประกอบหลายสวนที่เหมือนหรือคลายกับสิ่งที่เคยทํามากอน การปรับปรุง
คุณภาพสวนใหญจะเปนการพิจารณาวิธีการของงานที่กระทําซ้ําอยางระมัดระวังและเปนระบบ  ตรวจสอบผลลัพธที ่ได 
ตลอดจนมีการแกไขความไรประสิทธิภาพที่คนพบ ดังนี้  

1. การวางแผน (Plan) 

ในบรรดาสวนประกอบทั้งสี่สวนของวงจรคุณภาพนั้น ควรพิจารณาการวางแผนเปนสวนที่สําคัญที่สุด  แตทั้งนี้
มิไดหมายความวาสวนอ่ืนไมมีความสําคัญ  เพียงแตวาสวนการวางแผนจะเปนสวนที่ทําใหสวนอ่ืนสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิผล ถาแผนการไมเหมาะสมจะมีผลทําใหสวนอื่นไรประสิทธิผลตามไปดวย แตถามีการเริ่มตนวางแผนที่ดี จะทําใหมีการ
แกไขนอยและกิจกรรมจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน ในการปรับปรุงเปนการลดชองวางระหวางสิ่งที่ตองการใหเปนกับสิ่งที่เปนอยู
จริง และกิจกรรมการปรับปรุงที่มีประสิทธิผลจําเปนตองมีมุมมองที่แมนยําในทั้งสองสิ่ง เปรียบเสมือนการสรางบานบนพ้ืนทราย 
ไมวาจะออกความพยายามเพียงใดก็ตามถาภาพในมุมมองของสถานการณที่ตองการและสถานการณจริงไมชัดแลว ก็จะไมไดผลลัพธ
กลับมา ดังนั้น จึงควรจะสรางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนประกอบดวย การวิเคราะหสถานการณและการจําแนกปญหา การ
ตั้งเปาหมาย เขาใจถึงขอจํากัดและขอบเขต รวมถึงการนํามาพิจารณา มองถึงวิธีการปรับปรุงที่เปนไปได ตัดสินใจถึงแผนปฏิบัติ
การ กําหนดวิธีสําหรับตรวจสอบและประเมินผลลัพธที่ได 

การพัฒนาแผน โดยปกติปญหาที่ถูกนํามาแกไขเพ่ือปรับปรุงนั้นจะประกอบดวยสาเหตุหลายประการ ในการ
แกปญหานี้อยางเปนระบบ ผูนําขององคกรตองทําการจัดทําและพัฒนาแผนการปรับปรุง และการพัฒนาแผนประกอบดวย 
การกําหนดกิจกรรมพ้ืนฐานที่ตองการปรับปรุงอยางชัดเจน แยกกิจกรรมออกตามโครงสรางองคกร กระจายสวนยอยของกิจกรรม
พ้ืนฐานไปตามฝายตาง ๆ ในองคกร กําหนดวิธีการประเมินความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงคของแตละฝายใหชัดเจน บุคคลที่มี
ตําแหนงสูงสุดในองคกรควรเปนผูตัดสินใจในการมอบหมายงานและวิธีการประเมินผลโดยผานการพบปะสนทนากับแตละฝาย
ในองคกร   

ในทํานองเดียวกัน หัวหนาฝายงานแตละฝายตองออกแบบและพัฒนาแผนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดรับ
มอบหมาย โดยแผนการจะไดรับการกระจายออกเปนลําดับลงมาทั่วทั้งองคกรดวยวิธีนี้ และจะถูกพัฒนาอยางเหมาะสมในแตละ
ระดับในโครงสรางองคกรจนกระทั่งถึงระดับที่ไมจําเปนตองกระจายลงอีกตอไป ขั้นตอนสุดทายคือการตัดสินใจของบุคลากรที่
ตองทํางาน  ทรัพยากรที่ตองการ และตารางเวลาที่ตองปฏิบัติตาม และทําแผนการพัฒนาใหอยูในรูปของเอกสารทั้งหมดอยาง
ละเอียด  ทั้งนี้  เพ่ือใหมั่นใจวาจะมีการสื่อสารแผนการไดอยางแมนยําที่สุด 

ขณะที่สรางแผนการควรมีความระมัดระวังในแนวทางที่มีสวนชวยในการสรางแผนการอยางถูกตอง ประกอบดวย 
ขณะที่สรางแผนการจะตองมีการชี้แจงใหชัดเจนถึงขอจํากัดดานทรัพยากรและเวลาที่มี รวมทั้งตองหาวิธีการทั้งหมดที่เปนไปได
ภายใตขอจํากัดเหลานี้ อาจมีการผอนปรนขอจํากัดเหลานี้บาง  หลังจากมีการพิจารณาขอเสนอแนะทั้งหมดแลว  ตองทําการ
เลือกวิธีการที่ดีที่สุดเปนแผนการปฏิบัติ ตองมีการพัฒนาระเบียบวิธีการในการตรวจสอบและประเมินผลลัพธเพื่อดูวา
แผนการมีประสิทธิผลและมีการกระทําตามแผนและประสานกันกับแผนการเริ่มแรกหรือไม ตองมี การรวบรวมสารสนเทศ

                                         

 
๑๐ ฮิโตชิ คูเมะ, Management by quality (MBQ), แปลจาก Management by quality, โดย ปรีชา ลีลานุกรม, สมาคมสงเสริม

เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ น), (กรุงเทพฯ: ส.เอเซียเพรส, ๒๕๕๔ ), หนา ๕๗-๖๔. 
 
 
 



๙๓๓ 
อยางสม่ําเสมอและจัดอยางเปนระบบตลอดจนมีการนํามาใชงานอยางเต็มที่ในการวางแผนงาน ตองมีการพิจารณาถึงสิ่งที่
ตองกระทํากับสิ่งที่นากระทํา ทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด และเปนไปไมไดที่จะทําทุกสิ่งทุกอยางในเวลาเดียวกัน ตองพยุงความ
สมดุลระหวางเปาหมายกับทรัพยากร การตั้งเปาหมายที่สูงเกินไปเปนการสวนทางกับการเพิ่มผลผลิต จะตองมีการสราง
ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือสื่อสารเปาหมายของแผนการไปสูทุกสวนขององคกร ทรัพยากรทางดานวัสดุอาจมีจํากัดแต
ความสามารถของมนุษยมีไมจํากัด ดังนั้น จึงมีทางเปนไปไดเสมอในการปรับปรุง  ซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาความสามารถของ
มนุษยอยางสม่ําเสมอ 

2. การลงมือปฏิบัติ (Do) 

เพ่ือใหมั่นใจวามีการนําแผนการมาปฏิบัติอยางถูกตองจึงจําเปนตองมีขั้นตอนในการสรางความมั่นใจวาฝายที่
รับผิดชอบในการนําแผนการไปปฏิบัติไดรับทราบถึงความสําคัญและความจําเปนในแผนการนั้น ๆ การสรางความมั่นใจวามีการ
ติดตอสื่อสารไปยังฝายที่มีหนาที่ในการปฏิบัติอยางเหมาะสม การจัดใหมีการศึกษาและการอบรมที่ตองการเพ่ือการนําแผนการ
นั้น ๆ มาปฏิบัติ และการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนในเวลาที่จําเปน 

3. การตรวจสอบ (Check) 

เมื่อทําการตรวจสอบและประเมินผลลัพธของการปฏิบัติตามแผน ตองมีการประเมินการปฏิบัติตามแผนหรือไม และตัว
แผนการเองมีความเหมาะสมหรือไม 

การที่ไมประสบความสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไวเปนเพราะไมปฏิบัติตามแผนการ ความไมเหมาะสมของแผนการ 
หรือจากทั้งสองประการรวมกัน เปนเรื่องที่จําเปนตองหาวาสาเหตุมาจากประการไหน  เนื่องจากการปฏิบัติการแกไขจะ
แตกตางกันอยางสิ้นเชิง  ถาความลมเหลวมาจากแผนการไมเหมาะสม อาจเปนผลมาจากสาเหตุความผิดพลาดในการทํา
ความเขาใจกับสถานการณที่เปนอยู การเลือกเทคนิคที่ใชผิด เนื่องจากมีขอมูลขาวสารไมเพียงพอและมีความรู ในขั้นตอน
การวางแผนไมเพียงพอ การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามแผนผิดพลาด หรือประเมินความสามารถของบุคลากรที่ตอง
นําแผนมาใชผิดพลาด 

ถาความลมเหลวมาจากการไมปฏิบัติตามแผน อาจเปนผลมาจากสาเหตุขาดความตระหนักถึงความจําเปนในการ
ปรับปรุง การติดตอสื่อสารที่ไมเหมาะสมและมีความเขาใจในแผนไมเพียงพอ  การใหการศึกษาและการฝกอบรมไมเพียงพอ 
ปญหาเกี่ยวกับตัวผูนําและการประสานงานระหวางการปฏิบัติ หรือการประเมินทรัพยากรที่ตองใชนอยเกินไป 

4. การปฏิบัติการแกไข  (Act) 

ขณะเมื่อทําการปฏิบัติการแกไขมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองแยกแยะใหชัดเจนระหวางการกําจัดปรากฏการณ
หรืออาการของปญหาและการกําจัดสาเหตุ ดังที่ไดกลาวมาแลววา มีงานจํานวนมากมายที่ทําเปนประจําในงานชนิดนี้ การ
กําจัดแคอาการไมไดชวยแกปญหาที่มีอยู เปนเพียงแคการเลื่อนการแกปญหาออกไปเทานั้น ดังนั้น ถาความลมเหลวมาจากการ
วางแผนที่ไมเหมาะสม  การทบทวนแผนการเทานั้นไมเพียงพอตอการแกปญหา ตองมีการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการ
วางแผนโดยการหาปจจัยที่ไมเหมาะสม สาเหตุของการวางแผน และทําการปฏิบัติการแกไข ความกาวหนาของการปรับปรุงจะ
เกิดขึ้นไดโดยการกําจัดสาเหตุมิใชกําจัดอาการ และเมื่อไมสามารถบรรลุถึงเปาที่วางไว ควรมีการวิเคราะหหาเหตุและมีการ
ทบทวนแผนการ ดังเชนที่กลาวมาในหัวขอการตรวจสอบ สาเหตุอาจมาจากตัวแผนการที่ไมเหมาะสมหรือมีการปฏิบัติที่ไมถูกตอง 
ดังนั้น เพ่ือทําการปรับปรุง ตองมีการชี้บงสาเหตุแหงความลมเหลวอยางถูกตองและมีการเปลี่ยนแปลงแผนเพ่ือใหสามารถดําเนิน
กิจกรรมไปไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น ควรมีการวางแผนการปรับปรุงคุณภาพเปนรายปและมีการทบทวนทุกป เพ่ือใหมั่นใจวา
แผนการดังกลาวมีความไววางใจและเหมาะสม 

โทซาวะ (Tozava)๑๑ กลาววา วงจรคุณภาพ คือ กระบวนการทํางานที่เปรียบกับวงลอที่เต็มไปดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอน 
คือ การวางแผน การดําเนินตามแผน การตรวจสอบ การปรับปรุงแกไข เมื่อวงลอหมุนไป 1 รอบ จะทําใหงานบรรลุผลตาม
เปาหมายที่กําหนดไว และหากการดําเนินงานนั้นเกิดการสะดุด แสดงวามีบางขั้นตอนหายไป เชน สวนของการวางแผนหายไป 

                                         

 ๑๑ โทซาวะ บุนจิ, คิดใหม ทําใหม ดวยไคเซ็น, แปลจาก Zoku Kousureba shigotono KAIZEN gadekiru, KAIZEN suishin 
shido manual, โดย ชไมพร สุธรรมวงศ, สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ น), (กรุงเทพฯ: ส.เอเซียเพรส, ๒๕๔๔), หนา ๑๑๗-๑๒๒. 



๙๓๔ 
เรียกวา ประเภทไมมีแผนการ ถาในสวนของการตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไขหายไป จะเรียกวา พวก ทําแลวทิ้ง ซึ่งใน
กระบวนการทํางานของวงจรคุณภาพนั้นประกอบดวย  

1. การวางแผน (Plan) 

การวางแผน คือ การตั้งเปาหมาย วางวัตถุประสงค เพราะการควบคุมดูแล คือ กระบวนการที่จําเปนเพื่อใหบรรลุถึง
เปาหมาย ดังนั้น หากไมมีวัตถุประสงคเสียแลว ไมวาจะปาวรองวาตองควบคุมวงจรคุณภาพ ก็ไมรูวาทําไปเพื่ออะไร หรือ
จะเริ่มอยางไร 

เมื่อตั้งเปาหมายเสร็จแลว ก็ตองมากําหนดแผนการวาอะไรจะตองทําเมื่อไร เปนตารางเทียบระหวางงานกับเวลาที่หลาย
คนนึกภาพกันออก แตจริงๆ แลวการวางแผนไมใชจบแคนั้น การวางแผนตองครอบคลุมวา ใครจะทํา ทําอะไร ตองใหเสร็จเมื่อไร 
จะทําอยางไร อะไรตาง ๆ ที่ครอบคลุมถึงการแบงหนาที่ วิธีการ และอ่ืน ๆ ใหครบถวนดวย 

2. ลองทํา (Do) 

การลองทํา คือ กอนจะลงมือทําไดนั้น แทจริงแลวตองเตรียมวัตถุดิบ เตรียมขั้นตอนตาง ๆ เสียกอน หากจะลงมือทํา
เรื่องใหม ๆ ก็ตองเตรียมไปรับการฝกหรืออบรมเสียกอน ขั้นตอนการเตรียมเหลานี้รวมอยูในการลองทํานี้ดวย ซึ่งตองมีการ
ตระเตรียมเสียกอนใหพรอม จึงจะสามารถลองทําตามแผนได 

3. ตรวจสอบ (Check) 

การตรวจสอบ คือ การพิจารณาวา ผลจากการลองทํานั้น กอใหเกิดสิ่งที่วางแผนวาจะไดรับหรือไม ดังนั้น หากการ
วางแผนไมมีการกําหนดวาจะตองไดอะไรเมื่อไร ตัวเลขของอะไรที่ควรจะยึดเปนเปาหมายไวเสียตั้งแตตนก็จะไมมีอะไรมาเปนตัว
เทียบไดวาผลจากการลองทํานั้นไดตามจริง ตามแผนหรือไม จะไดก็เพียงแตวามันก็เปนไปตามแผนหรือไมคอยจะไดผลสักเทาไร 

4. ปรับใช (Act) 

จากผลของการตรวจสอบ ก็ไมควรวางใจในทันทีหากผลที่ไดเปนไปตามแผน เพราะอาจบังเอิญดีครั้งนี้เพียงครั้งเดียว 
พอทําครั้งตอ ๆ ไปอาจใชไมไดก็ได หากไมมีการนํากระบวนการที่ไดลองทําไปมากําหนดใหเปนรูปแบบใหมของการทํางาน
ปจจุบัน หากผลของการตรวจสอบพบวาสิ่งที่ลองทําไปไมกอใหเกิดผลที่ตั้งไวตามแผน ก็ตองปรับเปลี่ยนกระบวนการที่คิดไว แลว
ลองทําใหม  

นอกจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการของการลองทําแลว การพิจารณาวาทําไมกระบวนการเดิมจึงไมไดผลตาม
แผน การหาสาเหตุที่แทจริงเพ่ือหากระบวนการแกปญหาจนถึงรากก็เปนสิ่งสําคัญมาก เพราะจะนําเนื่องไปถึงการวางแผนใหม 
แลวลองทําใหม ลองตรวจสอบดูใหม หรือวงจรคุณภาพรอบใหม เพ่ือหาเปาหมายและกระบวนการอันถูกตองแทจริง 

อนึ่ง เรามักจะพูดถึงวงจรแหงการควบคุมดูแลกันวา PDCA  จนบางครั้งเราไปนึกเอาเองวาวงจรนี้ตองเริ่มจาก P เสมอ
ไป จริง ๆ แลวนั้นไมจําเปน วงจรแหงการควบคุมดูแลนั้นเปนวงกลม ที่ ไมมีตนไมมีปลาย จึงบอกไมถูกวาอะไรเปนขั้นตอนแรก 
และอะไรเปนขั้นตอนสุดทาย อยางเชน การวางแผนจะทําอะไรบางอยาง บางครั้งตองมีการตรวจสอบ การวิเคราะหและการปรับ
กระบวนการเสียกอนแลวจึงจะวางแผนและลงมือทําได ดังนั้น ในบางเรื่องวงจรนี้ก็อาจเริ่มจาก CAPDCA อยางนี้ก็เปนได 

วิฑูรย  สิมะโชคดี๑๒   กลาวถึง วงจรคุณภาพ  (PDCA) เปนกิจกรรมทีจ่ะนําไปสูการปรับปรุงงานและการควบคุมอยางเปน
ระบบอันประกอบดวย การวางแผน (Plan)  การนําแผนไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแกไข (Act) 

กลาวคือ จะเริ่มจากการวางแผน การนําแผนที่วางไวมาปฏิบัติ การตรวจสอบผลลัพธที่ได และหากไมไดผลลัพธตามที่คาดหมาย
ไว จะตองทําการทบทวนแผนการโดยเริ่มตนใหมอีกครั้งหนึ่งและทําตามวงจรคุณภาพซ้ําอีก เมื่อวงจรคุณภาพหมุนซ้ําไปเรื่อย ๆ  จะทํา
ใหเกิดการปรับปรุงงานและทําใหระดับผลลัพธสูงขึ้นเรื่อย ๆ  ดังนั้น การกระทําตามวงจรคุณภาพ จึงเทากับการสรางคุณภาพที่
นาเชื่อถือมากขึ้นโดยจุดเริ่มตนของวงจรคุณภาพอยูที่การพยายามตอบคําถามใหไดวา ทําอยางไรจึงจะดีขึ้น 

 

ขั้นตอนที่  1  การวางแผน (Plan) 

                                         

 
๑๒ วิฑูรย สิมะโชคดี, คุณภาพ คือ การบูรณาการ, (กรุงเทพฯ: ส.ส.ท., ๒๕๔๕), หนา ๔๓-๔๗. 



๙๓๕ 
ในบรรดาองคประกอบทั้ง 4  ประการของวงจรคุณภาพนั้น ตองถือวาการวางแผนเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด การวางแผนจะ

เปนเรื่องที่ทําใหกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ตามมาสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิผล เพราะถาแผนการไมเหมาะสมแลว จะมีผลทําใหกิจกรรม
อ่ืนไรประสิทธิผลตามไปดวย แตถามีการเริ่มตนวางแผนที่ดี จะทําใหมีการแกไขนอย  และกิจกรรมจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ขั้นตอนที่  2  การนําแผนไปปฏิบัติใหเกิดผล (Do) 

เพ่ือใหมั่นใจวามีการนําแผนการไปปฏิบัติอยางถูกตองนั้น เราจะตองสรางความมั่นใจวาฝายที่รับผิดชอบในการนําแผน
ไปปฏิบัติไดรับทราบถึงความสําคัญและความจําเปนในแผนการนั้น ๆ มีการติดตอสื่อสารไปยังฝายที่มีหนาที่ในการปฏิบัติอยาง
เหมาะสม มีการจัดใหมีการศึกษาและการอบรมที่ตองการเพ่ือการนําแผนการนั้น ๆ  มาปฏิบัติ และมีการจัดหาทรัพยากรที่
จําเปนในเวลาที่จําเปนดวย 

ขั้นตอนที่  3  การตรวจสอบ (Check) 

การตรวจสอบและประเมินผลลัพธของการปฏิบัติตามแผน ควรจะตองมีการประเมินใน 2  ประการ คือ มีการ
ปฏิบัติตามแผนหรือไม  หรือตัวแผนการเองมีความเหมาะสมหรือไม  

การที่ไมประสบความสําเร็จตามที่ตั ้งเปาหมายไวเปนเพราะไมปฏิบัติตามแผนการ หรือความไมเหมาะสมของ
แผนการ  หรือจากทั้งสองประการรวมกัน เราจําเปนตองหาวาสาเหตุมาจากประการไหน  ทั้งนี้  เนื่องจากการนําไปปฏิบัติการ
ปรับปรุงแกไขจะแตกตางกันอยางสิ้นเชิง 

ถาความลมเหลวมาจากแผนการที่จัดทําขึ้นไมเหมาะสม อาจเปนผลมาจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
 1.  ความผิดพลาดในการทําความเขาใจกับสถานการณที่เปนอยู   
 2.  เลือกเทคนิคที่ใชผิดเนื่องจากมีขอมูลขาวสารไมเพียงพอและมีความรูในขั้นตอนการ วางแผนไม

เพียงพอ  
 3.  ประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามแผนผิดพลาด  
 4.  ประเมินความสามารถของบุคลากรที่ตองนําแผนมาใชผิดพลาด 

 ถาความลมเหลวมาจากการไมปฏิบัติตามแผน  อาจเปนผลมาจากสาเหตุตอไปนี้  
 1.  ขาดความตระหนักถึงความจําเปนในการปรับปรุง 

 2.  การติดตอสื่อสารที่ไมเหมาะสมและมีความเขาใจในแผนไมเพียงพอ 

 3.  การใหการศึกษาและการฝกอบรมไมเพียงพอ 

 4.  ปญหาเกี่ยวกับตัวผูนําและการประสานงานระหวางการปฏิบัติ 
 5.  ประเมินทรัพยากรที่ตองใชนอยเกินไป 

ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการปรับปรุงแกไข (Act) 

ถาความลมเหลวมาจากการวางแผนที่ไมเหมาะสม การทบทวนแผนการเทานั้นไมเพียงพอตอการแกปญหา  ตองมีการ
ปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการวางแผนโดยการหาปจจัยที่ไมเหมาะสม สาเหตุของการวางแผน  และทําการปฏิบัติการแกไข  
ความกาวหนาของการปรับปรุงจะเกิดขึ้นไดโดยการกําจัดสาเหตุ และขั้นตอนที่สําคัญ ก็คือ การทบทวนแผนการที่ตองมีการชี้บงถึง
สาเหตุแหงความลมเหลวอยางถูกตองและมีการเปลี่ยนแปลงแผนเพ่ือใหสามารถดําเนินกิจกรรมไปไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น ควรมี
การวางแผนการปรับปรุงคุณภาพเปนรายป และมีการทบทวนทุกปเพ่ือใหมั่นใจวาแผนการดังกลาวมีความเชื่อถือไดและเหมาะสม 
การนําวงจรคุณภาพไปปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่องในทุกระดับขององคกร จะทําใหเราสามารถปรับปรุงและเพ่ิมคุณภาพงานได
อยางมีประสิทธิภาพ และเห็นผลลัพธที่ชัดเจน เมื่อปญหาเดิมหมดไปเราก็สามารถแกปญหาใหม ๆ ไดดวยวงจรคุณภาพตอไป 

สมศักดิ์  สินธุระเวชญ๑๓  กลาวถึง จุดหมายที่แทของวงจรคุณภาพ (PDCA) วาเปนกิจกรรมพ้ืนฐานในการบริหารคุณภาพนั่น
มิใชเพียงแคการปรับแกผลลัพธที่เบี่ยนเบนออกไปจากเกณฑมาตรฐานใหกลับมาอยูในเกณฑที่ตองการเทานั้น แตเพ่ือกอใหเกิด
การปรับปรุงในแตละรอบของ PDCA อยางตอเนื่องเปนระบบและมีการวางแผน  PDCA ที่มวนไตสูงขึ้นเรื่อยๆ   

วงจรควบคุมคุณภาพ  PDCA  มีภารกิจหลัก 4  ขั้นตอน 

    ขั้นที่ 1  การวางแผน (Plan-P) 

                                         

 
๑๓ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, มุงสูคุณภาพการศึกษา, (กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, ๒๕๔๒), หนา ๑๘๘-๑๙๐. 



๙๓๖ 

    ขั้นที่ 2  การดําเนินตามแผน (Do-D) 
    ขั้นที่ 3  การตรวจสอบ (Check-C) 
    ขั้นที่ 4  การแกไขปญหา (Act-A) 
 
 
แผนภูมิที่ 1.2 : กระบวนการ PDCA 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1  การวางแผน (Plan) การวางแผนงานจะชวยพัฒนาความคิดตาง ๆ เพ่ือนําไปสูรูปแบบที่เปนจริงขึ้นมาใน
รายละเอียดใหพรอมในการเริ่มตนลงมือปฏิบัติ แผนที่ดีควรมีลักษณะ 5  ประการ  ซึ่งสรุปได  ดังนี้ 

 1.  อยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริง (realistic) 
2.  สามารถเขาใจได (understandable) 
3.  สามารถวัดได (measurable) 
4.  สามารถปฏิบัติได (behavioral) 
5.  สามารถบรรลุผลสําเร็จได (achievable) 

 
วางแผนที่ดีควรมีองคประกอบ  ดังนี้ 
 1.  กําหนดขอบเขตปญหาใหชัดเจน 
 2.  กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย 
 3.  กําหนดวิธีการที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายใหชัดเจนและถูกตองแมนยําที่สุดเทาที่เปนไปได 
ขั้นตอนที่ 2  ปฏิบัติ (Do) ประกอบดวยการทํางาน 3 ระยะ 
1. การวางแผนกําหนดการ 

1.1 การแยกกิจกรรมตาง ๆ  ที่ตองการกระทํา 
1.2 กําหนดเวลาที่คาดวาตองใชในกิจกรรมแตละอยาง 
1.3 การจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ  

2.  การจัดการแบบแมทริกซ (matrix management) การจัดการแบบนี้สามารถชวยดึงเอา    ผูเชี่ยวชาญ
หลายแขนงจากแหลงตาง ๆ มาได  และเปนวิธีชวยประสานระหวางฝายตาง ๆ  

วางแผน 

อะไร 

ทาํไม 

อยา่งไร 

ปฏิบติั 

ตรวจสอบ 

แกไ้ข 

กาํหนดปัญหา 

วเิคราะห์ปัญหา 

หาสาเหตุ 

วางแผนร่วมกนั 

นาํไปปฏิบติั 

ยนืยนัผลลพัธ์ 

ทาํมาตรฐาน 



๙๓๗ 
3. การพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานของผูรวมงาน 

3.1  ใหผูรวมงานเขาใจถึงงานทั้งหมดและทราบเหตุผลที่ตองกระทํา 

3.2  ใหผูรวมงานพรอมในการใชดุลพินิจที่เหมาะสม 

3.3  พัฒนาจิตใจใหรักการรวมมือ 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check) การตรวจสอบทําใหรับรูสภาพการณของงานที่เปนอยูเปรียบเทียบกับสิ่งที่วางแผน  
ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้ 

1.  กําหนดวัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

2. รวบรวมขอมูล 

3. การทํางานเปนตอน ๆ เพ่ือแสดงจํานวน และคุณภาพของผลงานที่ไดรับในแตละขั้นตอนเปรียบเทียบกับที่ไดวางแผน
ไว 

4. การรายงานจะเสนอผลการประเมิน รวมทั้งมาตรการปองกันความผิดพลาดหรือความลมเหลว 
4.1 รายงานเปนทางการอยางสมบูรณ 
4.2 รายงานแบบอยางไมเปนทางการ 

ขั้นตอนที่ 4 การแกไขปญหา (Act) ผลของการตรวจสอบหากพบวาเกิดขอบกพรองขึ้นทําใหงานที่ไดไมตรงตามเปาหมาย
หรือผลงานไมไดมาตรฐาน ใหปฏิบัติการแกไขปญหาตามลักษณะปญหาที่คนพบ 

1. ถาผลงานเบี่ยงเบนไปจากเปาหมายตองแกไขที่ตนเหตุ 
2. ถาพบความผิดปกติใด ๆ ใหสอบสวนคนหาสาเหตุแลวทําการปองกัน เพ่ือมิใหความผิดปกตินั้นเกิดข้ึนซ้ําอีก 

ในการแกไขปญหาเพ่ือใหผลงานไดมาตรฐานอาจใชมาตรการดังตอไปนี้ 
1. การย้ํานโยบาย 

2.  การปรับปรุงระบบหรือวิธีการทํางาน 

3. การประชุมเก่ียวกับกระบวนการทํางาน 

จากหลักการวงจรคุณภาพที่กลาวขางตนพอสรุปไดวา วงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบดวย การวางแผน (Plan) การ
ดําเนินตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแกไข (Act) โดยการวางแผน การลงมือปฏิบัติตามแผน การ
ตรวจสอบผลลัพธที่ได และหากไมไดผลลัพธตามที่คาดหมายไว จะตองทําการทบทวนแผนการโดยเริ่มตนใหมและทําตามวงจรคุณภาพ
ซ้ําอีก เมื่อวงจรคุณภาพหมุนซ้ําไปเรื่อย ๆ จะทําใหเกิดการปรับปรุงงานและระดับผลลัพธที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหลักการดังกลาวหาก
นํามาปรับใชใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาจะชวยพัฒนาบุคลากรและผูเรียนใหมีคุณภาพ 

 

3.  วงจรคุณภาพกับการประยุกตใชเพื่อบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 

ในชวงของการปฏิรูปการศึกษา นวัตกรรมในการบริหารงานเพ่ือกาวไปสูความสําเร็จ เรื่องหนึ่งที่มีการนําเสนอมาใช
ในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเปนอยางยิ่งก็คือกระบวนการบริหารงานดวย
วงจรคุณภาพ (PDCA) เนื่องจากวงจรคุณภาพเปนทั้งปรัชญา นวัตกรรมและเปนตนธารภูมิปญญา  หรือเปนศาสตรใหญ
ของ  วงจรการบริหารในปจจุบัน ทั้งนี้ เพราะเครื่องมือการบริหารที่มีนับรอย พัน หรือหมื่นรูปแบบนั้นลวนแตมีแกนรวมที่สําคัญ
บนพื้นฐานเดียวกัน นั้นคือ วงจรคุณภาพ (PDCA)๑๔ ทั้งนี้ การศึกษาคนควาหนวยงานทางการศึกษาและนักการศึกษาที่ได
กลาวถึงการนําวงจรคุณภาพ (PDCA) มาประยุกตใชเพ่ือบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาไว ดังนี้ 

กระทรวงศึกษาธิการ๑๕  กลาววา การจัดการศึกษา ไมวาในระบบใหญของประเทศหรือในระดับยอยลงมา คุณภาพ
การศึกษาจะเกิดหรือมีขึ้นได ตองอาศัยการบริหารจัดการที่ดี เพื่อนําไปสูผลผลิตหรือผลงานที่ตรงตามขอกําหนด ความ
ตองการหรือความพึงพอใจ ความประทับใจ ความมั่นใจของผูรับบริการทางการศึกษา เชน ในการจัดการศึกษาระดับสถานศึกษา
                                         

 
๑๔ ถวัลย มาศจรัส, PDCA : นวัตกรรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และการเขียนหนังสือสําหรับครู

และผูบริหาร, (กรุงเทพฯ: ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๔๖). หนา ๑๖. 
 

๑๕ กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการพัฒนาโรงเรียนเขาสูมาตรฐานการศึกษาการบริหารระบบคุณภาพ. (กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 
๒๕๓๙), หนา ๒-๔. 



๙๓๘ 

ยอมมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะตาง ๆ ครบถวนตามความคาดหวังของหลักสูตรแตละระดับการศึกษา 
สอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของผูเรียน ผูปกครองและสังคม ซึ่งการดําเนินการหรือจัดการเพื่อใหไดผลดังกลาว 
เปนเรื่องของการบริหารระบบการทํางานที่เกี่ยวของกับการนําปจจัยปอนผานกระบวนการแลวไดผลผลิต ซึ่งจะไดรับอิทธิพล
จากสิ่งแวดลอมภายในและภายนอก จึงเรียกไดวานี่คือการบริหารระบบคุณภาพ  

การบริหารระบบคุณภาพขององคกรทางการศึกษาที่ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยเสมอมาโดยอาศัยแนวคิดและหลักการ
ของการพัฒนาองคกรโดยทั่วไป เชน แนวคิดการบริหารคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) ที่เนนขั้นตอนการทํางาน 4 ขั้นตอน
หลัก ไดแก  

ขั้นที่ 1 การวางแผน (Plan–P) 

ขั้นที่ 2  การปฏิบัติตามแผน (Do–D) 

ขั้นที่ 3  การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) 

ขั้นที่ 4  การแกไขปญหา (Act–A) 

ซึ่งขั้นตอนทั้ง 4 นั้น ตองปฏิบัติตอเนื่องไปไมสิ้นสุด เปนเหมือนวงจรที่มีลักษณะ ดังแผนภูมิที่ 2.4 

แผนภูมิที่ 1.3 : การบริหารคุณภาพวงจรเดมมิ่ง 
 

 

 

 

 

ที่มา (กรมวิชาการ, 2540, หนา 3) 
 P  =   กําหนดแผน   A  =  หากบรรลุแผนใหรักษามาตรฐานไว 
 D  =  ทําตามแผนที่กําหนด  P  =  วางแผนใหม  ตั้งเปาหมายใหสูงขึ้น 

 C  =  ตรวจสอบผลกับแผน  D  =  ทําตามแผนที่กําหนด 

 A  =  หากไมบรรลุแผนใหหา  C  =  ตรวจสอบผลกับแผน 

         สาเหตุและวางแผนแกไขใหม  A  =  หากไมบรรลุแผนใหวางแผนแกไขใหม 
 การบริหารระบบคุณภาพตามแนวคิดขางตน คือการทํางานที่เปนระบบ มีเปาหมายชัดเจน มีการดําเนินการหรือ
ปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบประเมินผล และมีการปรับปรุงแกไข เปนวงจรตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จที่คาดหวังและเพ่ือแสวงหา
สภาพที่ดีกวา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสามารถอาศัยแนวคิดการบริหารระบบคุณภาพมาประสม
ประสานและเลือกสรรกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับนโยบายและเปาหมายของการจัดการศึกษาของ
ชาติ และความเหมาะสมกับสถานศึกษา ตลอดจนสภาพและความตองการของสังคม   

 

4.  แนวคิดการบริหารแบบวงจรคุณภาพ (P D C A) กับการบริหารแบบพระพุทธศาสนา 

 กระบวนการบริหารงานคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA)ไดสอดคลองกับหลักคําสอนเกี่ยวกับการบริหารเรื่อง อิทธิบาท 4 

ของพระพุทธเจานั่นเองซึ่งมีมานานกวา ๒๕๐๐ กวาปแลว คําวา อิทธิบาท แปลวา บาทฐานแหงความสําเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมี
คุณธรรม เครื่องใหลุถึงความสําเร็จตามที่ตนประสงค ผูหวังความสําเร็จในสิ่งใด ตองทําตนใหสมบูรณ ดวยสิ่งที่เรียกวา อิทธิบาท 
ซึ่งจําแนกไวเปน 4 คือ 

  1.    ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น 

  2.    วิริยะ   ความพากเพียรในสิ่งนั้น 

  3.    จิตตะ ความเอาใจใสฝกใฝในสิ่งนั้น 

  4.    วิมังสา ความหมั่นสอดสองในเหตุผลของสิ่งนั้น 

A P 

D C 

A P 

D C 



๙๓๙ 
 ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเปนสิ่งที่ตนถือวา ดีที่สุดที่มนุษยเราควรจะทําได ถือเปนกําลังใจเริ่มแรกที่ทําใหเกิด
คุณธรรม ขอตอไปทุกขอ 

....... วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง การกระทําที่ติดตอไมขาดตอน เปนระยะยาว จนประสบ ความสําเร็จ คํานี้ มี
ความหมายของ ความกลาหาญ เจืออยูดวยสวนหนึ่ง 

....... จิตตะ หมายถึง ความไมทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจากความรูสึกของตัว ทําสิ่งซึ่งเปนวัตถุประสงค นั้นใหเดนชัด อยูในใจ
เสมอ คํานี้ รวมความหมาย ของคําวา สมาธิ อยูดวยอยางเต็มที่ 

....... วิมังสา หมายถึง ความสอดสองในเหตุและผลแหงความสําเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ใหลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา คํา
นี้ รวมความหมาย ของคําวา ปญญา ไวอยางเต็มที่เมื่อนํา PDCA มาเทียบกับอิทธิบาท 4 ก็คือเรื่องเดียวกันอยางแยบคาย คือ๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒   

๑.๓  

๑.๔ .P–(Plan) คือ การวางแผนโดยมีวัตถุประสงค เปาหมาย แผนงาน/กระบวนการ/วิธีการระยะเวลา บุคคลากรทรัพยากร / 
อุปกรณ / เครื่องมือ และงบประมาณ ทุกการวางแผนลวนแตตองเริ่มมาจาก ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น เชน จะจีบสาว
สักคนหนึ่งมาเปนภรรยา เราตองรักผูหญิงคนนั้นกอนมิใชหรือ กอนที่เราจะวางแผนจีบเธอ เพ่ือใหเธอรักเรา เปนตน 

 D- (Do) คือ การปฏิบัติงานมีความเขาใจ และทําตามแผนงานที่วางไว ลงมือปฏิบัติอยางตอเนื่อง หรือเรียกวาตอง
มี วิริยะ คือความพากเพียร 

 C- (Check) คือ การตรวจสอบมีการติดตามผลและความกาวหนาของงานเก็บสถิติเพ่ือเปนขอมูลในการประเมิน 
และเปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว หรือ จิตตะ อันหมายถึง ความไมทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจากความรูสึกของตัว 

 A- (Act) คือ การดําเนินการนําผลของการปฏิบัติงาน พรอมขอมูลทางสถิติ มาประเมิน หรือวิมังสา หมายถึง ความ
สอดสองในเหตุและผลแหงความสําเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ใหลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา นั่นเอง 
 

5.  บทสรุป  
 หลักคําสอนเรื่อง อิทธิบาท ๔ ของพระพุทธเจา คําวา อิทธิบาท แปลวา บาทฐานแหง ความสําเร็จใหลึกซ้ึงยิ่งๆ ขึ้น
ไปตลอดเวลา คํานี้ รวมความหมายของคําวา ปญญา ไวอยางเต็มที่ เมื่อนํา PDCA มาเทียบกับอิทธิบาท ๔ สามารถอธิบายได
ดังนี้ 

                                         

 ๑๖ สุดปฐพี เวียงส,ี พระพุทธเจาคิด PDCA กอน Deming, สืบคนจาก https://www.gotoknow.org/posts/๔๓๑๔๗๗, เมื่อ
วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๒.๐๒ น. 
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 P–(Plan) คือ การวางแผนโดยมีวัตถุประสงค เปาหมาย แผนงาน/กระบวนการ/วิธีการ  ระยะเวลา บุคคลากร
ทรัพยากร / อุปกรณ / เครื่องมือ และงบประมาณ ทุกการวางแผนลวนแตตองเริ่มมาจาก ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น เชน 
จะจีบสาวสักคนหนึ่งมาเปนภรรยา เรา ตองรักผูหญิงคนนั้นกอนมิใชหรือ กอนที่เราจะวางแผนจีบเธอ เพ่ือใหเธอรักเรา เปนตน  
 D- (Do) คือ การปฏิบัติงานมีความเขาใจ และทําตามแผนงานที่วางไว ลงมือปฏิบัติอยาง  ตอเนื่อง หรือเรียกวาตอง
มีวิริยะ คือความพากเพียร  
 C- (Check) คือ การตรวจสอบมีการติดตามผลและความกาวหนาของงานเก็บสถิติเพ่ือ เปนขอมูลในการประเมิน 
และเปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว หรือ จิตตะ อันหมายถึง ความไมทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจากความรูสึกของตัว  
 A- (Act) คือ การดําเนินการนําผลของการปฏิบัติงาน พรอมขอมูลทางสถิติ มาประเมิน หรือวิมังสา หมายถึง ความ
สอดสองในเหตุและผลแหงความสําเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ใหลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลานั่นเอง 
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         Buddhist Arts Conservation and Management  
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บทคัดยอ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอองคความรูเกี่ยวกับการอนุรักษและการจัดการ   พุทธศิลป ในมิติของขั้นปอง
ปราม  คือ  การดูแลควบคุมอยางจริงจัง  หามปรามมิใหผูใดบุกรุก      หรือรื้อทําลาย  หรือเคลื่อนยายของโบราณที่สําคัญอัน
ควรสงวน ขั้นบําบัด  คือ  ค้ําจุนปองกันยืดอายุตอโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือหยุดยั้งมิใหชํารุดหักพังอีกขั้นรักษา คือ การ
บูรณะ หรือการปฏิสังขรณ  อันเปนขั้นตอนสุดทายที่ตองลงมือปฏิบัติ  เพื่อใหโบราณสถาน  โบราณวัตถุที่มีสภาพชํารุดทรุด
โทรมมาก  มีความแข็งแรงมั่นคงดังเดิม  โดยนําเสนอแนวทางการอนุรักษเชิงพุทธ          เพื่อเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาการ
อนุรักษงานพุทธศิลป ในยุคโลกาภิวัตนนี้ที่ควรยกระดับจิตใจใหมีความเจริญเซนเดียวกับความเจริญทางวัตถุ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากการศึกษาพบวา จุดมุงหมายในการอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป ก็เพื่อสงเสริมเผยแพรและการปฏิบัติ              
ทางพระพุทธศาสนาโดยตรง เปนสิ่งที่ชวยโนมนาวจิตใจของพุทธศาสนิกชนใหเกิดความศรัทธา      ปสาทะ หรือความเชื่อมั่นอัน
จะเปนบอเกิดของฉันทะความฝกใฝที่จะรู แลวเกิดความวิริยะพากเพียร อุตสาหะในการอบรม กาย วาจา  และใจ สงผลใหเกิด
ปญญาปรีชาหยั่งรูเหตุผล และวิมุตติความ    หลุดพนในที่สุด ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
 
คําสําคัญ : การอนุรักษ, การจัดการ, พุทธศิลป  
 

Abstract 
 This article aims to provide knowledge about the conservation and management of Buddhist art. 
The dimensions of the deterrence is controlled seriously. Shall dissuade intruders Or demolished Or moving 
of an ancient therapy is an important step that should be reserved for life- sustaining protect historic 
monuments or stop them from damage covered ruins step further treatment is restored or rehabilitated. As 
a final step that needs to take action.  The Ruins Antiques are very dilapidated state.  Solid strength as the 
original By offering guidance quarried conservation Buddhist.  As part of the development, conservation of 
Buddhist art.  In this era of globalization that should elevate the mind to prosperity Jensen same material 
progress.  And Information Technology The study found that The purpose of the conservation and 
management of Buddhist art. Is to promote the dissemination and practice of Buddhist directly. What helped 
convince the minds of the Buddhist faith for the pan or it will lead to a proxy sympathies to know. Then the 
dogged persistence Pains in the body, speech and mind training resulting intellectual intuition, intuitive 
reason. Liberation and the liberation of the most According to the principles of Buddhism. 
 
Keywords : Conservation, Management, Buddhist Arts 
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๑. บทนํา 

 ศิลปะเปนเรื่องของความงาม ซึ่งสามารถสรางความตื่นตาตื่นใจจนเกิดอาการตะลึงงัน   หรือสะกดใจใหเกิดความลุม
หลง  อยากชิดใกลใครครอบครอง (พุทธศาสนาเรียกวาราคะ)  แตในอีกดานหนึ่ง ศิลปะสามารถเปนสื่อใหเราเขาถึงความดีและ
ความจริงได  กลาวคือบันดาลใจใหเกิดศรัทธาในสิ่งดีงาม  หรือนอมใจใหเกิดความสงบ   เกิดกําลังใจใฝฝนอยางมั่นคงในอุดม
คต ิ อีกทั้งสามารถเปดเผยความจริงของชีวิตใหเราไดประจักษ รูเทาทันมายาจนละวางได  ศิลปะชั้นครูยังสามารถยกจิตสูสภาวะ
เหนือโลกเหนือสามัญ (transcendence)  คือสภาวะที่จิตไดสัมผัสกับความจริงขั้นสูงสุดหรือปรมัตถ  เชน ความรูสึกเปนหนึ่ง
เดียวกับธรรมชาติและจักรวาล  สภาวะที่อัตตาตัวตนไดเลือนหาย   ไมมีเสนแบงระหวางฉันกับโลกอีกตอไป  อยูเหนือสมมติ
บัญญัติหรือความจริงแบบทวินิยม (dualism)  เปนสภาวะที่จิตเปยมดวยเมตตากรุณาอยางไมมีประมาณ๒ 
 มองในแงนี้ศิลปะมิใชสิ่งตรงขามกับศาสนา แตสามารถเปนสื่อนําผูคนเขาถึงมิติที่ลึกซึ้งสูงสุดในทางศาสนธรรม
ได   แมจะเปนแคประพิมพประพายก็ตาม  ตรงนี้เองคือจุดบรรจบระหวางศิลปะกับพุทธศาสนา  และเปนที่มาของพุทธศิลปทั้ง
ปวง  เมื่อคน ๆ หนึ่งซึ่งมีความทุกขใจ ทอแทในชีวิต  ไดมานั่งอยูเบื้องหนาพระพุทธรูปในวิหาร  เพียงแคไดเห็นพระพักตรอัน
สงบนิ่ง เปลงประกายแหงความเมตตา  ทามกลางความเงียบ  ความรุมรอนใจก็พลันหาย  ราวกับมีน้ําเย็นมาชโลมใจเกิดความ
สงบรํางับ นี้คืออานุภาพแหงพุทธศิลปที่สามารถเสริมสรางพลังดานบวกในใจเราได๓ 
 ศิลปะที่สุดยอดนั้นคือความงดงามที่กลอมเกลาจิตใหสงบ นิ่ง และเย็น เขาถึงภาวะที่   โปรงเบา และสัมผัสกับมิติอัน
ลึกซึ้งภายใน  รองลงมาก็คือศิลปะที่ถายทอดเรื่องราวตาง ๆ             เพื่อสงเสริมคุณธรรมความดี  เชน ชาดกหรือนิทานตาม
จิตรกรรมฝาผนัง  แตคุณคาของศิลปะมิไดมีเพียงเทานั้น หากยังสามารถนําพาใหผูคนซาบซึ้งถึงสัจธรรมของชีวิตดวยสัจธรรม
หรือความจริงนั้นมีสองระดับ คือ ความจริงแบบสมมติ (สมมติสัจจะ) กับความจริงแบบปรมัตถ (ปรมัตถสัจจะ) นาย ก. เปน
รัฐมนตรี  นาย ข. เปนชาวนา นี่เปนความจริงแบบสมมติ  แตเมื่อพูดถึงความจริงระดับปรมัตถแลว  ทั้งสองคนไมไดตางกัน
เลย  เพราะตองเกิด แก เจ็บ ตาย และเปนการกอรูปจากขันธหาเชนเดียวกัน  หนาที่อยางหนึ่งของศิลปะคือการเปดใจใหคนเห็น
ความจริงขั้นปรมัตถ ไมหลงติด       อยูกับสมมต ิ
 นอกจากความงามและความจริงแลว   ศิลปะยังสามารถเปนสื่อกระตุนใหเกิดความดีขึ้นไดความงาม ความจริง และ
ความดีจึงมิใชสิ่งที่แยกจากกัน   กลาวไดวาหนาที่สูงสุดของศิลปะก็คือ ประสานความงาม ความดี และความจริงใหเปนหนึ่ง
เดียวกันนั่นเอง 
 อยางไรก็ตาม ศิลปะมิไดนอมนําจิตใจใหเขาถึงความดีและความจริงโดยผาน                การเสพเทานั้น  การ
สรางสรรคศิลปะก็เปนอีกหนทางหนึ่งที่นําพาผูคนบรรลุถึงความดีและความจริงได  มองในมุมของพุทธศาสนา  การสรางสรรค
ศิลปะมิควรเปนไปเพื่อประกาศตัวตน หรือเพื่อแสวงหาลาภสักการะ หรือชื่อเสียงเกียรติยศ  หากควรมุงประโยชนสวนรวม หรือ
เพื่อความเจริญมั่นคง       แหงพระศาสนา  ดังนั้นชางที่สรรคสรางพุทธศิลปในอดีตจึงอุทิศตนใหกับงานของตนอยางเต็มที่     
โดยไมคิดจะจารึกชื่อไวในนฤมิตกรรมเหลานั้นเพื่อใหโลกหรือคนรุนหลังรูจักเลย๔ 
 นอกจากการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวมแลว การสรางสรรคศิลปะยังเปนวิถี              แหงการฝกฝนพัฒนาตน
ดวย  ชางสมัยกอนไมเพียงถือศีล บําเพ็ญพรต และเจริญสมาธิกอนสรางสรรคผลงานที่เปนพุทธศิลปเทานั้น   หากยังอาศัยงาน

                                                  

๒พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตฺโต),  พุทธศาสนกับชาติไทย,  (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๖), หนา ๒๓. 

๓วิฑูรย  เหลียวรุงเรือง,ผศ.ดร., การอนุรักษและการจัดการมรดกวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทยการพิมพ, ๒๕๕๒), 
หนา ๑๐. 

๔สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, ม.ล., “เอกสารการบรรยายประกอบวิชา๑๐๔๓๐๐การอนุรักษศิลปกรรมภาคการศึกษาที่๑  ปการศึกษา
๒๕๔๒”, (เชียงใหม : สาขาวิชาศิลปะไทยคณะวิจิตรศิลปมหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๒), (เอกสารอัดสําเนา). 



๙๔๓ 

 

ศิลปะนั้นเปนเครื่องฝกจิตไปดวย เชน นอมใจใหมีสมาธิ  หรือฝกจิตใหเปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ   ในพุทธศาสนาแบบเซน  นัก
ปฏิบัติบางคนวาดตนไผนานนับสิบป เพื่อเปนหนึ่งเดียวกับตนไผ และในที่สุดก็ไมมีแมกระทั่งความสํานึกวาตนเปนหนึ่งเดียวกับ
ตนไผ  ถึงตรงนี้ผลงานจะเปนอยางไรไมสําคัญเทากับสภาวะหรือภูมิจิตของผูวาดมองในแงนี้การทํางานศิลปะจึงมิใชอะไรอื่น 
หากคือการปฏิบัติธรรมนั่นเอง 

 ดังนั้นการอนุรักษเปนตองทําคํานึงถึงหลักวิธีการอยางถูกวิธี อีกดวย  มิฉะนั้น            ความพยายามในการอนุรักษ
ก็จะเปนการทําลาย  หากผูมีบทบาทหนาที่ในการดูแลและไมเห็นถึงความสําคัญหรือไมเขาใจในหลักการ  อาจทําให งานพุทธ
ศิลปเหลานั้นเสื่อมสภาพลงเร็วกวาเทาที่ควร  แตหากใหความสําคัญของปญหาดังกลาวก็จะชวยกันรักษาและคอยใหความรู
ชี้แนะกับชาวบานใหเห็นความสําคัญของงานพุทธศิลป  และสรางจิตสํานึกวางานพุทธศิลปเปนสมบัติสวนรวมของชาติ          ที่
จะตองชวยกันอนุรักษใหงานพุทธศิลปเหลานั้นมีอายุยืนยาวเพื่อใหชนรุนหลังรับรูความเปนมาของประวัติศาสตรของทองถิ่นใน
ประเทศไทย 
 
๒. ความหมายของการอนุรักษ 

ความหมายของการอนุรักษ นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําวา         “การอนุรักษ” ไวมากมาย ขอ
นําเสนอ ดังนี้ 

การอนุรักษเปนสวนหนึ่งของการปกครองกษัตริยหรือสมมติเทพที่ตองการสั่งสม       คุณความดีและบารมีของ
ความชอบธรรมในการปกครองความเปนกษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรมผานบารมีจากการทํานุบํารุงพุทธศาสนา๕ สมัยสุโขทัยใน
จารึกหลักที่๒ จารึกวัดศรีชุมที่จารบนหินดินดารกลาวถึงการเสี่ยงทายถึงบารมีของสมเด็จพระมหาศรีศรัทธาราชจุฬามณีกอนที่
จะไดขึ้นครองเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัยที่ตองการซอมวิหารโบราณในปาชื่อดงโปรดชางทรงตั้งจิตอธิษฐานวาหาก       มีบุญ
บารมีจะไดเปนกษัตริยองคตอไปขอใหสามารถหาทางซอมเจดียที่ขอมเรียกวาพระธมซึ่งตั้งอยูกลางนครพระกฤษณไดซึ่งตอมาได
พบบอปูนในปาจริงจึงถือเปนบารมีของพระองคกรณีนี้เชนเดียว  กับการปฏิสังขรณเจดียหลวงใหใหญขึ้นจนเปนสิ่งกอสรางที่สูง
ที่สุดในลานนาของพระเจาติโลกราชแหงเชียงใหมที่ทรงใชเปนการแสดงความชอบธรรมในการปกครองอีกประการหนึ่งดวย 

การอนุรักษเปนสวนหนึ่งของการทําใหสังคมสงบสุขดังนั้นพระเจาคหบดีสงฆมุงทําดี เพื่อไปพบพระศรีอาริย
เมตไตรยเขาใจเรื่องกรรมผลของบุญกรรมการทําบาปการเวียนวายตายเกิดและการหลุดพนนิพพานตามอธิบายในคัมภีรทาง
พระพุทธศาสนาเชนไตรภูมิพระรวงพระราชนิพนธของพระยาลิไทยแหงสุโขทัยที่ทรงรวบรวมเนื้อหามาจากคัมภีรตางๆหลาย
ฉบับการอนุรักษของไทยเนนทางดานบุญกริยาโดยถือวาเปนการทําเพื่อผลบุญในชาติหนาหรือเปนการอุทิศสวนกุศลการอนุรักษ
เปนการปองกันไมใหมีการลักลอบขุดหาสมบัติโดยมีกฎหมายคุมครองปองกันตั้งแตอดีต      เชน กฎหมายตราสามดวงในหมวด 
“พระไอยการลักขณโจร” ไดกลาวถึงบทลงโทษและการกระทําผิดอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนาหลายมาตราเชน “๔๙ มาตราหนึ่ง...
ถาโจรนั้นขุดลางพระพุทธรูปพระสถูป     (พระเจดียวิหาร) พระศรีมะหาโพทธิจับไดพิจารณาเปนสัจใหตัดนิ้วมือเสียใหทวนดวย
ลวดหนัง ๖๐ ที ถาโจรทําหลายครั้งหลายคราใหทะเลนสามวันใหผาอกเสีย”๖ 

 ดวยนิยามเชนนี้จึงเห็นไดวา  อาคารสมัยใหมไมใชโบราณสถาน  เพราะสรางขึ้นใน       สมัยปจจุบันนี้เอง  แมน้ํา
และภูเขาโดยทั่วไปก็ไมใชโบราณสถานเพราะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  ในขณะที่กลุมหลักหินหรือหินตั้งเปนโบราณสถาน  

                                                  

 ๕อุษณีย ธงไชย, พระราชพงศาวดารและพงศาวดาร : หลักฐานที่สรางขึ้นเพื่อสถาบันกษัตริย,       ในการอนุรักษและจัดการมรดก
วัฒนธรรม, รวบรวมโดย ผศ.ดร.วิฑูรย เหลียวรุงเรือง, หนา ๒๐. 
     ๖ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวงฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม ๑ – ๒, หนา ๒๐. 



๙๔๔ 

 

เพราะถูกสรางขึ้นโดยมนุษยสมัยโบราณ           ถ้ําที่พบรองรอยหลักฐานการอยูอาศัยของมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรจัดเปน
โบราณสถาน      เพราะแมจะเปนสถานที่ที่เกิดโดยธรรมชาติ  แตก็เปนสถานที่เกี่ยวพันกับกิจกรรมของมนุษยโบราณ๗ 

 ราชบัณฑิตยสภา  ไดวางแนวทางการสงวนรักษาของโบราณเบื้องตนไวในครั้งนั้น         เปน  ๓  ขั้นตอน  ไดแก 
  ขั้นที่  ๑  เรียกวา  ขั้นปองปราม  คือ  การดูแลควบคุมอยางจริงจัง  หามปรามมิใหผูใดบุกรุก  หรือรื้อทําลาย  หรือ
เคลื่อนยายของโบราณที่สําคัญอันควรสงวน 
  ขั้นที่  ๒  เรียกวา  ขั้นบําบัด  คือ  การลงมือจัดการถากถาง  ทําความสะอาดซอมแซมและค้ําจุนปองกันยืดอายุตอ
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  หรือหยุดยั้งมิใหชํารุดหักพังอีกตอไป 
  ขั้นที่  ๓  เรียกวา  ขั้นรักษา  คือ  การบูรณะ  หรือการปฏิสังขรณ  อันเปนขั้นตอนสุดทายที่ตองลงมือปฏิบัติ  
เพื่อใหโบราณสถาน  โบราณวัตถุที่มีสภาพชํารุดทรุดโทรมมาก                มีความแข็งแรงมั่นคงดังเดิม๘ 

 สรุปไดวา โบราณสถานก็ดี  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  เมื่อเราสงวนรักษาและซอมบูรณะไวดีแลวก็ไมควรปดหรือเก็บทิ้ง
ไวเฉยๆ  ควรจะตองหมั่นตรวจตราสภาพโดยทั่วไปใหคงดีอยูเสมอ  และที่สําคัญที่สุดคือตองนํามาใชงานใหเปนประโยชนจะเปน
ทางตรงทางออมจะมากหรือนอยก็ตาม  มิฉะนั้นก็คลายกับสูญเปลาไมคุมคา  อยางเชน  บางวัดมีของดีของงามก็ปดบังไมใหใคร
รู  หรือไมกลานําออกมาใชงาน  จริงอยูในบางกรณีอาจเกิดเปนดาบสองคม  อาจเกิดผลรายตามมาได  เรื่องนี้เห็นวา  ถาเรา
ดําเนินการอยางรัดกุมรอบคอบ  มีวิธีการที่ดีถูกตอง  ก็ไมนาจะมีปญหา  เชนวัดแหงหนึ่งมีพระพุทธรูปงดงามมาก  ทานเจา
อาวาสไมตองการใหใครเห็นใครดู  เพราะกลังจะไปเขาหูคนรายและมาลักขโมยจึงเก็บซอนไวในกุฏิอยางเรนลับ  จนไมมีใครรู
ขอเท็จจริงวา  ยังมีอยูจริง  ไมถูกสับเปลี่ยน  หรือของจริงองคเดิมหนาตาเปนอยางไร  เพราะคนรุนเกาที่เคยเห็นตายไป  ทําให
เกิดปญหาขึ้น       ในภายหลัง  เมื่อเกิดอัคคีภัย  เกิดโจรกรรมก็ยิ่งสับสนและไมเหลือหลักฐานอะไรเลย  เปนตน 
 
๓. ความหมายพุทธศิลป 
 พุทธศิลปในประเทศไทยเนื้อหาสวนใหญจะเปนเรื่องของศิลปะ  ที่เกี่ยวเนื่องกับ    พระพุทธศาสนาในถาวรวัตถุที่
สรางขึ้นมาเพื่อถวายเปนพุทธบูชาแดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และเพื่อเปนการดํารงรักษาไวซึ่งพระพุทธศาสนา งาน
ศิลปะที่สรางขึ้นเปนงานประณีตวิจิจรบรรจงงดงามจนจัดไดวาเปนศิลปวัฒนธรรมประจําชาติไทย 
 คําวา “พุทธศิลป” สามารถแยกออกไดเปน ๒ คํา คือ พุทธ+ศิลปะ 
 พุทธ คือ เรื่องรวมที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา และเปนคําที่ใชในความหมายถึง      องคพระสัมมาสัมพุทธเจา 
สวนคําวา “ศิลปะ” เปนเรื่องความงามความพึงพอใจในสิ่งที่มนุษยสรางสรรคขึ้น ดังนั้น ความหมายโดยรวมของคําวา พุทธศิลป 
คือ สิ่งที่มนุษยสรางสรรคขึ้นเพื่อเปนความงามเพื่อความพอใจที่แฝงไวดวยปรัชญาธรรมทางวัตถุเพื่อเปนพุทธบูชาเนื่องใน
พระพุทธศาสนา 
 งานพุทธศิลปกอใหเกิดผลอันเปนคุณคาทางจิตใจ ใหเกิดความเกษมเบิกบานกลั่นเปนความสุขสงบและรมเย็น จึง
กลาวไดวา งานพุทธศิลปเปนเสมือนสะพานบุญหรือเปนสื่อที่นอมนําความศรัทธาเลื่อมใส ในบวรพระพุทธศาสนา งานพุทธศิลป
ที่ปรากฏอยูทุกแขนง จึงเปนประจักษพยาน   แหงความเลื่อมใสนั้น  ๆของพุทธบริษัทตอ  ๆกันมาทุกยุค ทุกสมัยที่ไดปรากฏตอสายตามา
จนถึงปจจุบัน๙ 

 องคประกอบของความหมายของงานศิลปะ 

                                                  

 ๗สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการอนุรักษโบราณสถานสําหรับพระสงฆ, หนา ๘๗. 
   ๘สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือถวายความรูแด          พระสังฆาธิการ ป ๒๕๓๘ – 

๒๕๔๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสหธรรมิกจํากัด, ๒๕๔๐), หนา ๔๕.  
 ๙สวาง  เลิศฤทธิ์,  โบราณคดีแนวคิดและทฤษฎี,  ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร,  (กรุงเทพมหานคร  :  บริษัท โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส, 
๒๕๔๗),  หนา  ๑๒-๑๕.  



๙๔๕ 

 

๑. มนุษย 
  ๒. ความคิด สติปญญาของมนุษย 

  ๓. การกระทําของมนุษย 
  ๔. ความงามที่พึงพอใจ 
  ๕. ความนิยมชมชอบ 
 ดังนั้นจึงอาจจะยกตัวอยางไดเชน รังนกกระจาบไมใชงานศิลปะเพราะไมไดรังสรรคขึ้นมาดวยน้ํามือของมนุษย 
ระเบิดปรมาณู ไมใชงานศิลปะแตมีพิษในการทําลายลางมนุษยชาติดวยกันเอง 
 ในความหมายของพุทธศิลปพอที่ยกตัวอยางเพื่อที่จะมองใหเห็นภาพไดอยางเดนชัดดวยวิธีเปรียบเทียบดังเชนวา หิน
ธรรมดากอนหนึ่งวางกองอยูบนพื้น มีคนเดินขามไปขามมาอยูทุกเมื่อเช่ือวัน แตเมื่อวันใดวันหน่ึง มีชางประติมานําหินกอนนั้นมา
สลักเสลาเสกสรรปนแตงขึ้นเปนองคพระพุทธรูปที่มีความงดงามดวยสุนทรียะแหงความซาบซึ้งประทับใจ และศรัทธาในพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธองค พระพุทธรูปองคนั้นจึงมีคุณคาในความงดงามเชิงศิลปะที่ผนวกกับอุดมคติทางพุทธปรัชญา       
ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค ซึ่งควรคาเปนเลิศแกการเคารพบูชากราบไหว                      ของพุทธศาสนิกชน ให
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระปญญาธิคุณของ       องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงเปนที่มาที่
พุทธศาสนิกชนจะตองมีพระพุทธรูปซึ่งเปนรูปเคารพ               ในพระพุทธศาสนา เพื่อเปนการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ขององคพระพุทธศาสดาเจา ดังนั้นในเนื้อหินที่กราบไหวอยูนั้น จึงเปนศาสตรและศิลปที่ทะลุมิติออกจากวัตถุธรรมดา แตเปน
อุดมคติอันสูงสงแหงปญญาของการเคารพกราบไหว ที่หาใชการกราบไหวแคดินหินธรรมดาไม แตเพื่อเปนพุทธบูชา๑๐ 

 จากความหมายของพุทธศิลปะ ดังกลาวขางตน แมทานผูนิยามจะใหความหมายที่แตกตางกันในรายละเอียดและ
จุดเนน แตเมื่อสรุปจุดรวมพบวา ความเห็นเหลานั้นไดใหความหมาย           และความสําคัญของงานพุทธศิลปะ โดยสรุปได ๒ 
ประการ คือ 
 ๑. พุทธศิลปะ เปนงานศิลปะที่สรางขึ้นเพื่อรับใชพระพุทธศาสนาโดยตรงและกอใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธาตอ
พระพุทธศาสนา ตลอดจนนอมนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ (ระดับปุถุชน) จนเขาถึงจุดหมาย
ปลายทางคือหลุดพนจากความทุกข (ระดับอริยชน) 
 ๒. พุทธศิลปะเปนงานศิลปะประเภททัศนศิลป ประกอบดวย จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรมและอาจมีชื่อ
เรียกเฉพาะเจาะจงตามประเภทของการสรางสรรคงานศิลปะ ไดแก     พุทธศิลปจิตรกรรม พุทธศิลปะประติมากรรม พุทธ
ศิลปะสถาปตยกรรม เปนตน หรือบงบอกลักษณะเฉพาะของยุคสมัยในประเทศไทย ไดแก พุทธศิลปะสุโขทัย พุทธศิลปะ
รัตนโกสินทร เปนตน๑๑ 

 จุดกําเนิดของงานพุทธศิลปในพระพุทธศาสนา 
 พระอานนทเถระไดทูลถามพระพุทธเจากอนเสด็จดับขันธปรินิพพานวา จะใหจัดการ    พระสรีรังคารของพระองค
อยางไร พระพุทธองคทรงตรัสวาใหจัดการดังเชน พระศพของ              พระมหาจักพรรดิ์โดยทั่วไป คือใหประชุมเพลิงและ
บรรจุเถาธุลี พระอังคารไวในพระสถูป ที่ตั้ง         ณ ทางแพรงหรือทางหลักของการสัญจรไปมา ซึ่งในลักษณะนี้จอจะวินิจฉัยได
วา มีการสรางสถูปอยูในชวงพุทธกาลหรือกอนพุทธกาลอยูแลว จึงไดทรงแนะนําเชนนั้น๑๒ 

 ๑. จุดมุงหมายในการสรางงานพุทธศิลป 

                                                  

 ๑๐ดํารงวิชาการ,  รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี,  (กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพศักดิ์โสภาการพิมพ, ๒๕๔๙),  หนา  ๙๗. 
   ๑๑สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือถวายความรูแด        พระสังฆาธิการ ป ๒๕๓๘ – 

๒๕๔๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสหธรรมิกจํากัด, ๒๕๔๐), หนา ๘๗.  
 ๑๒ดํารงวิชาการ,  รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี,  (กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพศักดิ์โสภาการพิมพ, ๒๕๔๙),  หนา  ๔๓. 



๙๔๖ 

 

 สังคมไทยแตเดิมมานั้นมีพระพุทธศาสนา เปนแหลงความรูและศูนยรวมจิตใจที่เชื่อมโยงความสัมพันธของชนทุก
ระดับชั้นในสังคมไทย ใหมีวิถีชีวิตที่สอดคลองและดําเนินไปอยางสงบสุข    โดยมีพระสงฆเปนแกนนําในการสืบทอดและเผยแพร
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา มีพุทธสถาน วัด เปนศูนยกลางการประกอบพิธีกรรม และมีพุทธศิลปะเปนเครื่องมือ หรือ
อุปกรณสําคัญ             ในการเผยแพรคติความเช่ือทางศาสนาไปสูประชาชน 
 จุดมุงหมายในการสรางงานพุทธศิลปะ ก็เพื่อสงเสริมเผยแพรและการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาโดยตรง เปนสิ่งที่
ชวยโนมนาวจิตใจของพุทธศาสนิกชนใหเกิดความศรัทธาปสาทะ หรือความเชื่อมั่นอันจะเปนบอเกิดของฉันทะความฝกใฝที่จะรู 
แลวเกิดความวิริยะพากเพียร อุตสาหะในการอบรม กาย วาจา และใจ สงผลใหเกิดปญญาปรีชาหยั่งรูเหตุผล และวิมุตติความ
หลุดพนในที่สุด ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
 ๒. จุดกําเนิดและที่มาของงานพุทธศิลปในทางพระพุทธศาสนา 
 จุดกําเนิดของพุทธศิลปะนั้น ถือไดวาเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธองคเสด็จดับ                  ขันธปรินิพพานแลว โดย
เริ่มจากการสรางพระสถูปเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเปนที่สักการบูชาของพุทธบริษัทผูมาจากทิศทั้งปวง จึงเกิดเปน 
พระธาตุเจดีย ตอมาเมื่อพุทธบริษัทตองการใกลชิดพระพุทธองคโดยจาริกไปยังสังเวชนียสถานทั้ง ๔ เพื่อนอมรําลึกถึงพระองค
จึงเกิดเปน บริโภคเจดีย และเมื่อพุทธบริษัทอยูหางไกลพระธาตุเจดียและบริโภคเจดีย จะไปทําการสักการบูชาไดยาก   จึงสราง
เจดียสถานเปนที่บูชาขึ้นบาง และเขียนพระธรรมลงเปนตัวอักษรประดิษฐานไวเปนที่บูชา     จึงเกิดเปนธรรมเจดีย ตอมาได
สรางเจดียอื่นๆ ขึ้นมีเจตนาอุทิศตอพระพุทธเจา อันไดแกพระพุทธรูปเปนตน จึงเกิดเปน อุเทสิกเจดีย ซึ่งเคารพบูชาทั้ง ๔ รวม
เรียกวา พุทธเจดียอันเปนมูลเหตุแหงเจดีย 
 สิ่งเคารพบูชาดังกลาวขางตน อาจกลาวไดวาเปนจุดเริ่มตนของการสรางงานพุทธศิลป   โดยเกิดจากความเคารพ
ศรัทธาตอพระพุทธองค และไดพัฒนาความศรัทธาเหลานั้นจากนามรูปสูรูปธรรม ในรูปของอาคารสถานที่ (สถาปตยกรรม) 
สัญลักษณแหงสื่อแสดงความเคารพ (ประติมากรรม) และการเลาเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาในแงมุมตางๆ (ประติมากรรมหรือ
จิตรกรรม) ซึ่งแฝงไวดวยหลักธรรมทางศาสนาทั้งสิ้น 
 ๓.  ความสําคัญของของศาสนาในการเปนสิ่งโอบอุมงานศิลปะ 
 ในอดีตการเผยแพรทางศาสนาไดใชงานทางศิลปะเปนสื่อกลางมาโดยตลอด ศิลปะที่ใชมีทั้งที่เปนจิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปตยกรรม ตลอดจนงานประณีตศิลป และภาพเขียนในโบสถ วิหาร อธิบายเรื่องนรกสวรรค ประวัติของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา สถูป เจดีย พระพุทธรูปตางๆ       ชวยใหผูคนมีศรัทธาในพระพุทธศาสดา ไดนอมรําลึกบูชาพระกรุณาธิคุณ
ขององคสมเด็จ              พระสัมมาสัมพุทธเจา วัดในพระพุทธศาสนาจึงเปนศูนยกลางการรวมผูคน และกิจกรรมทางศาสนา 
ทางศิลปวิทยาและศิลปกรรมทุกชนิด ที่สําคัญที่สุด วัดในพระพุทธศาสนาโดยทั่วๆ ไป จึงเปรียบไดวาเปนพิพิธภัณฑศิลปะของ
ชาติ 
 จะเห็นไดวาศาสนามีสวนสําคัญอยางยิ่งในการกอใหเกิดศิลปะ และศิลปะที่ยิ่งใหญประณีตและงดงามตระการตาใน
สมัยโบราณนั้น ลวนแตเปนศิลปทางศาสนาเกือบทั้งสิ้น ดังนั้นการจะศึกษาในเรื่องของศิลปะในอดีตใหเขาใจอยางแจมแจง จึง
จําเปนจะตองศึกษาเรื่องราวในพระพุทธศาสนานั้นดวย เชน ถามีความรูในเรื่องพุทธประวัติชาดกหรือธรรมบทอยูบาง ก็จะดู
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง        ในโบสถวิหารไดอยางมีอรรถรส ซาบซึ้งประทับใจ 
 การสรางสรรคงานพุทธศิลปใหประสบความสําเร็จไดนั้น ผูสรางงาน ชาง ศิลปน สถาปนิก นับไดวามีบทบาทสําคัญ
ในการพัฒนางานพุทธศิลปใหกาวหนาและมีคุณภาพ เพราะผูสรางงานจะตองมีศรัทธาในพระศาสนาเปนเบื้องตนอยูในจิตใจ 
นอกจากนั้นผูสรางตองมีความเชี่ยวชาญในงานศิลปะประเภทนั้นๆ  จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม ตลอดจนความ
เขาใจในหลักและปรัชญา    ทางศาสนา จึงจะสามารถสรางสรรคผลงานของตนใหยิ่งใหญและมีคุณคามากที่สุดเทาที่จะทําได 
คุณสมบัติเหลานี้แตกตางไปจากผูสรางงานศิลปะสมัยใหม ที่สรางงานศิลปะเพื่อสอนงตอบความ    นึกคิดของตนเองเปนหลัก 
แตผูสรางงานพุทธศิลปนั้นมุงไปที่ การเกิดผลกับผูเสพซึ่งเปนศาสนิกชนเปนสําคัญ ดวยเหตุนี้การสรางงานพุทธศิลปจึงมิใชของ



๙๔๗ 

 

งายที่จะสรางกันขึ้นมาไดโดยงาย ซึ่งจะตองพึ่งพาเหตุปจจัยและองคประกอบมากมาย โดยนําอดีตมารับใชปจจุบัน ดังที่ไดกลาว
มาแลว            ในขางตน๑๓ 

เนื่องจากงานทางศิลปะมีการติดตอและมีการถายทอดอารยธรรมใหแกกัน โดยเฉพาะ     อยางยิ่งจากประเทศที่มีอารย
ธรรมเจริญรุงเรืองมากอน เชน ประเทศอินเดีย ถือไดวาเปนตนกําเนิดของอารยธรรมหลากหลายแขนง รวมทั้งดานการศาสนา
หลายอยาง และศิลปะอินเดียจะมีความ    โดดเดนและมุงเนนไปในแนวทางพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ จากการศึกษา
ประวัติศาสตรศิลป  ที่มีใหศึกษาอยางมากมายของอินเดีย ทําใหสืบเนื่องมาถึงการเรียนรูประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทยดวย 
 
๔. ปรัชญาในงานพุทธศิลป 
 ๑. ความหมายของปรัชญาในงานพุทธศิลป๑๔ 
    ปรัชญา คืออะไร ปรัชญาคือความรู ความฉลาดโดยเฉพาะความรูในการดําเนินชีวิต    อยาง มีความสุขหรือมีความ
ทุกขนอยที่สุด ปรัชญาเปนคําในภาษาสันสกฤตซึ่งมีความหมายตรงกับ    คําวาปญญาในภาษาบาลี 
 ศิลปะ คืออะไร ศิลปะคืองานที่มนุษยสรางสรรคขึ้นมาเพื่อความงามเพื่อความบันเทิงเริงรมยทั้งในรูปของนามธรรม
และรูปธรรม 
 ๒. ประเภทของปรัชญาในงานพุทธศิลป 
 พระพุทธรูปลักษณะเดนของพระพุทธรูปและความหมายในเชิงปรัชญา 
 หูยาน พระพุทธรูปทุกยุคทุกสมัยก็จะทําในรูปหูยานทั้งนั้น ไมเฉพาะพุทธรูปในสมัยสุโขทัยหรือพระพุทธรูปใน
เมืองไทยหรือในนิกายเถรวาท ในนิกายมหายานพระพุทธรูปก็ทําหูยานเหมือนกัน ดังนั้นหูยานของพระพุทธรูปจึงไมไดมี
ความหมายวาอายุยืนเหมือนที่ชาวบานทั่วไปเขาใจกันเปนแน ในเชิงปรัชญา หูยาน หมายถึง หลักคําสอนในเรื่องความเชื่อวา 
อยาเชื่องาย อยาหูเบา จงหูหนัก     อันมีบัญญัติไวในหลักคําสอนที่มีชื่อวา กาลามสูตร ๑๐ หรือเรียกอีกชื่อวา หลักความเชื่อ 
๑๐           ที่พระพุทธองคตรัสไวสําหรับใหทุกคน มีความเชื่อในเหตุและผลของตนเอง ในเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นวาสิ่งที่มีผูนํามา
กลาวหรือสั่งสอนนั้น ตนควรเชื่อถือเพียงไรหรือไม 
 เปลวไฟเหนือเศียรพระพุทธรูป หมายถึง โลกุตรธรรม แทนแสงสวางแหงชีวิต หลักธรรมสอนใหเราอยูเหนือโลกได
อยางที่เปนจริงอยางถูกตอง เมื่อเราเขาใจโลกแหงความเปนจริงตามที่มันเปนจริงไมเปนมายาและปฏิบัติตอโลกไปตามความเปน
จริงไมยึดมั่นถือมั่น เราก็จะบรรลุธรรมได       ที่เราเรียกวาตรัสรู รูแจงเห็นจริง เราก็จะอยูในโลกนี้อยางไมมีทุกข หลักธรรมที่
พระพุทธองคตรัสรูแลวนํามาสอนเราจึงเหมือนพระพุทธองคนําแสงสวางมาใหเรา เปนแสงสวางแหงชีวิต ทําใหเรามองเห็น
ปญหาชีวิตไดอยางถูกตอง แลวเราก็จะมีปญญาแกปญหาชีวิตไดอยางถูกตอง นี้คือความหมายของเปลวไฟเหนือเศียร
พระพุทธรูป 
 หมจีวรบางใส เหมือนไมมีจีวร ความหมายทางปรัชญา หมายถึง รางกายเรานี้ไมมีอะไรมีแตความวาง ไมมีอะไรนา
ยึดมั่นถือมั่น สามารถมองเห็นทะลุปรุโปรง ประดุจเหมือนไมมีอะไรมาหอหุม เราสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอยางไดในกายนี้วา 
เปนตนเหตุแหงทุกข ถาเราไมมีปญญาเราก็จะมีทุกขที่มีกายนี้ แตถาเรามีปญญาทราบสาเหตุที่มาแหงทุกขและดับทุกขเสียได 
กายนี้ก็ไมไดนํามาซึ่ง     ความทุกขแตเปนอุปกรณนําไปสูนิพพานไดเชนเดียวกัน 
 ประทับนั่งหรือยืนอยูบนอาสนะเปนรูปบัวบาน แทนความหมายถึงความเปนผูฉลาด    เปนผูถึงพรอมตอการตรัสรู 
พรอมที่จะเรียนรู พรอมที่จะรับแสงสวางความเปนผูมีปญญา 
 ดอกบัวเปนดอกไม สัญลักษณของศาสนาพุทธมีอยู ๒ ความหมาย คือ 
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 ความบริสุทธิ์ โดยธรรมชาติเปนพืชน้ําเกิดในโคลนตมใตน้ํา แตก็สามารถเติบโตผาน   ความสกปรกของโคลนตนโผล
พนน้ํามาอวดความสวยงามแกโลกไดโดยไมมีความสกปรกของโคลนตมอันเปนแหลงกําเนิดติดมาดวยมาแตนอย ประดุจเสมือน
คนเราแมจะเกิดในแหลงที่มีวัฒนธรรมไมดี เกิดในสิ่งแวดลอมที่ไมดี แตถาบุคคลนั้นมีจิตใจเปนคนดีแลว ความเปนคนดีนั้นจะ
รักษาความดีในตัวมันเองจะไมแปดเปอนความสกปรกโสโครกของสังคมรอบขาง บุคคลนั้นจะรักษาความเปนคนไวไดเสมอ  
  ความมีปญญา ดอกบัวเปนดอกไมเมืองรอนชนิดเดียวที่เมื่อตนไดผลิดอกแลวก็จะผลิตผลออกมาพรอมกันในทันที 
เมื่อเราเห็นดอกบัวตูมที่ผูคนนํามาถวายพระแลวลองแงมดอกดูขางในเรา    จะเห็นฝกบังเล็กๆ อยูขางในดอกบัวตูมนั้น 
เปรียบเสมือนคนเรา เมื่อเกิดมาก็มีสมอง มีปญญาเกิด     มาทันที แตรอวันเติบใหญมีพัฒนาการทางสมองจนมีสติปญญาเต็มที่
ไวแกปญหาใหแกชีวิต            ดังนั้น ดอกบัวจึงใหความหมายในเชิงปรัชญาวา ความเปนผูมีปญญา๑๕ 
 ๓. วัตถุสิ่งของ 
 ถึงแมวาหลักคําสอนของพระพุทธเจาจะไดจารึกลงไปในหนังสือที่เรียกวาพระไตรปฎกแลวก็ตาม แตก็ยังไมเพียงพอ
ตอการสั่งสอนเตือนใจคนทั้งหลาย ใหระลึกจดจําคําสั่งสอนของพระพุทธองคไดตลอดเวลา จึงไดมีการสรางคิดประดิษฐสิ่งของ
ตางๆ เพื่อใหศาสนิกชนไดพบเห็นสิ่งที่จะเตือนตนไดตลอดเวลา พบเห็นไดงายเสมอ หรือเขาใจไดทันทีที่เห็น ซึ่งบางอยางก็เขาใจ
ไดเลย แตบางอยางก็ตองศึกษาตีความบางถึงจะเขาใจ เชน 
 ธงธรรมจักร เมื่อเราไปวัดในยามเทศกาลงานบุญตางๆ ของชุมชน หรืองานเทศกาลระดับชาติ เราจะพบเห็นอยูเสมอ
วามีการประดับประดาธงทิวปลิวไสวอยางสวยงามไปตามทองถนนในหมูบาน ยานชุมชนที่ใกลเคียงกับวัดนั้น ไปจนถึงตัววัด ธงที่
นํามาประดับนั้นมีอยู ๒ ชนิด            คือ ธงชาติ ซึ่งมี ๓ สี ๕ ริ้วหรือชั้น แทนราชอาณาจักร สวนอีกธงคือธงธรรมจักรแทน 
ศาสนจักร           ซึ่งมีลักษณะดังนี้ ผืนสี่เหลี่ยมสีเหลืองหรือสีทอง และมีรูปวงกลมอยูตรงกลาง ในวงกลมที่มีซี่ลออยู    ๘ ซี่ 
อันมีอยูตรงกลางในผืนธงนั่นเอง 
 ระฆัง เมื่อเราไปทําบุญที่วัดหลังจากเสร็จพิธีกรรมบูชาดวยดอกไม ธูป เทียน แลวก็มักจะมีการตีระฆังดวย แตสวน
ใหญไมเขาใจถึงความหมายของการตีระฆังอยางถูกตอง สวนใหญจะเขาใจกันวา บุญกุศลที่ทําในวันน้ันจะสงผลไปถึงสวรรค หรือ
บอกใหเทวดาหรือใครตอใครรับรูถึงการทําความดีของตนเอง เพราะการตีระฆังนั้นเสียงของระฆังจะดังไดยินไปทุกทิศ แตการที่
เสียงจากระฆังไดยินไปในทุกทิศนี้ ในทางปรัชญา ตองการใหหมายถึงหลักคําสอนของพระพุทธเจาที่เปนความจริง ที่เปน     สัจ
ธรรม ที่สอนเกี่ยวกับนิพพาน หรือสูญญตา หรือความวาง สอนไมใหยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดวาเปน   ตัวเราวาเปนของเรานี้ เผยแผ
ไปทุกทิศทุกทางดังเสียงของระฆังเพราะระฆังทรงกลมแทนความหมาย ของพระนิพพานหรือความวาง แตนิพพานหรือความวาง
นี้จับตองไมได ยึดมั่นถือมั่นไมได ประดุจเสียงของระฆัง เราไดยินแตเราจับตองไมได ยึดถือเอาเสียงระฆังก็ไมไดเพียงแตไดยิน
และเขาใจ 
 กระดิ่ง กระดิ่ง คือ ระฆังขนาดเล็กที่แขวนประดับตามขอบหลังคาของอาคาร เมื่อมีลมพัดมาจะไดยินเสียงกระดิ่ง สิ่ง
ที่ลมมากระทบทําใหเกิดเสียงก็คือ สวนที่หอยลงมาจากสวนตรงกลาง    ของกระดิ่งซึ่งทําเปนรูปใบโพธิ์ ตนโพธิ์เปนตนไมที่
สําคัญในศาสนาพุทธ ที่ชาวพุทธถือกันวาเปนตนไมศักดิ์สิทธิ์ เปนสัญลักษณแหงการตรัสรูของพระพุทธเจา เปนตนไมที่ใหรมเงา
แกพระพุทธเจา ที่เรียกกันติดปากวาเปนรมโพธิ์รมไทร การสรางอาคารเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป แลวแขวนกระดิ่งที่มี   รูป
ใบโพธิ์ จึงเปรียบเสมือนพระพุทธเจาประทับนั่งอยูใตตนโพธิ์ หลังคาอาคารเปนรมโพธิ์ใหพระพุทธเจา ผูอยูใตหลังคาน้ันก็เหมือน
อยูใตรมโพธิ์ของพระพุทธศาสนา 
 ธรรมจักร วงกลมธรรมจักร หรือวงลอธรรมจักรนี้เราจะพบเห็นไดทั้งศาสนาพุทธนิกาย  เถรวาทและนิกายมหายาน 
ซึ่งความหมายของวงกลมก็คือเลขศูนย แทนความหมายของสูญญตา     คือความวาง คือนิพพาน ซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของ
ศาสนาพุทธ ซึ่งบางครั้งเราจะพบเห็นงานศิลปะของการสรางธรรมจักรในรูปเดี่ยวๆ คือวงลอธรรมจักรอยางเดียวประดิษฐานไว

                                                  

     ๑๕สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, ม.ล., เอกสารการบรรยายประกอบวิชา ๑๐๔๓๐๐ การอนุรักษศิลปกรรมภาคการศึกษาที่  ๑ ป
การศึกษา ๒๕๔๒ สาขาวิชาศิลปะไทยคณะวิจิตรศิลป, (มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๒),  หนา ๕๙. 



๙๔๙ 

 

ในวัด                เหมือนองคพระพุทธรูปหรือสรางประดับไวเปนสวนหนึ่งของอาคารสถานที่ แลวใสซี่ในวงลอ แตอาจไมเทากัน 
บางแหงอาจทําเปน ๘ ซี่ บางแหงอาจเปน ๓๒ หรือ ๓๗ แลวแตยุคสมัย แตอยางไร          ก็ตาม ตัวเลขที่ทําเปนความหมาย
หลักของธรรมจักร เชน เลข ๘ คือหมายถึง มรรคมีองคแปด       หรือทางสายกลางอันนําไปสูนิพพาน เลข ๓๗ หมายถึง โพธิ
ปกขิยธรรม ๓๗ประการ อันเปนธรรมะสูงสุดแหงความรูแจง ธรรมะที่เปนเครื่องมือฆากิเลส ฆาความทุกข๑๖ 

 
๕. สาเหตุที่ทําใหพุทธศิลปชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหาย 

 กรมศิลปากร อธิบายสาเหตุการชํารุดเสื่อมสภาพของโบราณสถานวามีหลายสาเหตุ     และหลายกระบวนการ ซึ่งจะ
เกิดขึ้นพรอม ๆ กัน และมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันจนไมสามารถแยกออกจากกันไดโดยเด็ดขาด สาเหตุที่คาดวาทําให
โบราณสถานเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพแบงออกเปน       ๒ ประเภทใหญ ๆ ดังนี ้

 ๑.  สาเหตุภายใน หมายถึง กระบวนการเสื่อมสภาพของโบราณสถานซึ่งเกิดจากสาเหตุภายในตัวโบราณสถานเอง 
ไดแก ชนิดและคุณสมบัติของวัตถุที่เปนรากฐานของโบราณสถาน      สถานที่ตั้ง ลักษณะโครงสราง และน้ําหนักของ
โบราณสถาน การคํานวณและการออกแบบโครงสราง        ไมถูกตอง ความผิดพลาดทางดานเทคนิคการกอสราง เปนตน 

 ๒. สาเหตุภายนอก หมายถึง กระบวนการเสื่อมสภาพของโบราณสถานที่เกิดขึ้น           จากการกระทําของ
สิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ          เคมี ชีววิทยาและจุลชีววิทยา สาเหตุเหลานี้อาจ
แบงออกไดเปน ๒ กลุม ดังนี ้

๒.๑ สาเหตุจากมนุษย มนุษยเปนศัตรูที่กอใหเกิดการชํารุดเสียหายตอโบราณสถานโบราณวัตถุ และเกิดขึ้นใน
ลักษณะตาง ๆ กัน เชน เก็บรักษาไมถูกตอง การเคลื่อนยาย การจับถือ   หรือจับตอง โดยขาดความระมัดระวัง และการ
รูเทาไมถึงการณหรือแมกระทั้งการลักลอบขุดทําลายเพื่อหาวัตถุมีคา การจงใจทําลาย ทําใหโบราณสถาน โบราณวัตถุเหลานั้น
แตกหักเสียหายกรอนลงได        อีกประการที่นาคํานึงถึง คือ การพัฒนาบานเมือง ไดแก การสรางความเจริญ ตัดถนนหนทาง        
การขยายพื้นที่ทําการเกษตร การกอสราง สถานที่ราชการ ที่พักอาศัย ฯลฯ มีสวนที่เปนภัย             ตอโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ เชน การตัดถนนผานไปใกลโบราณสถานกอใหเกิดความสั่นสะเทือน        ทําใหโบราณสถานแตกราวหรือทรุด
เสียหายได 

       ๒.๒ สาเหตุจากธรรมชาต ิ
          ก. ความชื้นและอุณหภูมิของอากาศ มีผลตอโบราณสถาน โบราณวัตถุ ชนิดตางๆ           ในลักษณะที่

แตกตาง เชน วัตถุจําพวกอินทรียวัตถุ จะประกอบดวยเซลสที่มีคุณสมบัติดูดน้ําและความชื้นไดดี  เมื่อมีความชื้นสูง  เซลสใน
วัตถุจะดูดความชื้นเขาไป  ทําใหเกิดการพองตัว                แตเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ความช้ืนลดลง อากาศรอน น้ําที่ถูกดูดเขาไป
จะระเหยออกมา ทําใหเซลสหดตัว        ถาการเปลี่ยนแปลงเชนนี้เปนไปโดยเร็ว มีมากขึ้นและติดตอกันเปนระยะเวลานาน จะ
ทําใหวัตถุนั้นชํารุด เชน เสียรูปทรงไป แตกราวหรือบิดเบี้ยว เปนตน อีกประการหนึ่ง การที่ความชื้นถูกสะสมอยูบนวัตถุเปน
เวลานานจะกอใหเกิดเชื้อเห็ดรา สาหราย ตะไครน้ําบนวัตถุได พวกเชื้อราจะดูดความชื้นจึงทําใหเนื้อวัตถุขาดความแข็งแรง 
เปอยหรือขาดไดงาย หรือเกิดรอยเปอนบนวัตถุ ซึ่งยากจะแกไข ใหดีไดเหมือนเดิม 

        ข. ความไมบริสุทธิ์ของบรรยากาศ โดยปกติอากาศมักจะมีแกสเสียปะปนอยูมากพวกนี้มักจะเปนกรดแกส 
โดยเฉพาะบริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรม หรือในเมืองที่มีการจราจรแออัด      ของเสียเหลานี้ไดแก พวกคารบอนไดออกไซด 
ซัลเฟอรไดออกไซด ไอของกํามะถัน เขมาควันไฟ    ควันดําตาง ๆ แกสเหลานี้มีสภาพเปนกรดกํามะถัน และกรดคารบอนิกซึ่ง
ทําลายเซลสของวัตถุใหเกิดชํารุดเสียหายไป๑๗ 

                                                  

                ๑๖สมชาติ  จึงสิริอารักษ. แนวคิดในการอนุรักษโบราณสถานในศตวรรษที่ ๑๙ ของอังกฤษ. กรุงเทพมหานคร : คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗.หนา ๔๗. 
                ๑๗ Malalasekera, G.P. Dictionary of Pali Proper Names. Vols. l, ll, London : Pali  Text,  Socicty, 1974. 



๙๕๐ 

 

        ค. แสงสวาง ไมวาจะเปนแสงธรรมชาติ หรือแสงประดิษฐจะมีแสงอุลตราไวโอเลตอยูดวย ซึ่งจะทําลายเนื้อวัตถุ
ประเภทอินทรียไดมาก เชนทําใหสีซีด เนื้อวัตถุเปราะ กรอบขาดงาย ขาดความเหนียวเกิดการหดตัว ขยายตัว ทําใหรูปทรงบิด
เบี้ยวเสียลักษณะเดิมไป การชํารุดเสียหายจากแสงสวางที่เกิดกับวัตถุนั้นจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับชนิดของแสง ระยะเวลาที่ถูก
แสงปริมาณ   ของแสงลักษณะของการตกกระทบของแสงและประเภทของวัตถุดวย 

       ง. เนื่องจากจุลชีวะ เชน พวกเห็ด รา สาหราย ตะไครน้ํา แบคทีเรียตางๆ พวกนี้เกิดไดดีในที่ที่ความชื้นสูง คือ มี
ความช้ืนสัมพัทธตั้งแต ๗๐ เปอรเซ็นต ขึ้นไป และอุณหภูมิที่คอนขาง อบอุนมากกวา ประมาณ ๒๐-๒๕ องศาเซลเซียส เมื่อพวก
จุลชีวะนี้มีคุณสมบัติในการดูดความชื้นไดดี เมื่อมีความชื้นสะสมไวมากจะกอใหเกิดการชํารุดกับวัตถุได ดังนั้นจึงจําเปนตอง
ควบคุมสิ่งแวดลอม ควบคุมความชื้นของบรรยากาศใหพอเหมาะ ใหมีความชื้นสัมพัทธ ในระหวาง๖๐-๖๕ เปอรเซ็นต    โดยการ
ทําใหอากาศถายเทไดสะดวกก็จะเปนการตัดปญหาความชื้นออกไปได 

      จ. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เกิดขึ้นเปนครั้งคราวแตเกิดความเสียหายอยางรุนแรงได         เชน แผนดินไหว วาต
ภัย อุทกภัย อัคคีภัย ฟาผา เปนตน   

 การเสื่อมโทรมของแหลงโบราณสถาน เมื่อสังคมไทยยอมรับวัฒนธรรมใหมเขามายอมเกิดลักษณะที่เรียกวา “การสูญ
หายทางวัฒนธรรม” คือการเกิดวัฒนธรรมใหม เขามาทดแทนที่ของเกา ดังนั้นในปจจุบันการดัดแปลงรื้อถอน หรือทําลาย
โบราณสถาน เกิดขึ้นเนื่องจากคานิยมของสังคม      ที่มีการรับอิทธิพลของอารยธรรมตางถิ่นเขามามีบทบาทตอการเปลี่ยนแปลง
รสนิยม                        ในเรื่องรูปแบบเดิม (ของเกา)  ที่สังคมปจจุบันคิดวาลาสมัย ทําใหเกิดการสรางสิ่งแวดลอมใหมที่
กอใหเกิดความขัดแยงทางดานภูมิทัศน เปนการทําลายแหลงโบราณสถานใหเสื่อมคุณคาในที่สุด๑๘ 
 
๖. ประโยชนของการอนุรักษพุทธศิลป 

 พุทธศิลปซึ่งไดมีการสรางขึ้นมาในสมัยตางๆ กันนั้น เปนสิ่งที่มีความสําคัญบอก         ความเปนมาและการ
วิวัฒนาการทางศิลปะของชาติผูสรางหรือผูที่ใหสรางขึ้นมา เปนผูที่มีความศรัทธาสรางขึ้น โดยหวังจะใหเปนที่เคารพสักการะของ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป ใหเปนการสืบอายุพระพุทธศาสนาใหยืนยงอยู ไมไดสรางขึ้นเพื่อเปนสมบัติสวนตน ดังนั้นการสรางจึงทํา
ดวย          ความประณีต เปนการแสดงงานฝมือของชางทุกประเภท แสดงผลงานตามแบบอยางทางศิลปะที่นิยมกันอยูในเวลา
นั้น ใชเทคนิคและวิธีการที่ไดรับความรูความสามารถทางดานวิวัฒนาการของ       วิชาการดานตางๆ อยางหาคุณคามิได ดังนั้น
พุทธศิลปจึงมีประโยชนดังนี ้

๑. ประโยชนในดานวิชาการ งานพุทธศิลปใหประโยชนในดานวิชาการมากมาย      ไมวาจะเปนโบราณคดี 
ประวัติศาสตร ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรศิลป 

๒. ประโยชนในการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในการกอสราง การเลือกใชวัสดุ      ในการกอสรางเทคนิคตาง 
ๆ การเลือกทําเลที่ตั้ง การทํารากฐานกอนการกอสราง เปนตน 

๓. ประโยชนในทางเศรษฐกิจการทองเที่ยว โบราณสถานตาง ๆ สวนมาก             จะเปนจุดสนใจของ
นักทองเที่ยว 

๔. เปนแหลงพักผอนหยอนใจ 
๕.  ทําใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจ เกิดการหวงแหนในการที่จะชวยบํารุงรักษา 
๖. ดํารงไวซึ่งเอกลักษณของคนในชาติ๑๙ 

                                                  

 ๑๘อเนก  สีหามาตย,  บทบาทการอนุรักษโบราณสถานของกรมศิลปากร, วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต,  (บัณทิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๕),  หนา ๕๘ -  ๖๓. 
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๗. บทสรุป 

 การอนุรักษการจัดการพุทธศิลปจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับมนุษยเพราะเทากับเปนอาหารทางใจ มนุษยทุกเผาพันธุลวน
สรางศิลปะขึ้นสนองความตองการของตนเองทั้งสิ้น มนุษยสรางศิลปะเพื่อสนองความจําเปน ๓ ประการ คือ  
 ๑. ความจําเปนทางกาย เพื่อประโยชนใชสอย อํานวยความสะดวกใหกับรางกาย         การสรางสรรคเพื่อความ
จําเปนทางกาย คือการสรางสรรคสิ่งตางๆ เพื่อประโยชนใชสอย อํานวย ความสะดวกสบายใหกับรางกาย เชน เครื่องนุงหม 
สรางเครื่องมือในการหาอาหาร ประกอบอาหาร สรางที่อยูอาศัยเปนตน มนุษยรูจักการสรางการปรับเปลี่ยนใหดีขึ้นตามลําดับ
พรอมทั้งแฝงศิลปะไว   ในเครื่องอุปโภค บริโภค การสรางสรรคตอบสนองความจําเปนในการใชสอยนี้เปนตนกําเนิด         ของ
งานประยุกตศิลป 
 ๒. ความจําเปนทางจิตใจ เพื่อความเพลิดเพลินพอใจ จรรโลงจิตใจใหผอนคลายเบาสบาย คือการประดิษฐสรางสรรค
สิ่งตางๆ ใหมีความสวยงาม ความไพเราะ มีระเบียบประสานกลมกลืน   เปนการตอบสนองความพอใจอันเปนธรรมชาติอยาง
ตอเนื่องของมนุษย เชน การตกแตงรางกาย ตกแตงบานเรือนที่อยูอาศัยเครื่องใชไมสอย หรือเปนการประทับความตรึงใจใน
ความงามอันสุนทรี   ลงในงานภาพเขียน งานปน จนถึงความซาบซึ้งประทับใจในรสวรรณคดี ความไพเราสวยงาม           ใน
งานดุริยาคศิลปและนาฏศิลป งานที่ตอบสนองความยินดีความรูสึกทางใจนี้ เปนตนกําเนิด        ของงานทางวิจิตรศิลป  
 ๓. ความจําเปนทางการเชื่อถือในลัทธิศาสนา คือการสรางสรรคสิ่งตางๆ ขึ้นเพื่อเปน   เครื่องยึดเหนี่ยวของจิตใจ 
มนุษยตองการสิ่งยึดเหนี่ยวยึดถือหรือสิ่งแวดลมทางวิญญาณอีกดวย    เพราะมนุษยมีความกลัวเปนธรรมชาติ จึงเปนที่มาของ
ลัทธิความเช่ือถือหรือศาสนาเกิดขึ้นอยางมากมาย มนุษยเช่ือวามีสิ่งลี้ลับคอยบันดาลภัยธรรมชาติ จึงตองคอยเอาอกเอาใจเคารพ
นบนอบ       ในสิ่งลี้ลับ ดวยการปฏิบัติพิธีกรรมและสรางรูปเคารพ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นบูชา แลวลัทธิความเชื่อตางๆ นี้ก็
วิวัฒนาการมาเปนศาสนา เกิดการกอสรางสิ่งตางๆ ขึ้นเพื่อเปนการกอศรัทธาย้ําคําสอน     ใหเดนชัดขึ้น ความผูกพันในศาสนา
อยางแนนแฟน ทําใหคนเราหันมาสรางศิลปะทางความเชื่อ      มากยิ่งขึ้นและประณีตบรรจงกวาศิลปะแขนงอื่นๆ อันเปนที่มา
ของงานศิลปะทางศาสนา๒๐ 
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บทคัดยอ 

ในยุคโลกาภิวัฒน มนุษยชาติทุกวันนี้สื่อสารกันดวยภาษาอังกฤษ ไมวาจะเปนการติดตอสื่อสารกันโดยตรง การใช
อินเตอรเน็ต การดูทีวี การดูภาพยนตร การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งการเรียนรูภาษาตางประเทศยอมไดเปรียบและชวย
พัฒนาประเทศในดานการแขงขันในระบบเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษยมากขึ้น ประเทศไทยในยุคปจจุบันกําลังกาวเขาสูยุค
ไทยแลนด ๔.๐ ซึ่งเปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล บน
วิสัยทัศนที่วา “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  ดังนั้นการศึกษาจึงตองเรงดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูใหกับเด็กไทยไดเขากาวสู 
Thailand ๔.๐ อยางเปนรูปธรรมในหลายดาน เชน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เปนหัวใจสําคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ 
ทั้งเพื่อการติดตอสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู การประสานความรวมมือ และการคาขาย ภาษาอังกฤษจึงกลายเปนกุญแจ
สําคัญของการพัฒนาประเทศ โดยผานกระบวนการการพัฒนาการศึกษาภาษาอังกฤษ  อันประกอบดวย  ๑ แรงจูงใจ (More 

Motivation) ๒ เจตคติ (Positive Attitude) ๓ แบบการเรียนรู (Your Learning Style)  ๔ เพิ่มพูนความรูและทักษะ (More 

Knowledge and More Skill) และ ๕ เพิ่ม "ความมั่นใจ (More Confidence) 

คําสําคัญ :  การพัฒนาการศึกษา, ภาษาอังกฤษ,  นักศึกษาไทย,  ยุคไทยแลนด ๔.๐ 

Abstract 

The Globalization Culture Humanity today communicate in English. Whether it's to communicate 

with each other directly. Using the Internet to watch TV and movies. Computer Programming The learning 

of foreign languages and developing countries would have an advantage in terms of competitiveness in the 

economy and more human resources. Thailand is moving in the modern era, Thailand 4.0 vision, which is 

the economic development policy of the government or model of economic development. The vision of a 

"stable, prosperous and sustainable" Therefore, we need to accelerate the reform of learning to children in 

Thailand has stepped into Thailand 4. 0 is substantial in many aspects, such as the development of 

language skills. Communication is the key to international. And to communicate Sharing 

Knowledge Cooperation and trade, English has become the key to the country's development. Through the 
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process of educational development in English. Include: 1) More Motivation 2) Positive Attitude 3) Your 

Learning Style 4) More Knowledge and More Skill and 5) More Confidence. 

Keywords: The Development of the Education, English language, Thai students, Thailand's 4.0. 

๑. บทนํา 

ในภาวะปจจุบันที่อิทธิพลของโลกาภิวัฒนยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง และยังจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นั้นการเรียนรูภาษาของ
ประเทศอื่นยอมไดเปรียบในการทํากิจการตางๆ เพราะคงไมมีใครจะติดตอสื่อสารและรูเรื่องไดดีเทากับการพูดภาษาเดียวกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากล หลายประเทศประกาศใหเปนภาษาราชการอีกภาษาหนึ่งนอกจากภาษาของ
ตัวเอง   การติดตอสื่อสารในปจจุบันไมวาจะเปนการติดตอสื่อสารกันโดยตรง การใชอินเตอรเน็ตการดูทีวี การดูภาพยนตร การ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร หนังสือคูมือทางดานวิชาการตางๆ ฯลฯ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกมาในปจจุบัน ถามีความรู
ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนดวยโอกาสที่จะหางานก็จะไมจํากัดแคในประเทศเทานั้น ประเทศที่ใหความสําคัญกับการเรียนรู
ภาษาอังกฤษนั้นจะสามารถใชภาษาเขาสูสังคมและวัฒนธรรม สามารถใชภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสมตามสถานการณไดใน
ทุกทักษะของภาษาผูที่สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดดีจะมีโอกาสในการจางงานและไดรับการสนับสนุนสงเสริมในงาน
ในหนาที่ใหยิ่งขึ้นไปมากกวาผูที่ไมมีทักษะทางภาษาเลย   

จากผลสํารวจของสํานักตาง ๆ พบวา“ภาษาอังกฤษ” ของประเทศไทยสูเพื่อนบานในอาเซียนไมได และอยูในระดับต่ําเมื่อเทียบ
สัดสวนการใชภาษาอังกฤษสื่อสารของประเทศในอาเซียน พบวา คนไทยที่สื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดมีเพียง๑๐%เทานั้นซึ่งทํา
ใหไทยอยูในอันดับที่ ๕ จาก ๑๐ ประเทศ๑ สิงคโปร ๔.๕๘ ลานคน ใชภาษาอังกฤษ ๓.๒๕ ลานคน คิดเปน ๗๑% ฟลิปปนส ๙๗ 

ลานคน ใชภาษาอังกฤษ ๔๙.๘๐ ลานคน คิดเปน ๕๕.๔๙% บรูไน ดารุสซาลาม ๐.๓๘ ลานคน ใชภาษาอังกฤษ ๐.๑๔ ลานคน 
คิดเปน ๓๗.๗๓% มาเลเซีย ๒๗.๑๗ ลานคน ใชภาษาอังกฤษ ๗.๔ ลานคน คิดเปน ๒๗.๒๔% ไทย ๖๓.๐๓ ลานคน ใช
ภาษาอังกฤษ ๖.๕๔ ลานคน คิดเปน ๑๐%  หากเปรียบเทียบคะแนน TOEFL ของบัณฑิตจากประเทศอาเซียน พบวาชาติที่ได
คะแนนเฉลี่ยสูงกวา ๕๕๐ ไดแก สิงคโปร และฟลิปปนส คะแนนเฉลี่ยสูงกวา ๕๐๐ ไดแก พมา เวียดนาม และกัมพูชา สวนไทย
มีคะแนนเฉลี่ยของบัณฑิตต่ํากวา ๕๐๐ คะแนน ซึ่งอยูในระดับเดียวกับบัณฑิตจากประเทศลาว ขอมูลเหลานี้แสดงใหเห็นวาหาก
เรายังเฉยอยูไมพัฒนาตัวเองอนาคตอาจรั้งทายทุกประเทศในอาเซียนเลยก็ได กลุมประเทศ ASEAN ๑๐ ประเทศ ไดลงนาม
รวมกันใน "MRA ๗ สาขาวิชาชีพ" ไดแก วิศวกร นักสํารวจ สถาปนิก แพทย ทันตแพทย พยาบาล และนักบัญชี ซึ่งจะสงผลให
นับจากวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เปนตนไป บุคลากรใน ๗ สาขาอาชีพดังกลาวของแตละประเทศ จะไปทํางานในประเทศไหนก็
ไดในกลุม ASEAN ๒    

ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูยุคไทยแลนด ๔.๐ ไทยแลนด ๔.๐ เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนา

                                                            

๑ ที่มา : http://www.thai-aec.com/ http://pr.trf.or.th/ http://blog.eduzones.com ประชาชาติธุรกิจออนไลน. 
๒ นิติ นวรัตน (๒๕๕๔ : ๑๕) คอลัมน "เปดฟาภาษาโลก" ในหนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔, 

แหลงที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/๔๕๗๑๓๓,[๒๐ มกราคม ๒๕๕๙]. 
  



๙๕๕ 

 

คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่เขามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศนที่วา “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” มีภารกิจสําคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพื่อปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญสามารถรับมือ
กับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยางเร็วรุนแรงในศตวรรษที่ ๒๑ ได ตามนโยบายรัฐบาล การศึกษาจึงตอง
เรงดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูใหกับเด็กไทยไดเขากาวสู Thailand ๔.๐ อยางเปนรูปธรรมในหลายดาน เชน การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ เปนหัวใจสําคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ ทั้งเพื่อการติดตอสื่อสารการแลกเปลี่ยนความรู การประสานความ
รวมมือ และการคาขาย ภาษาอังกฤษจึงกลายเปนกุญแจสําคัญที่จะชวยพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยการแขงขันในระบบ
เศ ร ษ ฐ กิ จ โล ก ทํ า ให มี ก า ร แ ข ง ขั น ท า ง ด า น เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย ใ น ก า ร พั ฒ น า ม า ก ขึ้ น 

           จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา"ภาษาอังกฤษ" มีความสําคัญสําหรับคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในการใชประโยชนดาน
การสืบคนทาง Internet จะเปนภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลการใชประโยชนในการสมัครงานการใช
ประโยชนในการทํางานผูเขียนจึงเห็นวา ภาษาอังกฤษจะเปนคําตอบใหกับการศึกษาของประเทศไทยเพราะความสามารถที่มาก
ขึ้นในดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยจะสามารถเปลี่ยนแปลงระบบความคิดและการจัดการความรูของ นักศึกษาไดโดยคนที่
มีความสามารถดานภาษาอังกฤษจะสามารถเขาถึงขอมูลไดมากขึ้นและมีความพรอมในการเรียนรูและแลกเปลี่ยนมากกวา
นอกจากนี้ยังจําเปนจะตองเปลี่ยนการบรรยายและการ เรียนการสอนแบบดั้งเดิมโดยหองเรียนควรปรับเปลี่ยนเปนหองการ
สัมมนาที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นตางๆไดเพื่อเปนการกระตุนใหนักศึกษาทุกคนมีบทบาทในการเรียนและ
ตระหนักถึง ความสําคัญของตนในการชวยพัฒนาผูอื่นได  

๒. ความเปนมาและความสําคัญของภาษาอังกฤษ 

ในภาวะปจจุบันที่อิทธิพลของโลกาภิวัฒนยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง และยังจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นั้นการเรียนรูภาษาของ
ประเทศอื่นยอมไดเปรียบในการทํากิจการตางๆ เพราะคงไมมีใครจะติดตอสื่อสารและรูเรื่องไดดีเทากับการพูดภาษาเดียวกัน 
เคยมีเรื่องเลากันเลนวาประเทศไทยที่คาขายสิงคโปร มาเลย ฮองกง ใตหวัน ไมไดก็เพราะวามาติดตอกับประเทศไทยแลวสื่อสาร
กันยังไมชัดเจนจึงตองผานตัวแทนที่รูภาษาดีกวาเชนสิงคโป มาเลย ฮองกง ใตหวัน หรือแมแตฟลิบปนก็ตาม  ซึ่งเราจะเห็นวา
ประเทศเหลานั้นลวนแลวแตใหความสําคัญกับการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาที่อาจ
คิดไดวาเปนภาษาสากล หลายประเทศประกาศใหเปนภาษาราชการอีกภาษาหน่ึง นอกจากภาษาของตัวเอง๓  

ในประวัติศาสตร ภาษาอังกฤษกําเนิดจากการรวมภาษาถิ่นหลายภาษาที่สัมพันธอยางใกลชิด ซึ่งผูตั้งนิคมนํามายังฝง
ตะวันออกของบริเตนใหญเมื่อคริสตศตวรรษที่ 5 คําในภาษาอังกฤษจํานวนมากสรางขึ้นบนพื้นฐานรากศัพทภาษาละติน เพราะ
ภาษาละตินบางรูปแบบเปนภาษากลางของคริสตจักรและชีวิตปญญาชนยุโรป นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังไดรับอิทธิพลเพิ่มจาก
ภาษานอรสเกา ในคริสตศตวรรษที่ 9 และ 10๔ จึงเรียกวาภาษาอังกฤษยุคเกา  สวนภาษาอังกฤษในปจจุบันนี้ เปนภาษาในกลุม
ภาษาเจอรแมนิกตะวันตกที่ใชครั้งแรกในอังกฤษสมัยตนยุคกลาง และปจจุบันเปนภาษาที่ใชกันแพรหลายที่สุดในโลก๕ 
ประชากรสวนใหญในหลายประเทศ รวมทั้ง สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียไอรแลนด นิวซีแลนด และ

                                                            

๓
 ความสําคัญของภาษาอังกฤษ แหลงที่มา: <https://sites.google.com/site/krujitpisut/khwam-sakhay-khxng-phasa-

xangkvs> 
๔
 Daniel Weissbort , Translation: theory and practice : a historical reader. Oxford University Press, 2006. p.100. 

๕ Mydans, Seth, Across cultures, English is the word, New York Times. 2007. 
 



๙๕๖ 

 

ประเทศในแคริบเบียน พูดภาษาอังกฤษเปนภาษาที่หนึ่ง ภาษาอังกฤษเปนภาษาแมที่มีผูพูดมากที่สุดเปนอันดับสามของโลก รอง
จากภาษาจีนกลางและภาษาสเปน๖  เปนภาษาราชการของสหภาพยุโรป หลายประเทศเครือจักรภพแหงชาติ และ
สหประชาชาติ ตลอดจนองคการระดับโลกหลายองคการ เรียกวาภาษาอังกฤษยุคใหม  

นอกจากนี้การศึกษาในโลก ภาษาอังกฤษถือวาเปนภาษาตางประเทศที่มีผูศึกษามากที่สุดในสหภาพยุโรป มีจํานวนถึง 
๘๙% ในเด็กวัยเรียน นําหนาภาษาฝรั่งเศสที่ ๓๒% ขณะที่การรับรูประโยชนของภาษาตางประเทศในบรรดาชาวยุโรป คือ 
๖๘% สนับสนุนภาษาอังกฤษ มากกวาภาษาฝรั่งเศสที่ ๒๕%  ในบรรดาบางประเทศสหภาพยุโรปที่ไมพูดภาษาอังกฤษ 
ประชากรผูใหญจํานวนมากอางวาสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได โดยเฉพาะอยางยิ่ง สวีเดน ๘๕%, เดนมารก ๘๓%, 
เนเธอรแลนด ๗๙%, ลักเซมเบิรก ๖๖% และในฟนแลนด สโลวีเนีย ออสเตรเลีย เบลเยียมและเยอรมนี กวา ๕๐% ในป ๒๕๕๕ 
หากไมนับผูพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแม ชาวยุโรป ๓๘% มองวาตนสามารถพูดภาษาอังกฤษ แตชาวญี่ปุนเพียง ๓% ที่มอง
เชนนั้น 

ภาษาอังกฤษไดเขามามีบทบาทในชีวิตของคนไทย และคนทั่วโลกไปแลวในปจจุบัน มนุษยชาติทุกวันนี้สื่อสารกันดวย
ภาษาอังกฤษ ไมวาจะเปนการติดตอสื่อสารกันโดยตรง การใชอินเตอรเน็ต การดูทีวี การดูภาพยนตร การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรหนังสือคูมือทางดานวิชาการตางๆ ฯลฯ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกมาในปจจุบัน ถามีความรูภาษาอังกฤษทั้งพูด
และเขียนเสริมเขาไปดวยอีก โอกาสที่จะหางานก็จะไมจํากัดแคในประเทศไทย เทานั้น ถาทานเปนคนหนึ่งที่สามารถพูด
ภาษาอังกฤษได ทานคงจะไมปฏิเสธไดถึงสิทธิพิเศษที่ทานมีเหนือคนอื่นที่ไมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ซึ่งเหตุผลของการที่
ตองเรียนรูภาษาอังกฤษ มีดังตอไปน้ี 

๑.ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรมาจากยุโรปและอเมริกาเปนสวนใหญหากตองการเขาใจสิ่งเหลานี้ตองมีความรู
เปนภาษาอังกฤษเปนอยางดีเพราะตํารับตําราสวนมากเขียนเปนภาษาองักฤษ  

  ๒.ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลมีการใชกันอยางแพรหลายมากที่สุดการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเปนเครื่องหมายของคนมี
การศึกษาดีอยางหลีกเลี่ยงไมได  

  ๓ .การติดตอคาขายกับตางประเทศกวางขวางขึ้นมีขอจํากัดและกฏเกณฑเขามาเกี่ยวของจึงจําเปนตองอาศัย
ภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการสื่อสาร ทําสัญญาตางๆ 

  ๔.ปจจุบันประเทศไทยกําลังพัฒนาตัวเองไปสูประเทศอุตสาหกรรม จําเปนตองใชบุคลากรที่มีความรูในหลายๆดาน
รวมทั้งผูชํานาญดานภาษาดวย 

  ๕. ในการแกปญหาขอขัดแยงทางการเมือง การทหาร การทูตระหวางประเทศตองมีความรอบคอบระมัดระวั งในการ
เลือกใชคําพูดเพ่ือหลีกเลี่ยงความเขาใจผิดตางๆอันเกิดจากการใชคําไมเหมาะสม 

  ๖. นักจิตวิทยาทางภาษาศาสตรไดคนควาและสรุปออกมาวาคนที่รูมากกวาหนึ่งภาษามีโอกาสไดพัฒนามันสมองในสวน
ที่เกี่ยวของกับภาษาไดมากกวาคนที่พูดอยูภาษาเดียวและคนที่พูดไดภาษามีโอกาสหารายไดไดเร็วกวาและมากกวาคนที่พูดได
ภาษาเดียวคือภาษาแม๗              

                                                            

๖
 Ethnologue, 1999. Archived from the original on 29 April 1999. 

๗ ด ร .ธี ร วิ ท ย  ภิ ญ โญ ณั ฐ ก า น ต , พู ด ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ อ ย า ง ไ ร ให ฝ รั่ ง รู เ รื่ อ ง  Brotish vs American แ ห ล ง ที่ ม า : 

<https://www.gotoknow.org/posts/476469>  สืบคนเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 

 



๙๕๗ 

 

การเรียนภาษาอังกฤษจะตองจัดเปนวาระแหงชาติอยางเรงดวน เพราะตามกฎบัตรอาเซียนที่ ไดตกลงกันไว 
ภาษาอังกฤษจะทําหนาที่เปน "ภาษาราชการของอาเซียน" หมายถึง การดําเนินธุรกิจภายในภูมิภาคอาเซียนจะใชภาษาอังกฤษ
ในการติดตอสื่อสาร  ภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ ความหมายที่เปนที่เขาใจในขั้นตนก็เปนเพียงเรื่อง
ของทางราชการและภาคธุรกิจเอกชนเทานั้น ซึ่งหากเปนเพียงเทานี้ก็เปนเรื่องปรกติธรรมดาของการทํางานในโลกปจจุบันอยู
แลว แมจะหมายความเพียงวาเปนการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหวางกันในการทํางานรวมกันของเจาหนาที่รัฐบาล 
ตลอดจนองคกรและหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทวาความหมายของบทบัญญัติที่ใหภาษาอังกฤษเปน
ภาษาของอาเซียนสําหรับการทํางานรวมกันนั้นมีความหมายกวางไกลไปถึงทุกสวนของประชาคมอาเซียนดวย หมายความวา
ประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนจะตองใชภาษาอังกฤษกันมากขึ้น นอกเหนือจากภาษาประจําชาติหรือภาษาประจํา
ถิ่นของแตละชาติแตละชุมชนเอง เพราะไมเพียงแตเจาหนาที่รัฐเทานั้นที่จะตองไปมาหาสูรวมประชุมปรึกษาหารือและสื่อสารกัน 
และไมเฉพาะนักธุรกิจและคนทํามาคาขายระหวางประเทศเทานั้นที่จะตองใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการติดตอธุรกิจ
ระหวางกัน 

๓. กระบวนการการพัฒนาการศึกษาภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสําคัญของโลกและปจจุบันถือภาษานานาชาติ เปนภาษากลางของโลก เปนภาษาที่มนุษยบนโลกใช
ติดตอระหวางกันเปนหลัก ไมวาแตละคนจะใชภาษาอะไรเปนภาษาประจําชาติ เมื่อตองติดตอกับคนอื่นที่ตางภาษาตาง
วัฒนธรรมกันทุกคนจําเปนตองใชภาษาอังกฤษเปนหลัก ดวยเหตุนี้ทุกชาติจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองรองลงมา
จากภาษาประจําชาติ เปนแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ตั้งแตปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต๘ เมื่ออาเซียน
กําหนดใหภาษาอังกฤษเปน  “working language” เปนภาษาทํางานของทุกคนในอาเซียน ทุกคนตองเรียนรูและใช
ภาษาอังกฤษใหไดทั้งสิ้น   ผศ. วิไล แพงศรีไดเขียนบทความเรื่อง”แนวทางการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษของผูเรียน : เกา
ใหถูกที่คัน” ไดนําหลักปฏิบัติในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษของโรงเรียนสอนภาษาของเอกชนแหงหนึ่งในประเทศ
อังกฤษ  ซึ่งเปนการพัฒนาที่ตรงจุดและครอบคลุม เพื่อหาทางชวยใหผลการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษาไทยในทุก
ระดับการศึกษา ดังแผนภาพ 

                                                            

๘
 ผศ. วิไล แพงศรี, แนวทางการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษของผูเรียน :เกาใหถูกที่คัน, แหลงที่มา 

<https://www.gotoknow.org/posts/457133> 
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ทีม่า:ผศ. วิไล แพงศรี, แนวทางการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษของผูเรียน : เกาใหถูกท่ีคัน 

จากแผนภาพอธิบายไดวา 
หลักการที่ ๑ แรงจูงใจ (More Motivation) 

แรงจูงใจ (Motivation) เปนแรงที่กระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมไปสูเปาหมายในทางจิตวิทยาถือวา แรงจูงใจเปน
กุญแจสําคัญของความสําเร็จในการเรียนรู และครูอาจารยที่สามารถกระตุนใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรูก็เทากับประสบ
ความสําเร็จในการจัดการเรียนรูไปแลวครึ่งหนึ่ง การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงควรเริ่มดวยการสรางแรงจูงใจในการ เรียนรู
ภาษาอังกฤษใหกับผูเรียน ซึ่งทําไดโดยการแสดงใหผูเรียนเห็นประโยชนที่จะไดรับจากการเปนผูมีทักษะภาษาอังกฤษ และการ
ชวยใหผูเรียนแตละคนสามารถตั้งเปาหมายในการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งผูเรียนจําเปนตองรูระดับพื้นฐานของตนกอน ใน
การวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการเรียนรู (Learning Copetencies) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาตางๆ ซึ่ง
สมรรถภาพดานการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเปนหนึ่งในสมรรถภาพที่พัฒนาน้ัน  

หลักการที่ ๒ เจตคติ (Positive Attitude) 

           มีผลการวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศเปนจํานวนมาก ที่แสดงวา เจตคติ มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนรูทุกวิชาของผูเรียนในทุกระดับการศึกษาผูที่มีเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน และตอครูอาจารยผูสอน เชน ชอบวิชา ชอบเรียน 
ชอบผูสอน จะมีโอกาสเรียนรูไดดีกวาผูที่มีเจตคติไมดี ผูเรียนสวนใหญจะมีประสบการณที่ทําใหมีเจตคติที่ไมดีตอการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ เพราะเรียนแลวไมเขาใจ เรียนไมสนุก ทําขอสอบไมได ผลการเรียนไมดี  วิธีการสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนทําได
โดยการทําใหการเรียนสนุก นาสนใจ บทเรียนมีความหมายคือสัมพันธกับชีวิตจริงของผูเรียน และให ผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมแบบต่ืนตัว  

หลักการที่ ๓ แบบการเรียนรู (Your Learning Style)  

           ผูเรียนแตละคนมีแบบการเรียนรูของตนเองที่อาจจะเหมือนกับหรือตางจากคนอื่นแบบการเรียนรูเปนวิธีการเรียนรูที่
ผูเรียนแตละคนชอบใชและจะเรียนรูไดดีดวยวิธีการเรียนรูในแบบนั้นๆครูควรศึกษาแบบการเรียนรูของผูเรียนและหาทางใหแต
ละคนไดเรียนรูในแบบของตน เพื่อใหการเรียนรูเปนเรื่องงายและไดผลมากขึ้น ทฤษฎีที่กลาวถึงแบบการเรียนรูมีอยูหลายทฤษฎี 
แตทฤษฎีที่เปนที่ยอมรับรวมกัน วาเปนทฤษฎีพื้นฐานและนิยมใชในการเรียนภาษา คือ ทฤษฎีที่แบงผูเรียนเปน ๓ ประเภทดัง
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ภาพขางลาง ซึ่ง Haynes (๒๐๐๙ : Online) ไดอธิบายวา "Auditory Learners" คือ ผูเรียนที่เรียนรูไดดีจากการฟง และ
สามารถจําสิ่งที่ฟงได ผูเรียนประเภทนี้จะสนุกกับการพูดคุย สัมภาษณ การอานออกเสียง กิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะกับผูเรียน
ก ลุ ม นี้  ไ ด แ ก   : interviewing, debating, participating on a panel, giving oral reports, participating in oral 

discussions of written material "Visual learners" คือ ผูเรียนที่เรียนรูไดดีจากการดู และสามารถจําสิ่งที่ไดดูได ผูเรียน
ประเภทนี้จะชอบการอานในใจ และการสังเกต กิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะกับผูเรียนกลุมนี้ ไดแก  : computer graphics, 

maps, graphs, charts, cartoons, posters, diagrams, graphic organizers and text with a lot of pictures 

และ "Tactile Learners" คือ ผูเรียนที่เรียนรูไดดีจากการสัมผัส พวกเขาจะเขาใจในสิ่งที่ตนไดลงมือเขียน และเรียนรูไดดีจาก
การลงมือทํา  กิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะกับผูเรียนกลุมนี้ ไดแก   : drawing, playing board game, making dioramas, 

making models, following instructions to make something การสอนอานกับผู เรียนกลุ มนี้ เหมาะที่ จะใช  "The 

Language Experience Approach (LEA)" และ "The Whole Language Approaches"  

หลักการที่ ๔ เพิ่มพูนความรูและทักษะ (More Knowledge and More Skill)  

         เพิ่มพูน "ความรู (Knowledge)"  และพัฒนา "ทักษะ (Skills)" ใหครอบคลุมทั้งทักษะการฟง การพูด การอานและการ
เขียน ใหผูเรียนสามารถใชภาษาไดอยาง "ถูกตอง ( Accuracy)"และ "คลองแคลว (Fluency)" สถาบันการศึกษาและชุมชนควร
จัดสภาพแวดลอมที่กระตุนการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองของผูเรียน และกระตุนใหผูเรียนเรียนรูภาษาอังกฤษจากแหลง
เรียนรูหลากหลายรอบตัว  เชน จากบุคคล จากปายตางๆ จากกลองผลิตภัณฑ จากรายการโทรทัศน จากหนังสือพิมพ นิตยสาร 
วารสาร จากแบบฟอรม และ Brochure ที่หนวยงาน สถานประกอบการตางๆ จัดทําขึ้น และจากการสืบคนทาง  Internet 

ฯลฯ        

หลักการที่ ๕ เพิ่ม "ความมั่นใจ (More Confidence) 

         เพิ่มความมั่นใจ ในการใชภาษาอังกฤษ โดยการใหผูเรียนมีโอกาสฝกปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริง (Real 

Life Situations)     

         สรุปไดวาจากหลักการดังกลาวหากนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษก็จะชวยในการพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่ตรงจุดและครอบคลุม วิธีการพัฒนาภาษาอังกฤษหรือเรียนภาษาอังกฤษนั้นไมมีสูตรสําเร็จตายตัววาจะตองทํา
ยังไง เพราะเปนเรื่องของกระบวนการเรียนรูที่แตกตางกันไปเฉพาะบุคคล ธรรมชาติของกระบวนการเรียนรูนี้เปนสิ่งที่สามารถ
พัฒนาขึ้นไปไดเรื่อยๆ แบบคอยเปนคอยไป เปนลักษณะของการสะสมความรู ประสบการณ และการฝกฝนที่กระทําอยาง
ตอเนื่อง 

๔. ไทยแลนด ๔.๐ คืออะไร? 

ไทยแลนด ๔.๐ เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ  โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของ
รัฐบาล ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่เขามา
บริหารประเทศบนวิสัยทัศนที่วา “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” มีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆเปลี่ยน
เศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เพื่อปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศ
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ใหเจริญสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยางเร็วรุนแรงในศตวรรษที่ ๒๑ ได   ประเทศไทยใน
อดีตที่ผานมามีการพัฒนาดานเศรษฐกิจเปนไปอยางตอเนื่องประเทศไทยเราแบงออกเปนยุคดังนี้  

Thailand ๑.๐ ก็คือยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกขาว พืชสวน พืชไร เลี้ยงหมู เปด ไก นําผลผลิตไปขาย สรางรายไดและยัง
ชีพ 

Thailand ๒.๐ ซึ่งก็คือยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้เรามีเครื่องมือเขามาชวย เราผลิตเสื้อผา กระเปา เครื่องดื่ม เครื่องเขียน 
เครื่องประดับเปนตน ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น 

Thailand ๓.๐ (ซึ่งเปนยุคปจจุบัน) เปนยุคอุตสาหกรรมหนัก เราผลิตและขายสงออกเหล็กกลา รถยนต กาซธรรมชาติ ปูนซี
เมน เปนตน โดยใชเทคโนโลยีจากตางประเทศ เพื่อเนนการ ในชวงแรก Thailand ๓.๐ เติบโตอยางตอเนื่อง แตปจจุบันกลับ
เติบโตเพียงแค ๓-๔% ตอปเทานั้น ประเทศไทยจึงตกอยูชวงรายไดปานกลางมาเปนเวลากวา ๒๐ ปแลว ในขณะที่ทั่วโลกมีการ
แขงขันที่สูงขึ้น เราจึงตองเปลี่ยนสูยุค  

Thailand ๔.๐ เพื่อใหประเทศไทยใหกลายเปนกลุมประเทศที่มีรายไดสูงในปจจุบันประเทศไทยยังติดอยูในโมเดลเศรษฐกิจ
แบบ “ทํามาก ไดนอย” จึงตองการปรับเปลี่ยนเปน “ทํานอย ไดมาก” ก็จะตองเปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสู
สินคาเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิด
สรางสรรค และนวัตกรรมเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปจจุบัน ไปสูการเกษตรสมัยใหม ที่เนนการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยขึ้น และเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยน
จ าก  Traditional SMEsห รื อ  SMEs ที่ มี อ ยู แ ล ะ รั ฐ ต อ ง ให ค ว าม ช วย เห ลื อ อ ยู ต ล อ ด เวล า  ไป สู ก า ร เป น  Smart 
Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหมที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา 
ไปสู High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง โมเดล
ของ Thailand ๔.๐ นั่นคือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  ซึ่งโมเดลนี้จะสําเร็จได ตองใชแนวทางสานพลังประชารัฐ โดยมุงเนนการมี
สวนรวมของภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยตางๆ ประกอบกับการสงเสริม SME และ Startup 
เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน พรอมตองมีโครงสรางดานการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ มีอินเตอรเน็ตที่คลอบ
คลุมประชากรมากที่สุด เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงทุกภาคสวนไดอยางไมสะดุดก็จะเปนปจจัยแหงความสําเร็จ เราจะกาวขามผาน
กับดักประเทศรายไดปานกลางไปสูรายไดสูงในยุคThailand ๔.๐  

ไดก็ตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย เพื่อพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายใหได 

 

ที่มา : ดร.สุวิทย เมษอินทรี,ประเทศไทย ๔.๐ สรางเศรษฐกิจใหม 
http://www.drborworn.com/articledetail.asp?id=1622 



๙๖๑ 

 

ไทยแลนด ๔.๐ มีลักษณะอยางไรและพัฒนาเรื่องใด 

ประเทศไทย ๔.๐ เปนความมุงมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู “Value–Based 
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสู
สินคาเชิง “นวัตกรรม” .เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิด
สรางสรรค และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้นเพื่อใหเกิดผลจริงตองมี
การพัฒนาวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดในกลุม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ดังนี้๙ 

๑ . กลุ ม อ าห าร  เกษ ต ร  และ เท ค โน โลยี ชี วภ าพ  เช น  ส ร า ง เส น ท างธุ รกิ จ ให ม  (New Startups) ด าน
เทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีอาหาร เปนตน 

๒. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยทีางการแพทย เชน พัฒนาเทคโนโลยี 
สุขภาพ  เทคโนโลยีการแพทย สปา เปนตน 
          ๓. กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกส 
ควบคุม เชน เทคโนโลยีหุนยนต เปนตน 

๔. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝง
ตัว เชน เทคโนโลยีดานการเงิน อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน 
เทคโนโลยีการศึกษา อี–มารเก็ตเพลส อ–ีคอมเมิรซ เปนตน 

๕ . กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง   เชน เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ
ส ไ ต ล   เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว  ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร บ ริ ก า ร   เ ป น ต น 

            การพัฒนาประเทศภายใตโมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” จะสําเร็จตองใชแนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เปนตัวการ
ขับเคลื่อน โดยมุงเนนการมีสวนรวมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตางๆ รวมกันระดมความคิด ผนึกกําลังกันขับเคลื่อน ผานโครงการ  บันทึกความรวมมือ  กิจกรรม 
หรือ งานวิจัยตาง ๆ  โดยการดําเนินงานของ”ประชารัฐ” กลุมตางๆ อันไดแก กลุมที่ ๑ การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ
การปรับแกกฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอรภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน กลุมที่ ๒ การพัฒนาการเกษตรสมัยใหมและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุมที่ ๓ การสงเสริม
การทองเที่ยวและไมล การสรางรายได และการกระตุนการใชจายภาครัฐ กลุมที่ ๔ การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผูนํา (โรงเรียน
ประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และกลุมที่ ๕ การสงเสริมการสงออกและการลงทุนในตางประเทศ รวมทั้งการ
สงเสริมกลุม SMEs และผูประกอบการใหม (Start Up) ซึ่งแตละกลุมกําลังวางระบบและกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อน
นโยบายอยางเขมขน 

๕. นักศึกษาไทยยุคไทยแลนด ๔.๐ 

                                                            

๙ ดร.สุวิทย เมษอินทรี รมช.กระทรวงพาณิช,ประเทศไทย ๔.๐ สรางเศรษฐกิจใหม, แหลงที่มา : 
http://www.drborworn.com/articledetail.asp?id=16223. 

 



๙๖๒ 

 

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รมช.กระทรวงศึกษาธิการ กลาวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Education Reform & 

Entrance ๔.๐” ภายในงานมหกรรมการศึกษา Think Beyond ๔.๐ ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept สาขาสยาม
โอเอซิส ชั้น ๑๓ ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรมช.ศึกษาธิการ กลาววา การศึกษาในยุค Thailand ๔.๐ มี
ความหมายมากกวาการเตรียมความพรอมของคนหรือใหความรูกับคนเทานั้น แตเปนการเตรียมมนุษยใหเปนมนุษย กลาวคือ 
นอกจากใหความรูแลว ตองทําใหเขาเปนคนที่รักที่จะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดดวย นั่นก็คือการสรางคน
ใหมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเนนทักษะในการคิดวิเคราะหเปนหลัก ในขณะเดียวกัน Thailand ๔.๐ คือ การพัฒนาประเทศ
ใหมีความทันสมัย มีรายไดมากขึ้น และกาวพนจากกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง โดยจะตองผลิตนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อเปน
ฐานในการพัฒนาประเทศ และตองสามารถติดตอคาขายกับนานาประเทศไดดวย ดังนั้น การศึกษาจึงตองเรงดําเนินการปฏิรูป
การเรียนรูใหกับเด็กไทยไดเขากาวสู Thailand ๔.๐ อยางเปนรูปธรรมในหลายดาน เชน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เปน
หัวใจสําคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ ทั้งเพื่อการติดตอสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู การประสานความรวมมือ และการ
คาขาย ซึ่งที่ผานมากระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการยกระดับภาษาอังกฤษของประเทศผานโครงการสําคัญตาง ๆ อาทิ การ
พัฒนาครูภาษาอังกฤษผานกระบวนการ Boot Camp, จัดทําแอพพลิเคชั่น Echo Hybrid, Echo English เปนตน๑๐ 

ปรัชญาการศึกษาไทย 

 

 

คุณลักษณะผูเรียนไปสู Thailand ๔.๐ ได ตองมีดังตอไปนี ้ 
๑) Critical Mind หรือ Smart Consumer  
๒) Creative Thinking  
๓) Productive Mind หรือ Product-Oriented  
๔) Responsible Mind”๑๑  
 

                                                            

๑๐ นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป รมช.ศึกษาธิการ, การศึกษาในยุค Thailand ๔.๐, [ออนไลน],แหลงที่มา: 
http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/๕๔๐๒๗๔. 

๑๑ ไพฑูรย  สินลารัตน,การศึกษาเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ,  ภาควิชาอุดมศึกษา  คณะครุศาสตร,  กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,๒๕๔๙, หนา ๑๒. 

  ที่มา: ไพฑูรย สินลารัตน, ๒๕๕๙: ๑ 



๙๖๓ 

 

                   

 

ท่ีมา: คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สนช. : ๒๕๕๘ 

๖. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเขาสูยุค ไทยแลนด ๔.๐ 

ภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาองักฤษ คือกญุแจสูความสําเร็จเปนอาวุธที่มีความสําคัญมา
กาในสนามการแขงขันหางานทําเปนปจจัยในการเลื่อนตําแหนง ๒) จากการวิจัยของ International Herald Tribune ๒๐๐๗ 

พบวามีผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมมากกวา ๔๐๐ ลานคน อีก ๓๐๐-๕๐๐ ลานคนใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองนั่นเทากับ
คนใชภาษาอังกฤษประมาณ ๑,๕๐๐ ลานคนทั่วโลก๑๒  ในปจจุบันสังคมไทยกาวเขาสูโลกยุคดิจิตอลอยางเต็มตัว ทําใหกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจสังคมลวนดําเนินไปอยางรวดเร็ว มีการแขงขันสูง การเขาถึงแหลงขอมูลปริมาณมหาศาลผานโลกออนไลนมากขึ้น 
สงผลใหคุณลักษณะเด็กเปลี่ยนไป ประกอบกับรัฐบาลไดประกาศนโยบายไทยแลนด ๔.๐ มีเปาหมายใหประเทศไทยกาวออก
จากกับดักรายไดปานกลาง และกาวไปสูประเทศรายไดสูงโดย ใชนวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่
มีคุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ การศึกษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษยในประเทศ 
เพื่อเตรียมกําลังคนใหพรอมในการเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมไทยสูเวทีเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาชาติ 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ ในตลาดแรงงาน คือการแขงขันที่สูงขึ้น ซึ่งจะไมใชแต
การแขงขันระหวางคนดวยกันเองอีกตอไป แตจะเปนการแขงกันระหวางคนกับเทคโนโลยีดวย ทําใหคนมีความเสี่ยงในการตก
งานมากขึ้น เพราะมีการใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรเขามาแทนที่แรงงานมนุษย โดยเฉพาะแรงงานที่ใชทักษะการทําซ้ําเปน
ประจํา (Routine Skill) จะถูกแทนที่ดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เชน หุนยนต คอมพิวเตอรที่มีปญญาประดิษฐ 
เครื่องพิมพ ๓ มิติ และระบบอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับอินเตอรเน็ตทั้งหมด๑๓ เปนตน ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวามนุษย และมี
                                                            

๑๒ วิกรม กรมดิษฐ, มองโลกแบบวิกรม สูประชาคมอาเซียน, ณ หองประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน. วันที่ ๒๓ 
กันยายน ๒๕๕๕ 

๑๓ ไกรยส ภัทราวาท, เปดผลสํารวจทักษะของเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑, แหลงที่มา:  
<http://www.qlf.or.th/Mobile/Details?contentId=570> 



๙๖๔ 

 

ตนทุนตอหนวยที่ถูกกวา ทักษะใดที่นายจางยุคเศรษฐกิจ ๔.๐ ตองการ จากรายงานเวทีเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic 

Forum มีทักษะ ๑๐ ทักษะ ที่ตลาดแรงงานโลกตองการ  ดังนี้ ๑. ทักษะการแกไขปญหาที่ทับซอน ๒. การคิดวิเคราะห ๓. 

ความคิดสรางสรรค ๔. การจัดการบุคคล ๕. การทํางานรวมกัน ๖. ความฉลาดทางอารมณ ๗. รูจักประเมินและการตัดสินใจ ๘. 

มีใจรักบริการ ๙. การเจรจาตอรอง ๑๐. ความยืดหยุนทางความคิด๑๔ 

รศ.นพ.กําจร ตติยกวี อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลาววา การจัดการศึกษาในระดับประถมโดยเฉพาะปฐมวัย 
จะตองฝกใหใชทักษะการคิดมากกวาใชความจํา รวมถึงสามารถที่จะคิดวิเคราะหมีเหตุมีผล สามารถที่จะเขาใจ เรียนรูไดถูกทิศ
ถูกทางและตองใหความสําคัญในเรื่องของการ เพราะทุกวันนี้เรายังสื่อสารภาษาอังกฤษยังไมคลอง รวมไปถึงการที่มีครูที่เกง คือ 
สามารถสรางนักเรียนที่เกง ไมไดเปนครูที่มีความรูเพียงอยางเดียว เพราะครูเปนรากฐานสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา ที่
จะตองแสวงหาความรู ความคิดสรางสรรค และสงเสริมนวัตกรรม ทั้งนี้ การศึกษาไทยในยุค ๔.๐ จึงตองจัดการศึกษาทั้งระบบ
ตั้งแตประถม มัธยม อาชีวศึกษา ไปจนถึงอุดมศึกษา โดยงานวิจัยตาง ๆ ของอุดมศึกษาตองเอามาใชไดจริง เพราะอุดมศึกษา
เปนสวนสําคัญในการชี้นําสังคม  การศึกษาไทยในโลกยุคใหมตองกาวสูการคิดวิเคราะหคนควาสิ่งใหม แตไทยยังทองจําเพื่อไป
สอบถาเรายังไม ปรับตัวตอนนี้ เราอาจจะไมใชสิ้นชาติ แตจะหมดโอกาสในการสรางชาติ ดังนั้นการศึกษาจะเป นเครื่องมือ
สําคัญ ในการยกระดับคุณภาพแรงงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงสูยุค Thailand Economy ๔.๐ แตระบบการศึกษาที่จะตอบ
โจทยนี้ตองเปลี่ยนวิธีการสอน ลดการเรียนรูเชิงเทคนิค และการทองจําแตใหน้ําหนักกับการสรางทักษะการเรียนรูและปรับตัว
ของผูเรียนใหสามารถพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิตและจัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงความตองการของตลาดแรงงานในพื้นที่และกลุม
จังหวัดใกลเคียงรวมทั้งมีวิธีการประเมินผลการเรียนแตกตางจากปจจุบันที่เนนการสอบอยางเดียว๑๕ 

๗. บทสรุป 

     ปจจุบันสังคมไทยกาวเขาสูโลกยุคดิจิตอลอยางเต็มตัว ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมลวนดําเนินไปอยางรวดเร็ว มีการ
แขงขันสูง การเขาถึงแหลงขอมูลปริมาณมหาศาลผานโลกออนไลนมากขึ้น สงผลใหคุณลักษณะเด็กเปลี่ยนไป ประกอบกับ
รัฐบาลไดประกาศนโยบายไทยแลนด ๔.๐ เปนความมุงมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ 
ไปสู “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิต
สินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น
เพื่อใหเกิดผลจริงตองมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แลวตอยอดในกลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย มีเปาหมายใหประเทศไทยกาวออกจากกับดักรายไดปานกลาง และ
กาวไปสูประเทศรายไดสูงโดย ใชนวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อน
ประเทศ การศึกษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษยในประเทศ เพื่อเตรียมกําลังคนใหพรอมใน
การเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสูเวทีเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ คุณลักษณะผูเรียน
ไปสู Thailand ๔.๐ ได ตองมี ๑) Critical Mind หรือ Smart Consumer ๒) Creative Thinking ๓) Productive Mind หรือ 

                                                                                                                                                                                                                      

 
๑๔ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, เอกสารประกอบการประชุม OEC Forum ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง ขีดความสามารถในการแขงขัน

ดานการ ศึกษาของประเทศในเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF 2015 – 2016). ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙. 
๑๕ อนันต  ลวนแกว, เสวนาเดินหนาการศึกษาไทยอยางไรใหตอบโจทย ‘Thailand Economy 4.0’ จากมุมมองนักเศรษฐศาสตร

การศึกษารุนใหม, วันที่ 12 กรกฏาคม 2559 :จัดโดยสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.) รวมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย และธนาคารโลก,๒๕๕๙, แหลงที่มา : <http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1112>. 



๙๖๕ 

 

Product-Oriented  ๔) Responsible Mind  ๑๐ ทักษะ ที่ตลาดแรงงานโลกตองการอยางในป ๒๐๒๐ ดังนี้ ๑. ทักษะการ
แกไขปญหาที่ทับซอน ๒. การคิดวิเคราะห ๓. ความคิดสรางสรรค ๔. การจัดการบุคคล ๕. การทํางานรวมกัน ๖. ความฉลาด
ทางอารมณ ๗. รูจักประเมินและการตัดสินใจ ๘. มีใจรักบริการ ๙. การเจรจาตอรอง ๑๐. ความยืดหยุนทางความคิด ประเทศที่
ใหความสําคัญทางดานภาษาอังกฤษยอมไดเปรียบประเทศอื่นๆ ผูที่มีทักษะดานภาษาอังกฤษดียอมมีโอกาสมากกวาในการ
ทํางานทั้งในและตางประเทศไดรับการสนับสนุนในการงานมากขึ้น การเรียนรูภาษาอังกฤษใหแตกฉานจะทําใหเราสามารถ
ติดตอสื่อสารกับตางชาติที่จะเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย ภาษาอังกฤษเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจเขามาเที่ยวในประเทศ
ไทยมากขึ้น สถาบันการศึกษาจึงมีสวนสําคัญในการชวยสงเสริมศักยภาพดานภาษาของประเทศใหมีการพัฒนาขึ้น 
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ศีล ๕ กับการสรางสันติสขุในสังคม 
The Five Precepts and creating peace in society. 

สุขสรร  ทองที๑ 
 

บทคัดยอ 
 ปญหาการทํารายรางกาย ทําลายชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเกิดความวุนวายขึ้นในสังคม เพราะประชาชนไม
รักษาศีลจึงมีการฆาสัตว ทําตามความปรารถนาที่มีตามธรรมชาติ ไปลักขโมยทําการทุจริตคอรัปชั่น ไปผิดสามีภรรยาของผูอื่น
การกลาวเท็จเพื่อหวังผลประโยชนแกเองการดื่มสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท วัตถุประสงคของการเขียน
บทความนี้เพื่อ ๑. เพื่อศึกษาความหมายของศีล ๕ ๒. เพื่อวิเคราะหศีล ๕ วาสามารถสรางสันติสุขในสังคมไดอยางไร จาก
การศึกษาพบวาหากประชาชนไมรักษาศีลขอแรกจะมีการทํารายรางกายและฆากันจนเปนคดีอาญา เมื่อประชาชนรักษาศีล
ความเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษยก็เกิดขึ้น ทรัพยสินของประชาชนสูญหายนอยลงจะไมมีการทุจริตคอรัปชั่น การยินดีพอใจใน
สิ่งทีตนเองมี การพอใจในคูครองของตนไมเปลี่ยนคูบอย ประชาชนจะไดฟงแตคําจริงคําสัตย คําที่เปนสุภาษิต มีสติสัมปชชัญญะ 
มีความรอบคอบเพราะไมดื่มเครื่องดองของเมาอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท 
 

ABSTRACT 
 Problem of mayhem body stabbing life and asset of people heve rampage in society. Because 
people are not practice by 5Precepts (sila 5) haven killing animal. Avidity have in nature pinch pilfer and 
corruption do incorrect husband and wife others. Say the falsify for interest ownself and dring spirits 
alcohol it uncautionus. Article Objective are 1 . Study meaning implication 5  Precepts 2 .  for analysis 5 
precepts ( sila 5)  how to be able to creation Peace insociety ?. study research are Finding if people no 
practice Precepts 1 have mahem body and the murder has criminal case. When people keep Precepts 
kindness to fellowman. Assets people is not lost non corruption joyfulness delight property address . 
joyfulness spouse ownself no change mate hourly. People get subject real and say proverb non tell lie. 
People have consiosness reason carefully, Because people non ding alcohol fermented liquors be basic 
scatterbrained. 
 

๑. บทนํา 
มนุษยสองคนขึ้นไปเมื่อมาอยูรวมกันหรือมีความสัมพันธเกิดขึ้นในสังคมก็จะมีความขัดแยง มีการตอสูแขงขันเพื่อให

ไดมาหรือเพื่อความเปนเจาของสิ่งที่มีอยูจํากัด เมื่อสิ่งของมีจํากัดผูชนะจึงจะไดมาซึ่งสิ่งของนั้น ความขัดแยงจะมากหรือนอยก็
ขึ้นอยูกับประเด็นของปญหาที่ยกขึ้นมา ปญหาความขัดแยงของสังคมไทยที่มีผลกระทบตอสังคมเปนอยางมากคือ ความขัดแยง
ของสังคมไทยที่ทําใหสังคมไทยแตกแยกและราวฉานกลายเปนฝกฝาย ความขัดแยงทางการเมืองมากจากเจตนามุงราย มุงลาง
ผลาญชีวิตและทรัพยสินดวยจิตใจมีอคติ ขัดขัดแยงเริ่มจากความคิดที่แตกตางกันเหตุการณสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบันก็ไมสามารถ
ทําใหสังคมเกิดความสงบสุขที่แทจริงได ความขัดแยงและความรุนแรงทางการเมืองกลายเปนหัวขอยอดนิยมที่มีการศึกษาวิจัย
กันอยางกวางขวางมากที่สุดหัวขอหนึ่ง คําอธิบายเกี่ยวกับความรุนแรงที่แตกตาง กระทั่งขัดแยงกันถูกผลิตออกมาเปนจํานวน
มาก (ชัยวัฒน  สถาอานนท, ๒๕๕๓  : หนา ๓๖) นอกจากนั้นปญหาตาง ๆ ที่ตามมามากมายเชน ปญหาการลักขโมย
จักรยานยนตและรถยนตในเขตอําเภอเมืองชลบุรีเมื่อเปรียบเทียบในป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘  จํานวนรถหาย ๖๖ คดี ๖๗ คดี และ 
๓๑ (จิรทีปต ธนาภรณ. ๒๕๕๘  :  หนา ๓.) คดีตามลําดับ ทําใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจผูที่เปนเจาของทรัพยสินตางก็

                                                 

๑  อาจารยประจําสาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 



๙๖๘ 

 

 

เสียดายและตองการไดทรัพยนั้นคืนนอกจากนั้นยังมีปญหาครอบครัวแตกแยกเพราะการนอกใจคูครองทําใหปญหาไปตกอยูกับ
เด็ก ปญหาการพูดโกหกไมพูดความจริงหรือพูดความจริงไมหมด พูดเฉพาะสวนที่ตะจะไดประโยชนทําใหสังคมไมไดรับความจริง 
ปญหายาเสพติด ปญหาสังคม ปญหาเด็กเรรอน ฯลฯ ตามมามากมาย 

 เมื่อกลาวถึงพระพุทธศาสนาซึ่งถือวาเปนศาสนาที่ประชาชนนับถือมากที่สุด  ควรจะเขามามีบทบาทในการกําหนด
แนวทางเพื่อทําใหสังคมเกิดความสงบสันติสุขได เพราะพระพุทธศาสนามีหลักคําสอนที่เปนสากลนอกจากนั่นการรักษาศีลหายัง
มีประโยชนมากมายที่พอสรุปไดคือ เพื่อประโยชนแกสงฆหรือสวนรวม เพื่อประโยชนแกบุคคล เพื่อประโยชนแกชีวิตมนุษย เพื่อ
ประโยชนแกประชาชนในสังคม และเพื่อประโยชนแกตัวศาสนา (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ประยุตฺโต) ๒๕๕๕  :  หนา ๕๖ – 
๕๗) บทความนี้มีวัตถุประสงคคือ      ๑. เพื่อศึกษาความหมายของศีล ๕ ๒. เพื่อวิเคราะหศีล ๕ วาสามารถสรางสันติสุขใน
สังคมไดอยางไร คําถามหลักคือศีลหาจะทําใหสังคมมีสันติสุขอยางไร จึงเปนแรงจูงใจที่ทําใหเขียนบทความเรื่องนี้  
 

๒. ความหมายของศีล ๕ 
 
 ศีล คือขอปฏิบัติที่กําหนดทางปฏิบัติกายและวาจาทางพระพุทธศาสนา เชน ศีล ๕ ศีล ๘ (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๖  
: หนา ๑๑๐๓)  
 ศีล หมายถึง ความปกติ หิน พึ่ง เย็น (พุทธทาสภิกขุ, ๒๕๒๕ : หนา ๓๗.) 
 ศีลในวิสุทธิมรรคกลาวศีลไว ๔ ประการคือ 
 ๑. ปาฏิโมกขสังวรศีล คือศีลที่พระพุทธเจาตรัสวา “ภิกษุในศาสนานี้เปนผูสํารวมดวยปาฏิโมกขสังวรอยู ถึงพรอมดวย
อาจาระ(ความประพฤติ) และโคจร (การเที่ยวไป) มีปกติเห็นภัยในโทษมาตรวาเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบาททั้งหลาย 
 ๒. อินทรียสังวรศีล คือศีลที่พระพุทธเจาตรัสวา “ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลวไมถือเอานิมิต (รูปทรง) และไมถือเอาอนุ
พยัญชนะ (แยกสัดสวน เชน ตา หู เปนตน) ถึงความสํารวมดวยจักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา โผฎฐัพพะ ธรรมารมณ ชื่อวาอินทรีย
สังวร” 
 ๓. อาชีวปาริสุทธิ คือ “ภิกษุงดเวนจากมิจฉาอาชีวะมีการลอลวง ปอยอ และการแสวงหาลาภดวยลาภเปนตน ชื่อวา 
อาชีวปาริสุทธิ” 

 ๔. ปจจยสันนิสิตศีล คือการบริโภคปจจัย ๔ อันบริสุทธิ์ดวยการพิจารณา “ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลวเสพจีวรเพียง
เพื่อบําบัดความหนาวเปนตน” (พระพุทธโฆษาจารย, ๒๕๓๒  :  หนา ๓๓ – ๓๔) 
 สราง หมายถึง เนรมิต บันดาลใหมีใหเปนขึ้นดวยฤทธิ์อํานาจ, ทําใหมีใหเปนขึ้นดวยวิธีตางๆ เชน สรางบาน สรางเมือง 
ฯลฯ 

 สันติสุข หมายถึง ความสุขที่เกิดจากความสงบ เชน รัฐบาลบริหารประเทศเพ่ือสันติสุขของประชาชน 
  
๓. ความสําคัญของศีล ๕ 
 กอนที่จะใหประชาชนมารักษาศีลมีความจําเปนจะตองกลาวถึงความสําคัญของศีลวามีความสําคัญอยางไร เพื่อจะเปน
แรงจูงใจใหประชาชนสนใจตองการที่จะรักษาศีลสรุปเปนขอไดดังนี้ 
 ๑. ศีลมีความสําคัญตอการควบคุมกาย วาจา และใจใหเรียบรอย ทําใหสังคมสงบรมเย็นและเปนสุข 
 ๒. ศีลมีความสําคัญตอการอยูรวมกันในสังคม หากคนในสังคมขาดศีล สังคมนั้นจะมีปญหาตามมามากมาย 
 ๓. ศีลเปนระบบการควบคุมและขัดเกลาพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต มีผลตอกิจกรรม พฤติกรรม ความเปนอยูของคน
ในสังคม 
 ๔. ศีลมีความสําคัญและเปนหัวใจในการปฏิบัติธรรม อันสําคัญตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนสิ่งเริ่มตนจาก
ศีล สมาธิ ปญญาตามลําดับ 
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 ๕. ศีลมีความสําคัญตอความเปนมนุษยของคน คนกับมนุษยเหมือนกันเพียงรางกาย แตแกตกตางกันที่ศีล หากคนไมมี
ศีลก็อาจจะรายกวาสัตว (สําลี  รักสุทธี, ๒๕๔๓  :  หนา ๑๓ – ๑๔.) 
 จากความหมายและความสําคัญของศีล ๕ อาจสรุปได คือขอปฏิบัติที่กําหนดทางกาย วาจา ใจ มีความปกติไม
เบียดเบียน ไมทําราย ไมฆาใคร มีความสําคัญตอการอยูรวมกันของสังคม เพื่อขัดเกลาสังคมใหประชาชนเปนคนดี ศีลถือวามี
ความสําคัญในการดํารงคชีวิตของคนในสังคม 

 
๔. วิเคราะหศีลกับการสรางสันติสุขในสังคมไดอยางไร 

หากสังคมไหนก็ตามถามีการแกงแยงชิงดีกันของคนในสังคมสังคมก็จะเกิดวิกฤตไมมีความสงบสุขเกิดขึ้นในสังคม ถา
ประชาชนมารักษาศีลแลวจะเกิดความสงบสุขไดอยางไรนั้นก็จะไดวิเคราะหศีล ๕ เปนขอ ๆ เพราะทุกประเทศในโลกนี้มี
กฎหมายอาญาซึ่งกลาวถึงเกี่ยวกับการกระทําความผิด และกฎหมายแพงซึ่งใชสําหรับเรียกคาเสียหายที่เกิดจากการกระทํา
ความผิดทางอาญา แตก็ไมสามารถที่จะทําใหประเทศตางๆ เกิดความสันติสุขได ถาประชาชนนับถือศีลแลวกฎหมายเหลานี้ก็ไม
มีความจะเปนจะตองใช แตในความเปนจริงหาเปนเชนนั้นไม เพราะมนุษยโดยธรรมชาติแลวเปนคนที่เห็นแกตัวจึงมีคํากลาวใน
เชิงดูหมิ่นวา “แยงกันกิน แยงถิ่นกันอยู แยงคูกันพิศสวาท แยงอํานาจกันไปครอง” ซึ่งเปนพฤติกรรมโดยธรรมชาติของสัตวโลก
ซึ่งก็รวมกับมนุษยดวย แตวามนุษยมีความแตกตางจากสัตวที่การมีศีลธรรมและจริยธรรมคอยคุมครองไมใหมนุษย ไดแสดง
พฤติกรรมบางอยางออกมาพฤติกรรมที่แสดงออกมาแบงเปนสองประการคือ พฤติกรรมที่มีมาแตกําเนิดและพฤติกรรมที่เกิดจาก
อิทธิพลของกลุม (คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. หนา ๓๓) กฎหมายที่มีอยูแมจะมีบทลงโทษที่
รุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตแกผูกระทําผิด แตก็ยังมีคนที่พยายามที่จะกระทําความผิดเหลานั้นอยู  ศีลหาก็จะวิเคราะหไปทีละขอ
ดังนี ้

ศีลขอแรก ปาณาติปาตา เวรมณี แปลวาเจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการทําใหสัตวมีชีวิตตาย พระอริยบุคคลทั้งหลาย
มีเจตนาเวนจากการฆาสัตว วางอาวุธและศัตราแลว บุคคลจะผิดศีลขอนี้จะตองกระทําครบองคประกอบของการกระทําความผิด
จึงจะถือวาผิดศีลคือ สัตวมีชีวิต รูวาสัตวมีชีวิต มีความคิดหรือเจตนาจะฆา มีความพากเพียรพยายามที่จะฆาและสัตวนั้นตาย
ดวยความพากเพียรพยายามนั้น เจตนาชื่อวาศีล โดยความผิดศีลขอแรกที่มี่การที่ทําใหคนตายมากมายเปนลานคือสงครามโลก
ครั้งที่ ๑ และสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งสาเหตุของสงครามสรุปได ๔ ประการดังนี ้

๑. สาเหตุทางจิตใจ จิตใจของมนุษยทําใหเกิดสงครามไดโดยเฉพาะชนชั้นผูนําประเทศหวาดกลัวไปวาตัวเองจะอยูไม
รอด กลัววาชาติอื่นจะยกทัพมาตี หวาดระแวงสงสัย มีจิตใจโลภมาก อยากไดของคนอื่นเขามาเปนของตนเองโดยไมชอบดวย
เหตุผลจึงใชกําลังเขนฆา มีจิตใจกระหายอํานาจ มีจิตใจอาฆาตพยาบาท 

๒. สาเหตุทางเศรษฐกิจ ที่ผานมาเกิดจากพวกจักรวรรดินิยมทําการรุกรานชาติอื่น แสวงหาอํานาจใหมเพื่อแกงแยง
ตลาดการคาเพื่อคนหาแหงทรัพยากรและวัตถุดิบ ทําใหเกิดการตอสูฆาฟนกัน เชน อังกฤษกับฝรั่งเศสเพื่อแยงอินเดีย เปนตน 

๓. สาเหตุทางการเมือง มักจะเกี่ยวของกับความพยายามรักษาสมดุลซึ่งอํานาจ การทําสนธิสัญญากับการละเมิด
สนธิสัญญา การไมคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของชนหมูนอย ซึ่งทําใหเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นหลายครั้ง ในอดีตที่ผานมาซึ่งบางครั้ง
เรียกวาปฎิวัติหรือทํารัฐประหาร ซึ่งทําใหประชาชนเสียชีวิตเปนจํานวนมาก ประชาชนสวนมากไมพอใจจึงทําใหเกิดการตอสูเพื่อ
ลมรัฐบาล 

๔. สาเหตุทางสังคม เปนเรื่องที่เขาใจยาก เชน การหลงชาติ โดยฮีตเลอรหลงววาชาติตัวเองเกงกวาชาติอื่น ๆ ซึ่งมีความ
เจริญกาวหนาการแขงขันกันสะสมอาวุธ การเปนปฏิปกษตอศาสนา (ศิโรตม  ภาดสุวรรณ, ๒๕๒๕. หนา ๑๙๓ – ๑๙๕.) 

การฆาสัตวที่มีชีวิตจะมีบาปมากหรือนอยขึ้นอยูกับสัตวที่เราฆา การฆาสัตวใหญจะมีบาปมากกวาฆาสัตวนอย เจตนาใน
การฆามากนอยเพียงใด มีคุณมากนอยขนาดไหน เชน การฆาบิดา มารดาถือวามีโทษมาก หามนิพพานหามสวรรค ในประมวล
กฎหมายอาญาก็ไดบัญญัติเกี่ยวกับความผิดการฆาคนตายไวในมาตรา ๒๘๘ วา “ผูใดฆาผูอื่นตองระวางโทษประหารชีวิต ... 
(พิชัย  นิลทองคํา. ๒๕๔๘. หนา ๒๘๕) เมื่อเปรียบเทียบศีลและความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกายและเพศของสถานีตํารวจภูธร
อําเภอเมืองชลบุร ีจ.ชลบุรีต้ังแตป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 
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ประเภทความผิด ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ 
 รับแจง 

(ราย) 
จับกุม 
 (ราย) 

รับแจง 
(ราย) 

จับกุม 
(ราย) 

รับแจง 
(ราย) 

จับกุม 
(ราย) 

๑.ความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกาย และเพศ ๗๙ ๕๐ ๑๒๐ ๑๑๐ ๖๙ ๔๘ 
- ฆาผูอื่น ๔ ๑ ๑๐ ๙ ๕ ๕ 
- ทํารายผูอื่นถึงแกความตาย ๕ ๒ ๕ ๔ ๔  ๓ 
- พยายามฆา ๑๔ ๕ ๑๑ ๕ ๑๓ ๑๐ 
- ทํารายรางกาย ๓๗ ๒๒ ๗๗ ๖๓ ๒๗ ๑๗ 
- อื่น ๆ  ๑๙ ๙ ๑๗ ๗ ๒๐ ๑๓ 
ตารางที่ ๑ ที่มา : (จิรทีปต ธนาภรณ. ๒๕๕๘  : หนา ๓.) 

เมื่อดูจากสถิติความผิดเกี่ยวกับศีลขอหนึ่งในเขตอําเภอเมืองชลบุรีในป ๒๕๕๖ มี ๗๙ คดี ตอมาป ๒๕๕๗ เพิ่มเปน 
๑๒๐ คดี ในป ๒๕๕๘ คดีลดลงเหลือแค ๖๙ คดี ซึ่งสวนหนึ่งอาจจะมาจากการสงเสริมของมหาเถรสมาคมกําหนดใหแตละวัด
ทําการชักชวนและใหประชาชนรักษาศีลหา มีโครงการสงเสริมศีลหามากมายทุกวัดตองทํางานในเชิงรุก คือชักชวนประชาชนมา
รักษาศีลโดยการขึ้นปายเกี่ยวกับศีลหา เชน งานสงเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรม พัฒนาผูเรียนดานพระพุทธศาสนา ฯลฯ 
จากการสรุปคดีอาญาศาลชั้นตนสรุปคดีของศาลยุติธรรมในป  ๒๕๕๖ จํานวน ๖๓๕,๘๖๘ คดี ป ๒๕๕๗ มี ๖๒๐,๖๙๔ คดี 
(สํานักแผนและงบประมาณ. ๒๕๕๘. หนา ๙), คดีเหลานี้ทําใหเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนอันมาก 

พระพุทธเจายกศีลขอปาณาติบาตมาไวเปนขอแรกของศีลหาเพราะชีวิตสําคัญที่สุด ยกตัวอยาง เชนหากคุณฆาคนตาย
คนหนึ่งคนปญหาจะตามมามากมาย ภรรยาตองขาดสามี ลูกตองขาดพออันเปนเสาหลักของครอบครัว ครอบครัวตองสูญเสียพี่ 
นอง ลุง ปาตองเสียหลานไป การยิงนกเพื่อนํามาทําอาหารหากแมนกถูกยิงตายลูกนกก็ตองตายเพราะอดอาหาร การทําลายชีวิต
เปนเรื่องที่ทําไดงาย แตเมื่อทําลายไปแลวไมสามารถที่จะสรางขึ้นมาแทนได ชีวิตเปนสิ่ งที่มีคาเพราะเมื่อตายไปแลวทรัพยสิน
ของมีคาตางๆ ก็ไมมีความหมายสําหรับคนที่ตาย การสงเสริมใหประชาชนรักษาศีลก็จะชวยใหสังคมเกิดความสุขสงบสันติได 
เพราะหากคิดวาเรารักสุข เกลียดทุกข ไมตองการใหผูอื่นมารักแก มาเบียดเบียนไมตองการใหคนอื่นมาทําราย สั ตวอื่นก็
เหมือนกัน สัตวเหลานั้นก็มีความสะดุงและกลัวตอความตายเหมือนกัน คนที่เคยเลี้ยงวัวหรือควายคงเคยเห็นเวลาขายสัตว
เหลานั้น เมื่ออยูบนรถจะสังเกตเห็นน้ําตาสัตวเหลานั้นไหล แสดงวาสัตวเหลานั้นนั้นก็คงจะหวาดหวั่นและกลัวตอความตายที่จะ
มาถึง การรักษาศีลขอที่หนึ่งจึงเปนการสงเสริมใหประชาชนมีความเมตตา มีความกรุณาตอมนุษยและคุมครองสัตวทั้งหลายดวย 
การฆาสัตวนั้นคนทั้งหลายมีความเขาใจผิดวาสัตวเหลานั้นเกิดมาเพื่อเปนอาหารของมนุษย แตถามีคนกลาววามนุษยเกิดมาเพื่อ
เปนอาหารของเสือ เปนอาหารของสิงหโตบางความคิดเหลานี้อาจเปลี่ยนไป บางครั้งถึงจะไมฆาแตทําไปเพื่อความสนุกสนานโดย
คิดวาเปนการแขงกีฬา เขน กัดจิ้งหรีด การชนไก การชนวัว การกระทําเหลานี้ถึงแมศีลจะไมขาด แตก็แสดงใหเห็นถึงการขาด
ความเมตตา ขาดความกรุณา 

การไมรักษาศีลทําใหเกิดคดีและความเสียหายแกชีวิตและเศรษฐกิจมากมาย ในสมัยกอนสังคมเกิดความสงบสุขเพราะ
วันหยุดของราชการคือวันพระ พอวันหยุดประชาชนก็พาครอบครัวไปวัดฟงธรรมรักษาศีล นอกจากนั้นวรรณกรรมตางๆ เมื่อ
ประชาชนไดอานไดฟงก็ไมกลาที่จะลวงละเมิดศีลคือวรรณกรรมเรื่อง เตภูมิกถา(ไตรภูมิพระรวง) เมื่อฟงเกี่ยวกับปาณาติบาตแลว
ก็จะเกิดความกลัว เพราะหลังจากตายแลวก็จะถูกยมบาลจับไปลงโทษในนรก แมบางคนเกิดมาอายุสั้น เปนโรคมากก็เพราะผิด
ศีลที่พระพุทธเจาตรัสวา “ผูฆาสัตวมีชีวิต ใจดุราย ชอบการฆาฟน ไมมีความเอ็นดูในชีวิตสัตวทั้งหลาย ชอบเบียดเบียนสัตว
ทั้งหลาย ครั้นตายไปยอมเกิดในอบาย ทุคติ นรก เกิดมาเปนมนุษยจึงเปนคนอายุสั้น เปนคนมีโรคมาก (แสง  จันทรงาม. ๒๕๒๕  
:  หนา ๑๙๓ – ๑๙๕.) คนไทยยังมีเทศกาลอีกอยางที่ทําใหประชาชนมีความรักความเมตตาตอสรรพสัตวคือ เทศกาลกินเจ ซึ่งมี
วัตถุประสงค ๓ ประการ คือ ประการแรก กินเจเพื่อสุขภาพคนที่กินอาหารเจติดตอกันจะทําใหรางกายเกิดการปรับตัวใหอยูใน
สภาพสมดุล สามารถขับของเสียในรางกายไดปรับการหมุนเวียนของโลหิต ประการที่สอง เพื่อเวนกรรม ซึ่งการฆาสัตวอื่นเอามา
เพื่อเปนอาหารเปนการสรางบาป ถึงแมเราจะไมไดฆาเองก็ถือวาเปนสาเหตุทําใหผูอื่นฆา ทําใหผูฆาและผูกินมีอายุสั้น เกิดโรคภัย
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ตางๆ ประการสุดทาย เพื่อใหจิตใจของผูกินเจมีความเมตตาตอสัตว มีคุณธรรมและมีจิตใจที่ดีงามวาเนื้อที่กินเขาไปก็มีเลือดมี
เนื้อเหมือนมนุษย แตนาเสียดายที่เทศกาลกินเจมีแคสิบวันและมีครั้งเดียวในรอบป ถาเทศกาลมีปละสองครั้งก็นาจะเปนเรื่องดี
รัฐจึงตองหันมาสงเสริมใหประชาชนรักษาศีลกันอยางจริงจัง เพื่อสรางใหสังคมเกิดความสันติสุขสงบรมเย็น ใหประชาชนมีความ
เมตตามีความกรุณา มีความปรารถนาดีตอเพื่อนมนุษยและสัตวทั้งหลายจึงไมกลาทีจ่ะเบียดเบียนและทําลายสัตวที่มีชีวิต 

 

ศีลขอ ๒ อทินนาทานา เวรมณี เจตนางดเวนจากการลักขโมย หลอกลวงและแยงชิงสิ่งของที่เจาของเขาไมอนุญาต
หรือไมใหดวยความเต็มใจ ทรัพยในที่นี่แบงเปน ๒ ประเภทคือ อสังหาริมทรัพยไดแกทรัพยที่เคลื่อนที่ไมได มีที่ดิน บานที่ปลูก
อยางถาวรและสังหาริมทรัพย คือทรัพยที่สามารถเคลื่อนยายหรือเคลื่อนที่ได เชน ชาง มา แกว แหวน เงิน ทอง เปนตน ถาจะ
ถือวาศีลขาดตองครบองคประกอบของความผิดศีลขอนี้คือ ของที่เขาหวงแหน รูวาเจาของเขาหวงแหน ตั้งใจจะลักของเขา 
พยายามเพื่อลักของเขา และไดทรัพยสินนั้นไปดวยความพากเพียรพยายามนั้น หากประชาชนรักษาศีลขอนี้ก็เปนการคุมครอง
รักษาทรัพยสินของตนเองและผูอื่น เมื่อกลาวถึงการลักขโมยคือการมีเจตนาทําลายกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของบุคคลอื่นซึ่งแบง
ลักษณะของการลักขโมยแบงออกเปน ๑๓ อยางคือ 

๑. ลัก ไดแกการขโมยเอาทรัพยของผูอื่นในเมื่อเจาของไมรูไมเห็น 
๒. ชิงหรือวิ่งราว เชน มีคนนําทรัพยสินไปหรือติดตัวไป ชิงเอาทรัพยนั้นไป 
๓. ลักตอน เชน ลักโค กระบือ เปนตน 
๔. แยง เชน คนถือขอตนแลวแยงเอาเสียมาเปนของตน 
๕. ลักสับ เชน ของอยางเดียวกันแตราคาของเราถูกกวา สับเปลี่ยนเอาของคนอื่นที่มีราคาแพงกวา 
๖. ตู ไดแกการเอาของคนอ่ืนมาเปนของตน จะเปนการตูดวยวาจาหรือดวยการทําหลักฐานดวย 
๗. ฉอ เชน รับฝากของไวแลวโกงเอาเสีย คือบอกเจาของวาคืนแลวทั้งที่ยังไมไดคืน 
๘. ยักยอก เชน เจาหนาที่คลังพัสดหุรือรักษาเงิน ยักยอกเอาของและเอาเงินซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของตน 
๙. ตระบัด เชน การขนของหนีภาษี เมื่อผานดานเก็บภาษีของมีมากก็ซอนเสียใหเห็นของนอย เพ่ือจะไดเสียภาษีนอย 
๑๐. ปลน ไดแก บุคคลหลายคนชักชวนการทําโจรกรรม เพื่อเอาทรัพยของคนอื่น 
๑๑. หลอกลวง เชน ทําบัตรปลอม ทําเครื่องตวง ทําธนบัตรปลอม 
๑๒. กดขี่หรือกรรโชก เชน ทําใหเจาของทรัพยหวาดกลัว แลวขูเอาทรัพย 
๑๓. ลักซอน เชน มีคนทําของตก แลวใชวัสดุอื่นกลบเอาไวเพ่ือไมใหเจาของเห็น 

แตการถือเอาทรัพยสินไปโดยวิสาสะหรือความคุนเคยกัน เจาของอนุญาตไวกอน เจาของพอใจเมื่อเราเอาทรัพยนั้นไปก็
ไมถือวาผิดศีลการกระทําผิดขอใดขอหนึ่งก็ถือวาผิดศีลขอลักขโมย วิธีแกกระทําไดโดยใหลดความอยากไดทรัพยสินของผูอื่นที่
เขาหามาไดดวยกําลังแรงกายกวาจะไดมา ตองแลกมาดวยหยาดเหงื่อกําลังสติปญญา จากการทําวิจัยเกี่ยวกับการลักขโมย
ทรัพยสินของบุคคลอื่นสรุปมาจากสาเหตดุังตอไปนี ้ 

๑. การที่เจาหนาที่ปองกันไมเพียงพอที่จะตรวจและควบคุมรักษาพื้นที่ปองกันอาชญากรรมไดทั่วถึง เชน พื้นที่หางไกล 
ทางเปลี่ยว หรือตรอกที่มีผูสัญจรนอย ยามวิกาล เมื่อไมมีเจาหนาที่รักษากฎหมายหรือไมมีการปองกันอาชญากรรมก็สามารถ
กระทําไดงาย 

๑. การที่เจาของทรัพยหรือบุคคลขาดความระมัดระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของตน เชน ไปปดประตู 
หนาตาง ทางเขาไปในเคหสถาน หรือสถานที่เก็บทรัพยสินไมมีคนเฝา ทอดทิ้งไวที่หางไกลเปนตน (มนู  เมฆหมอก. ๒๕๓๕  : 
หนา ๑๓ – ๑๔)  

ปญหาอีกอยางหนึ่งซึ่งถือวาเปนปญหาใหญคือปญหาทุจริตคอรัปชั่น ถือวาเปนปญหาการขโมยในระดับชาติ ทําให
งบประมาณของชาติสูญเสียไปจากโครงการตางๆ เปนหลายหมื่นลาน เชน โครงการโฮปเวลล โครงการบอบําบัดน้ําเสียคลอง
ดาน คดี ปรส. เปนตน โครงการเหลานี้ไมไดกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนเลย แตกลับสูญเสียเงินจะไปจํานวนมาก สําหรับ
แนวทางแกไขเกี่ยวกับคอรัปชั่นสรุปไดคือ 
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๑) ดานกฎหมาย รัฐตองมีบทบาทอยางเด็ดขาดและอยางหนัก กฎหมายควรมีบทลงโทษในแงผูรับและผูให ทั้งสองฝาย
เกิดความเข็ดหลาบโดยผูรับจะเกรงกลัวและผูใหไมกลาทํา เชน จําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต 

๒) ดานราชการ รัฐตองพยายามกําจัดขาราชการที่มักทุจริตตอหนาที่ใหออกไปจากหนวยงานโดยเร็ว หรือลงโทษ
ตักเตือนตามกรณี และควรใหมีการแสดงทรัพยสินกอนและหลังดํารงตําแหนงทุกครั้งและทุกคน 

๓) มีระบบหมุนเวียนในการทํางาน การหมุนเวียนตําแหนงงานชวยใหไมใหมีการผูกขาดหรือการสรางอิทธิพลใหมใน
หนวยงานเกินไป 

๔) ปรับปรุงเงินเดือนขาราชการใหสูงขึ้น และใหสวัสดิการแกผูอยู ในตําแหนงตางๆ ใหเพียงพอแกการครองชีพตาม
ฐานะ 

๕) ใหการศึกษาและปลูกฝงคานิยมที่ดีกี่ประชาชนในประเทศดวยพัฒนา การปลูกฝงคานิยมผูใหญหรือผูนําจะตองทํา
ตัวเปนแบบอยางที่ด ี

๖) เรงสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและการเมือง เพื่อใหประชาชนมีรายไดดี ความเจริญทางการเมืองบนพื้นฐานของ
การมีการศึกษาจะทําใหประชาชนรูทันเขามามีสวนรวมในการปองกัน (วราวุธ  สุวรรณฤทธิ์และคณะ. ๒๕๔๗  : หนา ๑๑๗)  

การปองกันการลักขโมยที่เรียกวาการทุจริตและคอรัปชั่นโดยใชวิธีการทางกฎหมายเปนไปไดยากมาก เพราะคนที่ทํา
การทุจริตมีวิธีการที่แยบคายและลึกซึ้ง การใชกรรมวิธีการคดโกงโดยเฉพาะการทําเอกสาร การแตงบัญชีใหไมตรงกับความจริง 
กวาจะสืบหาคนที่กระทําความผิดมาลงโทษได กฎหมายเหลานี้แมจะมีบทลงโทษที่รุนแรงแตก็ไมสามารถจะบังคับใหมี
ประสิทธิภาพได จากการสรุปคดีเกี่ยวกับการลักขโมยในเขตอําเภอเมืองชลบุรีตั้งแตป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ดังนี้ ในป ๒๕๕๖ 
จํานวน ๒๗๗ คดี ป ๒๕๕๗ จํานวน ๒๗๕ คดี และป ๒๕๕๘ จํานวน ๑๘๘ คดี ซึ่งคดีเหลาน้ีกอใหเกิดความสูญเสียทางทรัพยสิน
และเศรษฐกิจเปนจํานวนมาก แตการปลูกจิตสํานึกคุณธรรมใหกับขาราชการและนักการเมืองเพื่อเปนแบบอยางที่ดี หากมีการ
ออกกฎหมายเหมือนในสมัยพระบรมไตรโลกนาถที่กําหนดใหชายไทยที่จะเขารับราชการจะตองบวชกอน หรือใหองค กรรัฐ 
เอกชน รัฐวิสาหกิจตองเขาปฏิบัติธรรมก็นาจะเปนทางออกที่ดีแกสังคม ถายอนกลับไปในสมัยกอนที่เปนสังคมชนบทที่ปลูกบาน
ติดกันโดยไมตองสรางรั้วหรือสรางกําแพงสูง ใครเขาออกบานหรือชุมชนก็สามารถจะรูได รั้วที่ดีคือเพื่อนบานที่คอยสอดสองดูแล
ซึ่งกันและกัน แตปจจุบันแมหองติดกันยังไมรูจักกัน แมแตบานก็สรางกําแพงสูงลอมรอบและติดตั้งทีวีวงจรปดไวเพราะความไม
ไวเน้ือเช่ือใจกัน  

การสงเสริมใหประชาชนรักษาศีลขอนี้ถือวาเปนการยอมรับกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของบุคคลอื่นซึ่งไดมาโดยกําลัง
ความสามารถ ไมปรารถนาสิ่งของผูอื่นมาเปนของตนในทางไมชอบ ใหพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ตนได การบังคับใชกฎหมาย
ถึงแมจะมีความรุนแรงผูกระทําความผิดก็ไมกลัว แตการใชกฎแหงศีลธรรมหรือศีล เขามาชวยในการกํากับจะมีประสิทธิภาพ
มากกวา ใครที่ทําการทุจริตคอรัปชั่นตองถูกประชาชนประณามโดยพลเอกเปรม  ติณสูลานนท อดีตนายกรัฐมนตรีและ
องคมนตรีไดใหโอวาท “…ใครก็ตามที่ทุจริต หรือรวมมือกับคนทุจริต ตองเรียกวา เขาเปนผูทรยศตอชาติ คําวาทรยศเปนคําที่นา
อับอายมาก ถาเขาทุจริต หรือรวมมือกับคนที่ทุจริต เขาจะตองเปนคนที่เราเรียกวา ทรยศตอชาติ  เราตองเลิกคบคาสมาคมกับ
คนเหลานี้ ไมยกยองนับถือ ไมกราบไหวคนโกง องคกรโกง…” ตองใชประชาชนหรือศีลธรรมกดดันจะมีประสิทธิภาพมากกวา
กฎหมายการใชกระบวนการทางกฎหมายใชเวลานาน เพราะตองสูกันสามศาลคือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา การใช
กระวนการทางศีลธรรมโดยสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนในการตรวจสอบการทุจริตและคอรัปชั่นดวย การรักษาศีลขอสอง
จะตองควบคูกับสัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบเมื่อประชาชนรักษาศีลขอนี้ประชาชนก็ไมตองกลัวทรัพยสินหายไมตอง
กลัวการลักขโมย สังคมก็จะเกิดความสงบสุขเพราะประชาชนมีความพึงพอใจในทรัพยสินของตน ไมแสวงหามาในทางที่ชอบ 

 
ศีลขอ ๓ กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เจตนางดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ศีลขอนี้มีเจตนาใหชายหญิงมีสามีหรือ

ภรรยาคนเดียว ใหมีความพอใจยินดีในคูครองของตนเทานั้น จะถือวาผิดศีลก็ตอเมื่อการกระทําครบองคประกอบของความผิด
คือ หญิงตองหาม มีจิตคิดจะเสพ พยายามเพื่อจะเสพ มีเพศสัมพันธ ผูที่เปนอริยบุคคลจะไมลวงละเมิดศีล การทําผิดศีลถือเปน
การลวงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ไมใหความเคารพเกรงใจคูครองของตนเอง ปญหาการหยารางเพราะคูครองของตนเองนอกใจ
ไปมีคนอืน่เปนจํานวนไมนอย การผดิศีลสาํหรับผูหญิงแยกเปน ๓ ประเภทคือ 



๙๗๓ 

 

 

๑. หญิงมีสามี หมายถึงหญิงที่อยูกินกับผูชายในฐานะสามีภรรยากันอยางเปดเผย จะจดทะเบียนหรือไมก็ตาม หญิง
ประเภทนี้จะหมดภาวะเปนหญิงตองหามตอเมื่อสามีตายแลวหรือไดบอกอยาขาดจากสามี สวนหญิงที่มามี ถูกคุมขังก็ยังถือวา
สามี เวนแตจะอยาขาดกันแตถาเปนกฎหมายไทยถาสามีหรือภรรยาจงใจจะทิ้งรางกันหน่ึงปก็สามารถจะฟองหยาได  

๒. หญิงมีญาติปกครอง คือหญิงที่ไมมีอิสระในตนเองเพราะมีคนปกครองดูแลอยู ตองพึ่งพาพอ แม พี่ ปา นา อาหรือผูมี
อุปการคุณซึ่งถือวาเปนญาติผูใหญ ใครตองการไดหญิงประเภทนี้ไปเปนภรรยาจะตองใหผูใหญไปสูขอจากผูปกครองใหถูกตอง
ตามประเพณี ถือวาเปนการใหเกียรติกับบุคคลที่จะมาเปนภรรยา กฎหมายกําหนดใหคนที่มีอายุครบ ๒๐ ปบรรลุนิติภาวะคือไม
ตองอยูในปกครองของพอแม สามารถจะตัดสินใจบางเรื่องดวยตนเอง 

๓. หญิงมีจารีตรักษา หมายถึง หญิงมีศีลธรรม กฎหมายหรือจารีตรักษาคุมครอง เชน หญิงที่ประพฤติพรหมจรรย บวช
เปนภิกษุณี นางสิกขมานา สามเณรี แมชีหรือหญิงที่สมาทานศีลอุโบสถ 

หญิงสามประเภทนี้หามผูชายไปมีเพศสัมพันธดวยเพราะจะผิดศีล สวนผูชายนั้นก็มีจารีตหามไวเหมือนกัน เชน พี่เขย 
นองเขย สามเณร แตโดยธรรมเนียมแลวผูที่เปนเศรษฐีที่มีเงิน มีอํานาจก็สามารถจะมีภรรยาไดหลายแตทุกคนตองไมลําบาก 
การรักษาศีลขอสองทําประชาชนมีความยับยั้งชั่งใจตัวเอง ใหมีความพึงพอใจในคูครองของตนเองไมปลอยใหจิตใจหมกมุ นใน
กามารมณ การนอกใจคูครองของตนเองนํามาซึ่งโรครายคือโรคเอดส เพราะคนไทยไมนิยมสวมถุงยางอนามัย ผู ที่นิยมหรือ
ยินยอมสวมถุงยางสวนใหญอยูในวัยกลางคน รองลงมาคือลูกคาวัยสูงอายุ (รอยละ ๓๕.๓ และ ๒๘.๘ ตามลําดับ) ซึ่งสอดคลอง
กันในหลายแหลงวาวัยรุนหนุมไมสูนิยมใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ (ภัสสร  สิมานนท. ๒๕๓๔  : หนา ๗๙) การทําผิดศีล
เปนที่มาของโรคอันตราย ในปจจุบันการแพรระบาดของโรคเอดสมีอุปสรรคคือ ประการแรกทางการแพทยยังไมประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาวัคซีนและในทางดานพฤติกรรมไมสูประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนพฤติกรรมเพศสัมพันธใหมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น (ภัสสร  สิมานนท. ๒๕๔๑. หนา ๔๒) การไมใชถุงยางของวัยรุนเพราะตองการแบบธรรมชาติ หากประชาชน
ในสังคมหันมารักษาศีลขอสามจะทําใหสังคมสงบสุขได เพราะประโยชนของศีลมี ๔ ประการคือ 

๑. ทานหามเพื่อปองกันความสําสอนทางเพศ ซึ่งมีอยูมากมายในหมูสัตวดิรัจฉาน เห็นวามนุษยเปนสัตวที่สูงแลวจึงไม
ควรทําเชนนั้น 

๒. เพื่อปองกันความวุนวาย การเบียดเบียน เพราะเรื่องกามเปนเหตุ จะเห็นไดวาการเขนฆากัน ทํารายรางกายกัน และ
ทะเลาะวิวาทเพราะกาเมสุมิจฉาจาร 

๓. ชายยอมหวงแหนหญิงผูเปนภรรยาของตนเอง หญิงยอมหวงแหนชายผูเปนสามีของตน มารดาบิดายอมหวงธิดาของ
ตน เมื่อธิดาเหลานั้นอยูในวัยศึกษาหรือแมพนวัยศึกษาแลวแตยังไมไดทําพิธีแตงงานถูกตองตามธรรมนองคลองธรรมหรือตาม
ประเพณีนิยม 

๔. ความสุขทางกามไมมีวันพอ บุคคลจะลงทุนสรางบาปเพื่อแลกกับความสุข แตความสุขในกามนั้นเปนความสุขแคครั้ง
คราว (วศิน  อินทสระ. ๒๕๔๒. : หนา ๒๓๘ – ๒๓๙)  

การสงเสริมใหประชาชนมีการสํารวมในกาม คือการพอใจในคูครองของตนเองทําใหประชาชนมีความยังยั้งชั่งใจ ไม
ปลอยอารมณไปตามกิเลสครอบงํา แมผูมีคูครองแตงานแลวยังประพฤตินอกใจ การงดเวนจากกามคุณดวยความตั้งใจถือศีลเปน
สมาทานวิรัตไมไดงดเวนมากอนมีโอกาสที่จะประพฤติผิดเรียกวาสัมปตตวิรัต การงดเวนไดเปนสมุจเฉทวิรัต เมื่อไมปรารถนาให
ใครละเมิดลวงล้ําในสิ่งที่รักหวงแหนของตนก็ไมควรลวงละเมิดของบุคคลอื่น ถาหากทุกคนมีความคิดวาทุกคนคิดวาเปนญาติพี่
นองของตนก็จะไมกลาผิดศีลขอนี้ดวยอาศัยความเมตตาเปนเครื่องปองกันความใคร ในการถือศีลจะตองควบคูกับธรรมคือกาม
สังวร การสํารวมในกาม ไดแกการระวังควบคุมตนไมใหประพฤติผิด แตใหตั้งใจในการปฏิบัติชอบ เมื่อเปนเยาวชนก็ควบคุม
รางกายเวนจากเหตุชักจูงตางๆ เชน หนังสือและภาพยนตรลามก อันเปนเหตุยั่วกามราคะ รักษาประเพณีอันดีงามของไทยตามที่
ผูรูไดทําการอบรมสั่งสอนไว สวนสามีภรรยาทางพระพุทธศาสนาสอนใหสามีสันโดษ คือพอใจอยูแตในภรรยาของตน สามีภรรยา
กันเมื่อมีคูครองของตนนอกใจก็ถือวาเปนสาเหตุของการเลิกราหรือการหยารางกันเมื่อปญหาเกิดขึ้นสามีและภรรยาก็จะตองคุย
กันดวยเหตุและผล เปนที่มาของความไมไววางใจกันหากมีการสํารวมสังวรในกามคุณสามีภรรยากันก็จะประคับประคองชีวิต
ครอบครัวใหผานพนปญหาไปไดความสวนภรรยาใหมีความซื่อตรงในสามีของตนเพื่อใหอยูเปนคูครองกันตลอดไป 

 



๙๗๔ 

 

 

ศีลขอ ๔ มุสาวาทา เวรมณี เจตนาเวนจากการพูดเท็จ ซึ่งเปนกรรมกิเลส การพูดที่ปราศจากความจริงในขอนี้จะตอง
ครบองคประกอบของการกระทําความผิดคือเรื่องไมจริง ตั้งใจจะพูดผิด พยายามพูดใหผิด ผูอื่นเขาใจเรื่องนั้น เจตนาจะพูดบิด
เบียนจากความจริงดวยความสมัครใจเอง แตการพูดโดยถูกบังคับถาไมมีเจตนาก็ไมถือวาผิดศีล การจําแนกการพูดเท็จมีลักษณะ
ของการกระทําความผิดดังนี ้

๑. ปด ไดแกพูดมุสาชัดๆ ไมอาศัยมูลเหตุเลย เชน เห็นบอกวาไมเห็น รูบอกวาไมรู ตามความหมายของผูพูด ทานแสดง
ตัวอยางไว ๔ ประการ คือ ๑ พูดเพื่อจะใหเขาแตกแยกกันเรียกวา สอเสียด พูดเพื่อใหเขาโกงเรียกวา หลอก พูดเพื่อยกยอง
เรียกวา ยอ พูดไวแลวไมรับเรียกวา กลับคํา 

๒. ทนสาบาน ไดแกกิริยาที่เลี่ยงสัตววาจะพูดตามจริงแตใจไมตั้งใจตามนั้นมีพูดปดเปนลําดับบริวาร เชน เปนพยานทน
เบิกความแลวเบิกความเท็จ เปนตน 

๓. ทําเลหกระเท ไดแก กิริยาอวดอางสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันไมจริง เชน อวดรู วิชาคงกระพัน ฟนไมเขา ยิงไมออก เปนตน ซึ่ง
เปนอุบายในการแสวงหาเอกลาภ 

๔. มารยา ไดแก กิริยาที่แสดงใหเขาเห็นผิดจากที่เปนจริงหรือลวงใหเขาใจผิด เชน เปนคนทุศีลก็ทําทาทางใหเขาเห็นวา
มีศีล เจ็บนอยก็แสดงอาการเหมือนเจ็บมาก 

๕. ทําเลศ ไดแก พูดมุสาเลนสํานวน เชน คนวิ่งหนีมา เมื่อผูไลตามมาถามไมอยากจะใหเขาจับผูนั้นได แตไมตองการให
ใครตราหนาวาเปนคนมุสา จึงยายไปยืนที่อ่ืนแลวพูดวาตั้งแตมายืนที่นี้ยังไมเห็นใครวิ่งมาเลย  

๖. เสริมความ ไดแก กลาวมุสาอาศัยความเดิม แตเสริมใหมีความมากกวาที่เปนจริง เชน พรรณนาสรรพคุณยาวา ทา
แลวสามารถขาวไดภายในสามวัน 

๗. อําความ ไดแกกลาวมุสาวาทอาศัยมูลเดิมแตตัดความที่ไมตองการจะใหรูออกเสีย เนื้อหามีมากแตกลาวใหมีเนื้อหา
นอยเพ่ือปกปดความบกพรองของตนเองเพื่อใหผูอื่นเขาใจคลาดเคลื่อนจากความจริง 
 การกลาวเท็จมีความผิดทั้งทางโลกและทางธรรม หากเปนทางธรรมปรับอาบัติถึงปาราชิก เชนพระพุทธเจาทรงบัญญัติ
ปาราชิกขอที่ ๔ วาภิกษุไดอวดอุตตริมนุษยธรรมที่ไมมีในตนตองอาบัติปาราชิก อยางเบาปรับอาบัติปาจิตตีย (อเนก  ขําทอง
และปญญา  สละทองตรง. ๒๕๕๐. หนา ๑๕๒  - ๑๕๓) ความสํานึกในการรักษาศีลอยางแรกคือการฝกหัดขัดเกลาตนเองและ
คํานึงถึงประโยชนสุขสวนรวม เชนการบัญญัติพระวินัยเมื่อมีการกระทําความผิดพระพุทธเจาทรงเรียกประชุมสงฆ สอบสวน
ผูกระทําความผิดไดความจริงแลวทรงช้ีโทษของการกระทํานั้นวา ไมเปนไปเพื่อประสาทะ คือความเลื่อมใสแกคนที่ยังไมเลื่อมใส 
หรือเพื่อเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแลว ตรัสแถลงประโยชนที่มุงหมายหรือวัตถุประสงคของการบัญญัติวินัย       
(พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ประยุตฺโต). :  ๒๕๕๑. หนา ๔๓๔) ความผิดดานกฎหมายอาญาซึ่งเขากับการอําความที่แมจะไมพูด
แตก็ใชอวจนะภาษา คือการเขียนโดยเปลี่ยนแปลงความจริง กฎหมายอาญามาตรา ๒๔๐ บัญญัติวา “ผูใดโดยทุจริตหลอกลวง
ผูอื่นดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความใหแจงและหลอกลวงดังวานั้น ไดไปซึ่งทรัพยสินจากผูหลอกลวงหรือ
บุคคลที่ ๓ หรือทําใหผูถูกหลอกลวงทํา ถอนหรือทําลายเอกสารสิทธิผูนั้นทําผิดฐานฉอโกง..( The Justice Group. :  ๒๕๕๖. 
หนา ๑๖๕ – ๑๖๖) 

การกลาวเรื่องนั้นจริงหากไมรูความจริงแตฟงคนอื่นกลาวมาแลวเอาไปเลาตอก็ไมถือวาผิด  แตถาเปนเรื่องจริงเปนความ
ผิดพลาดของผูอื่นก็ไมควรเลาเพราะจะทําใหเขาอับอาย  การกลาวในที่นี้ผูฟงตองเขาใจภาษาไทย หากเปนคนตางชาติไมเขาใจ
ภาษาไทยก็ไมถือวาผิด แตการพยักหนาใหคนอื่นเขาใจหรือเปนการรับรองคนอื่นก็ถือวาเปนการกลาวเท็จเหมือนกัน  การกลาว
คําจะตองมีประโยชนหรือวิญูชนเรียกวาสุภาษิตที่พระพุทธเจาตรัสวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วาจาที่ประกอบดวยสุภาษิต
ประกอบดวยองค ๕ นับเปนสุภาษิต ไมเปนทุภาษิตไมมีโทษ อันวิญูชนติเตียนไมไดคือวาจาที่กลาวตามกาล วาจาที่เปนจริง 
วาจาที่กลาวคําออนหวาน วาจาที่ประกอบดวยประโยชน วาจาที่ประกอบดวยเมตตา (ณ  นฤมิตร. : กาวแรก ๒๕๕๖. หนา ๘๗) 
การกลาวตามกาลตองรูวาเวลาไหนควรกลาว เวลาไหนควรฟง เรื่องที่กลาวตองสังเกตุผูฟงวามีทาทีตอเรื่องที่กลาวอยางไร การ
กลาวคําที่ออนหวาน ไมใชเสียงกรรโชกหรือตะคอก คํากลาวตองประกอบดวยความรักความเมตตาปรารถนาดีตอผูฟง เมื่อไดฟง
เรื่องที่เลาแลวเอาไปปรับปรุงตัวเองเพื่อทําใหเกิดประโยชนตอผูฟงเอง นอกจากการกลาวเท็จแลวการพูดสอเสียดคือการยุยงให
คนแตกแยกกัน ถือวาเปนความชั่วที่นารังเกียจเพราะสรางความแตกแยกใหสังคม หากประชาชนทุกคนรักษาศีลก็จะมีความ



๙๗๕ 

 

 

ปรารถนาดีตอกัน ไมกลาโกหก หากประชาชนไมรักษาศีลมุสาวาทก็จะทําใหประชาชนขาดความไววางใจตอกันมีความสงสัยใน
คําที่ไดฟงวาเปนจริงหรือไม 

ดังนั้นถาสังคมไทยสนับสนุนใหประชาชนกลาวแตคําจริง กลาวแตคําสัตย เพราะการติดตอทําธุรกิจหรือทําธุรกรรมกับ
คูสัญญาที่ไมนาเชื่อถือกลาวคํากลับกรอก ไมยึดหลักการเดิมก็จะทําใหอีกฝายไมไวใจ แคนัดเจรจาหากมาไมทันตามเวลาที่
กําหนดก็อาจถูกยกเลิกสัญญาได เจตนาของการรักษาศีลคือตองการใหประชาชนกลาวแตคําสัตยจริง เมื่อสัญญาหรือตกลงอะไร
กับใครไวตองทําตามใหได ทําใหประชาชนไมกลาวคําเลาะแหละ พยายามรักษาคําพูดไมใหบิดพลิ้วเหมือนคําปฏิญาณของลูกเสือ
ที่ปฏิญาณวา “เสียชีพอยาเสียสัตย” ยอมตายเพื่อรักษาสัจจะเอาไว อีกคําคือ “กษัตริยตรัสแลวไมคืนคํา” เปนการเตือนสติให
ประชาชนระลึกเสมอวาจะกลาวอะไรจะตองคิดใหรอบคอบกอน 

 

ศีลขอ ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฎชานา เวรมณี แปลวา มีเจตนางดเวนจากการด่ืมน้ําเมาอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท 
ที่พระพุทธเจาตรัสวา คหบดี การหมกมุนในการเสพของมึนเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนเหตุแหงความประมาท (ที.ปา ๑๑/
๒๔๘/๒๐๖) 
 ศีลในขอนี ้มีเจตนาเพ่ือจะใหประชาชนมีสติสมบูรณ บุคคลจะถือวาผิดศีลขอนี้จะตองครบองคประกอบของความผิดศีล
จึงจะขาด คือ สิ่งนั้นเปนน้ําเมา มีจิตคิดจะดื่ม มีความพยายามดื่มน้ําเมานั้น น้ําเมาลวงลําคอลงไป การกระทําผิดศีลจะตองครบ
ทุกองคประกอบ หากไมครบถือวา ไมผิด เชน แกวเหลาผสมน้ําอัดลม เขาใจวาเปนน้ําอัดลม แตพอด่ืมไปแลวจึงไดรูวา น้ําอัดลม
ผสมเหลา หากหยุดก็ไมถือวาผิดศีล แตถายังดื่มตอไป จึงถือวาผิดศีล  
 ในปจจุบัน ยาบา ยาอี เฮโรอีน โคเคน ฯลฯ ก็เขาในเกณฑขอที่ ๑ คือเปนที่ตั้งแหงความมนึเมา องคประกอบขอที่ ๔ ที่
บอกวาลวงลําคอ อาจจะมีขอโตแยงไดเพราะเฮโรอีน หรือ มอรฟนฉีดเขาเสนเลือดก็พออนุโลมไดวาเขาไปในรางกาย ทั้งทางปาก 
จมูก หรือทางผิวหนังก็อนุโลมเขาในการลวงลําคอเหมือนกัน การด่ืมสุราและเมรัยเปนสาเหตุทําใหเกดิความประมาท ขาด
สติสัมปชชัญญะ ขาดความยั้งคิด มีโทษมาก ดังคําสอนที่พระพุทธเจาไดตรัสไววาโทษของสุรา มี ๖ ประการ คือ ๑. ทําใหเสีย
ทรัพย ๒. ทําใหเกิดโรคภัย ๓. ทําใหเสื่อมเสียเกียรติยศ ๔. ทําใหเปนคนหนาดานไรยางอาย ๕. ทําใหขาดสติ สมองมึนงง ปญญา
เสื่อมถอย ๖. ทําใหเกิดการทะเลาะวิวาท 
 การดื่มสุราและของมึนเมาเปนการบั่นทอนกําลังแหงสติปญญา ทําใหรางกายไมสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ ถา
ประชาชนทําผิดศีลขอที่หาแลวมีโอกาสที่จะผิดศีลขออื่นไดอีก เพราะการดื่มสุราและของมึนเมา ทําใหขาดสติ อาจนําไปสูเหตุ
อาชญากรรม จะเห็นไดจากสื่อหนังสือพิมพพาดขาว วาผลจากการดื่มสุราของมึนเมา ทําใหเกิดการทะเลาวิวาทกันขั้นรุนแรง ถึง
ขึ้นเสียชีวิต เมาแลวไปกระทําความผิดจะอางวา เมาไมได เพราะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๖ บัญญัติวา ความมึนเมา
เพราะสุราหรือสิ่งเมาอื่นจะยกขึ้นเปนขอแกตัว ตามมาตรา ๖๕ ไมได มาตรา ๖๕ หมายถึง ผูกระทําผิดในขณะไมสามารถรูผิด
ชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองไดเพราะจิตบกพรอง โรคจิต จิตฟนเฟอน ลมบาหมู บุคคลที่ทําผิดแตไมถือวาผิดตามมาตรา 
๖๕ คือ เด็กอายุตํ่ากวา ๑๕ ป ทําความผิดแตไมตองรับโทษ หรือบุคคลซึ่งเปนโรคลมชัก (ลมบาหมู) กระทําความผิดในขณะเปน
โรคลมชัก แตกฎหมายไมไดยกโทษใหกับบุคคลที่ดื่มสุราจนอาการมึนเมา ประชาชนจํานวนมากกระทําความผิดแลวอางวาตัวเอง
เมาจําไมได สุดทายตองรับความผิดเหมือนเดิม เมื่อกลาวถึงสาเหตุของการเสพยาเสพติดมีสาเหตุใหญจาก ๓ ประเด็นคือ  
 ๑. ดานสังคมและเศรษฐกิจ เปนเรื่องที่กลาวใหตายไดยาก แตมีขอนาสังเกตวา การขยายตัวของเศรษฐกิจมักเปนปญหา
ยาเสพติดในเมืองมากกวาในชนบท หรือคนจนติดยาเสพติดมากกวาคนรวย สําหรับวัยรุนการเขากลุมเพื่อนเพื่อใหเพื่อนยอมรับ 
เชน เมื่อเพื่อนยกแกวเหลาใหถาไมยอมกินก็จะมีคํากลาวในลักษณะวาเปนเกยหรือเปลา เปนตน 
 ๒. ดานวัฒนธรรม ในชุมชนบางแหงโดยเฉพาะในกลุมที่ยึดประเพณีวัฒนธรรมของตน เชน เมื่อไปจังหวัดสุรินทรจะมีคํา
กลาววา “ไปสุรินทรตองกินสุรา หากไมกินสุราก็อยามาสุรินทร” เปนตน 

๓. ดานอารมณ เพื่อชวยปลดเปลื้องความทุกขใจ อึดอัดใจความปวดราว หรืออยากทดลอง (สุพัตรา  สุภาพ. ๒๕๔๒ : 
หนา ๖๙) ในสมัยกอนมีเพียงสุราและเมรัยยังไมมีของมึนเมาหรือยาเสพติดมากหลายชนิดเหมือนในปจจุบัน แตสมัยปจจุบันมีสิ่ง
เสพติดมากมายที่ทําใหผูเสพมีอาการมึนเมาคลายสุรา เชน ใบกระทอม กัญชา ฝน เฮโรอิน มอรฟน ยาบา โคเคน ฯลฯ  
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การที่พระพุทธเจาทรงตรัสหามในศีลขอนี้ก็เพื่อปองกันความประมาทปองกันการขาดสติ อันเปนการบั่นทอน
ความสามารถทางสติปญญา พระพุทธเจาไดตรัสโทษของสุราไว ๖ ประการคือ  

๑. ทําใหเสียทรัพย คือตองซื้อดวยเงินจึงจะไดมา บางครั้งอางวาเพ่ือนเลี้ยง แตพอเมาก็บอกวาไมตองฉันจายเอง 
๒. เปนเหตุกอวิวาท เมื่อกินสุรามาก็จะทําใหหูอื้อพูดเบาไมคอยไดยิน จึงตองพูดเสียงดัง เมื่อเสียงดังก็ทําใหผูอื่นเกิด

ความรําคาญ ซึ่งสุราแปลวากลา กลาในสิ่งที่ผิดไมกลัวใคร โดยไมยอมกันเพราะสุรามีผลตอประสาทสวนหนาเปนสวนควบคุมสติ
และการตัดสินใจ ดังนั้นคนที่ดื่มเหลาจึงมักหาเรื่องทะเลาะวิวาทกับผูอื่น 

๓. นํามาโรคมาให เชน กระเพาะอาหารอักเสบ โรคระบบประสาท มือเทาสั่น ระบบทางเดินโลหิตเพราะหัวใจเตนเร็ว
และโรคที่คนไทยเปนมากคือโรคตับแข็ง ดร.ฟอเรล ไดทําการสํารวจประเทศสวิตเซอรแลนด พบวา ๓ ใน ๔ ของอาญากรรม
ปรากฏวาติดเหลา และ ๑ ใน ๓ ของคนที่ไปโรงพยาบาลโรคจิตมาจากการติดสุรา 

๔. ทําใหเสียชื่อเสียง เมื่อเมาบุคลิกก็เปลี่ยนไปและสามารถทําในสิ่งที่คนปกติไมกลาทําได เชน นอนขางถนนก็ทําได 
๕. บั่นทอนกําลังสติปญญา เมื่อเกิดอาการมึนเมาก็จะทําใหความสามารถในการใชสติปญญาลดลง เมื่อดื่มบอยก็จะทํา

ใหมีผลตอรางกาย สมองซึ่งการดื่มครั้งแรกทําใหกระปรี้กระเปรา สดชื่น แตเมื่อดื่มมากจะงวงนอนโดยเฉพาะในชวงเทศกาลของ
ทุกปคือ ชวงเทศกาลปใหม ชวงสงกรานต สาเหตุการเสียชีวิตจากการเมาแลวขับมีผลจากการผาศพพบวา มากกวารอยละ ๖๐  
ของผูเสียชีวิตจากคดีฆาตกรรมพบวาในรางกายมีเหลาผสมอยูดวยเสมอ ผลการวิจัยพบวา ในกวารอยละ ๕๐  ของคนที่ฆาตัว
ตายจะดื่มเหลาเพื่อเรียกความกลา 

การปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นสรุปไว ๙ ประการคือ  
๑. มุงพัฒนาตัวบุคคล ใหความสําคัญกับการสรางศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน เพื่อใหมีความสามารถในการ

ดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 

๒. กําหนดพื้นที่และกลุมประชากร เปาหมายในการดําเนินงาน เนื่องจากทรัพยากรมีคอนขางจํากัด ทั้งงบประมาณและ
บุคลากร จึงมคีวามจําเปนอยางยิ่งในการกําหนดพื้นที่เปาหมายที่ดําเนินการ 

๓. ผสมผสานการดําเนินงาน วิเคราะหปญหาตามขอ ๒ คนหาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากปญหาเพ่ือกําหนดทาง
เลือกใชมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการปญหา 

๔. กําหนดหนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงาน ที่เกี่ยวของกับภาครัฐบาล ภาคเอกชน 
๕. ดําเนินงานในลักษณะองครวมแบบบูรณาการ พัฒนาหนวยงานที่ดําเนินการอยูมิใชหนวยงานพิเศษที่ตองดําเนินการ 
๖. มุงเนนการมีสวนรวมของประชาชนหรือกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ 
๗. การสรางเอกภาพในการดําเนินงาน เพื่อปองกันการเกิดความซ้ําซอน 
๘. การระดมทรัพยากรของหนวยงานภาครัฐและเอกชนเขามามีสวนรวม 
๙. ใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่น รับการคนคิด ทดลองใช พัฒนาเพ่ือการปองกันยาเสพติด(สํานักงานปองกันยา

เสพติด : ๒๕๕๒ . หนา ๕๘ – ๕๙) 
 การดื่มสุรามีโทษดังที่กลาวมาแลว พระพุทธเจาทรงบัญญัติศีลขอที่ ๕ การงดเวนจากการดื่มสุรา เพราะเมื่อดื่มแลวเปน
เหตุใหคนที่ดื่มเกิดความประมาท ปกติแลวประชาชนก็มีสติสัมปชชัญญะไมสมบูรณอยูแลวเมื่อดื่มสุราเขาไปจะลดประสิทธิภาพ
ของการทํางานของสมอง เปนเหตุทะเลาะวิวาท กอความวุนวายขึ้นในสังคม ทําใหผูอื่นเดือดรอน คนที่เมาแลวนอนไมมีปญหา
แตคนที่เมาแลวขับรถซึ่งเปนงานที่ตองใชสติสัมปชชัญญะมากกวาปกติ ตองใชมือ ตา หูและเทา เมื่อเมาจะทําใหความสามารถใน
การขับลดลง การสงเสริมใหประชาชนรักษาศีลขอนี้ทําใหประชาชนหรือสังคมเกิดสันติสุขได เพราะโทษของสุราที่พระพุทธเจา
ตรัสไวโดยเฉพาะขอที่วาดวยเหตุกอความวิวาทกอใหเกิดความรําคาญของสังคมเจตนาในการบัญญัติศีลก็เพื่อใหประชาชนมีสติ
รอบคอบ 
 

๕. สรุป 
 การรักษาศีล ๕ สามารถสรางสันติสุขใหสังคมไดเพราะวา เมื่อประชาชนใหลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนนอกจากนั้นยังลดการกระทําตามสัญชาตญาณของมนุษยคือ กินอาหาร นอน และสืบพันธก็ไมแตกตาง
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อะไรกับสัตว การแยงกันกิน แยงถิ่นกันอยู แยงคูกันพิศวาสและแยงอํานาจกันไปครอง ศีล ๕ ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวเมื่อรัฐ
สงเสริมใหประชาชนปฏิบัติศีลจะทําใหสังคมเกิดสันติสุขในสังคม ประชาชนไมเบียดเบียน ไมเขนฆาชีวิตของคนและสัตว ความ
พึงพอใจในความสามารถของตนเองไมทุจริตคอรัปชั่นลักขโมยเอาทรัพยสินของบุคคลอื่นมาเปนของตนในทางไมชอบ ไมใช
อํานาจหนาที่แสวงหาผลประโยชนมาเปนของตนในทางที่ไมถูกตองตามกฎหมายไมถูกตองตามครรลองครองธรรม การมีความ
พึงพอใจในคูครองของตนเองดวยการมีคูครองแคคนเดียว ไมไปมีบานเล็กบานนอยเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นสามีภรรยาตองคุยกันดวย
หลักของเหตุผล ไมใชอารมณในการตัดสินใจ เพราะเมื่อมีการหยารางเกิดขึ้นปญหาก็จะเกิดกับลูกที่เห็นพอแมทะเลาะกันถือวา
เปนปมดอยของเด็ก การเวนจากการกลาวเท็จ ปลูกฝงประชาชนกลาวแตคําสัตยจริงเปนประโยชนตอผูฟง และการงดเวนจาก
การดื่มสุราเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท จะทําใหมีสติรอบคอบในการดําเนินชีวิตประจําวัน  โดยมีขอเสนอแนะทาง
นโยบายคือภาครัฐควรจะสงเสริมใหประชาชนรักษาศีล ๕ อยางจริงจัง สวนหนวยงานเอกชนตองมีบทบาทตอการสงเสริม
พนักงานเพื่อรักษาศีล ๕ 
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บทความ : อปริหานิยธรรมกับการพัฒนาชุมชน 

                                                                         พิรจักษณ  ฉันทวิริยสกุล1 

 

บทคัดยอ  

 

สถานการณของบานเมืองที่ผูคนมีวิถีชีวิตภายใตระบบทุนนิยมเสรีที่มีการแขงขันสูง ผูคนมีกระแสความคิดเห็นที่
แตกตางทางความคิดความเชื่อทางการเมืองก็ทําใหเกิดความแตกแยกในสังคมไทยอยางนาเปนหวง เกิดความสับสนลดความ
ปกติสุขของชีวิตทั้งในสังคมเมือง และสังคมชนบทสงผลใหชุมชนเกิดความออนแอ เกิดปญหามากมาย พระพุทธศาสนาเปน
ความหวังที่จะนําพาวิถีอารยธรรมสูการพัฒนาชุมชน ตามหลักธรรม “อปริหานิยธรรม ๗” ผลในการปฏิบัติผูที่ตองการ“พัฒนา
ชุมชน”ตองยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลที่เปนอัตตวิสัยแลวปรับเปลี่ยนไปตามสภาวทางสังคมโลก 

The situation of the country, people are living under capitalism that is highly competitive.  People 

have different views on the succession of ideas, political beliefs, it caused a rift in Thailand at an alarming 

rate. Confusion reduce the normal pleasures of life in the city. And rural communities, resulting in weakness. 
Many problems Buddhism is hoping to lead their civilization to develop community- based principles 

" Aparihaniyadhamma 7"  in practice, those who want to " community development"  must recognize the 

difference between the rate of vision then. adapted to the world social situation. 

 

คําสําคญั:  อปรหิานิยธรรม ,  การพฒันาชุมชน 

บทนํา 

สถานการณของบานเมืองที่ผูคนมีวิถีชีวิตภายใตระบบทุนนิยมเสรีที่มีการแขงขันสูงผูคนใหความสําคญั 

ทางวัตถุและละเลยคุณคาทางจิตใจ มีความเปนปจเจกและพวกพองเพิ่มมากขึ้น กําลังตกอยูในยุคที่ผูคนสวนใหญขาดการสนใจ 
ใสใจแบงปนดวยเอื้ออาทรระหวางกันลดลง การรับและชื่นชมในวัฒนธรรมตางชาติ ทั้งยังมีกระแสความคิดเห็นที่แตกตางทาง
ความคิดความเชื่อทางการเมืองก็ทําใหเกิดความแตกแยกในสังคมไทยอยางนาเปนหวง เกิดความสับสนลดความปกติสุขของชีวิต
ทั้งในสังคมเมือง และสังคมชนบทสงผลใหชุมชนเกิดความออนแอ เกิดปญหามากมาย เชน เที่ยวกลางคืน มีเพศสัมพันธกอนวัย 
ใชยาเสพติด ตกเปนเหยื่อของสังคมบริโภคนิยม หลงเชื่อโฆษณา ใชสินคาฟุมเฟ อย หลงระเริงอยูในโลกบันเทิง เลนเกม
คอมพิวเตอร ติดการพนัน สวนเยาวชนที่หวังความสําเร็จในชีวิต ในสภาวการณที่นาหวงใยเชนนี้ชุมชนจึงพยายามแสวงหาวิธีการ
เสริมสรางและความรวมมือในชุมชมเกิดการคิดแบบมีวิจารณญาณ การพัฒนาชุมชนใหความเขมแข็งตองอาศัยความสามัคคี  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสแกคณะลูกเสือขาวบานจังหวัดสระบุรี “คนเราอยูคนเดียวไมได จะตองอยูเปน
หมูคณะ และถาหมูคณะนั้นมีความสามัคคี คือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ชวยเหลือในทุกเมื่อ ชวยกันคิดวาสิ่งใดควร สิ่งใดไม

                                                            

1  อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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สมควร สิ่งใดที่จะทําใหนํามาสูความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทําสิ่งใดที่นํามาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เวน และชวยกันปฏิบัติ
ทั้งหนาที่ทางกายทั้งหนาที่ทางใจ”(พระบรมราโชวาท, ๑๖ เมษายน ๒๕๑๙) 

ฉะนั้นการพัฒนาชุมชน เพื่อเกิดความรูและเขาใจอยางเทาทันตอสิ่งตางๆ สามารถดําเนินชีวิตที่เหมาะสมและพัฒนาการ
เปนชุมชนที่มีคุณภาพเขมแข็ง ยั่งยืนโดยยึดหลักธรรมอปริหานิยธรรม 7 เพื่อปลูกฝงเมล็ดผลแหงความเปนผูนํา บมเพาะความ
งดงามทางคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนาใหแกชุมชน มุงเนนอนาคตเยาวชนซึ่งเปนคนรุนใหมใหมีอุดมคติที่จะนํา
ธรรมะมาเปนที่พึ่งของตนเองและรูจักประยุกตธรรมะเพ่ือสรางสังคมปกติสุขและที่ดีงาม 

ความหมาย 

คําวา “การพัฒนาชุมชน” มีคําศัพท ๒ คําคือ คําวา พัฒนา และ ชุมชน 

ซึ่งมีผูรูไดใหความหมายของคําวา “ พัฒนา” ไวดังนี ้ 
พัฒนา หมายความวา การทําความเจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางเจริญขึ้น การคลี่คลายไปในทางด ี(ราชบัณฑิตยสถาน. 

พ.ศ. 25๔๒  หนา ๗๗๙) 
พัฒนา หมายความวา การเปลี่ยนแปลงที่มีการกําหนดทิศทาง (directed change)หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไดมีการ

วางแผนไวแนนอนลวงหนา (planned change) (สัญญา สัญญาวิวัฒน, พ.ศ. ๒๕๒๖ หนา ๕) 
พัฒนา หมายความวา หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เปนเครื่องพัฒนา ทําใหเจริญ ทําใหเปนใหมีขึ้น ฝกอบรมภาวนา

คือ กายภาวนา สีลภาวนา จิตตภาวนา และปญญาภาวนา (พระธรรมปฎก ป.อ. ปยุตฺโต , ๒๕๔๖ หนา ๗๐ – ๗๑ ) 
พัฒนา โดยความหมายจากรูปศัพทจึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหเกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีขึ้น

จนเปนที่พึงพอใจ ความหมายดังกลาวนี้ เปนที่มาของความหมายในภาษาไทยและเปนแนวทางในการกําหนดความหมายอื่นๆ 
(สนธยา พลศรี. 2547, หนา 2) 

พัฒนา หมายความวา การพัฒนาที่แทจริงควรหมายถึงการทําใหชีวิตความเปนอยูของประชาชนมีความสุข ความ
สะดวกสบาย ความอยูดีกินดี ความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม และจิตใจและความสงบสันติ ซึ่งนอกจากจะขึ้นอยูกับการไดรับ
ปจจัยทางวัตถุเพื่อสนองความตองการของรางกายแลว ประชาชนยังตองการพัฒนาทางดานการศึกษาสิ่งแวดลอมที่ดี การ
พักผอนหยอนใจและการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจดานตางๆดวยความตองการทั้งหมดนี้บางครั้งเราเรียกกันวาเปนการ
พัฒนา “คุณภาพ” เพื่อที่ใหเห็นวาการพัฒนา ไมไดขึ้นอยูกับการเพิ่มปริมาณสินคาหรือการเพิ่มรายไดเทานั้น หากอยูที่การเพิ่ม
ความพอใจ ความสุขของประชาชนมากกวา (วิทยากร เชียงกูล. พ.ศ. ๒๕๒๗ หนา ๑๗ - ๑๘) การพัฒนา โดยความหมายจากรูป
ศัพทจึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหเกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีขึ้นจนเปนที่พึงพอใจ ความหมายดังกลาวนี้ 
เปนที่มาของความหมายในภาษาไทยและเปนแนวทางในการกําหนดความหมายอื่นๆ (สนธยา พลศรี 2547, หนา 2) 
ทัศนของผูเขียน “พัฒนา” 

พัฒนา  หมายถึง การทําความเจริญใหเกิดเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเจริญเติบโตงอกงามและดีขึ้นจนเปนที่พึง
พอใจโดยมีการกําหนดทิศทาง มีการกําหนดการวางแผนไวลวงหนาเพื่อสนองความตองการของรางกายและจิตใจ  

 

ความหมายของชุมชน 

มีนักพัฒนาและนักวิชาการไดใหความหมาย “ ชุมชน” ไวมากมายดังนี ้
ผูที่ใหความความหมาย “ชุมชน” 

พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2524 (ราชบัณฑิตยสถาน .2524 : 112) ใหความหมาย
วาชุมชนหรือประชาคม“ชุมชน”หมายถึง การที่คนจํานวนหนึ่งเทาใดก็ไดมีวัตถุประสงครวมกัน  
มีการติดตอสื่อสารหรือรวมกลุมกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน มีการเรียนรูรวมกันในการกระทํา มีการจัดการ เพื่อใหเกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงครวมกัน (ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี.)“ชุมชน”หมายถึง กลุมคนที่อาศัยในพื้นที่อาณา
เขตเดียวกัน มีการติดตอสื่อสารหรือรวมกลุมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงครวมกัน มีความรูสึกผูกพัน มีความรูสึกถึงการเปนพวก
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เดียวกัน และลักษณะเฉพาะของชุมชน (สาวิณี รอดสิน. ๒๕๕๔ หนา ๔) กรมการพัฒนาชุมชน ใหความหมายวา “ชุมชน” 
หมายถึง กลุมคนที่มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถดําเนินงานกิจกรรมใดๆ เพื่อประโยชนรวมกันได (กรมการ
พัฒนาชุมชน : 2526 : 77 ) ประดิษฐ มัชฌิมา ใหความหมายไววา “ชุมชน คือ กลุมชนทีมีความรูสึกนึกคิดและผลประโยชน
รวมกันอาศัยอยูในบริเวณหรือที่เดียวกันมีการใชประโยชนและบริการทางสังคมรวมกัน” (ประดิษฐ มัชฌิมา 2521 : 42 )พัฒน 
สุจํานงค ไดใหความหมายวา “ชุมชน” หมายถึง ดินแดนทั่วไปทีมีจํานวนคนมากวา 2 คนขึ้นไป ที่ไดรวมกันดวยทรรศนะอยาง
เดียวกัน คือ มีความคิดเห็นพองตองกัน รวมตัวกันที่จะทําอะไรรวมกันและก็หวังที่จะประสบความสําเร็จนั้นอยางเดียวกัน ( 
พัฒน สุจํานงค และคนอื่นๆ 2525 : 4 ) ยุวัฒน วุฒิเมธี ใหความหมายวา พื้นที่อันเปนที่อยูอาศัยของคนและหมายความถึง
กลุมของประชวาชนที่อยูในพื้นที่นั้น โดยมีความสนใจวัตถุประสงค เปาหมาย และจุดหมายในการที่จะอยูรวมกันอยางมีความสุข 
(ยุวัฒน วุฒิเมธี : 2525 : 3 ) สัญญา สัญญาวิวัฒน ใหความหมายไววา “ชุมชน” หมายถึง องคการทางสังคมอยางหนึ่งที่มี
อาณาเขตครอบ 

คลุมทองถิ่นหนึ่ง และมวลสมาชิกสามารถบรรลุถึงความตองการพื้นบานสวนใหญได และสามารถแกไขปญหาสวนใหญของ
ชุมชนเองได”(สัญญา สัญญาวิวัฒน : 2526 : 6) จีรพรรณ กาญจนะจิตรา ไดสรุปวา “ชุมชนประกอบดวยกลุมชนที่มีบางสิ่ง
บางอยางคลายคลึงกัน รวมขึ้นเปนชุมชนหนึ่ง มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางสมาชิก สถาบัน และ
กลุมคนที่อยูในทองที่เดียวกัน อยูใตกฎหมายหรือขอบังคับเดียวกัน (จีรพรรณ กาญจนะจิตรา:2530: 10–11) ทนงศักดิ์ คุม
ไขน้ํา ไดสรุปไววา “ชุมชน” หมายถึง กลุมคนที่อาศัยอยูรวมกันในที่ใดที่หนึ่ง โดยมีความรูสึกผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มี
ความรูสึกนึกคิด และสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสิ่งที่คลายๆ กัน มีการปฏิบัติตอกันดวยความรูสึกวาแตละคนเปนสวนหนึ่งของ
สังคมนั้น (ทนงศักดิ์ คุมไขน้ํา และคนอื่นๆ : 2534 : 4 ) Robert M Maclver (โรเบิต เอ็ม .แม็คไอเวอร) ใหความหมายไวใน
หนังสือ Society , Its Structure and changes วา ชุมชน คือ กลุมชนที่อยูรวมกัน และสมาชิกทุกคน ได ใหความสนใจ ใน
เรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นรวมกัน มิเพียงแตใหความสนใจอยางใดอยางหนึ่งเฉพาะ แตใหความสนใจโดยทั่วไป ซึ่งมี
ขอบเขตมากพอที่จะอยูรวมกันในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้แลวชุมชนนั้นอาจหมายถึง การอยูรวมกันอยางงายๆ เชน หมูบาน
หนึ่ง ชนเผาหนึ่ง หรือการอยูรวมกันขนาดใหญ เชน เมืองหนึ่งๆ หรือประเทศหนึ่ง (ไพรัตน เดชะรินทร : 2544 : 1–2 ) 
Roland Warran (โรแลนด วอรแรน) ใหความหมายไววา “ชุมชน” หมายถึง กลุมบุคคลหลายๆกลุมมารวมกันอยูในอาณาเขต
และภายใตกฎหมายหรือขอบังคับอันเดียวกัน มีการสังสรรคกัน มีความสนใจรวมกัน มีผลประโยชนคลาย ๆกัน มีแนวพฤติกรรม
เปนอยางเดียวกัน เชน ภาษาพูด ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือพูดอีกอยางหนึ่งก็คือ มีวัฒนธรรมรวมกันนั่นเอง (จีรพรรณ 
กาญจนะจิตรา : 2530 : 11) Cristient T Onussen (คริสเตียน ที.โอนัสเซน) อธิบายวา “ชุมชน”ไดแก คนที่อยูรวมกันใน
ขอบเขตทางภูมิศาสตรที่แนนอน และมีความสัมพันธและโครงสรางทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของและพึ่งพาอาศัยกัน ความสัมพันธ
และโครงสรางดังกลาวมีวิวัฒนาการขึ้นมาจากกระบวนการกลุมที่ปรับตัวใหเขากับสถานการณทางสิ่งแวดลอมของชุมชนจึงถือได
วาเปนกลุมทางดินแดน ทั้งนี้เพราะการพึ่งพาอาศัยกัน และการอยูรวมกันเปนปกแผนภายในกลุมเกิดขึ้นไดเนื่องจากคนในกลุม
สํานึกเรื่องเอกภาพ และความสามารถของชุมชนอันเพียงพอในการควบคุมกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเกิดขึ้นใน
ขอบเขตทางดินแดน (สมนึก ปญญาสิงห  :  2532 :  2)  Athur  Dunham (อาร เธอร  ดุนแฮม ) ใหความหมายว า              
“ชุมชน” คือ กลุมมนุษยกลุมหนึ่ง ตั้งภูมิลําเนาอยูในอาณาเขตภูมิศาสตรคอนขางที่แนนอนและติดตอกัน ตลอดทั้งมีสวนสําคัญ
ของชีวิตทั่วไปอยางเดียวกัน เชน มารยาทขนบธรรมเนียมประเพณี และแบบแหงการพูด (สนธยา พลศรี. 2533:11) 
 

แนวคิดของผูเขียน 

ชุมชน หมายถึง กลุมบุคคลจํานวนหนึ่งที่มีบางสิ่งบางอยางคลายคลึงกันหลายๆกลุมมารวมกันอาศัยอยูในอาณาบริเวณ
เดียวกันหรือตางพื้นที่ก็ได รวมกันเปนเวลาอันยาวนาน มีความผูกพันตอสถานที่นั้นๆ ในอาณาบริเวณเดียวกันคอนขางแนนอน 
มีวัฒนธรรม มีจารีตประเพณี มีแนวคิด ความคิดเห็นและมีทัศนคติไปในทางเดียวกัน ประพฤติในทางเดียวกัน มีวัตถุประสงค
รวมกัน มีการติดตอสื่อสาร มีความเอ้ืออาทร มีความสนใจรวมกัน มีผลประโยชนคลายๆกัน มีปฏิสัมพันธทางสังคมซึ่งกันและอยู
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ตลอดเวลา มีจิตสํานึกที่ดีตอสาธารณะที่จะแสดงถึงอัตลักษณ คุณคาของตนและชุมชนใหดํารงอยูอยางมั่นคงในสังคม
ความสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางสมาชิก สถาบันตางๆ รวมกัน และอยูใตกฎหมายหรือขอบังคับเดียวกัน 

 

ความหมาย การพฒันาชุมชน 

มีผูรูไดใหความหมายการพัฒนาชุมชน ดังนี้ 
  นักพัฒนาชุมชน (๒๕๕๘ : ๑๐) ไดสรุปความหมาย “การพัฒนาชุมชน” หมายถึง การพัฒนาความคิด ความสามารถ
ของประชาชนใหเกิดความเช่ือมั่น ชวยเหลือตนเอง เพื่อนบาน และชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหมีมาตรฐานความเปนอยูที่
ดี โดยความรวมมือของราษฎรและภาครัฐ 

จิตจํานงค กิติกีรติและชัยวัฒน สิทธิภราดร (2532 : 5) ไดศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงของชุมชน และใหความหมาย
ของการพัฒนาชุมชนไววา เปนการเปลี่ยนแปลงสวนประกอบของชุมชนจากสภาพที่เปนอยูไปสูสภาพที่พึงปรารถนา ดวยการจง
ใจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเพื่อเปลี่ยนสภาพของสวนประกอบของชุมชนใหเปนไปตามเปาหมายที่ชุมชนตั้งไว  

 ปรียา พรหมจันทร(2542 : 15) ไดสรุปความหมายไววา การพัฒนาชุมชน หมายถึง การสรางความเจริญใหเกิดขึ้น
แกชุมชนในทุกดาน โดยยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนและผูเกี่ยวของ โดยมุงพัฒนากระบวนการเรียนรูของ
ประชาชน ใหดําเนินการพัฒนาและแกปญหาของชมุชนไดอยางย่ังยนื โดยใชทรัพยากรในชุมชนที่มีอยูใหมากที่สุด  

 รุจิกร ชาวนา (2543 : 10) ไดใหความหมายไววา การพัฒนาชุมชน หมายถึง การทําใหชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไป 
ในทางที่ดีขึ้น ทั่งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตลอดถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนใหดี
ขึ้นและประชาชนเปนผูกระทําการโดยมีรัฐบาลและภาคเอกชนสนับสนุน ในทัศนคติของผูเขียน ความหมายของ “การพัฒนาชุมชน” หมายถึง 
เปนขบวนการสงเสริมความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น โดยประชาชนเขารวมมือหรือริเริ่มเองกับภาครัฐจึงทําใหเกิดบทบาท
และกรรมวิธีขึ้นเพราะประชาชนตองปรึกษาหารือกันเอง กําหนดความตองการ วางโครงการเองแลวก็รวมมือกันเอง เสริมสรางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใหแกทองถิ่นของตนทุกแหงทุกสวน ซึ่งในการพัฒนาชุมชนตองอาศัยความสามารถของ
รัฐบาลที่เปนผูแทนเขาไปบริหารในดานเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนกระตุนและเรงเราใหประชาชนมองเห็นปญหาของตนเอง 

แนวคิดที่เกี่ยวกับอปรินิยธรรม 

ลักษณะที่พระพุทธเจาไดสอบถามพระอานนทเกี่ยวกับ “หลักการอปริหานิยธรรม” ที่ทําใหสังคมของชาววัขชีหรือ
หลักการที่รอยรัดใหชาววัชชีอยูรวมกันอยางมีความสุข เพราะหลักการนี้หมายถึงหลักการที่ทําใหองคกรหรือสังคมไดเผชิญหนา
กับความเสื่อม หากกลุมตางๆพากันประพฤติปฏิบัติรวมกันอยางสม่ําเสมอ เพราะเปนหลักการที่ทําใหสังคมอยูรวมกันอยาง
สมัครสมานสามัคคีปรองดองระหวางและกันสะทอนใหเห็นถึงความสามัคคีในอปริหานิยธรรม (ที.ม. บาลี) ๑๐ /๑๓๖/ ๖๙ - ๗๐ 
และที.ม. (ไทย) ๑๐ /๑๓๖/ ๘๒ – ๘๓)  ในแงมุมนี้ของพระองคมุงเนนจะย้ําเตือนทั้งวัสสการพราหมณและประชาชนในแควน
วัชชีใหตระหนักรูถึงคุณคา และความสําคัญของอปริหานิยธรรมวาเปนหลกัการทีจ่ะนําไปสูสันติสุขแกมนุษยและสังคมที่อาศัยอยู
รวมกันไดอยางไร แมนักคิดบางทานอาจจะตีความวา สื่อสารของพระพุทธเจาในลักษณะดังกลาวไดเปดชองทางให     วัสสกา
พราหมณไดโอกาส และเห็นชองทางที่จะยึดเมืองวัชชีตามความตองการของพระเจาอชาติศัตรูก็ตาม แตหากมองในอีกมุมหนึ่งจะ
พบวา พระพุทธเจาพยายามจะสื่อสารใหเห็นถึงความสําคัญของสามัคคีธรรม ตามแนวของอปริหานิยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พระองคไดอาศัยตัวอยางของชาววัชชีที่ปฏิบัติตามครรลองของอปริหานิยธรรมใหพระสงฆภายใตการปกครองของพระองค ได
ปฏบิัตตินตามแนวของ อปริหานิยธรรมเชนเดียวกันอปรหิานิยธรรม จึงหมายถึง ธรรมไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม ธรรมที่ทําใหไม
เสื่อม เปนไปเพื่อความเจริญฝายเดียว มี 7 อยางที่ตรัสสําหรับภิกษุ (ภิกขุ อปริหานิยธรรม) จะยกมาแสดงหมวดหนึ่ง (พระธรรม
ปฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2546)        
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เนื้อหาของอปริหานิยธรรมแบบราชอปริหานิยธรรม หรือวัชชีอปริหานิยธรรม ซึ่งพระพุทธเจาตรัสสอนกษัตริยแหง
แควนวัชชีซึ่งปกครองกันแบบสามัคคีธรรมมี 7 ขอ ดังนี้     1.หมั่นประชุมเปนเนืองนิตย 
2.พรอมเพรียงในการประชุม มาประชุม เลิกประชุม และทําภารกิจอื่นๆ ใหพรอมกัน 3.ไมบัญญัติสิ่งใหมๆ ตามอําเภอใจ โดยผิด
หลักการเดิมที่หมูคณะวางไว 4.เคารพนับถือผูมีอาวุโส และรับฟงคําแนะนําจากทาน 5.ไมขมเหงหรือลวงเกินสตรี 6.เคารพ
สักการะปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ และรูปเคารพตางๆ 7.ใหความคุมครองพระสงฆผูทรงศีลและนักบวชอื่นๆ ใหอยูในชุมชนอยาง
ปลอดภัย 

อปริหายธรรมจึงเปนธรรมที่ตั้งแหงคามไมเสื่อม เปนไปเพื่อความเจริญอยางเดียวสงเสริมความเปนประชาติในหมู
มนุษยเพื่อใหพระพุทธศาสนิกชนไดรูจักประยุกตใชธรรมะในทางการเมืองการปกครองเพื่ อใหเกิดคุณประโยชนและเกิด
ความสามัคคีในสังคม อปริหานิยธรรม ๗   หมายถึง ธรรมเปนที่ตั้งแหงความไมเสื่อม ๗ ประการ ผูปฏิบัติธรรมนี้จะเปนไป
เพื่อความเจริญทั้งฝายฝายอาณาจักรและฝายศาสนจักรคือ ฝายอาณาจักร มีกระแสความคิดเห็นที่แตกตางทางความคิดความ
เชื่อทางการเมืองก็ทําใหเกิดความแตกแยกในสังคมไทยอยางนาเปนหวง เกิดความสับสนลดความปกติสุขของชีวิตทั้งในสังคม
เมือง และสังคมชนบทสงผลใหชุมชนเกิดความออนแอ เกิดปญหามากมาย ๑.หมั่นประชุมกันเนืองนิจ การอยูรวมกัน การ
ทํางานรวมกันของคนในสังคมจะตองมีการ พบปะ ประชุมปรึกษาหารือกันสม่ําเสมอ เพื่อแกไขปญหาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับในเหตุผลที่ถูกตองที่เปนประโยชน เพื่อความเขาใจที่ดีตอกันของทุกคนในสังคมซึ่งความเจริญ ไม
เกิดความเสื่อมในทุกกรณี เชน ในครอบครัว พอ แม ลูก มีอะไรพูดกันปรึกษากัน ลูกก็จะอบอุน ปญหาลูกไปติดยาเสพยติด ก็จะ
ไมเกิดขึ้น ในสถานที่ทํางาน หัวหนามีการประชุมปรึกษากับผูรวมงานทุกครั้ง งานก็จะราบรื่น หากมีขอผิดพลาด ทุกคนก็จะ
ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ๒.พรอมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและกระทํากิจที่ควรทํา เพื่อใหเกิดความยุติธรรมเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันของหมูคนที่อยูรวมกัน ไมกินแหนงแคลงใจกัน จะทํางานอะไรก็สําเร็จได เชนในครอบครัวมีอะไรปรึกษาหารือกันก็ตอง
อยูพรอม ๆ กัน เพื่อทุกคนจะไดยอมรับในสิ่งที่จะทําลงไปดวยความเต็มใจ ๓.ไมบัญญัติสิ่งที่ยังไมไดบัญญัติและไมเลิกลมสิ่งที่
บัญญัติไวแลว เชน บานเมืองจะสงบสุขได ทุกคนจะตองบัญญัติและไมลมเลิก ระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ ของคณะและสังคมตาม
ความพอใจของตนหรือของกลุมโดยไมคํานึงถึงความถูกตอง ตัวอยาง เชน นักเรียนจะตองแตงเครื่องแบบของโรงเรียนเพื่อความ
เปนระเบียบเรียบรอย จะแตงกายตามใจตนเองไมได  ๔.เคารพนับถือผูใหญการเคารพและรับฟงคําสั่งสอนของผูใหญถือวาเปน
สิ่งที่ดี เพราะผูใหญเกิดกอน ผานประสบการณมามากกวา ประกอบกับการอยูรวมกันในสังคมตองมีผูนํา ถาเราใหการเคารพและ
เชื่อฟงผูนํา สังคมก็จะไมวุนวาย เชน ถาลูกเชื่อฟง พอ แม ก็จะเปนคนดีไดเพราะไมมีพอแมคนไหน อยากลูกตนเองใหชั่ว ๕ .
ไมขมเหงลวงเกินสตร ีสตรีถือวาเปนเพศแม เปนเพศที่ออนแอ บุรุษควรใหเกียรติให การยกยอง ปกปองไมใหใครละเมิดสิทธิหรือ
ขมเหงรังแก ถาสังคมใด ๆ ผูหญิงถูกฉุดคราขมขืน มาก ๆ ความเสื่อมก็จะเกิดกับสังคมนั้น ๖ . สั ก ก า ร ะ เ ค า ร พ เ จ ดี ย  
หมายถึงการใหความเคารพและปกปองรักษาปูชนียสถานที่สําคัญในศาสนา เพื่อจะเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุมคนในหมู
คณะที่อยูรวมกันและระลึกถึงกัน เชน การเคารพพระปฐมเจดีย ๗.ใหการอารักขา คุมครอง อันชอบธรรมแกพระอรหันต คือการ
คุมครองบรรพชิต ซึ่งเปนผูสืบทอดพระพุทธศาสนาใหคงอยูตลอดไป เชน การทําบุญดวยปจจัย ๔ เปนตน คุณธรรมแตละขอ 
เปนเหตุใหเกิดความสามัคคีในชุมชนหรือหมูคณะ สงเสริมคุณภาพในการพัฒนาชุมชนและทําใหเกิดความสุขความ เจริญใน
หลายๆดาน ดังที่พระพุทธเจาตรัสไววา “ ความพรอมเพรียมของหมูคณะทําใหเกิดความสุข” พระพุทธตรัสไวในมหาปรินิพพาน
สูตร แบงออกเปน ๒ สวนใหญๆคือๆ คือราชอปริหานิยธรรมหรือวชชีอปริหานิยธรรม ซึ่งตรัสไวหรับกษัตริยแหงแควนวัชชีซึ่ง
ปกครองกนแบบสามัคคีธรรม และภิกขุอปริหานิยธรรม    
ฝายศาสนจักร 

๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย ในกิจของสงฆที่ตองทํารวมกันไมวาเรื่องเล็กหรือใหญ เชน การทําอุโบสถสังฆกรรม 
 ๒. พรอมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและทํากิจที่สงฆตองทําการประชุมถือวาเปนกิจที่สงฆตองทํารวมกัน แตการที่จะ
ใหสงฆทุกรูปยอมรับซึ่งกันและกัน เพื่อความสามัคคีก็จะตองอาศัยความพรอมเพรียงกัน 

ทุก ๆ ครั้ง เชน การทําพิธีกรรมในงานมงคลนิยมใชพระสงฆ ๙ รูป ก็ตองมาพรอมกันจึงจะทําพิธีกรรมได 
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๓. ไมบัญญัติในสิ่งที่พระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ ไมลมเลิกสิ่งที่พระองคบัญญัติไว ถือวาสิกขาบทที่พระพุทธเจาบัญญัติไว 
เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญที่พระสงฆจะตองปฏิบัติตาม      

๔. เคารพนับถือและรับฟงถอยคําของภิกษุผูใหญ ในการปกครองของพระสงฆจะใหอํานาจแกผูที่มีความสามารถตาม
บรรดาศักดิ์ เชน ภิกษุผูใหญสังฆบิดร สังฆปรินายก ภิกษุทุกรูปจะตองปฏิบัติตามลําดับขั้นเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย  

   ๕. ไมลุอํานาจแกความอยากที่เกิดขึ้น เพราะพระสงฆตัดแลวซึ่งกิเลสตัณหา ความอยากมีอยากไดจะตองไมเกิดขึ้น จึง
จะเปนที่ยกยองของคนทั่วไป         

   ๖. ยินดีในเสนาสนะอันควร คือพระสงฆตองมีชีวิตเรียบงาย มุงแสวงหาธรรมเพื่อเผยแผใหกับผูอื่น  

   ๗. ตั้งใจอยูวา เพื่อนภิกษุสามเณร เปนผูมีศีล ซึ่งยังไมมาสูอาวาสขอใหมา ที่มาแลวขอใหอยูเปนสุข คือ พระสงฆตองใจ
กวางยินดีตอนรับสมาชิกใหมและมีความปรารถนาดีตอสมาชิกเกา เพื่อสังคมสงฆจะไดไมเกิดความเสื่อม 

 
แนวการประยกุตเกี่ยวกบัอปรินิยธรรมกับการพฒันาชุมชน 

  อปริหานิยธรรมนี้เปนหลักธรรมสําหรับใชในการปกครอง เพื่อปองกันมิใหการบริหารหมูคณะเสื่อมถอย แต
กลับเสริมใหเจริญเพียงสวนเดียว สามารถนําไปใชในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นไดทั้งหมูชนและผูบริหารชุมชน บานเมืองและ
พระภิกษุสงฆ ที่อยูในชุมชนทองถิ่นนั้นๆ เดียวกัน ดังนั้นชุมชนจึงมีองคประกอบดังตอไปนี้  1. คน  (People ) คนเปน
องคประกอบสําคัญยิ่งของชุมชน  หากปราศจากคนเสียแลวจะเปนชุมชนไมได 2. ความสนใจรวมกัน (Common Interest ) คน
ที่อยูในชุมชนนั้นจะตองมีความสนใจอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน  และความสนใจดังกลาวเปนผลมาจากการอยูรวมกันในอาณาเขต
บริเวณเดียวกัน 3. อาณาบริเวณ (Area) คนและสถานที่เกือบจะแยกกันไมได ตางก็เปนสวนประกอบสําคัญและมีสวนสัมพันธ
กันมีคนก็ตองมีสถานที่ แตการจะกําหนดขอบเขตและขนาดของสถานที่ของชุมชนหนึ่งๆเปนเรื่องยาก 4. ปะทะสังสรรคตอกัน 
( Interaction)  เมื่อมีคนมาอยูรวมชุมชนเดียวกันแตละคนตองมีจะตองมีการติดตอแลกเปลี่ยนและปฎิบัติตอกัน  5.  
ความสัมพันธของสมาชิก (Relationship) ความสัมพันธตอกันของสมาชิกในชุมชนเปนสิ่งที่ผูกพันใหสมาชิกอยูรวมกันในชุมชน
นั้น 6. วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี (Cultural  Traditions) ตลอดจนแบบแผนของการดําเนินชีวิตในชุมชน (Pattern 
of Community Life)  ซึ่งสวนใหญมีลักษณะคลายคลึงและเปนรูปแบบเดียวกัน ดังนั้น หลักธรรมอปริหานิยธรรมสําหรับหมูชน
และการบริหารบานเมือง เปนหลักในการปกครอง การพัฒนาชุมชนตองคํานึงลักษณะความแตกตางทั้งขนาด ภูมิสังคมของ
ชุมชนและวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งตองมีการศึกษารวมกันออกแบบแผนการไวลวงหนา นําหลักธรรมดังกลาว มาประยุกตโดย
เนนการมีสวนรวมในชุมชน ปฏิบัติตามหลักการ สมาชิกในชุมชนรวมรับผิดชอบที่จะชวยปองกันความเสื่อม ซึ่งภารกิจหนาที่ของ
ชุมชน ตามแนวคิดของนักสังคมวิทยาชนบทและนักสังคมมานุษยวิทยา มีดังตอไปนี้ ( สรุปจาก ไพรินทร เดชะรินทร : 2524 
24  - 30 ) 1.ใหบริการขั้นตนแกสมาชิก บริการขั้นตน หมายถึง สิ่งที่สมาชิกของชุมชนทุกเพศวัยตองใช  และเปนสิ่งที่ทําให
สมาชิกในชุมชนมีความสุข สามารถอยูรวมกันอยางมีความเขาใจซึ่งกันและกัน และสามารถถายทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของทองถิ่นสืบตอไป ตัวอยางบริการขั้นตนที่เห็นไดอยางชัดเจนคือ คือ สถานพยาบาล หรือ สถานีอนามัย เมื่อสมาชิก
เจ็บปวยตองอาศัยสถานีอนามัย ตองมาโรงเรียนก็จะให การศึกษาอบรมสั่งสอนวิชาความรูแกสมาชิกใหม และถัดมาอีกคือ 
สถาบันศาสนา ซึ่งรวมถึงความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งควบคุมพฤติกรรมใหคนอยูรวมกันอยางสงบสุขภายในชุมชน 2. 
จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกเบื้องตนสําหรับสมาชิก สิ่งอํานวยความสะดวกเบื้องตนยอมแลวแตประเภทของชุมชน และความ
เจริญมากนอยของชุมชน แตโดยสรุปแลวควรจะตองมีสิ่งตอไปนี้คือ ถนนภายในชุมชน และถนนติดตอชุมชนภายนอกน้ํากิน 
และน้ําใชเพื่อการประกอบอาชีพ ไฟฟา สถานที่พักผอนหยอนใจ และสนามกีฬา ถาจะนํามาเปรียบเทียบกับหมูบานในชนบท
ไทยแลว ในปจจุบันดูเหมือนจะยังวกวนอยูเรื่องน้ํากิน น้ําใชที่มีไมเพียงพอทุกฤดูกาล ถนนติดตอทั้งภายในและภายนอกหมูบาน 
บางหมูบานมีพรอมแลวทั้งเรื่องน้ําและถนน กําลังตองการไฟฟา และบางแหงการจัดใหมีน้ํากินน้ําใช ยังไมเพียงพอ ก็โดดมาจัด
ใหมีไฟฟากอนก็มี 3. จัดให มีหนวยการปกครองทองถิ่น หนวยการปกครองทองถิ่น หนวยการปกครองทองถิ่นจะทําหนาที่เปนผู
จัดระเบียบชุมชน เปนตัวแทนของสมาชิกชุมชนที่จะตัดสินใจในการกระทําหรือไมกระทําการอย างใดอยางหนึ่งเพื่อประโยชน
สวนรวมของชุมชวน ถาเปนชุมชนสมัยกอนก็เหมือนหัวหนาเผาหรือหัวหนาหมูบานที่ชาวบานใหการเคารพนับถือ หนวยการ
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ปกครองทองถิ่นในหลายประเทศก็จัดทําในรูปแบบตางๆ กันไป บางแหงใชวิธีการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนบางแหงใชการ
แตงตั้งจากทางราชการ และบางแหงก็ผสมกัน แมวาประชาชนเลือกตั้งแลวก็ยังตองใหราชการเห็นชอบดวย จึงแตงตั้งใหเปนได 
หรือมิฉะนั้นก็สงคนของทางราชการมาควบคุมการบริหาร 4. จัดใหมีการรักษาคุมครองรักษาสวัสดิภาพของสมาชิก ทั้งทรัพยสิน
และรางกาย ความสงบสุขของชุมชนทางสวัสดิภาพ ทรัพยสิน และรางกาย ถามองในชุมชนที่เจริญมากแลว ก็คือ จัดใหตํารวจ
เปนผูใหการคุมครอง แตในหมูบานชนบทไทยผูใหการคุมครอง เรื่องแบบนี้อาจเปนชาวบานในหมูบานเอง จัดใหมีเวรยามคอย
ปองกันวัว ควาย สัตวเลี้ยง ในบริเวณหมูบานบางแหงใชชายฉกรรจ ในหมูบานบางแหงใชชายฉกรรจในหมูบานเปนผูชวยกํานัน 
ผูใหญบาน  ปจจุบันมีการคุกคามทางการเมือง บางหมูบานจัดใหมีการักษาดินแดน นอกจากการปกปองรักษาทรัพยสินของ
ชาวบานแลว ยังทําการตอสูปองกันการบุกรุกของบุคคลที่เขามาคุกคาม และกอใหเกิดใหเกิดการปนปวนภายในหมูบาน ที่
เรียกวา ผูกอการราย ในบางทองที่มี พลเรือน ตํารวจ และทหาร ที่ทําหนาที่ เปนชุดคอยคุมครองอาศัยอยูในบาน แตฝายปองกัน
ที่มีประโยชนตอชุมชนอยายิง คือ หนวยปองกันที่ชุมชนจัดตั้งขึ้นเอง สวนจะทําไดเพียงไรนั้ นอยูที่ความเขมแข็งของผูนําใน
หมูบาน 5. ดํารงไวซึ่งภาระหนาที่ทางสรีรวิทยาของสมาชิกภายในชุมชน สมาชิกภายในชุมชนที่เกิดมาแทนสมาชิที่ตายจากไป
จะตองไดรับการเลี้ยงดูเอาใจใส ในเรื่องปจจัยทั้ง 4 คือ อาหาร เครื่องนุงหม การรักษาโรคภัยไขเจ็บ นอกจากเปนภาระหนาที่
ของครอบครัวแลว ชุมชนตองทําหนาที่คอยใหความชวยเหลือสนับสนุนเรื่องบริการเหลานี้แกสมาชิกในชุมชน การจัดบริการใน
ดานนี้รวมไปถึงการรักษาคุมครองสวัสดิภาพของสมาชิก  และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในรูปวัสดุสิ่งกอสรางที่จะนํามาเพื่อ
สนับสนุนปจจัย 4 ดังกลาวดวย พิจารณาใหดีก็คือ การรวมบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกบางอยางในชุมชนนั่นเอง 6. จัดให
มีการบริการทางเศรษฐกิจและบริการอื่นๆ เพื่อสมาชิก ภาระหนาที่ในขอนี้ไดพยายามถึงความตองการของสมาชิกในชุมชนใน
ดานเศรษฐกิจ รวมตลอดถึงบริการในดานเศรษฐกิจ หมายถึงในดานการตลาด การใหความรูในรูปของการฝกอบรมใหสมาชิกมี
ความสามรถในดานการประกอบอาชีพที่ตนถนัด ภายในชุมชนควรจะจัดใหมีการแบงผลผลิตตามสัดสวนความเสมอภาค
พอสมควรระหวางสมาชิกในชุมชนทุกชุมชน ควรจะตองมีการแบงการใชแรงานใหถูกตองตามวัยและอายุของคนในชุมชน 
แบงแยกตามความถนัดและวัยที่เหมาะสม เพื่อใหไดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพที่สุด 7. หนาที่ในการผลิตสมาชิกใหมของชุมชน  
ภาระหนาที่ของชุมชนในเรื่องนี้  เปนการเตือนใหระวังวาบางชุมชนไมสนใจตออัตราการเกิดของคนในชุมชนไมมีการวางแผน
ครอบครัว การเกิดเปนเรื่องของธรรมชาติไมควรจะปองกัน หากมีสมาชิกเกิดใหม จนชุมชนไมสามารถใหบริการและเลี้ยงดูให
เปนผูมีคุณภาพ ชุมชนยอมประสบกับปญหาสุดคณานับ ชุมชนเหลานี้มักเปนชุมชนที่อยูในประเทศกําลังพัฒนา  8. ใหความ
สนใจเปนพิเศษในขบวนการใหการศึกษา การปลูกฝงของสมาชิกสมาชิกของชุมชนใหอยูแนวทางที่ชุมชนตองการ กลาวโดยสรุป
คือ ทุกชุมชนตองตั้งความหวังในเรื่องความเจริญกาวหนาที่อยูในสมาชิกรุนใหม ของชุมชน จะตองระมัดระวังและมีการวางแผน
ในการศึกษาอบรมปลูกฝงชนรุนหลัง และจะเริ่มวางระบบตั้งแตครอบครัว เพื่อนเลนในโรงเรียน เลยออกมาถึงสังคมการงานที่
ตนมีอาชีพในวงการนั้น 9. รักษาความสงบเรียบรอยภายในชุมชน และจัดสวัสดิการแกสมาชิกในชุมชนนอกจากจะจัดในรูปของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีแลว ยังหมายถึงขอกําหนดกฎหมายที่ใชในชุมชน เกี่ยวกับหนาที่ของชุมชนดังกลาว ชุมชนชนบทของ
ไทยมีลักษณะที่เดนและเปนขอดีของที่มีสถาบันทางศาสนา ตลอดจนความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีของหมูบาน ที่มีสวน
ชวยควบคุมความประพฤติเพื่อใหเกิดความสงบสุข มากทีเดียว 10. หนาที่สรางสรรค ปลูกฝงคานิยมของสมาชิกในชุมชน การ
ยอมรับบทบาท แนวความคิดริเริ่มที่ดี จะเปนกําลังใจและความภาคภูมิใจของสมาชิกในชุมชน กอใหเกิดความผูกพันทางจิตใจ
แกสมาชิกในชุมชน นอกจากนี้ชุมชนจะตองแสดงออกถึงการเอาใจใสตอคนทุกรุนทุกวัยที่อยูในชุมชนเกิดทัศนคติที่ดีและศรัทธา
ตอชุมชนของตน ซึ่งจะเปนการใหบทบาทที่ที่ดีแกสมาชิกในชุมชนทางออมอีกดวย ในหมูบานไทยที่มีการจัดงานบุญตางๆ ก็มี
ประโยชนและเสริมสรางคุณคาของชีวิตของคนในชุมชน ทําใหสมาชิกในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจเปนการสรางความเปน
ปกแผนใหเกิดในชุมชนอีกดวย นําความเจริญรุงเรืองมาสูชุมชน 

ดวยหลักอปริหานิยธรรมทั้ง 7 ประการเมื่อนําประยุกตใชกับการพัฒนาชุมชนดวยหลักธรรม 
ดังกลาวคือ 
 1. การพัฒนาชุมชนตองหมั่นประชุมกันเนืองนิตย เปนการประชุมพบปะปรึกษาหารือกิจการงานเกี่ยวกับบุคคลและ
ชุมชนของตนเองเพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และหาแนวทางแกไขปญหาตาง ๆ รวมกันสงเสริมใหชุมชนเกิด
ประโยชนสูงสุดอยางสม่ําเสมอ เชน การประชุมจัดตั้งคณะกรรม รวมปรึกษาหารือ หาแนวทางการปฺฏิบัติใหมีความเหมาะสมกับ



๙๘๖ 

 

ชุมชน จัดทําแผนการ หรือโครงการเพ่ือพัฒนาขึ้นโดยกําหนดระยะเวลาใหชัดเจน วิธีการประเมินชัดเจน  ติดตามแกปญหาที่พบ 
และสงเสริมอยางตอเนื่องเพราะสมาชิกในชุมนุมมีสวนไดรับผลประโยชนรวมกัน คือหัวใจของการทํางานรวมกันคือ “ความรูรัก
สามัคคี”  
 2. การพัฒนาชุมชนมีความพรอมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และทํากิจกรรมรวมกัน เปนการประชุมและการทํา
กิจกรรมทั้งหลายที่พึงกระทํารวมกัน หรือพรอมเพรียงกันลุกขึ้นปองกันชุมชนหรือบานเมืองเพราะการทํางานเปนทีมจะตองมี
การสื่อสาร การระดมความคิดเห็น การหาขอตกลงรวมกันอยางพรอมเพรียงกัน เมื่อถึงขั้นปฏิบัติก็ปฏิบัติโดยพรอมเพรียงกัน 
มิใชแคตกลงในที่ประชุมแลวก็แลวกันไป ตางคนตางทําตามความคิดของตนตามเดิม ตัวอยางเชน สังคมตะวันตกใหความสําคัญ 
การทํางานเปนทีมเพราะเชื่อวาเราไมสามารถทํางานลําพังเพียงคนเดียวไดฉะนั้นการจะประสบผลสําเร็จไดตองใหทุกคนมีสวน
รวมประสบผลสําเร็จของงานนั้นๆ เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจตอชุมชนและตนเองนี่เปนหัวใจของการทํางานหรือการอยูดวยกัน
แบบทีมโดยแท    

3. การพัฒนาชุมชนสมาชิกตอง ไมบัญญัติ หรือลมเลิกขอบัญญัติตาง ๆ เปนการไมเพิกถอน ไมเพิ่มเติม ไมละเมิดหรือ
วางขอกําหนดกฎเกณฑตาง ๆที่สมาชิกในชุมชนรวมกันกําหนดกติกาไว ซึ่งมิไดตกลงบัญญัติไว และไมเหยียบย่ําลมลางสิ่งที่ตกลง
วางบัญญัติไวแลว ถือปฏิบัติมั่นอยูในบทบัญญัติใหญที่วางไวเปนกฎกติการวมกันหาก ชุมชนใดที่คนในชุมชนไมพรอมใจกัน
เคารพกฎเกณฑกติกาของชุมชนแลว มิหนําซ้ํายังพยายามยกเลิกกฎเกณฑที่เปนประโยชนแกทุกคนแลวตรากฎเกณฑที่  เปน
ประโยชนเฉพาะฝายตนขึ้นมา ชุมชนนั้นก็ยอมถึงการพินาศอยางไมตองสงสัย ตัวอยางที่พบเห็นหลายชุมชนสามารถจัดตั้งออม
ทรัพยเปนกองทุนของหมูบาน และมีความเขมแข็ง สมาชิกในชุมชนสามารถกูเงินเพื่อมาพัฒนาอาชีพและความเปนอยูใหดีขึ้น สิ่ง
ที่คือสําคัญสมาชิกยอมรับกฎระเบียบหรือกติกาที่รวมกันบัญญัติไวแลวปฏิบัติตามอยางเครงครัดทําใหกองทุนมีความเขมแข็งมี
จํานวนเงินที่สมาชิกออมทรัพยสะสมไวมากขึ้นตามลําดับ สามารถนําฝากสถานการเงิน นําดอกเบี้ย มาปนผลใหสมาชิกไดทุกๆป
และยังสามารถชวยพัฒนาดานอื่นๆของสมาชิก เชน บานถนนหัก  อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย เปนกลุมออมทรัพยที่ประสบ
ผลสําเร็จในการออมทรัพยจนสามารถจัดตั้งสหกรณออมทรัพยของหมูบานที่มียอดเงินฝากมากมาย    

4.การพัฒนาชุมชนสมาชิกใหความเคารพและรับฟงความคิดเห็นของผูใหญ ผูใหญเปนผูมีประสบการณยาวนาน ดังนั้น
เราตองใหเกียรติ ใหความเคารพนับถือ และรับฟงความคิดเห็นของทานในฐานะที่เปนผูรูและมีประสบการณมามาก เชน สมาชิก
ในชุมชนสงเสริมใหมีการถายทอดองคความรูที่ปราชญในชุมชนสูเยาวชนคนรุนใหมอยางสม่ําเสมอ เพราะคําแนะนําของผูใหญ
หรือปราชญในชุมชน ก็ยอมเปนการเสริมจดุออน ปดจุดบอดของชุมชนตนใหสามารถดําเนินงานไปไดอยางรัดกุมยิ่งขึ้น 
 5.การพัฒนาชุมชนนั้นสมาชิกในชุมชนไมขมเหงสตรี เปนการใหเกียรติและคุมครองสตรี มิใหมีการกดขี่ขมเหงรังแกซึ่ง
จะทําให ดวยใหความสําคัญประดุจดั่งสตรีเพศแมของทุกคนทุกๆชุมชนควรกําหนดกฎที่ใชในการดูแลรักษาสมาชิกของตนเอง 
ถาสังคมใด ๆ ผูหญิงถูกฉุดคราขมขืน มาก ๆ ความเสื่อมก็จะเกิดกับสังคมนั้นเปนตน 

6.เคารพบูชาสักการะเจดีย คือการใหความเคารพศาสนสถาน ปูชนียสถาน อนุสาวรียประจําชาติ อันเปนเครื่องเตือน
ความจํา ปลุกเราใหเราทําความดี และเปนที่รวมใจของหมูชน ไมละเลย พิธีเคารพบูชาอันพึงทําตออนุสรณสถานที่สําคัญ
เหลานั้นตามประเพณีที่ดีงามของชุมชนตน สงเสริมใหมีสํานึกที่ดีและเปนแนวปฏิบัติสืบสานตอไปยังคนอีกรุนหนึ่งจึงจะเกิด
ความสุขที่ยั่งยืน        
   7.การพัฒนาชุมชนสมาชิกในชุมชนควรกําหนดกติกา ใหการอารักขาพระภิกษุสงฆหรือผูทรงศีล เปนการจัดการให
ความอารักขา บํารุง คุมครอง อันชอบธรรม แกบรรพชิต ผูทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์  ซึ่งเปนหลักธรรมทางจิตใจและเปนตัวอยาง
ทางศีลธรรมชุมชนจึงจะมีความเขมแข็งทางจริยธรรม เต็มใจตอนรับและมีความหวังดีใหทานอยูโดยผาสุก  
 
ทศันะของผูเขยีนอปริยธรรม ๗ กับการพัฒนาชุมชน 

ทัศนของผูเขียนอปริหานิยธรรม ๗ กับ สังคหวัตถุ ๔ หลักธรรมการพัฒนาชุมชนสามารถทําใหชุมชนมีความยั่งยืนดั่ง
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯไดทรงใหหลักทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีทั้งสามหวงกับอีกสอง
เงื่อนไขเปนองคความรูที่ผานการพิสูจนการลงมือปฏิบัติแลวประสบผลสําเร็จ สามารถทําใหผูที่นําหลักการดังกลาวนําไปปรับใช
ทุกสถานการณในสภาวการณตางๆได หากแตการที่จะทําใหชุมชนที่มีความแตกตางทั้งทางขนาดของชุมชน อัตลักษณและอื่นๆ 



๙๘๗ 

 

การนําเอาอปริหานิยธรรม ๗และสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งหมายถึง หลักธรรมสําหรับยึดเหนี่ยวจิตใจคนในสังคม ใหมีความรัก
ใครกลมเกลียวสามัคคีกัน เปนหลักธรรมสําหรับการผูกมิตรไมตรี ระหวางกัน มี 4 หลักธรรมยอย ดังนี้ 1. ความเสียสละ (ทาน) 
หมายถึง การชวยเหลือผูอื่น ดวยความเอื้อเฟอเผื่อแผ รูจักแบงปนไมขี้เหนียว ไมเห็นแกตัว อาจเปนการเสียสละกําลังกาย กําลัง
ทรัพย และกําลังปญญาเชน เหมือนพี่นองไทยเรากําลังชวยเหลือผูประสบอุทกภัยชาวไทยก็ไดชวยเหลือเสียสละเมื่อถึง
สถานการณดังกลาว 2. พูดดี(ปยวาจา) หมายถึง พูดจาออนหวาน สุภาพไพเราะนาฟง พูดแตคําสัตยคําจริง พูดแตสิ่งที่เปน
สาระมีประโยชน พูดประสานความรักความสามัคคี ไมพูดสอเสียด ใหรายจนเกิดความแตกแยกในสังคมในชุมชน เพราะการพูด
ก็กลายเปนกระแสจนเกิดผลกระทบไดไมนอยเชนกัน สวนคนฟงก็อยาหูเบาเชื่อคนงาย ตองใชวิจารณญาณในการฟงตามหลัก 
กาลามสูตร 10 จึงจะไมกอเกิดความเสียหายตอสังคมชุมชน 3. การบําเพ็ญประโยชน (อัตถจริยา) หมายถึง การชวยเหลือ
สังคม ชุมชน ทํางานสาธารณะประโยชน เชน ชวยกันบรรจุทรายหรือขนกระสอบทรายปองกันนํ้าทวม โดยไมตองรอคําเรียกรอง
จากใครหรือหนวยงานใด เหมือนหลาย ๆ คน หลาย ๆ ชุมชน 4. การวางตนเหมาะสม (สมานัตตา) หมายถึง การรูกาลเทศะ 
ปฏิบัติตนไดเหมาะสม เสมอตนเสมอปลายในชุมชนตอง สังคหวัตถุ 4 ก็คือการ “โอบออมอารี วจีไพเราะ สงเคราะหชุมชน วาง
ตนพอดี” ไปใชในการพัฒนาชุมชนของตนไมวาจะเปนชุมชนชนบทที่มีขนาดเล็กหรือชุมชนที่มีขนาดใหญ เพื่อใหเปนประโยชน
ตอผูนําในการบริหารชุมชนที่ตองอาศัยความรูความเขาใจสภาวการณที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มความเขมแข็งทางกายภาพให
ชุมชนมีระเบียบแบบแผนของตนเอง อนุรักษวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนใหมีความเอื้อเฟอเผื่อแผแบบพี่แบบนอง มีความเคารพ
บรรพบุรุษทั้งแนวทางความคิดและแนวทางปฏิบัติสืบทอดตอกันมาเปนเวลาชานาน รวมกําหนดระเบียบกฎกติกาของชุมชนให
เกิดพรอมเพรียงและสมัครสมานสามัคคีสงผลดีใหเปนประโยชนของชุมชนที่เขมแข็ง มีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสมไม
ขัดตอระเบียบกฎกติกาของสังคมเปนพลเมืองที่ดี มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน สงเสริมใหผูอาวุโสถายทอดความรูและ
ประสบการณแกเยาวชนเพื่อใหสืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่งอยางสม่ําเสมอ รูจักวินัยความรับผิดชอบในหนาที่ของตน 
มีความวางใจซึ่งกันและกัน ชวยใหการทํางานทั้งตอตนเองและคณะ มีความเปนระเบียบเรียบชวยใหชุมชนเขมแข็งเกิดความ
ปกติสุขยั่งยืนการอยูรวมกันในองคกรตางๆการทํางานจําเปนตองอาศัยความรวมมือ ความเสียสละของสมาชิก คือ หัวใจของการ
ทํางานหรือการอยูรวมกัน วา “ทีม” ดั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงรับสั่งวาทีมงานของพระองคคือ “ทีมรูรักสามัคคี” 

ทุกๆชุมชนที่นําหลักธรรมอปริยหานิยธรรม ๗ ไปใชในการพัฒนา โดยเริ่มจากการพัฒนาจิต ตอดวยพัฒนาแนวคิด ผูก
มิตรประสานสัมพันธ รวมสรางสรรคกฎกติกาชุมชน รณรงคระเบียบวินัย มุงใสใจเยาวชนคนรุนใหม สรางความปลอดภัยใหสตรี 
มีความเคารพปูชนียสถาน สําราญใจวิถีธรรม ชาติศาสนาจักรนั้นสําคัญ แบงปนความรับผิดชอบ ตอบโจทยรวมแกปญหา หา
หลักอปริยหายธรรม ๗ มุงความสําเร็จสูชุมชนตน สงผลดีตอชาติบานเมือง  
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บทคัดยอ 

 

  บทความฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ความหมาย ประเภท และลักษณะของขันติธรรมในคัมภีร
พระพุทธศาสนาเถรวาท หลักธรรมที่สัมพันธกับขันต ิและศึกษาวิเคราะหขันตติามทัศนะของพระเถระในสังคมไทย 

 จากผลการศึกษาพบวา ขันติมีความหมายตามคัมภีรพระไตรปฎกวาเปนความอดทน เปนตปะที่
เปรียบเสมือนเกาะปองกัน เปนการสรางคุณสมบัติเฉพาะบุคคล ทั้งเปนการฝกฝนตนเองใหอยูกับสังคมไดอยาง
ปกติสุข เปนการสรางความอดทนทั้งภายนอกที่สัมผัสไดเปนรูปธรรม มีอดทนตอความลําบาก ตอการทํางาน เขาใจ
ตอความเหนื่อยยากตอสภาพธรรมชาติ ดินฟาอากาศ ความหนาว ความรอน   ตอความลําบากตรากตรําเมื่อตอง
ประสบกับสภาพดินฟาอากาศตามธรรมชาติที่ไมมีความไมแนนอน ก็จะไมรูสึกทอถอย หมดกําลังใจที่จะสานงานที่
กําลังทําอยูใหสําเร็จลุลวงไปได ยิ่งกวานั้นความไมแนนนอนของสภาพดินฟาอากาศ ยังจะสงผลใหเกิดปญหาอื่นๆ 
ตามมาอีกมากมายถาบุคคลขาดความอดทนตอความลําบากตรากตรําเสียแลว ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จในการ
ทําดีทุกรูปแบบ  ดานคุณสมบัติภายใน ที่เปนนามธรรม มีการอดทนตอทุกขเวทนา เปนการอดทนตอการเจ็บไขได
ปวยความไมสบายกายของเราเอง ความปวด ความเมื่อยจากโรคภัยไขเจ็บเปนตน  อีกอยางหนึ่งมีอดทนตอความ
เจ็บใจ ที่เกิดจากความโกรธ ความไมพอใจ ความขัดใจ อันเกิดจากคําพูดที่ไมชอบใจ กิริยามารยาทที่ไมงามที่ถูก
ผูอื่นกระทํา โดยเฉพาะเปนผูที่จะกระทําโตตอบไดลําบาก มีผูบังคับบัญชาเปนตน และขันติที่สําคัญคือการอดทน
ตออํานาจกิเลส ที่เปนการอดทนตออารมณอันนาใครนาเพลิดเพลินใจ อดทนตอสิ่งที่เราอยากทํา แตไมสามารถทํา
ไดเปนตน   
 อยางไรก็ตามขันติธรรมเมื่อพิจารณาโดยละเอียดแลว ยอมเห็นไดวาขันติธรรมความอดทน เปนสิ่งที่เมื่อ
ผูใดฝกฝนใหมแีกตนโดยชํานาญจนถึงกลายเปนเรื่องปกติของตนแลวยอมจะเปนการปดกั้นสิ่งที่ไมเรียบรอยของ
บุคคลทั้งจะมีผลไปถึงสังคมสวนรวมไดอยางไมตองสงสัย 
 
 
  คําสําคญั :  ขนัติ แปลวา ความอดทนตอความไมพอใจ ความอดกลั้น  
  ขันติ ความอดทนตอทุกขยาก ลําบาก ตรากตรําในการประกอบกิจเลี้ยงชีพตอภัยธรรมชาติ หนาว รอน  
  ขันติมีความอดกลั้นเปนลักษณะเปนกําลังของจิตนั้นมีอยู   เหตุนั้น  จิตนั้น   ชื่อวา  มีขันติเปนกําลัง 

                                                 

1  อาจารยประจําสาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 



๙๙๐ 
 
  ความอดทน มาจากคําวา ขันติ หมายถึงการรักษาปกติภาวะของตนไวได ไมวาจะถูกกระทบกระทั่งดวยสิ่ง
อันเปนที่พึงปรารถนาหรือไมพึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแนนเหมือนแผนดิน ซึ่งไมหวั่นไหว ไมวาจะมีคน
เทอะไรลงไป ของเสีย ของสกปรก  หรือของหอม  ของดีงามก็ตาม 
            งานทุกชิ้นในโลกไมวาจะเปนงานเล็กงานใหญ ที่สําเร็จขึ้นมาได นอกจากจะอาศัยปญญาเปนตัวนําแลว 
ลวนตองอาศัยคุณธรรมขอหน่ึงเปนพื้นฐานจึงสําเร็จได  คณุธรรมขอนั้นคือ ขันต ิ

            ถาขาดขันติเสียแลว จะไมมงีานชิ้นใดสําเร็จไดเลย เพราะขันติเปนคุณธรรมสาํหรับทั้งตอตานความ
ทอถอยหดหู ขับเคลื่อนเรงเราใหเกิดความขยัน และทําใหเห็นอุปสรรคตางๆ เปนเครื่องทาทายความสามารถ 
ดังนั้นอาจกลาวไดวา ความสําเร็จของงานทุกชิ้นทั้งทางโลกและทางธรรม คืออนุสาวรยีของขันติทั้งสิ้น 
 
Abstract 

 The purpose of this article to study the types and characteristics of justice in Theravada 
Buddhist scriptures. Principles related to tolerance and tolerance study analysis in the opinion of 
the senior monks in Thailand. 
  The study finds patience is meant by the Tripitaka scriptures as a patient.  As a penance 
to protect themselves and to create personalized features by practice itself for the good social 
life and to builds  endurance  external exposure is substantial to have the patience to work hard 
to understand the nature of their labors like the cold weather heat seemed to persist when faced 
with natural weathering uncertain by do not feel discouraged unmanned weave the work being 
done on it until it is, moreover the uncertainty of the weather will also result in other problems 
as many peoples who lack the patience to endure the hardships of him. It is difficult to succeed 
in doing good to all forms.  

The interior features abstract a patient suffering the patient with the illness. The physical 
discomfort of our own pain and fatigue from the disease and so on, another one has the patience 
to rancor caused by anger, resentment, deriving from words that offend averse good manners are 
not being done by others. Especially those who will have difficulty interacting. There are bosses, 
etc.  The key is patience and tolerance on the power of passion.  The patient is a sensual mood 
to enjoy stand for what we want to do but failed to do so.  However, when considered carefully 
and tolerance, see that tolerance, patience is the one who is trained by his older preserved 
longer. It is bordered by blocking the disheveled until then it’s become to the normal social life. 
 
 
บทนํา  
 

สังคมไทยมีปญหาหลากหลายเกิดขึ้นมากมาย สวนหนึ่งมาจากการดําเนินชีวิตประจําวันประชาชนขาด
ความอดทน มีการใชอารมณมากกวาการใชเหตุผล เมื่อเกิดปญหาขึ้นก็ใชความรูสึกและสัญชาตญาณที่มีในการ
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แกปญหาการเรียกรอง การทารุณ ขมขืน โหดรายทารุณ  การที่ตองสูญเสียบุตรหลานอันเปนที่รัก ที่หวัง ที่พึ่ง เขา
ทอดทิ้งสังคมหรือสังคมทิ้งเขา การขมแหง กดขี่ การทารุณกรรม สิ่งเหลานี้เปนปญหาสังคมซึ่งเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางคานิยมใหมๆ การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบทางสังคมจนกอใหเกิดความชัดแยงกันระหวาง
กฎเกณฑกับจุดหมาย เชน นักเรียน นักศึกษาขี้เกียจอานหนังสือเรียน แตตองการสอบผานและไดคะแนนเกรด ๔ 
หรือได A จึงทําการทุจริตในการสอบ ความลมเหลวของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม บุคคลเจาอารมณที่ชอบกอ
ปญหากับสังคม การดําเนินชีวิตประจําวันหากขาดความอดทนก็จะเปรียบเขากับคนขี้เกียจตามลักษณะที่
พระพุทธเจาไดตรัสไว เชน อางวายังเชานัก กระหายนัก หนาวนัก รอนนัก เย็นนักจึงไมยอมทํางาน 

  การขาดความอดทนมีผลเสียมากมายโดยเฉพาะความโกรธเมื่อเกิดขึ้น ผลอันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความ
โกรธนั้นไมไดสรางสรรคคุณงามความดีใดๆ  เมื่อเกิดปญหาและอุปสรรคขึ้นก็เกิดอาการทอแทหมดหวัง ขาด
แรงจูงใจที่จะทํางานดังกลาวใหสําเร็จ ดังนั้นการเขียนบทความนี้มีวัตถุเพื่อศึกษาความหมาย ประเภทของความ
อดทนและเพ่ือศึกษาวาขันติพัฒนาสังคมไดจริงหรือ 

 

ลักษณะของความอดทน 

  ๑  .อดทนตอความลําบาก ความอดทนตอการทํางาน ไ มหวั่นตอความเหนื่อยยากเปนการอดทนตอสภาพ
ธรรมชาติ ดินฟาอากาศ ความหนาว ความรอน  บุคคลที่ขาดความอดทนตอความลําบากตรากตรําเมื่อตองประสบ
กับสภาพดินฟาอากาศตามธรรมชาติที่ไมมีความ ก็จะรูสึกทอถอย หมดกําลังใจที่จะสานงานซึ้งกําลังทําอยูใหสําเร็จ
ลุลวงไปได ยิ่งกวานั้นความไมแนนนอนของสภาพดินฟาอากาศ ยังจะสงผลใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
ถาบุคคลขาดความอดทนตอความลําบากตรากตรําเสียแลว ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จในการทําดีทุกรูปแบบ 
  ๒ .อดทนตอทุกขเวทนา เปนการอดทนตอการเจ็บไขไดปวยความไมสบายกายของเราเอง ความปวด ความ
เมื่อย โดยไมแสดงอาการกระสับกระสายอันเกิดจากเวทนาใหปรากฏ บุคคลบางคนอาจมีสุขภาพรางกายไม
แข็งแรงสมบูรณเพราะมีโรคประจําตัวมาตั้งแตเกิด เชน โรคภูมิแพ ฯลฯ หรือ เพราะประสบอุบัติเหตุรายแรง หรือ 
เพราะสาเหตุอื่นก็ตาม ถาเขามีความอดทนตอทุกขเวทนา เขาก็จะมีจิตใจทรหดอดทนพรอมที่จะฝาฟนอุปสรรค
ตางๆอยูเสมอ ยอมสามารถประกอบคุณงามความดีตางๆได ไมแพผูที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ 
  ๓  .อดทนตอความเจ็บใจ เปนการอดทนตอความโกรธ ความไมพอใจ ความขัดใจ อันเกิดจากคําพูดที่ไม
ชอบใจ กิริยามารยาทที่ไมงาม บางคน เพียงถูกคนโนนกระทบที คนนี้กระแทกที เขาวาหนอยคอนขอดนิด ก็อึดอัด
เจ็บใจบางคนทนตอความเจ็บใจไดบาง เพราะเขาเปนผูบังคับบัญชาของตน ถึงจะทนไมไดก็ตองทน การทนอยางนี้
ไดถือวายังไมเรียกวา ขันติบางคนทนตอความเจ็บใจ ตอคําพูดของคนในระดับเดียวกัน พรรคพวกเพื่อนฝูงในที่
ทํางานเดียวกันไดถือวา มีขันติระดับปานกลางสวนคนที่มีขันติ จริงๆ นั้น ตองทนตอการกระทบกระเทียบ เปรียบ
เปรย การทําใหเจ็บอกเจ็บใจ จากคนใตบังคับบัญชาหรือผูต่ํากวาได ในการทํางานนั้น เราตองมีการติดตอกับบุคคล
หลายประเภท เพราะแตละคนมีการฝกฝนตนเองตางกัน ถาหากไมมีขันติแลว ก็ไมอาจจะทํางานใหออกมาดีได
อยางเปนสุข ทั้งบางครั้งยังอาจทําใหมีเรื่องเดือดรอนมาสูตัวเองอีกดวย 
  ๔  .อดทนตออํานาจกิเลส เปนการอดทนตออารมณอันนาใครนาเพลิดเพลินใจ อดทนตอสิ่งที่เราอยากทํา 
แตไมสมควรทําในที่นี้มุงหมายถึง การไมเอาแตใจตัว ไมยอมปลอยตัวตามกระแสโลก ความเพลิดเพลิน เชน ความ
สนุกสนาน การเที่ยวเตร ความฟุงเฟอตาง ๆ หรือการไดผลประโยชนในทางที่ไมควร เปนตน             
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วิเคราะหขันตธิรรมพัฒนาสงัคมไดจริงหรอื    
  ปจจุบันสังคมไทยมีปญหาเกี่ยวกับความอดทนโดยเฉพาะเด็กและวัยรุน ทางแพทยกลาววาการมีสมาธิสั้น
คือไมสามารถที่จะจดจออยูกับสิ่งไหนไดนาน ถือวาเปนปญหาและอุปสรรคในการศึกษาเลาเรียนของนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา  ไมมีระเบียบวินัย  ไมคิดกอนทํา ไมรอบคอบ  ประมาทเลินเลอ  เอาแตใจตัวเอง การแกไขพฤติกรรม
ตางๆนั้น สวนใหญจะยากลําบาก  การฝกทักษะที่ดีใหเกิดขึ้นกอนจึงมีความสําคัญมาก  เพื่อปองกันเด็กสมาธิสั้นมี
พฤติกรรมไมดีจนติดเปนนิสัยไปจนโต   การฝกทักษะมักตองใชเวลานาน เปนเดือนหรือเปนป   ตองอาศัยความ
อดทน ความเอาจริงเอาจัง  ความสม่ําเสมอและรวมมือของพอแมอยางมาก ปญหาความรุนแรงในครอบครัวและ
สังคมมาจากจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหประชาชนตองแขงขันกันในทุกดานนอกจากนั้นประชาชน
ยังเนนวัตถุนิยม ปญหาการหยาราง ปญหาทารุณกรรมในครอบครัว ปญหาการลวงละเมิดทางเพศ ปญหาวัยรุน
ขาดขันติธรรมในการควบคุมอารมณ โดยเฉพาะเมื่อดื่มสุราเมรัยเขาไปทําใหสติความยั้งคิดลดลง ขาดการยับยั้งชั่ง
ใจขาดความอดทนในการควบคุมอารมณใหมีสติ หลายคนจึงใชความรุนแรงโดยใชกําลังในการแกปญหา ปญหา
การทุจริตคอรัปชั่นถือวาเปนปญหาที่สําคัญของประเทศไทย ซึ่งมีตั้งแตระดับทองถิ่นไปยังระดับชาติ สาเหตุมาจาก
การใชจายเกินกําลังความสามารถของตนเอง มีรายไดนอยแตใชจายฟุมเฟอยจึงตองหาชองทางนําเอาทรัพยสินของ
บุคคลอื่นมาเปนของตัวเอง ไมอดทนเก็บหอมรอบริบตามกําลังความสามารถของตน  
  ความอดทน อดกลั้นเปนลักษณะของขันติก็เพราะยับยั้งใจไวอยู ไมแสดงอาการไมเรียบรอยทางกาย วาจา 
จะหนาวหรือรอนก็อดทน จะหิวกระหายก็อดทน จะถูกกลาวลวงเกินดวยวาจา เชน พูดเสียดแทง หรือดวยการ
เบียดเบียน ก็สะกดไว จะเจ็บไขไดทุกขก็อดกลั้น เมื่อมีสิ่งใดๆ ที่ไมเปนที่พึงพอใจมากระทบก็อดทนไว อดกลั้นไว 
เรียกวา มีน้ําอดน้ําทน ไมทอถอยตอการงานเพราะหนาวรอน ไมตอบสนองเพราะ ถูกลวงเกิน ไมกระสับกระสาย
ครวญครางเพราะเจ็บไขไดปวย เปนตน ความอดทนหรืออีกถอยคําหนึ่งคือความอดกลั้นนาจะมีความหมาย
เหมือนกัน การอด การทน การกลั้น จะใชคําใดหรือคําอื่นปนกันก็ใหความเขาใจไดเหมือนฉันวา สิ่งที่ตนอยากทําก็
พยายามกลั้นไวหรือทนไว หรืออดไว ดวยเหตุผลหนึ่งเหตุผลใดตามแตสถานการณ หรือเรื่องที่เกิดขึ้น อันตนไม
อาจจะทําได ดวยวิธีการอยางไรก็ตาม เหตุผลอะไรก็ตาม เชน หิวขาวแตกินไมไดดวยเหตุใดก็ตาม ก็ไมแสดงอาการ
ใหบุคคลอื่นเห็น จึงมีคําพูดที่นิยมปลอบกันวา “เรื่องกินเรื่องเล็ก เรื่องไมไดกินเรื่องใหญ ”บางครั้งถึงขนาดลูกตอง

มีการกระทํามาตุฆาต อยางหลักฐานปรากฏเปนเจดีย “ธาตุกองขาวนอย  ”เปนตัวอยาง เพราะหิวแลวแมเอาขาว
งชาและเห็นวานอยจึงคมาส  ิดวากองขาวเหล็กคงจะกินไมอิ่มเทานั้น ถาหากลูกเขาใจตอความอดทนตอการหิว

กระหายเพียงไมนาน ทั้งรูจักฝกหัดมีขันติมีความอดกลั้นตอความยากลําบากนั้นไวเพียงไมนานแลว ทุกอยางยอม
ไมตองมีการสูญเสียเกิดขึ้น แมแตในเรื่องอื่นๆ ที่ตองใชความอดทน อดกลั้นในลักษณะเชนนี้ ยอมมีแตผลดีเมื่อ
เวลาผานไป หลายคนเมื่อคิดถึงชวงเวลาที่ผานไปในบางชวงนั้นๆ ตางรูสึกใจหายเมื่อนึกถึงชวงที่ตนถาไมอดทน
ในชวงนั้นๆ ดังนั้นการรูเขาใจ ตอความลําบากแลวคอยบังคับดวยความอดทน อดกลั้น ยอมมีผลดีกวาการดิ้นรน
จากความยากลําบาก จนคิดแตเอาความอยูรอดใหผานไปสวนเดียว โดยไมคํานึงถึงการสูญเสียที่ตองมีตามมา
ดังกลาว 

 ดานความอดทนตอทุกขเวทนา เปนเรื่องที่บุคคลทั่วไปนั้นตองพบปะเจอะเจอกันแนนอน ไมมากก็นอย ที่
กิดกับเราในรูปแบบใด โดสําคัญเราไมสามารถลวงรูไดวาเรื่องทุกขเวทนานั้น จะเ ยปกติเราก็มีเปนพื้นฐานอยูแลวใน

เรื่องเล็กๆ นอย ๆ เชน ปวดหัว เปนไข ปวดทอง ปวดตามรางกาย เปนตน แตทุกขเวทนายอมเกิดไปตามอาการ
ของรางกายของโรคที่เปน จึงบางครั้งก็มากจนทนไดยาก เชน ปวดหัวรุนแรงเรื้อรัง หรืออาการปวดอยางอื่นที่
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เมื่อกอนเราทนได แตเมื่อมากก็สุดจะทน ที่อาจเกิดจากความกลัวจากการคิดไปเอง หรือเจ็บเพียงนิดแตก็ทําเปน
เหมือนเปนมาก การฝกอดทน อดกลั้นตอทุกขเวทนา ที่เกิดจากการปวยไขหรือเหตุใดเหตุหนึ่งที่ตางก็มิไดใหบังเกิด
ขึ้นกับตนเองทั้งนั้น แตหากเมื่อเกิดขึ้นแลวเราควรตองกระทําอยางไร เพื่อใหตนเองและสังคมสวนรวมเปนไปดวย
ดวยความสงบเรียบรอย ดวยความรูสึกที่รูเทาทันตอความทุกขยากนั้น โดยตั้งความรูสึกวาการที่สงบกับการที่รอง
เสียงดังทําใหบาดแผลที่เปนนั้นหายหรือบรรเทาไดหรือไม จะพบวามีคาเทากันกับการในขณะที่ทําแผลหรือรักษา
อาการตางๆ ที่เปนนั้น ในขณะเดียวกันบางครั้งการรองเสียงดังนั้น มิใชจะกอใหเกิดความลําบากกับผูรักษาเทานั้น 
ซ้ํายังอาจสรางความรําคาญตอคนขางเคียงอีกดวย ในขณะที่เมื่อมาคิดถึงภาพที่ตองรักษานั้น เชน บาดแผลที่ตอง
คอยๆ ลางเพราะรูสึกเจ็บ แลวก็รองเสียงดัง เปนอยูอยางนี้หลายครั้งกวาจะลางแผลเสร็จก็ตองรองอยูหลายครั้ง 
ทั้งตองเสียเวลาเพราะถูกแผลก็เจ็บก็หยุด ในขณะที่ถาเขาใจ รูจักสงบระงับ ฝกความอดทนกับการที่แผลตองสัมผัส
กับน้ํายานั้น รูจักอดกลั้นตอการไมเปลงเสียงออกมาโดยใชเหตุ รูเขาใจวาถารีบลางก็เจ็บไมนาน ดีกวาถูกสัมผัสแผล
ก็รองที ที่ตองเจ็บนานกวา ทั้งรักษาไดเล็กนอยก็หยุด  การรูเขาใจตอความอดทน อดกลั้นตอทุกขเวทนานี้ จึงนับวา
เปนสิ่งที่ดี เมื่อยอมเปนผลดีแกตัวเองและสังคมรอบขางดวย 
 บใจเกิดขึ้นไดทั้งรูปในดานอดทนตอความเจ็บใจ เรื่องความเจ็ ธรรมและนามธรรม รูปธรรมก็เชน ถูกบังคับ 
ทําราย ทรมาน โดยที่ไมมีทางตอสูขัดขวางใดๆ กลาวคือตองทนเจ็บทั้งกายทั้งใจ ในที่นี้หมายถึงมีความเจ็บใจ คับ
แคนใจ มากกวาการเจ็บทางกายโดยไมสามารถที่จะกระทําโตตอบได  สวนความเจ็บใจดวยนามธรรมนั้น หมายถึง
อารมณโกรธวิ่งผานมาอยางรวดเร็วราวสายฟาแลบ ดวยคําพูดเสียดแทงใหเจ็บใจ ที่ผูพูดปรารถนาจะทําใหผูที่ตน
มุงเจ็บใจ หรือไดความอัปยศพูดหรือแสดงอาการอยางอื่นดวยเจตนานั้น  ใหผูที่ตนมุงรูความแหงคําพูดที่พูด  หรือ
อาการที่แสดงนั้น  ใชเปนเครื่องเสียดแทงเพื่อเจ็บใจ โดยวัตถุสําหรับอางขึ้นกลาวเสียดแทงนั้น  คือ ๑  .ชาติ  ไดแก

๒ชั้นหรือกําเนิดของคน   . ชื่อ  ๓  .๔โคตร คือ แช วงศตระกูล   . การงานหรืออาชีพที่ทํา  ๕  .ศิลปะหมายถึงความรู
๖ความสามารถพิเศษ   . โรคอาการเจ็บปวย  ๗  .๘  รูปพรรณสัณฐาน เชน เตี้ย ดํา สูง . กิเลส เชน เปนคนมักโกรธ 

เปนคนเจาระเบียบ  ๙  .๑๐ขอผิดพลาดที่เคยทําไว   . คําสบประมาทอยางอื่น รวมเปน ๑๐ นี้เรียกวาอักโกสวัตถุ 
แปลวา  เรื่องสําหรับดา จากการพูดดังกลาวนี้ ทั้งที่เปนเรื่องจริง ทั้งที่เปนเรื่องเสริมแตงก็ตาม แตก็ทําใหรูสึกโกรธ 
ทั้งที่แมเห็นดวยสายตาเห็นเพียงทาทางเทานั้น มิไดทําอะไรดวยกายอยางอ่ืนใหรูสึกสัมผัสรางกายใหเจ็บแตอยางใด 
การพูดจาที่เสียดแทง แมเปนเพียงนามธรรม แตก็เปนเหมือนของแหลมคมที่ทําใหเจ็บใจแตไรบาดแผล ทั้งเปนการ
เจ็บนานกวาที่มีบาดแผลเปนรูปธรรมเสียอีก บาดแผลเมื่อรักษาหายแลวก็ไมรูสึกเจ็บอีก แตคําพูดเสียดสีใหเจ็บใจ
นึกถึงทีไรก็เจ็บใจเมื่อนั้นไมสามารถที่จะรักษาใหหายหรือทําใหลืมไดยาก การรูจักนึกคิดพิจารณาในแงของการ
ฝกฝนการอดทน อดกลั้น ในเรื่องเจ็บใจนี้ นับวาเปนเรื่องยากยิ่งนัก ตองมีการพินิจพิจารณาอยางละเอียดสุขุมลุม
ลึกที่เรียกอีกอยางวาแยบคลายโดยพิจารณาวาคําพูดทั้งหลายเหลานี้ ก็สักเปนคําพูด มิใชบุคคลตัวตนเราเขา โดย
คิดอีกอยางวาคําเหลานั้นเปนกุศลหรืออกุศล ดีหรือไมดี ควรนํามาใสใจหรือควรละทิ้ง โดยที่สุดคําพูดเหลานั้นทํา
ใหเราลําบากใจมากจริงหรือ ไม หรือเราเก็บเอาคําพูดเหลานั้นมาทําใหเราลําบากใจเอง  เมื่อพิจารณาอยาง
ละเอียดถี่ถวน ยอนกลับไปมาแลว ก็มาถึงการใชขันติความอดทน อดกลั้น ซึ่งอาจตองใชการฝกฝนอยางมาก เพื่อ
ยับยั้งความเจ็บใจที่เกิดขึ้นนั้นมิใหเขามาทําลายความเปนปกติสุขได ทั้งยังเปนการปดกั้นเวรภัยตางๆ ไมใหเกิดขึ้น  
 ในดานอดทนตออํานาจกิเลส หมายถึง สภาพที่ทําใหจิตเศราหมองธรรมชาติใดยอมทําใหเรารอน เศรา
หมอง หรืออีกอยางหนึ่งวา สัมปยุตธรรม คือ จิต เจตสิก ยอมเศราหมอง เรารอน ดวยธรรมชาติใด ฉะนั้นธรรมชาติ

เรารอนของสัมปยุตนั้นที่เปนเหตุแหงความเศราหมอง  จึงชื่อวา กิเลส  ในวิภังคปกรณระบุวา กิเลสวัตถุ ๑๐ ไดแก 



๙๙๔ 
 
๑  .โลภะ ความอยากได   ๒  .๓โทสะ ความคิดประทุษราย   . โมหะ ความหลง  ๔  .๕มานะ ความถือตัว   . มิจฉาทิฏฐิ 
ความเห็นผิด  ๖  .๗วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย   . ถีนะ ความหดหู  ๘  .๙วามฟุงซาน  อุทธัจจะ ค . อหิริกะ ความไม
ละอายบาป  ๑๐  .อโนตตัปปะ ความไมเกรงกลัวบาป     สภาพที่ทําใหจิตเศราหมอง  ทําใหเรารอน ในที่นี้กลาวถึง
กิเลสคือธรรมชาติ และธรรมชาติของกิเลสในที่นี้ก็สิ่งที่ทําใหจิตเรารอน เศราหมอง นั่นแสดงใหเห็นวาโดยปกติแลว 
สภาพจิตของเรายอมสงบนิ่ง และในสภาพจิตที่ผองใสหรือเศราหมองนั่น ยอมประกอบดวยเหตุปจจัยอยางอื่นเขา
มามีสวนรวมดวย กลาวคือภายใน อันมีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส การถูกตอง
สัมผัส การนึกคิด ที่เกิดจากอยางใด อยางหนึ่งประกอบกัน หรือหลายอยางรวมกัน แลวกอใหเกิดกิเลสใน ๑๐ 
อยางใดอยางหนึ่ง ตามความรูสึกหรือที่เรียกวาเวทนา อันเปนปฏิกิริยาทางอารมณที่เกิดมาจากการสัมผัสกันของ
ภายในมีตาเปนตน กับภายนอกมีรูปเปนตน เมื่อกระทบกันยอมเกิดเวทนาคือความรูสึกชอบหรือไมชอบหรือเฉยๆ 
แลวจึงกอใหเกิดความทะยานอยากในกิเลสนั้นๆ วาเปนความอยากในรูป เสียง กลิ่น รส การถูกตองสัมผัส 

)โผฏฐัพพะ (กเปนความอยากมีอยา  ความไมอยากมีไมอยากเปน เมื่อความอยากเหลานี้ อยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น 
การดิ้นรนเพื่อจะออกจากความเศราหมองหรือออกจากความเรารอน ชวงนี้เองที่ตองนําความอดทน อดกลั้นมาใช 
การอดทน อดกลั้นตออํานาจกิเลสนี้ นับเปนเรื่องยากกวาการใชความอดทนที่ผานมาขางตน แตนั่นหมายถึงการที่
ปลอยในกิเลสเหลานี้ครอบงําโดยสมบูรณแลว อันเปนการผานลําดับขั้นตอนดังกลาว ในทางกลับกัน เมื่อรูลําดับ
ขั้นตอนอยางนี้แลว หากเรารูเทาทันแลวไมปลอยให ปฏิกิริยาทางอารมณเปนไปตามขั้นตอนนั้น เมื่อพินิจพิจารณา
เหมือนเจ็บใจแลวตัดชวงหรือตัดตอน ที่เกิดตามลําดับนั้น เชนชวงสัมผัส ชวงเวทนาที่มีความรูสึกนั้น แรกๆ ก็ตอง
ฝนตองใชการฝกฝนบอยๆ พรอมการพินิจพิจารณา ถึงผลดีผลเสียของการปดกั้นดวยความอดทน อดกลั้น เมื่อมี
การฝกฝนบอยๆ มีการพินิจพิจารณาทบทวนถึงการไมปดกั้นความอดทน อดกลั้น จะมีผลดีผลเสียอยางไร เมื่อเปน
เชนนี้ก็จะพบวากิเลสเหลานี้ก็ยากที่จะเกิดขึ้นเชนกัน จึงควรทําใหมีขึ้น 
 ขอเสียเมื่อขาดขันติธรรม 

 บุคคลที่ขาดธรรมคือความไมอดทนทําใหเกิดผลเสียซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้  
 ๑ .นชีวิตประจําวันก็จะเกิดปญหาติดตามมาไมมีความสุขกับการทํางาน เมื่อไมมีขันติธรรมกับการดําเนิ 
เชน เสียสุขภาพจิต การฝนทนกับงานที่ทํา ทําใหไมมีความสุขทําใหเกิดความเครียดตามมา 
 ๒ .ทําใหเกิดค วามขัดแยงในการดําเนินชีวิตประจําวัน ทุกอาชีพตองมีปญหาขัดแยงกันในเรื่องความคิด
ความเห็นที่แตกตางกัน ถาองคกรหรือสังคมมีความขัดแยงกัน เอาความคิดของตนเปนใหญ ไมยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น สังคมก็จะไมสามารถขับเคลื่อนไปไดสังคมจะตองยอมรับฟงบุคคลที่มีความคิดเห็นที่แตกตาง 
เลือกเอาสิ่งที่ดีมีประโยชนนําเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญกาวหนาของสังคม 
 ๓ .ในสังคม การขาดความอดทนที่จะฟงเหตุผลของบุคคลอื่นทําใหสังคมเกิดความเกิดความวุนวายขึ้น
วุนวาย การที่คิดวาสิ่งที่ตนคิด สิ่งที่ตนกลาว สิ่งที่ตนทําเทานั นที่ถูกตอง สวนคนที่คิดตางจากตนผิดหมด ปญหาการ
ชุมนุมของเสื้อแดงและกลุมพันธมิตรฯ ที่ทําการประทวงในอดีตที่ผานมาก็เกิดจากการไมยอมรับฟงความเห็นของ
อีกฝายที่เห็นแตกตางจากตน จึงทําใหสังคมเกิดความวุนวาย เพราะไมเปดรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น หาก
ประชาชนหรือสังคมมีขันติธรรมการแบงพรรคแบงฝายก็จะไมเกิดขึ้น 

     หรือในบางสถานการณเราไมทําดวยความอดทนหรืออดกลั้น เชน โกรธคนอื่นที่ดาเราอยางเสียหายแตเราก็ไม
ทําอะไรเขา แมจะโกรธเขาอยางเต็มที่ แตก็สามารถงดการแสดงออก สนองตอบความตองการไดแมจะยากเย็น
อยางเกือบตั้งไวไมอยูก็ตาม แตเราก็สามารถตั้งไวได แสดงวาตัวเรามีความเกงในการระงับอารมณไวไดเปนอยางดี 



๙๙๕ 
 
ความโกรธที่อุบัติขึ้นภายในเปนเพียงปฏิกิริยาทางอารมณเทานั้น ยังมิใชการกระทําที่สงผลถึงผูอื่นแตประการใด 
เมื่อเราสามารถระงับมิใหแสดงออกมาทางกิริยา โดยอวัยวะสวนตางๆ การระงับไวไดนั้นยอมเปนผลดีแกตัวเอง  
  การกลาวคําหยาบคายสนองอารมณโกรธ ใบหนาที่มีเลือดคุกรุนอาการแดงกล่ําเนื้อตัวสั่นสะทานกํามือไว
แนนพรอมจะกราดพุงตรงสูเปาหมาย ทําใหคูโกรธเจ็บปวด หรืออวัยวะสวนลางเตรียมรับคําสั่งจากอารมณโกรธ
ยกขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงสัมผัสกับอวัยวะบางสวนของคนที่เราโกรธไดรับความเจ็บปวดถึงขั้นเปนรอยช้ําหรือ
เปนแผลเลือดซิบหรือเลือดโกรกไหลทั่วรางกาย แตสามารถอดทนตออารมณนั้นไดดวยความอดทนอันเปน
เครื่องประดับอันประเสริฐกวาเครื่องประดับอยางทั้งหลายของพระราชาและนักปราชญทั้งหลาย ปญหาดังกลาวไม
วาจะเปนปญหาครอบครัว ปญหาความรุนแรงทางสังคม ปญหายาเสพติด เกิดขึ้นเพราะประชาชนขาดขันติธรรม 
ความอดทนในการใชชีวิตประจําวัน การฝกหัดความอดทนจะตองทําตั่งแตตอนเด็ก ใหเด็กมีความอดทนสามารถ
ตอสูแกปญหาและอุปสรรคดวยตนเอง โดยเฉพาะในปจจุบันพอแมทําทุกอยางใหลูก เพราะกลัวลูกจะลําบาก ทําให
ลูกทําอะไรไมคอยเปน ทําใหเด็กขาดความอดทน รอคอยไมเปน เมื่อโตเปนผูใหญทําใหทอแทตอปญหาไดงาย 
กลายเปนคนโกรธงาย ขี้บน โทษโชคชะตา โทษบุคคลอื่น ประชาชนสวนใหญเบื่อหนายวันทํางาน ชวงทํางานก็รอ
เพียงเมื่อไหรจะเลิกงาน เพราะไมมีความสุขกับการทํางาน การขาดขันติธรรมบางครั้งก็เรียกวาความเกียจคราน ซึ่ง
โทษของความความเกียจครานที่พระพุทธเจาตรัสไว ๖ ประการมีการประพันธเปนกลอน )วิธาน  สุชีวคุปตและ
สนธิ์  บางยี่ขัน : ๒๕๓๓  .๖๐หนา  ( ดังนี ้

 จะกล าวถึงโทษของความเกียจคราน ในการงานเปนนิจคิดหนายแหนง 
 พระมุนีทรงดํารัสตรัสแสดง  วาเกียจครานมีเหตุแจงหกประการ 
 อันคนใดเกียจครานการงานไซร  ยอมเจริญไปไมไดจักไขขาน 
 เพราะวาขาดความเพียรเรียนรูงาน  จักเห็นผลในกิจการยอมไมมี 
 ถึงเวลาทํางานเกียจครานครัน  ก็ผัดวันประกันพรุงมุงแนหน ี
 บางอางวาถึงคราวหนาวเต็มท ี  มันสุดที่ทํางานประการใด 
 บางอางวารอนนักสุดจักทน  จะทํางานหมองกมลทนไมได 
 บางอางวาดวงตะวันนั้นลับไป  งานวันน้ีเก็บไวกอนเถิดเรา 
 บางอางวายามนี้สิเชาตรู   ยังเชาอยูจึงคิดนั่งจับเจา 
 อาหารเราบางอางวาถึงเวลา   ควรบรรเทาหิวกอนอยารอนรน 
 บางอางวาอิ่มอาหารแสนอึดอัด  จักขอผัดไวกอนหอนขวยขวน 
 เหตุหกขอกลาวไวใหทานยล  เปนเหตุใหไมเกิดผลเชนเดียวกัน 
 อนึ่งนั้นพึงตรองมองใหถวน  สัตวมนุษยทั้งมวลยอมอาสัญ 
 ไมอาจรอดความตายวายชีวัน  จงขยันเมื่อยังมีชีวีคง 
 อนึ่งนั้นเมื่อตอไปในภายหนา  เรายอมแกเฒาชราและลืมหลง 
 เปนหนุมสาวเรี่ยวแรงแข็งขันจง  มุงประสงคทํางานอยาครานเลย 

  ผูที่มีขันติธรรมโดยมากจะผานการสูญเสียหรือความลมเหลวมากอน เชน แจคหมา สตีฟ จอป ลวนเคย
ลมเหลวมาแลวแตก็อาศัยขันติธรรมและความพากเพียรจึงจะฝาฟนปญหาและอุปสรรคมาได ผูที่มีขันติธรรมจึง
สามารถที่จะทําในสิ่งที่คนอื่นทําไดยาก เชน นักกีฬายิมนาสติกกวาจะเลนหรือแขงขันกับนักกีฬาประเภทเดียวกัน
จนเปนตัวแทนของประเทศไดตองใชความอดทน ตองบาดเจ็บจากการพลั้งพลาดหรืออุบัติเหตุในขณะฝกซอม ทุก



๙๙๖ 
 
อาชีพตองอาศัยขันติปญหาเหลานี้ ความอดทนตองมาคูกับโสรัจจะจึงจะประสบความสําเร็จ คําวาโสรัจจะแปลวา
ความเสงบเสงี่ยม หมายถึงปฏิบัติตามหนาที่ที่เราตองทํา โดยความสงบเรียบรอยการปฏิบัติหนาที่ของพลเมืองดี 
เคารพกฎจราจร ขามสะพานลอย ในชีวติของคนที่ประสบความสําเร็จ อยางเชนที่เหมืองทองคําแหงหนึ่งในสมัยที่มี
ยุคตื่นทอง เปนเรื่องจริงที่แคลิฟอรเนียในสหรัฐอเมริกา มีพี่นองสองคนไปขุดแรทองคําแลวไปพบสายแรเขา ขุดเอา
แรทองคํามาไดพอสมควรรอยู ๆ สายแรก็หายไปเฉยๆ ขุดเทาไหรก็ไมพบ หมดกําลังใจหมดความอดทนจึงขาย
เหมืองทองคําใหกับคนอื่น เจาของเหมือนจึงจางวิศวกรนักทรัพยากรธรณีวิทยามาคํานวณดูวาทําไมแรจึงหายไป 
นักวิชาการเหลานั้นมาคํานวณแลวบอกใหขุดลึกลงอีก ๓ ฟุตจะพบสายแรแนนอน เจาของใหมจึงสั่งใหขุดลงไปอีก
ตามขอวิเคราะหของนักวิชาการก็พบสายแรอีก เจาของเกาที่เคยขุดไวแลวหนีไปเพราะขาดความอดทนขาดขันติ 
คนที่จะประสบความสําเร็จตองมีขันติความอดทน โสรัจจะมุงมั่นฟนฝาทําตอไปดวยความเสงบเสงี่ยม ถาทหารใน
กองทัพขาดความอดทน รางกายไมสมบูรณ ทนทานตอสิ่งตางๆ ดังกลาวมาแลวไมได หรือเกิดอาการเจ็บปวยขึ้น 
เพราะรางกายออนแอเสียแตแรก กองทัพนั้นก็กลายเปนกองทัพที่ออนแอไมมีสมรรถภาพที่จะสูรบกับขาศึกได โดย
เหตุนี้ความอดทนจึงเปนสิ่งสําคัญของทหาร และจําเปนจะตองมีการฝกความอดทนไวตั้งแตในยามปกติ จึงจะ
สามารถปฏิบัติหนาที่ของทหารใหบรรลุผลสําเร็จไดความอดทนตองานหนักอยางเดียวไมพอ เพราะการอดทนกับ
งานนั้น รวมถึงการที่จะตองวิ่งเขาหางานยากๆ มาทําใหเกิดความเกงความชํานาญ งานที่ยากๆ ตองอดทนกับการ
เหนื่อยกาย แตขณะเดียวกันก็มีโอกาสทําผิด เมื่อทําผิดเราก็ตองถูกตําหนิ ดังนั้น ความอดทนตอการถูกตําหนิ ถูกดู
ถูกจากผูอื่นก็กลายเปนความจําเปนขึ้นมาอีกประการหนึ่ง บางครั้งเพื่อการเรียนรูงาน ตองอดทนใหคนเอาเปรียบ 
แลวเราก็พบวาความอดทนดังกลาวนั้น ทําใหไดเรียนรูอะไรมากมาย ที่กลายมาเปนประโยชนกับการทํางานในชวง
หลังของชีวิต การมีขันตินั้นเมื่อนํามาใชในเรื่องการปฏิบัติงาน มองดูผิวเผิน มักพาใหเห็นวาเปนเครื่องถวง
ความกาวหนา เพราะทําใหเกิดการหยุดชะงัก เปนเหตุใหงานไมสําเร็จ หรือสําเร็จชาลง แตถาพิจารณาลึกลงไปให
ถูกใหถวนแลว จะไมเปนดังนั้นเลย  ความรูจักอดทนและอดกลั้น ไมยอมตัวยอมใจใหวูวามไปตามเหตุการณ ตาม
อคติ และตามอารมณที่ชอบใจหรือไมชอบใจนั้น ทําใหเกิดมีการยั้งคิด และธรรมดาคนเราเมื่อยั้งคิดไดแลว ยอมมี
โอกาสที่จะพิจารณาเรื่องที่ทํา คําที่พูด ทบทวนดูใหมไดอีกเพื่อเลือกแนวทางที่เกิดการสูญเสียใหนอยที่สุด 
 ขอดีของการอดทน 

 ๑ .มีความมั่นคง อดทนตอเพ่ือนรวมงานเมื่อมีการสามารถในการควบคุมอารมณได สามารถคุมอารมณให
พูดจาเสียดสีดวยถอยคําอันไมเหมาะสมอันเปนเหตุใหทะเลาะวิวาทกัน การเก็บอารมณรุนแรง สามารถยับยั้งความ
โกรธของตัวเองที่เกิดขึ้น ไมแสดงอาการตอบโต โตเถียง แสดงความไมพอใจ แสดงกิริยาไมเหมาะสม มีสติควบคุม
อารมณที่มากระทบ ไมคลอยตามความโกรธที่เกิดขึ้น สามารถควบคุมอารมณที่ไมพึงประสงค แตจะคิดในเชิง
สรางสรรค คิดในเชิงบวกกับคํากลาวนั้น สามารถควบคุมพฤติกรรมที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางสังคม ไมแสดง
พฤติกรรมที่ไมดีใหเห็น 
 ๒ .ใชเหตุผลมากกวาอารมณ มีจิตใจเยือกเย็น รอบรู เขาใจในการมีสติ มีความอดทนหนักแนน 
สถานการณที่กําลังเกิดวาเกิดจากอะไร คิดใหรอบคอบ ตริตรองดวยเหตุและผล 
 ๓ .อดทนเปนผูรับฟงที่ดี ความขันติในขอนี้เพื่อตองการใหเปนคนใจกวางพรอมที่จะรับฟงปญหา พร อมที่
จะรับฟงเรื่องราวของบุคคลอื่นทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องไมดี บางคนมีความทุกขใจตองการจะใหบางคนไดรับรูเรื่องราว
ตางๆ เมื่อเลาเสร็จก็ไมตองการขอเสนอแนะ ไมตองการคําปลอบโยนแตแคระบายความอัดอั้นตันใจ ผูที่มีขันติ



๙๙๗ 
 
ธรรมตองรับฟงเรื่องราวโดยใชสติวิเคราะหใครครวญเรื่องราวตางๆ ดวยใจเปนกลางปราศจากอคติ เมื่อมีการเจรจา
ตองพยายามอธิบายใหคูสนทนาเขาใจอยางถูกตอง 
 ประโยชนของความอดทนที่ถูกตอง 
            ๑.  มีความอดกลั้น คือเมื่อถูกคนพาลดา ก็ทําราวกับวาไมไดยิน   ทําหูเหมือนหูกระทะ เมื่อเห็นอาการ
ยั่วยุก็ทําราวกับวาไมไดเห็น ทําตาเหมือนตาไมไผ ไมสนใจใยดี ไมปลอยใจใหเศราหมองไปดวย ใสใจสนใจแตใน
เรื่องที่จะทําความเจริญใหแกตนเอง  เชน เจริญศีล สมาธิ ปญญา ใหยิ่งๆ ขึ้นไป 
            ๒.  เปนผูไมดุราย คือสามารถขมความโกรธไวได ไมโกรธ ไมทํารายทําอันตรายดวยอํานาจแหงความ
โกรธน้ัน  ผูที่โกรธงายแสดงวายังขาดความอดทน  มีคําตรัสของทาวสักกะเปนขอเตือนใจอยู 
            ๓. ไมปลูกน้ําตาใหแกใครๆ คือไมกอทุกขใหแกผูอื่น ไมทําใหผูอื่นเดือดรอนหรือเจ็บแคนใจจนน้ําตาไหล 
ดวยอํานาจความเกรี้ยวกราดของเรา 
            ๔. มีใจเบิกบานแจมใสอยูเปนนิตย คือมีปติอิ่มเอิบใจเสมอๆ ไมพยาบาท ไมโทษฟา โทษฝน โทษเทวดา 
โทษโชคชะตา หรือโทษใครๆ ทั้งนั้น พยายามอดทนทําการงานทุกอยางดวยใจเบิกบาน 
            คนบางคนขี้เกียจทํางาน บางคนขี้เกียจเรียนหนังสือ บางคนเกะกะเกเร พอมีผูวากลาวตักเตือนก็เฉยเสีย 
แลวบอกวาตนเองกําลังบําเพ็ญขันติ บารมี อยางนี้เปนการเขาใจผิด ตีความหมายของขันติผิดไป ขันติไมไดหมายถึง
การตกอยูในสภาพใดก็ทนอยูอยางนั้น ขันติธรรมในสวนของความอดกลั้น ปญหาที่มีการเรียกรองตองการ การ
ทารุณกรรม  การขมขืน การกระทําที่โหดรายทารุณ เปนตน ลวนแลวตองสูญเสียบุคลากรในสังคมไป ซึ่งบางครั้งบุ
คลาการเหลานั้นตองรับผิดชอบตอครอบครัว ตอสังคมสวนรวมดวย จึงเปนการสูญเสียมิใชเพียงคนเดียวแตอาจทํา
ใหครอบครัว สังคมนั้นเสียหายตามไปดวย การสูญเสียบุตรหลานอันเปนที่รัก ที่หวังที่พึ่ง เขาทอดทิ้งสังคมหรือ
สังคมทิ้งเขา  การขมแหง  กดขี่  การทารุณกรรม สังคมจะเปนอยางไร ก็ตองเริ่มจากบุคคลไปกอน เพราะบุคคล
ตางหากที่เปนสมาชิกของสังคม เมื่อบุคคลไมดี สังคมก็ไมดีตามไปดวย เพราะสังคมเปนของบุคคลไมดี แตบางครั้ง
ไมดีแมนอย ก็ทําใหดีสวนมากอาจไมดีไปดวย เหมือนเชื้อโรค แมมีเพียงนิด แตถารางกายไมแข็งแรงพอ ก็อาจเปน
เหยื่อของเชื้อโรค จนบางครั้งซ้ํารายกลายพันธุไปไดอีกดวย บุคคลใหสังคมก็เชนกัน บางครั้งคนไมดีมีนอย แตคนดี
ที่มากนั้น หากไมรูจักสิ่งใดควรตองกระทําอยางใด บุคคลความมีสิทธิ เสรีภาพ มีหนาที่อยาง ไรแลว ก็อาจปลอย
ปละละเลย ตางไมสนใจนําพาตอความดีของตนที่มีอยู จนนึกไปวาคนไมดีเหลานั้นก็ไมสนใจเพราะไมใชเรื่อง ไม
อยากคบหาดวย ไมอยากยุงเกี่ยวดวย จนกลายเปนตางคนตางไมอยากยุง จนกลายเปนตางคนตางอยูกันไปแบบไม
อยากยุงกับคนไมดีเหลานั้น ในขณะที่หารูไมวา การไมสนใจนําพาตอพฤติกรรมของแตละคนนั้น กลายไปสูเปนการ
ตางคนตางอยูไปโดยปริยาย จนถึงแมจะชื่อวาคนดีมากก็ตาม แตเมื่อแยกกัน ก็เปนชองวางใหบุคคลไมดีเหลานั้น 
เขาไปแทรกแซงไดโดยงาย เหมือนคนไมดีทําอะไรอยูก็ไมสนใจ แมแตกําลังทํากับบุคคลที่ดีอยูก็ตาม  จนกลายเปน
บุคคลไมดีมีมากกวาบุคคลดี เพราะคนดีมีมากเฉพาะตัวเลข แตเอาจริงมีการรวมตัวนอยกวาบุคคลไมดีที่มีอยู จึง
มองเหมือนมีนอยกวา ทั้งที่ความจริงมีมากกวา  เมื่อมีการกําหนดกันที่การรวมตัว ที่เปนพลังของกลุมนั้น ๆ จน
กลายเปนสังคมนั้นๆ ตางหาก จึงไมตางจากเชื้อโรคขางตน  การประชุม ประทวง รวมชุมนุมเรียกรอง หรืออะไรก็
แลวแตทั้งที่มีคนหมูมากหรือนอย จะนานเทาใดหากไมมีการกระทําใดๆ เกินกวาที่เปน การนั้นยอมเปนไปดวย
ความสงบเปนปกติ ในทางตรงขาม หากตางปลอยไปตามปฏิกิริยาของอารมณ บางครั้งแมเปนเรื่องเพียงเล็กนอย 
แตก็ลุกลามไปอยางมากมายไดรวดเร็วทําลายความเปนปกติหมดสิ้น จึงเห็นไดวาในบุคคลที่ไมดีนั่นสวนใหญแลว 
ลวนเกิดจากขาดความอดกลั้นทั้งสิ้นขันติความอดทน เปนคุณธรรมสําคัญยิ่งชาวโลก เพราะเปนกอเกิดของคํา วา 



๙๙๘ 
 

“มหาสันติภาพ ”าวโลกไดพบสัจจธรรมแหงชีวิต และไดสัมผัสกับความสุขที่แทจริง ความอดทนนี้ เปนหนึ่งทําใหช
๑๐ในบารมี  ที่พระโพธิสัตว หมายถึง ทานผูที่จะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา ตองบําเพ็ญบารมีความดีอันยิ่งยวด ๑๐ 

ประการประโยชนของขันติขันติ ความอดทน เปนคุณธรรมที่ประเสริฐสูงสง และทรงคุณประโยชนอยางยิ่ง ผูมีขันติ 
ความอดทนเปนคุณธรรมประจําใจ หรือมีขันติเปนคุณสมบัติบุคลิกภาพเฉพาะตัว ยอมไดรับประโยชนหรืออานิสงส 
มีประโยชน คือ มีความอดทนตอความลําบากทั้งทางจิตใจ และรางกาย ทั้งนี้ ขันติหรือความอดทน ยอมเปนปจจัย
ใหการทํางาน การดําเนินชีวิตใหสําเร็จ ไมเสียสติสัมปชัญญะ และยังเปนปจจัยไมใหประพฤติผิดพลาดดวยอํานาจ
แหงกิเลส 

 

 

บทสรปุ 

 

  จากการศึกษารวมของการมีขันติธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยไดจริงเพราะวา ถาประชาชนปฏิบัติตาม
หลักธรรมคือขันติการฝกฝนอดทน สามารถพัฒนาสังคมได การดําเนินชีวิตประจําวันในหนาที่การงานของตน สวน
ในเรื่องการฝกฝนอดกลั้นนั้น เพื่อไวแกไขปญหาที่ตองเผชิญ  เฉพาะหนา จริงอยูที่เพียงขันติธรรมอาจไมใช
หลักธรรมในการพัฒนาสังคมเพียงอยางเดียว แตถึงจะเปนหลักธรรมเพียงอยางเดียว ก็อาจกลาวไดวาเปน
หลักธรรมที่สําคัญ ที่ดําเนินไปสูการพัฒนาสังคมไทย หรืออาจทําลายลางสังคมไทยไดเชนเดียวกัน กลาวคือเมื่อ
ขาดความอดทนจากการดําเนินชีวิต แลวปลอยปละละเพียงเล็กนอยเชนการเชื่อมตอ การพันสายไฟ หรืออื่นใดที่
อาจหลุดแลวกอใหเกิดอันตรายได เพียงไมอดทนเพราะเกินเวลาหรือตองรีบไปทําอยางอื่น มีฝาไฟแดง เปนตน จะ
เห็นไดวาแมเพียงขากอดทนเพียงนิดเทานั้น แตการสูญเสียที่ตามมายอมมีมากมาย ทั้งรางกาย ชีวิต และทรัพยสิน 
บางครั้งก็ยิ่งใหญได เพียงขาดความอดทน  
 ดังนั้นการเขาใจถึงภัยของความขัดแยงในรูปแบบตางๆ ที่มิใชเพียงสังคมไทยเทานั้น แตเปนเรื่องระดับโลก
ที่เกิดความขัดแยง เพราะการไมอดทน อดกลั้น ดวยเหตุนี้ขันติธรรมจึงไดเขามามีบทบาท ในการรวมกันบนความ
แตกตางหลากหลาย ทางดานศาสนาสังคมและวัฒนธรรม เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข เมื่อรูถึงประโยชนของ
ขันติธรรมคือความอดทน อดกลั้น ที่คูกับโสรัจจะ ที่แปลวาความเสงี่ยม หลักธรรมทั้งสองนี้เปนหลักธรรม “ที่ทําให

งาม ”ที่หมายถึงการไมแสดงอาการกาย วาจา ที่ไมดีไมงามออกมาใหปรากฏ และนอกจากทําบุคคลใหงามแลว 
บุคคลนั้นก็ยอมทําใหสังคมงามไปดวย และถาสังคมงามการพัฒนาสังคมไทยก็งามไปดวย ดวยเหตุที่คนในสังคม
ตางมีความอดทน อดกลั้น ขันติธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย จึงไมไกลอยางที่หวัง 
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การสรางองคการในการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยในสถานการณวิกฤตดวยหลักพุทธธรรม 
 

พระครูปลัดเถรานุวัตร สุเทวเมธี 
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  

 
 
บทคัดยอ 

โครงสรางองคการที่ดีจะสามารถจัดการกับวิกฤตอุทกภัยที่เปนภัยคุกคามในทางปฏิบัติ หรือ ภัยที่มี
แนวโนมจะเกิด แลวสงผลกระทบตอความสามารถขององคการ เปนปรากฏการณที่ผิดปกติ จําเปนตองมีการ
แกไข โดยผูนําที่มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถจะเผชิญกับวิกฤตและแกปญหาวิกฤตไดอยางทันทวงที ผูนําที่อยูใน
ภาวะปกติอาจจะมีความสามารถในการบริหารจัดการไดดี แตเมื่อเผชิญกับสถานการณวิกฤตอาจจะมี
ความสามารถ หรือความกลาหาญไมเพียงพอที่จะแกปญหาได ดังนั้นการสรางองคการใหดีโดยยึดหลักอปริ
หานิยธรรมทั้ง ๗ ขอ ซึ่งเปนธรรมที่ปองกันความเสื่อม และสรางความเจริญกาวหนาใหกับทุกคน โดยเฉพาะ
องคกรตาง ๆ ที่ตองการสรางความเจริญกาวหนาใหกับองคกร ผูนําจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําหลักอปริหานิย
ธรรม ๗ มาปรับใชกับการบริหารจัดการโครงสรางองคการในสถานการณวิกฤต อันจะนําไปสูการแกปญหาใน
การบริหารจัดการสถานการณวิกฤตและอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรและประเทศชาติ
ตอไป 

คําสําคัญ :  โครงสรางองคการ , การบริหารจัดการในสถานการณวิกฤต , หลักพุทธธรรม 

Abstract 

It is bravely could be addressed and exposed the abnormal phenomenal ability that 
the good organizations can manage the natural and man- created disasters like flood, 
earthquake and land sliding threat practically that often occur and affect. And also, the good 
organization has a management skills to solve the problems, crisis on time and well 
manneredly. Whenever, the organizations unable or lack of skills and abilities to solve or face 
the problems on the natural disasters and crisis situation is called weak organization. Therefore, 
it is worth to create a big abled- skilled and well organized organization based on seven 
APARIHANAIYA DHAMMA (Seven Conditioned of Welfare) which is fair to all seven anti-aging 
times and create prosperities for all the human beings, especially, the organizations that 
looking for creating great and prosperous leaders for the society and the country. Therefore, it 
is very necessary to apply these seven APARIHANIYADHAMMA, the Buddhist management 
structures in a crisis and natural disasters situations like flooding, earthquake and land sliding 
that can lead to solve the problems that often occur.  It will be an advantage for the 
organization and the country additionally.  

 

Keyword: Organization Structures, Management in Crisis situation, Buddhism 
 
1.บทนํา 



๑๐๐๑ 

 

วิกฤตของปญหาขอการบริหารจัดการน้ํามีมาอยางตอเนื่องทุกปจนถึงปจจุบัน ไมวาจะเปนปญหาดาน
การขาดแคลนน้ํา น้ําทวม และน้ําเสีย กอใหเกิดความเสียหายและสูญเสียงบประมาณในการแกปญหาดังกลาว
แตละปเปนจํานวนมาก ปญหาหลักสําคัญที่กอใหเกิดวิกฤติดังกลาว คือ การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรและมี
การใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยในกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยเนื่องจากคุณภาพของประชาชนที่ถูกอบรม ขัด
เกลา (Socialization) ใหคิดและมองปญหาแบบแยกสวน มองเฉพาะในสวนที่ตนไดประโยชน และเสีย
ประโยชน มิไดมองปญหาแบบเชื่อมโยงเปนองครวมทําใหการแกปญหายิ่งแกยิ่งเพ่ิมปญหาไมจบสิ้น ในการ
บริหารจัดการน้ําและอุทกภัยถือเปนโจทยหลักที่มีความสําคัญที่จะสงผลใหคนคิดเปนระบบแบบเชื่อมโยง ใน
การบริหารจัดการน้ําตามหลักอุทกวิทยา (ไกรสร เพ็งสกุล, 2551: 1-3) อุทกภัยน้ําทวมมิไดเพ่ิงเกิดขึ้น แตเปน
อุทกภัยที่เกิดซ้ําซากตองไดรับผลกระทบน้ําทวมตอเนื่องโดยปริยายในสถานการณการเกิดวิกฤตอุทกภัยที่เกิด
อยูเนืองๆ จึงมคีวามจําเปนอยางยิ่ง ที่ตองหาแนวทางการปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยน้ําทวมที่จะเกิดขึ้น
อีกในอนาคต ซึ่งมสีภาพภูมิอากาศไมเสถียรแปรปรวน เปนสาเหตุที่จะเกิดอุทกภัยไดอีก (ถนัด แกวเจริญไพศาล
, 2557: หนา 2) ดังนั้น ขั้นตอนการทํางานจึงมีความจําเปนในการจัดสรางองคกรในการบริหารจัดการน้ําและ
อุทกภัย เพ่ือรับมือกับปญหาที่จะเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที 

 

2. การจัดโครงสรางองคการ 

Henry Mintzberg ไดแบงประเภทของโครงสรางองคการโดยใชหลักเกณฑพิจารณาวาสวนประกอบ 
(parts) ตาง ๆ ขององคการมีลักษณะและสวนผสมประการใด ไดแยกองคการออกเปน ๕ ประเภท คือ ๑) 
องคการสาธารณะแบบเรียบงาย (the simple structure) ๒) องคการสาธารณะแบบเครื่องจักรกล (the 
machine bureaucracy) ๓) องคการสาธารณะแบบวิชาชีพ (the professional bureaucracy) ๔) องคการ
สาธารณะแบบสาขา (the divisionalized form)         ๕) องคการสาธารณะแบบโครงการ (the adhocracy)  

 
นอกจากนี้ ยังจําแนกสวนประกอบที่สําคัญขององคการเปน ๕ สวนคือ ๑) ฝายปฏิบัติงานหลัก 

(operating core) ๒) นักบริหารระดับสูง (Mintzberg เรียกพวกนี้วา strategic apex) ๓) นักบริหาร
ระดับกลาง (middle line) ๔) ฝายเสนาธิการ (the techno structure) ๕) ฝายสนับสนุน (supporting staff) 
(H. Mintzberg ,1979 : หนา 18-34) 

 
R. Blackburn และ L. L. Cummings ศึกษาวิเคราะหโครงสรางองคการ เห็นวาโครงสรางของ

องคการควรพิจารณาองคประกอบสําคัญ ๓ สวน คือ 
 
๑) ความสลับซับซอนของโครงสรางองคการ ซึ่งเปนความแตกตางทั้งตามแนวนอนและแนวตั้ง และ

การกระจายของที่ตั้งหนวยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (๑.๑) ความแตกตางในแนวนอนหรือแนวราบ เปนการ
จัดโครงสรางตามความหลากหลายของงานและความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณา จํานวนลูกจาง ภารกิจ การ
บริการ ลักษณะลูกคา สถานที่ และ กระบวนดําเนินงาน (๑.๒) ความแตกตางในแนวตั้ง เปนการพิจารณาระดับ
ชั้นในการบังคับบัญชาและความจําเปนในการประสานงานรวมถึงขอบขายการควบคุมผูใตบังคับบัญชา  (๑.๓) 
การกระจายลักษณะที่ตั้งในกรณีที่องคการมีที่ตั้งหลายแหงซึ่งมีการกระจายใน ๒ ลักษณะตามความแตกตาง
ของโครงสรางทั้งแนวราบและแนวตั้ง 

 
๒) ความเปนทางการของโครงสรางองคการ หมายถึง องคการนั้นมีมาตรฐานการทํางานแตละงาน

มากนอยแคไหน องคการที่มีความเปนทางการสูง หมายถึง องคการที่ไดกําหนดรายละเอียดในการทํางานไว
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เปนอยางดี ไดออกกฎเกณฑการทํางานไวอยางครอบคลุม จะทําใหสมาชิกองคการทํางานไปตามหลักเกณฑ
สากลขององคการ รวมที่เปนลายลักษณอักษร และประเพณีการทํางานดวย  

 
๓) การรวมอํานาจเปนการดูลักษณะระดับหนึ่งหรือความมากนอยของอํานาจอยางเปนทางการใน

การตัดสินใจเรื่องสําคัญๆภายในองคการไปกระจุกตัวในคนๆเดียว หนวยงานๆเดียว หรือระดับๆเดียวกันใน
ลําดับชั้น การรวมอํานาจของโครงสรางองคการมีทั้งอํานาจอยางเปนทางการ และอํานาจอยางไมเปนทางการ
ดวย  เพราะจะไปเกี่ยวของการตัดสินใจขององคการดวย (R. Blackburn , and L. L. Cummings, 1982: หนา 
836-854)  

 
วิกฤตเริ่มตนจากการเกิดปญหาโดยการแกปญหานั้นกระทําโดยผิดวิธี ไมทันกับเวลา จึงไดขยายวง

ออกไปจนปญหาดังกลาวกลายเปนวิกฤตที่ตองใชความสามารถพิเศษ และมาตรการนอกเหนือเหตุการณปกติ
ในการแกไขเยียวยา ถาแกวิกฤตไมสําเร็จก็อาจจะลามไปถึงขั้นกลียุคสงผลอันตรายตอสังคมและระบบการเมือง 
และถายังไมสามารถหยุดยั้งไดก็อาจจะเขาถึงจุดที่เรียกวามิคสัญญี เกิดการเสียชีวิตและเลือดเนื้อ เกิดความ
เสียหายตอกายภาพเหลือคณานัป “ลิขิต ธีรเวคิน”จําแนกที่มาของวิกฤต ๒ แหลงคือ  

 
ก) วิกฤตอันเกิดจากธรรมชาติ เชน อุทกภัย วาตภัย โรคระบาด อันเปนเหตุการณที่คาดไมถึง 

ตัวอยางเชน กรณีอุทกภัยที่ผานมาถือเปนวิกฤตอันใหญหลวง หรือในกรณีแผนดินไหวและเกิดสึนามิในประเทศ
ญี่ปุน ก็เปนตัวอยางของวิกฤตท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ 

 
ข) วิกฤตที่มาจากน้ํามือมนุษย เชน การกอวินาศกรรมโดยผูกอการราย หรือการเกิดสงครามขึ้น

อยางฉับพลัน ทําใหบานเมืองตกอยูในภาวะอันตรายอยางหนัก วิกฤตดังกลาวนี้เปนวิกฤตที่มนุษยเปนผูสรางขึ้น 
จึงแตกตางจากวิกฤตอันเกิดจากธรรมชาติ  

 
การแกไขวิกฤตผูนําตองมีลักษณะดังนี้ ๑) ความสามารถในการดักปญหานี้จะทําใหมีความพรอมใน

การแกปญหาวิกฤต ๒) ตองมีความรูและความเขาใจปรากฏการณที่เกิด ๓) ขึ้นรุนแรงถึงขั้นเปนวิกฤต ถาไม
เขาใจวาสิ่งที่เกิดขึ้นปองกันไมใหวิกฤตขยายตัว ๔) ตองเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีสมรรถนะใน
การแกปญหา ๕) สามารถระดมสรรพกําลังจากภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งการชวยเหลือจากตางประเทศใน
กรณีจําเปน เพ่ือแกไขวิกฤตดังกลาวอยางฉับพลัน ๖) สภาพแวดลอมของสังคมนั้นๆ จะตองเอ้ืออํานวยตอการ
แกปญหาวิกฤต ๗) ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคกรของรัฐ ๘) มีความกลาหาญ กลาตัดสินใจ สามารถ
นําสวนตางๆ ของสังคมแกปญหาไดอยางจริงจัง 

 
Fred E. Fiedler and Joseph E. Garciaเสนอวา ปจจัยสถานการณที่เกื้อกูลใหผูนําสามารถคุม

เกมสและมีอิทธิพลได มี ๓ สวนคือ ๑) ความสัมพันธระหวางผูนําและสมาชิกมีการเคารพ นับถือ เชื่อใจกัน
เพียงใด ๒) โครงสรางของงานมีระบบที่มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพหรือไม  ๓) อํานาจตามตําแหนง ใน
การกําหนดคุณโทษใหแกผูปฏิบัติไดมากนอยเพียงไร เชน การใหประโยชนตอบแทน การใหความกาวหนา การ
ลงโทษ การใหออกจากงาน 

 
Jay conger และ Rabindra Kanungo เสนอวาบารมีของผูนําตามสถานการณจะมีมากนอยขึ้นกับ

คุณลักษณะ ๕ ประการคือ ๑) วิสัยทัศนและความสามารถในการถายทอด ๒) ความกลาที่จะเสี่ยง ๓) ความไว
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ในการรับรูสถานการณ ๔) ความไวในการรับรูและตอบสนองตอผูตาม ๕) พฤติกรรมที่แตกตางจากแนวปฏิบัติ
เดิมๆ 

 
Lynn T. Drennan และ  Allan McConnell เสนอวาการปองกันและจัดการในภาวะวิกฤต ผูนํา

ตองมี แรงกระตุนจากภายในเพื่อที่จะปองกันละแกปญหา  ตองมีความริเริ่มใหมๆทางการบริหาร ทํางานกับหุน
สวนหรือเพ่ือนรวมงานใหมาก ตลอดจนรูจักเรียนรูจากประสบการณในอดีตที่ผานมาเพ่ือสามารถปองกันและ
แกไขปญหาไดดีขึ้น (ถนัด แกวเจริญไพศาล,2557: หนา 26) 

 

3. บทบาทขององคกร 

โครงสรางองคกรในการปองกันและแกปญหาอุทกภัยแบงเปน ๒ ระดับคือ ระดับชาติและระดับจังหวัด 
ในระดับชาติมีองคกรที่เกี่ยวของคือ 

 
๑) คณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแหงชาติ (กนอช.) มีหนาที่กําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติ

การบริหารจัดการน้ําการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยใหหนวยงานของรัฐนําไปปฏิบัติ  
 
๒) คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) มีหนาที่จัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินการ

บริหารจัดการน้ําและอุทกภัยตามนโยบายของกนอช. กําหนดวิธีดําเนินการของหนวยงานของรัฐ 
 
๓) สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแหงชาติ (สบอช.) มีหนาที่ประสานงานกับ

หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของในการรวบรวมขอมูล 
 
๔) กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บก.ปภ.ช.) รับผิดชอบบังคับบัญชา 

อํานวยการ วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมและประสานความรวมมือในการบริหารจัดการสาธารณภัยตามความรุนแรง
ระดับ ๓ และ ระดับ ๔ 

 
๕) ศูนยอํานวยการรวมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ(ศอร.ปภ.ช.)ภาวะปกติ

ประสานงานและบูรณาการขอมูลและการปฏิบัติการของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนของสรรพกําลัง 
เครื่องมืออุปกรณ แผนปฏิบัติการภาวะใกลเกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ การติดตามและเฝาระวังสถานการณ 
วิเคราะหขอมูล ที่เกี่ยวของ และประเมินสถานการณ รวมถึง รายงานและเสนอความเห็นตอผูบัญชาการภาวะ
เกิดภัย อํานวยการและบูรณาการประสานการปฏิบัติ  (ถนัด แกวเจริญไพศาล, 2557: หนา 127) ในระดับ
จังหวัดมีองคกรที่เกี่ยวของคือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบการอํานวยการ ควบคุม 
ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ พรอมทั้ง ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และประสาน
ความรวมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน กรณีเมื่อเกิดหรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัยจากน้ําและอุทกภัยขึ้น ใหกองอํานวยการปอง กันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งศูนย
อํานวยการเฉพาะกิจในเขตพ้ืนที่ เพ่ือทําหนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการภัยจากน้ําและอุทกภัยที่เกิดขึ้น
จนกวาสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติ รวมทั้ง เปนศูนยกลางในการระดมสรรพกําลังและทรัพยากรในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น อํานวยการประสานการปฏิบัติระหวางหนวยงานตางๆ ทั้งฝายพลเรือนและ
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ฝายทหาร ตลอดจน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรสาธารณกุศลเพ่ือควบคุมสถานการณในพ้ืนที่เกิด
เหตุไดอยางมีเอกภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง  

 
ในภาวะวิกฤตอุทกภัยจําเปนตองมีแผนเผชิญเหตุเพ่ือรองรับสถานการวิกฤตซึ่งแตกตางกับการวางแผน

ที่ใชในการบริหารงานยามปกติ การบริหารวิกฤตอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองตอบสนองตอระดับวิกฤตให
พอเหมาะ ไมตอบโตปญหาจนเกินจริง จนดูเปนการตื่นเตน และหวาดกลัว  ความรุนแรงในสถานการณวิกฤต  
อาจแบงออกเปน  ๓  ระดับ  คือ  

 
ระดับ ๑ เหตุการณเล็กนอย สามารถทํางานได ภายใตทรัพยากรที่มีอยูขององคกร สามารถกู 

สถานการณกลับคืนมาไดเร็ว การแกไขโดยทีมปฏิบัติการฉุกเฉินหนางาน ความตั้งใจ หมั่นดูบอยถี่ข้ึนใหรายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบ 

 
ระดับ ๒ เหตุการณปานกลาง มีการบาดเจ็บ เปนอุปสรรคตอคนและทรัพยสิน การดําเนินงาน

หยุดชะงัก บางสวนจําเปนตองพ่ึงปฏิบัติการชวยเหลือจากภายนอกองคกรการแกไขโดย ทีมฉุกเฉินหนางาน ทีม
บริหารฉุกเฉิน การรีบแกสถานการณ 

 
ระดับ ๓ เหตุการณรุนแรง มีการบาดเจ็บหลายรูปแบบ สิ่งแวดลอมถูกปนเปอน มีผลกระทบตอการ

ดําเนินการของธุรกิจรุนแรง มีผลกระทบตอคน ตองพ่ึงพาภายนอกอยางมาก ทางราชการเขามาเกี่ยวของ 
กระทบชุมชน แกไขโดยทุกทีม ผูบริหารระดับสูงตองไปชี้แจงวิกฤตในองคกร สวนใหญแลว มักจะเปนเรื่องของ 
มีขอบกพรองของภารกิจ/บริการ/สินคาการดําเนินการหยุดชะงัก  ประสบปญหาทางดานการเงิน องคกร
ประสบปญหา/ลมเหลว การถูกควบคุมโดยทางราชการ ภัยคุกคาม (สมหวัง  วิทยาปญญานนท,2559):(
ออนไลน) 

 

การจัดทําแผนเผชิญเหตุใหเหมาะสมกับสถานการณ หรือระบบนั้น ประกอบดวย ๓ แผนงานยอย 
ดังตอไปนี้  

๑)แผนรับมือเหตุการณไมคาดคิด (Incident Response Planning) ประกอบไปดวยรายละเอียดของ
กระบวนการและขั้นตอนที่ตองดําเนินการเมื่อตรวจพบเหตุการณไมคาดคิด ตลอดจนระบุขั้นตอนในการ
ตรวจหา และลดผลกระทบของเหตุการณไมคาดคิดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งขั้นตอนการรับมือเหตุการณไมคาดคิด จะ
แบงเปนทั้งหมด ๓ ชวง ดังนี้  ๑.๑) ชวงระหวางเหตุการณไมคาดคิด ๑.๒) ชวงหลังเกิดเหตุการณไมคาดคิด 
๑.๓) ชวงกอนเกิดเหตุการณไมคาดคิด ขั้นตอนในการวางแผนรับมือเหตุการณไมคาดคิด ประกอบไปดวย ๔  
ขั้นตอนคือ(๑) เตรียมตัววางแผน (Prepare to Plan)  (๒) ตรวจหาเหตุการณไมคาดคิด ( Incident 
Detection)(๓)รับมือเหตุการณไมคาดคิด (Incident Response  (๔) ฟนฟูระบบจากเหตุการณไมคาดคิด 
(Incident Recovery) 

๒) แผนฟนฟูจากความเสียหาย (Disaster Recovery Planning)เปนการกําหนดรายละเอียดในการ
เตรียมฟนฟูการดําเนินงานจากความเสียหาย หรือภัยพิบัติ สําหรับการดํา เนินงาน จะตองเริ่มตนจากการทํา
นโยบายการฟนฟูจากความเสียหายขึ้นมากอนนั้นคือ “Disaster Recovery Plan” ซึ่งมีรายละเอียดสําคัญ 
ดังนี้  (๑) วัตถุประสงค (๒) ขอบเขต (๓) บทบาทและความรับผิดชอบ (๔) ทรัพยากรที่ใชงาน (๕) การฝกอบรม 
(๖) ตารางทดสอบและการฝกซอม (๗) ตารางบํารุงรักษา (๘) ขอควรระวัง  ขั้นตอนในการวางแผนฟนฟูจาก
ความเสียหาย ประกอบไปดวย ๓  ขั้นตอนหลัก  



๑๐๐๕ 

 

๒.๑) วางแผนฟนฟูจากความเสียหาย จากนั้นตองจัดเตรียมขอมูลและรายละเอียดตางๆ ดังนี้  (๑) 
ระบุบทบาทและความรับผิดชอบของทีมงานฟนฟูจากความเสียหายใหชัดเจนในแตละสถานการณ (๒) การแจง
เตือนแกพนักงานในองคกรและบุคคลสําคัญ ตลอดจนแจงเหตุแกหนวยกูภัย (๓) จัดลําดับความสําคัญของสิ่ง
ตางๆ ที่จะไดรับการชวยเหลือ (๔) เตรียมขั้นตอนการจัดทําเอกสารบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้น เชนเดียวกับการ
บันทึกเหตุการณไมคาดคิด (๕) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือลดความเสียหายเมื่อพบวาเกิดภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ้น (๖) วิธีการจัดหาระบบหรืออุปกรณใหมมาแทนที่อุปกรณเดิมที่ไดรับความเสียหายหากมีการจัดทํา
แผนฟนฟูเรียบรอย จําเปนตองมีขอมูลประจําตัวโดยแบงเปน ๒ คือ ขอมูลสวนตัวของพนักงานทุกคน และขอ
ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ 

๒.๒) การจัดการความวิกฤต เปนขั้นตอนการกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือฟนฟูจากความเสียหายโดยทีมท่ี
รับผิดชอบ จะตองทํางานรวมกับทีมเพ่ือแกไขวิกฤตที่เกิดขึ้น ซึ่งควรมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน โดย
ผูบริหารทุกฝายจะตองสามารถสื่อสารและประสานงานจากจุดเดียวได ประกอบดวยขั้นตอนยอย ดังตอไปนี้  
(๑) วิธีการชวยเหลือบุคลากรในขณะเกิดเหตุ (๒) วิเคราะหผลกระทบของเหตุการณที่มีตอการดําเนินธุรกิจ 
และควรประกาศความเสียหายที่เกิดขึ้น หากจําเปน(๓) วิธีการแจงขาวไปยังผูที่เกี่ยวของ (๔) วิธีการแจงขาวไป
ยังบุคลากรตางๆ 

๒.๓) ดําเนินการฟนฟูระบบ เปนขั้นตอนในการกําหนดวิธีการเรียกคืนทรัพยสินตางๆ กลับคืนมา 
โดยเริ่มจากการกูคืนระบบกลับคืนมากอน ซึ่งอาจกูคืนกลับมาไมไดทั้งหมด เนื่องจากอุปกรณบางประเภท
เสียหาย ตองหาอุปกรณใหมทดแทน หากความเสียหายเกิดขึ้นที่สํานักงานใหญ อาจตองใชแผนในการดําเนิน
ภารกิจอยางตอเนื่องในสถานการณคับขัน เปนแนวทางในการดําเนินงาน 

 
๓) แผนดําเนินภารกิจอยางตอเนื่องในสถานการณคับขัน(Business Continuity Planning)เปน

แผนงานที่จะทําใหมั่นใจไดวาหนาที่ที่สําคัญ จะสามารถดําเนินตอไปไดแมจะมีความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่ง
แผนงานประเภทนี้จะแตกตางจากแผนงานที่กลาวในขางตนเพราะตองไดรับความรวมมือจากผูบริหารฝายอ่ืนๆ 
เพราะหากเกิดสถานการณคับขันขึ้นที่สํานักงานใหญ อาจตองใชแผนตอเนื่องในสถานการณคับขันควบคูไปกับ
แผนฟนฟูจากความเสียหาย  เพราะวาการฟนฟูของระบบอาจตองใชเวลาพอสมควร แตจะตองดําเนินภารกิจ
ตอไปได ดังนั้นจึงตองมีแผนดําเนินภารกิจอยางตอเนื่องเขามาควบคูดวย  (Marianne Swanson and 
Team,2010 : หนา 5-12) 

 
สรุปจากแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของ พอสรุปไดวา หลักอปริหานิยธรรม ๗ เปนธรรมที่ปองกันความเสื่อม 

และสรางความเจริญกาวหนาใหกับทุกคน โดยเฉพาะองคกรตาง ๆ ที่ตองการความเจริญกาวหนาใหกับองคกร 
ผูบริหารจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําหลักเอาหลักอปริหานิยธรรม ๗ มาปรับใชกับการบริหารงาน โดยจะตอง
นํามาประยุกตใชใหไดครบทั้ง ๗ ขอ ถาไมมีสิ่งเหลานี้การดําเนินการตางๆ ในองคกรอาจประสบกับปญหา
ขึ้นมาก็เปนได 

 

4. แนวคิดเกี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรม 7 ท่ีนําไปสูการบริหารจัดการวิกฤตอุทกภัย 

 ในมหาปรินิพพานสูตร พระผูมีพระภาครับสั่งกับทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เธอจงสั่งใหภิกษุทุก
รูปซึ่งอยูอาศัยพระนครราชคฤห ใหมาประชุมกันในวันอุฏฐานศาลา ทานพระอานนทรับพระดํารัสของพระผูมี
พระภาคแลว สั่งใหภิกษุทุกรูปซึ่งอยูอาศัยพระนครราชคฤห ใหมาประชุมกันในวันอุฏฐานศาลา แลวจึงเขาเขา
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวยืนอยู ณ ที่ควรขางหนึ่ง 
ครั้นทานพระอานนทนั่ง เรียบรอยแลวไดทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญภิกษุสงฆประชุมกันแลว ขอพระองคทรง



๑๐๐๖ 

 

ทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิดฯ ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคทรงลุกขากอาสนะ เสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลา แลว
ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว ครั้นประทับนั่งแลว รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลายเราจักแสดงอป
ริหานิยธรรมทั้ง ๗ (ที.ปา.อ., (ไทย) ๒/๑๘๘๘-๓๙๑๕/๓๘-๑๕๙.)อปริหานิยธรรม คือ ธรรมอันเปนที่ตั้งแหง
ความไมเสื่อม เปนไปเพ่ือความเจริญอยางเดียว สงเสริมความเปนประชาธิปไตยในหมูมนุษย เพ่ือให
พุทธศาสนิกชนไดรูจักประยุกตใชธรรมะในทางการเมืองการปกครอง เพ่ือใหเกิดคุณประโยชน และเกิดความ
สามัคคีในสังคมสืบไป การปกครองทุกระดับ ไมวาจะเปนฝายอาณาจักร หรือฝายศาสนจักร หากมีคุณธรรม ๗ 
ขอดังนี้ 

 
๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย  
 
๒) พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงกันทํากิจที่พึงทํา  ขอนี้แปลอีก

อยางหนึ่งวา : พรอมเพรียงกันลุกขึ้นปองกันบานเมือง พรอมเพรียงกันทํากิจทั้งหลาย 
 
๓) ไมบัญญัติสิ่งที่มิไดบัญญัติไว (อันขัดตอหลักการเดิม) ไมลมลางสิ่งที่บัญญัติไว (ตามหลักการเดิม) 

ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามท่ีวางไวเดิม 
 
๔) ทานเหลาใดเปนผูใหญในชนชาววัชชี เคารพนับถือทานเหลานั้น เห็นถอยคําของทานวาเปนสิ่งอัน

ควรรับฟง  
 
๕) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ใหอยูดีโดยมิถูกขมเหง หรือฉุดคราขืนใจ 

๖) เคารพสักการะบูชาเจดีย (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรียตางๆ) ของวัชชี (ประจําชาติ) 
ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไมปลอยใหธรรมิกพลีที่เคยใหเคยทําแกเจดียเหลานั้นเสื่อมทรามไป 
 

๗) จัดใหความอารักขา คุมครอง ปองกัน อันชอบธรรม แกพระอรหันตทั้งหลาย (ในที่นี้กินความกวาง 
หมายถึงบรรพชิตผูดํารงธรรมเปนหลักใจของประชาชนทั่วไป) ตั้งใจวา ขอพระอรหันตทั้งหลายที่ยังมิไดมา พึง
มาสูแวนแควน ที่มาแลวพึงอยูในแวนแควนโดยผาสุก  

 
การบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม 7 มาจัดการองคกรในการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย จะแยก

เปนประเด็นๆ เพ่ือความเขาใจ ดังตอไปนี้ 
 
๑. หมั่นประชุมกันเนื่องนิตย   ถือเปนธรรมที่ปฏิบัติแลวจักไมนําไปสูความเสื่อม จักไมเกิดความ

หายนะแหงองคกร เพราะเปนการไดพูดคุยกันบอย ๆ งานก็จะกาวหนาไปดวยดี นอกจากนี้การประชุมกัน
เนืองนิตยยังเปนการสรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความรู ระดมสติปญญาในการสรางสรรคสิ่งใหม หรือ
เพ่ือหาทางแกไขปญหายาก ๆ (ชัยวัฒน ถิระพันธุ และ ดร.ปาริชาต สถาปตานนท, 2547: หนา45)  

 
๒. พรอมเพรียงกันประชุมพรอมเพรียงกันเลิกประชุม และพรอมเพรียงกันทํากิจที่จะพึงทํา ความ

พรอมเพรียงกันของหมูคณะทั้ง ๓ วาระนี้ คือการแสดงออกถึงเอกภาพของหมูคณะ หรือความพรอมใจเปนหนึ่ง
เดียวกันของสมาชิกทั่งหมูคณะ ยินดีเต็มใจที่จะรวมเปนรวมตายกันทั่งในยามทุกขและในยามสุขเพ่ือแบกรับ
ภารกิจ ของหมูคณะใหสําเร็จลุลวงไปไดตามเปาหมายและกําหนดเวลา ขณะเดียวกันหากในยามใด ทั้งมีภัย
อันตรายมากล้ํากราย สมาชิกทั้งหมดตางก็พรอมใจกันพิทักษรักษาองคกรใหผานพน อุปสรรคและวิกฤต



๑๐๐๗ 

 

อันตรายไปไดอยางปลอดภัยและสงางาม โดยไมเห็นแกความเหนื่อยยาก ลําบากใด ๆ (พระภาวนาวิริยคุณ 
(เผด็จ ทตฺตชีโว),2548: หนา 19-20) 

 
๓. ไมตั้งกฎระเบียบที่ขัดตอระเบียบเดิม การไมบัญญัติสิ่งที่ขัดตอบัญญัติเดิมไววา ขอนี้สําคัญ เพราะ

พูดถึงวัฒนธรรมขององคกร วาสิ่งไหนดีงาม วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมที่ดีของบานเมือง ของชาติขององคกร ซึ่ง
สืบทอดกันมานั้นเปนสิ่งสําคัญ เพราะนั้นคือความเปนชาติเปนเอกลักษณ หรือสัญลักษณ ถือเปนธรรมาภิบาล
อันสําคัญยิ่งองคกรนั้นยอมเขมแข็งและแกรงไดนาน  

 
๔. มีความเคารพนับถือตอผูบังคับบัญชา การใหความเคารพนับถือตอบังคับบัญชา ไววา องคกรใดๆ 

ยอมมีผูนําหากเราใหเกียรติผูนํา เชื่อฟงกัน ปฏิบัติตามความคิด (ที่ดีที่ถูกตอง) ของผูนํา เดินไปในกรอบใน
ทิศทางเดียวกัน ไมหลบหลูผูนํา ความม่ันคงในองคกรก็เกิดขึ้น  

 
๕. ใหความเคารพตอเพศสตรี การใหความเคารพตอเพศสตรีไววาขอนี้สําคัญมิใชนอยเพราะเตือน

เพราะหามมิใหลวงเกินบุตรภริยาของใคร เรื่องบุตรภริยาของผูรวมงาน ของคนอ่ืน ควรใหเกียติกัน ไมนินทาวา
ราย หรือพูดถึงกันในทางไมดี เรื่องนี้เปนเรื่องใหญ เปนเรื่องสําคัญในองคกรใด ๆก็ตาม หากเวน หากละ ไม
ปฏิบัติเชนนี้เสียได ยอมมีแตความสงบ ยอมมีแตความสามัคคี อยาลืมวา ลูกเมีย มีอิทธิพลตอจิตใจของทุกคน 
การใหราย การนินทาวากลาว มีผลกระทบตอผูนํา และบุคลากรในองคกร องคกรใดมีเรื่องเชนนี้มาก ๆ ยอม
ขาดความม่ันคง  

 
๖. ใหความเคารพตอสถานที่ การใหความเคารพตอสถานที่สําคัญของหนวยงานไววา คนไทยสวนมาก

นับถือถึงความสําคัญของสถานที่ ที่อยูไมวาจะเปนบานหรือที่ทํางาน หากใครไมเชื่อถือ ใครดูถูกของที่คนอ่ืนใน
องคกรเขาเชื่อถือ หรือเซนไหว บูชากราบไหวอยูก็ตองเกิดอาการขัดใจกัน องคกรก็อยูไมได ข อนี้หมายรวมไป
ถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนา ซึ่งคนในองคกรจักตองใหเกียรติกัน ไมหลบหลูของของใคร ถือเปนธรร
มาภิบาลที่ตองใชจิตวิทยาเขามาชวยเปนอยางยิ่ง  

 
๗. ใหความดูแลเอาใจใสตอทานผูมาเยือน การใหความดูแลเอาใจใสตอทานผูมาเยือนไววา ในองคกร

แตละแหงในบานเมืองในชาติ แตละชาติยอมมีคนดี คนอาวุโส มีคนสําคัญ ซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญยิ่ง
ตอองคกรนั้น ๆ บุคคลเหลานี้ ถือเปนหลักขององคกร ซึ่งเปนขุมความคิด ขุมประสบการณเปนสิ่งอันทรงคุณคา
ขององคกร ซึ่งถือเปนธรรมปฏิบัติที่กอใหเกิดรากฐานอันมั่นคงขององคกร (วศิน อินทสระ,2555 : หนา 32-35) 

 
สรุปภาพรวมในการจัดองคกรในการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย โดยการนําหลักอปริหานิยธรรม 7 

มาบูรณาการในการทํางานเพื่อใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคและสรางความยั่งยืนใหแกองคกร ดังนี้ 
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5. บทสรุป 

การจัดโครงสรางองคการพบวาการจําแนกประเภทโครงสรางองคการและการกําหนดองคประกอบ
ของโครงสรางเกี่ยว กับความซับซอน ความเปนทางการ และการรวมอํานาจ มีสวนอยางสําคัญในการกําหนด
ลักษณะโครงสรางองคการและการจัดการในสถานการณวิกฤต สําหรับการอํานวยการในสถานการณวิกฤต 
พบวาปจจัยสําคัญที่ทําใหผูนําสามารถอํานวยการในสถานการณวิกฤติไดดี  คือลักษณะผูนํา ความสัมพันธ
ระหวางผูนําและสมาชิก โครงสรางของงาน อํานาจตามตําแหนง วิสัยทัศน ความกลาที่จะเสี่ยง ความไวในการ
รับรูสถานการณและตอบสนองผูตาม พฤติกรรมที่แตกตางจากแนวปฏิบัติเดิม ๆ รวมถึงประสิทธิภาพในระบบ
การสื่อสารประสานงาน นอกจากนี้ ประเด็นหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ พระพุทธเจาตรัสแสดงแกเจาวัช
ชี ยังสามารถนํามาบูรณาการในการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสรางความสําเร็จใหแกองคกรไดเปนอยางดีอีกดวย 

บทความนี้จึงขอเสนอวา องคกรตาง ๆ ที่ตองการสรางความเจริญกาวหนาใหกับองคกร ผูนําจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองหลักนําหลักอปริหานิยธรรม ๗  มาปรับใชกับการบริหารงานจัดการองคกร 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดทานา จังหวัดตาก. 

 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  การใชความยุติธรรมเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกัน  โดยใช
กฎหมายเปนเครื่องมือ  ในการอํานวยความยุติธรรมและบูรณาการกับคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมมา
พุทธเจา  เพื่อใหบุคคล  ขาราชการของรัฐในทุกหนวยงาน  มีกฎหมายคุณธรรมจริยธรรมเปนหลักในการ
ประพฤติธรรมปฏิบัติไมวาจะเปนในเรื่องของสวนตัวหรือสวนรวม  โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อใหสอดคลองกับ
กระแสการปฏิรูปประเทศของทานนายกรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา  วาทําอยางไรจะใหสังคมมี
คนดีมีคุณธรรมจริยธรรมเขามาบริหารประเทศ  เปนการนําเสนอผานมุมมองตามหลักคําสอนในศาสนา  
ประชาชนไดรับการคุมครองตามกฎหมายโดยเทาเทียมกัน  ความยุติธรรมจึงเปนคุณธรรมอันหนึ่งที่ทุกสังคม
ปรารถนา  เพื่อความสงบสุขความเจริญของสังคม  เมื่อใดเกิดความไมยุติธรรมไมเคารพกฎหมายบานเมือง
ขาดคุณธรรมจริยธรรม  ความสงบสุขและความเจริญของสังคมก็จะถูกกระทบกระเทือน  มีผลตอสมาชิกใน
สังคมไปดวย 

 

Abstract 

This article is  intended to Fair use to achieve equality. Using law as a tool  In 
the administration of justice and integration with the teachings of the religion. The 
individual units of the state and society. Ethics to comply with the current reform policies 
of Prime Miniter. Gen Prayut Chan – o – Cha do that to a person with social ethics to 
govern the country. Is presenting a view based on the tenets of the religion.For the peace 
and prosperity of the society. When an injustice in society. Peace and prosperity in society, 
it will not be affected . Affect  members of society. 
 

๑. บทนํา  

ความยุติธรรม หมายถึง ความเทียงธรรม ความชอบธรรม ความชอบดวยเหตุผล สวนความเปน
ธรรมหมายถึง ความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม นอกจากนี้ความยุติธรรมยังหมายความรวมถึงความสุจริต 
ความเปนธรรม ความชอบดวยกฎหมาย ความถูกตองตามกฎหมาย สิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
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ระเบียบแบบแผนประเพณีและการปฏิบัติตามหนาที่  หัวใจของความยุติธรรมคือ  การขจัดเสียซึ่งการกระทํา
ตามอําเภอใจโดยปราศจากกฎเกณฑ  การแบงสันปนสวนสิทธิและหนาที่ของประชาชนอยางเปนธรรม  และ
ประชาชนไดรับความคุมครองจากกฎหมายโดยเทาเทียมกัน  ความยุติธรรมจึงเปนคุณธรรมอันหนึ่งที่ทุก
สังคมปรารถนา  เพื่อความสงบสุขและความเจริญของสังคมที่ถูกกระทบกระเทือนมีผลตอสมาชิกในสังคมไป
ดวย 

“ อริสโตเติล “ กลาวไววา  “ ความอยุติธรรมเกิดขึ้นเมื่อคนที่เทากันไดรับการปฏิบัติที่ไมเทา
เทียมกัน และเมื่อคนที่ไมเทากันไดรับการปฏิบัติเทาเทียมกัน  ( Injustice arises  when equals are 
treated unequally, and also when unequals   are treated equally.)”๑ 

ทั้งนี้ความยุติธรรมที่ศาลรับรูและบังคับบัญชาคือ  ความยุติธรรมตามกฎหมาย  ซึ่งแตกตางกับ
ความยุติธรรมตามธรรมชาติ  ตามสามัญสํานึกการใชเหตุผลของบุคคลธรรมดาและเมื่อนํามาใชบังคับอาจทํา
ใหผลผิดกันชนิดขาวเปนดําได เชน ในกรณีที่ผูรายใหการรับสารภาพตอศาล วาไดกระทําความผิดอาญาตาม
ฟอง  แตศาลใชความยุติธรรมตามกฎหมายพิพากษายกฟองเพราะคดีขาดอายุความหรือกรณีเจาหนี้ใหยืม
เงินกวา  ๒,๐๐๐  บาท  โดยไมมีหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูยืมเปนสําคัญมาแสดง  
เพราะความยุติธรรมตามกฎหมายนั้น  รัฐตองปฏิบัติตารมกฎหมายอยางเครงครัด  ทั้งนี้  เพื่อใหกฎหมายมี
ความแนนอน  เสมอหนากันและขจัดความหลงผิดของผูมีหนาที่รักษาความยุติธรรม๒ 

หลักนิติธรรม(The Rule of law )  คือ  หลักพื้นฐานแหงกฎหมาย  เปนเสาหลักที่สําคัญอยู
เหนือกฎหมายทั้งปวงในการค้ํายันกระบวนการยุติธรรมที่เปนที่พึ่งสุดทายของประชาชนไดอยางแทจริง  
เพราะหลักนิติธรรมเปนเครื่องมือที่ใชกําจัดและควบคุมการใชอํานาจโดยมิชอบของผูมีอํานาจทั้งหลาย  และ
เปนหลักการสําคัญที่กํากับรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ตุลาการ  และหนวยงานของรัฐทั้งหลายใหใชอํานาจตาม
กรอบที่กฎหมายกําหนดเปนการทั่วไป  เพื่อใหเกิดสังคมที่เปนธรรม  ใหทุกคนสามารถอยูรวมกันไดอยาง
สงบสุข  สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของบุคคลไดรับการคุมครอง๓  โดยตองเปนไปตามขั้นตอนภายใตรูปแบบ
กระบวนการนิติธรรม  ( Due Process Model ) โดยองคกรที่มีความเปนการและเนนการใหความสําคัญแก
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล  ทั้งนี้  นักนิติศาสตรของแตละประเทศอาจมีความเขาใจ  
และมุมมองที่แตกตางออกไปเกี่ยวกับหลักนิติธรรม  ( The Rule of law ) ไมวาจะเปนประเทศที่ใชระบบ
คอมมอนลอรหรือระบบประมวลกฎหมายรวมถึงในประเทศไทย  ซึ่งหลักนี้ไดเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศ
เยอรมัน  และไดมีการพัฒนาเรื่อยมาโดยเฉพาะประเทศอังกฤษตั้งแตคริสตศตวรรษที่ ๑๓  จนถือเปน

                                                            

๑ โสภณ  รัตนากร. ความยุติธรรม. บทบัณฑิตย เลม ๒๕ ตอน ๒ ป ๒๕๑๑ อางถึงใบ รวมบทความ
ยุติธรรมสําหรับผูพิพากษา  สํานักประธานศาลฎีกา, ๒๕๕๖, หนา  ๘๗-๙๓. 

๒วิโรจน  บริรักษจรรยาวัตร. ความยุติธรรมตามกฎหมาย. ดุลพาห ปที่ ๑๒ เลม ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๘, หนา 
๔-๙. อางถึงในรวมบทความยุติธรรมสําหรับผูพิพากษา สํานักประธานศาลฎีกา,๒๕๕๖, หนา ๙๗-๑๐๐. 

๓กําชัย จงจักรพันธ. หลักนิติธรรม.รวมบทความสําหรับผูพิพากษา. สํานักประธานศาลฎีกา, ๒๕๕๖, หนา 
๓๕-๔๕. 



๑๐๑๒ 

 

กฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษเรื่อยมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่  ๑๖ ๔ หลักนิติธรรมจะตองเกี่ยวของกับ
กับการยึดหลักความเปนอิสระของตุลาการ  ประชาชนอยูภายใตกฎหมายเดียวกันอยางเสมอภาคและไดรับ
การคุมครองจากกฎหมายทัดเทียมกัน  การปกครองโดยยึดกฎหมายเปนใหญ  ฝายบริหารตองบริหารภายใต
บทบัญญัติแหงกฎหมายสงเสริมและสนับสนุนความศักดิ์ของกฎหมายและไมมีบุคคลใดอยูเหนือกฎหมาย ( 
n0 0ne above the law )  ในสวนของหลักนิติธรรมกับฝายตุลาการนั้น  ความเปนอิสระของฝายตุลาการ
เปนหัวใจหรือสิ่งสําคัญที่สุดของหลักนิติธรรม  กลาวคือ  การปฏิบัติหนาที่ของฝายตุลาการนั้นจะตอง
ปราศจากการแทรกแซงจากฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ  เพราะศาลเปนที่พึ่งสุดทายของประชาชน  จึง
ตองปฏิบัติหนาที่อยางอิสระดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรมภายใตกฎหมายเดียวกันอยางเสมอภาค  ดังคํากลาว
ที่วา  “เสรีภาพของบุคคลจะมั่นคงแนนอนเพียงใด  ก็ยอมแลวแตความเปนอิสระของผูพิพากษาในการ
พิจารณาพิพากษาคด”ี 

ในกรณีที่สถานการณแตกตางหรือไดเปลี่ยนแปลงไป  การใชบังคับกฎหมายที่ศาลเคยวางบรรทัด
ฐานไวอาจไมสอดคลองกับความยุติธรรม  การบังคับใชกฎหมายก็ยอมตองแปรเปลี่ยนใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและมีความเหมาะสมกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
โดยศาลแตละแหงมักจะมี  “ ยี่ตอก “ หรือบัญชีระดับอัตราโทษเพื่อใชพิจารณาลงโทษจําเลยในแตละฐาน
ความผิดใหเหมาะสมเปนไปในแนวทางเดียวกัน  แตในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา  
บางครั้งกฎหมายอาจพัฒนาไมทันและการพิจารณาพิพากษาคดีอาจไมสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน 
เชน  คดีพนักงานเก็บขยะขายแผนซีดีเกาซึ่งมีโทษตาม พ.ร.บ.ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรา  
๗๙  มีระวางโทษปรับตั้งแต  ๒๐๐,๐๐๐ ถึง  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  และศาลไมมีอํานาจรอการลงโทษปรับให
ได    เปนตน  นอกจากนี้การบังคับใชกฎหมายในคดีตาง ๆ ที่ดูเหมือนจะเปนเรื่องทํานองเดียวกัน  แตศาลก็
อาจวินิจฉัยแตกตางกันเพราะมีรายละเอียดปลีกยอยที่ไมเหมือนกัน  ยอมอาจสงผลใหเกิดความรูสึกไมเปน
ธรรมขึ้นมาไดดังตัวอยางในการรองขอใหปลอยตัวช่ัวคราวตามหลักเกณฑประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา  มาตรา  ๑๐๘ และ ๑๐๘/๑ ซึ่งศาลตองคํานึงรวมถึงพฤติกรรมตาง ๆ  แหงคดีวาเปนอยางไร  มีภัย
อันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปลอยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม  เชน  ในกรณีเมื่อครั้งเกิดเหตุการณ
ไมสงบในบานเมืองที่เรียกวากลุมเสื้อเหลืองเสื้อแดง  ซึ่งพฤติการณแหงคดีรวมถึงความรายแรงและภัย
อันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดหรือไมอนุญาตใหปลอยตัวชั่วคราวแตกตางกันไปไดโดยหากปรากฏวา
ผูตองหาหรือจําเลยไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน  จะไปกอเหตุอันตรายประการอื่น  หรือการปลอยตัว
ชั่วคราวน้ันจะเปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความเสียหายตอการสอบสวนของเจาพนักงานหรือการดําเนินคดีใน
ศาล  ซึ่งเปนการแสดงยืนยันใหเห็นวา  ความยุติธรรมนั้นอาจไมจําตองใชใหเทาเทียมกันก็ได  แตที่สําคัญ
ที่สุดคือ  ผูบังคับใชกฎหมายตองบังคับใชอยางสุจริต  ถูกตองเปนธรรม  และมีประสิทธิภาพ  เพื่อให
ประชาชนที่มีพฤติกรรมแวดลอมตางกัน  ไดรับความยุติธรรมอยางเทาเทียมกันและสังคมจะมีความผาสุก
ภายใตกฎเกณฑความยุติธรรมเดียวกันอยางมีประสิทธิผล 

                                                            

๔บทบรรณาธิการ. ดุลพาห ปที่ ๕ เลมที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๐๑, หนา ๕๒๓-๕๒๔. 



๑๐๑๓ 

 

คํากลาวในเชิงสังคมวิทยาที่วา“กฎหมายเปนเครื่องมือวิศวกรทางสังคม”เปนการใชกฎหมาย
เปนเครื่องมือสําคัญในการประสานงานจากหลายฝายอยางเปนระบบ  เพื่อสรางและปรับปรุงแกไขปญหา
สังคมในดานตาง ๆ ใหดีขึ้น  โดยเนนลักษณะการประสานประโยชนของสมาชิกทุกกลุมในสังคม  การใช
กฎหมายในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ําระหวางรายไดหรือมีชองวางในทางเศรษฐกิจระหวางคนจนกับคนรวยที่
หางกันมากหรือมีความแตกตางทางความคิดระหวางชนชั้นสูงกับชนชั้นลาง  จําเปนที่จะตองเปลี่ยนแนวคิด
ในการสรางและใชกฎหมายอยาง “ไมเทาเทียมกัน” เพื่อกอใหเกิดความเทาเทียมกันหรือเกือบจะเทาเทียม
กันในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เชน  การเก็บภาษีเงินไดในอัตรากาวหนา   การจัดเก็บภาษีในการรับ
มรดก  การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  การแกไขกฎหมายแพงและพาณิชยเรื่อง  “ ขายฝาก “ เพื่อ
คุมครองเกษตรกรหรือผูขายฝากที่ดินไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกโกงเอาที่ดินทํากินไปโดยงาย  การ
ชวยเหลือผูยากจนใหมีทรัพยสินอันเปนปจจัยการผลิต  ที่สําคัญตามกฎหมายการเชาที่ดินหรือกฎหมาย
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  กฎหมายคุมครองแรงงาน  กฎหมายสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
กฎหมายคุมครองคนไรที่พึ่ง  การใชกลไกในการรักษาเสถียรภาพของราคาหรือการรับจํานําสินคาเกษตรใน
ภาวะราคาตกตํ่า  เปนตน 

นอกจากนี้  ยังมีบทบัญญัติของการใชกฎหมายที่อาจไมเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป  โดยคํานึงถึง
ความแตกตางทั้งทางจิตใจ  รางกาย  ความสัมพันธรวมถึงการกระทําในคดีอาญาบางกรณี  เชน  การใชดุลย
พินิจในการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษโดยคํานึงถึงอายุ  ประวัติ  ความประพฤติ  สติปญญา  
การศึกษาอบรม  สุขภาพ  สภาวะแหงจิต  นิสัย  อาชีพ  และสิ่งแวดลอมของผูนั้น  หรือสภาพความผิดหรือ
เหตุอื่นอันควรปราณี๕  การสําคัญผิดในขอเท็จจริง  ซึ่งอาจทําใหผูกระทําความผิดไมมีความผิดหรือไดรับ
ยกเวนโทษหรือไดรับโทษนอยลง๖ การกระทําความผิดในขณะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับ
ตนเองไดเพราะเหตุวิกลจริตหรือมึนเมา๗  การกระทําความผิดดวยความจําเปน๘  กระทําความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยบางประการระหวางสามีภริยา๙ เด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดอาญาซึ่งไมตองรับโทษหรือใชวิธีการ
สําหรับเด็กหรือเยาวชนหรือลดมาตราสวนโทษ๑๐ การกระทําใหหญิงแทงลูกของแพทยเนื่องจากสุขภาพหรือ
ถูกลวงละเมิดทางเพศ๑๑ เปนตน 

 “ เหตุผล  คือ วิญญาณแหงกฎหมายเมื่อเหตุผลแหงกฎหมายบทใดเปลี่ยนแปลงไป  กฎหมาย
บทนั้นยอมเปลี่ยนแปลงตารมไปดวย  ( The Reason is the soul of law, the  reason of law being 
changed, the law is also changed.)เหตุผลกับกฎหมายจึงมีความสัมพันธกันโดยตรงและแนบแนน  
                                                            

๕ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  ๕๖. 
๖ ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา ๖๒. 
๗ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๕-๖๖. 
๘ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  ๖๗. 
๙ ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา ๗๑. 
๑๐ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๓ - ๗๖. 
๑๑ ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๓๐๕. 



๑๐๑๔ 

 

กฎหมายที่ไมมีเหตุผลและไมยุติธรรมอยางยิ่ง  คือ กฎหมายที่รางขึ้นดวยเหตุผลที่ขัดตอสามัญสํานึก เชน 
กฎหมายที่บัญญัติไมใหศาลใชดุลยพินิจในการกําหนดคาเสียหรือโทษในทางอาญาตามสัดสวนของความ
รุนแรงในการกระทําผิด...”๑๒  การใหเหตุผลในการใชกฎหมายเพื่อใหเกิดความยุติธรรม จึงเปนสิ่งสําคัญ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใชความยุติธรรมที่แตกตางกันไปในแตละกรณี  ทั้งนี้  เพราะหลักความยุติธรรม  
จารีตประเพณีที่ไดปฏิบัติมาชานาน  เจตนารมณของกฎหมาย  หลักศีลธรรม  นโยบายของรัฐ ( public 
policy ) เหตุผลและหลักความชอบธรรมตาง ๆ เหลานี้จําตองนํามาประกอบการพิจารณาและวินิจฉัยอยาง
หลีกเลี่ยงไมได  เพราะกฎหมายจะตองอยูเคียงคูกับความเปนธรรมและความยุติธรรม (The purpose of 
the law is to serve the justice ) ความเปนธรรมตองอยูเคียงคูกับเหตุผลและความชอบธรรมนั้นเอง  
ผูใชกฎหมายจึงมีความสําคัญเทากับตัวบทกฎหมาย  ซึ่งนอกจากจะตองมีความเปนอิสระที่แทจริง  และมี
ความรูความสามารถในดานกฎหมายแลว  จะตองมีจิตใจเปนธรรมดวย  ดังพระบรมราโช วาท
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “การที่มีกฎหมายของบานเมืองดู ประชาชนดี และมีตุลาการดี  ยอมทําให
สังคมสวนรวมจะเกิดความรมเย็นเปนสุขอยางไรก็ตาม  กฎหมายเปนเครื่องมือสําหรับกําหนดความถูก
ผิด เพื่ออาศัยหลักวินิจฉัยในการอํานวยความยุติธรรม จึงไมควรถือวามีความสําคัญยิ่งไปกวาความ
ยุติธรรม  หากควรจะตองถือวาความยุติธรรมมากอนกฎหมายและอยูเหนือกฎหมาย การพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีใดๆ โดยคํานึงแตความถูกผิดตามกฎหมายเทานั้น  ดูจะไมเปนการเพียงพอ  จําตอง
คํานึงถึงความยุติธรรมซึ่งเปนจุดประสงคดวยเสมอ การใชกฎหมายจึงมีความหมายและไดผลที่ควรจะได
...”๑๓ 

               นอกจากการใชความยุติธรรมที่อาจใชไมเทาเทียมกันโดยผานการบังคับใชกฎหมาย
ขางตนแลว แมกฎหมายจะตั้งใจบัญญัติใหเกิดความยุติธรรมสักเพียงใดก็ตามก็เปนเพียงแตความยุติธรรม
ตามกฎหมายสักเพียงใดก็ตาม  ก็เปนเพียงความยุติธรรมตามกฎหมายตามแนวความคิดของสํานักกฎหมาย
บานเมือง ซึ่งรัฏฐาธิปตยมีอํานาจออกกฎหมายออกมาบังคับใชโดยบัญญัติวาสิ่งนี้สิ่งนั้นถูกตองเปนความ
ยุติธรรมแลว โดยเฉพาะกฎหมายคณะปฏิวัติ รัฐประหาร สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึง  นอกจากการพิจารณาแต
จากความยุติธรรมที่เกิดจากตัวบทกฎหมายนี้แลว  ควรคํานึงถึงความยุติธรรมจากสํานักกฎหมายธรรมชาติ
หรือกฎหมายธรรมชาติ( Natural law )ซึ่งเริ่มมาตั้งแตสมัยกรีกที่กฎหมายเกิดขึ้นจากกฎของธรรมชาติ
เหมือนกับสิ่งอื่นๆ ทั้งหลายในโลกนี้  โดยเชื่อวา  กฎธรรมชาติเปนกฎที่สมบูรณและมีอยูทั่วไปตลอดกาล 
กฎหมายที่ดีจึงตองไมขัดกับกฎธรรมชาติ  แตกฎหรือกฎหมายธรรมชาตินี้อาจเจริญงอกงามไปตามยุคสมัย  
เพื่อประโยชนใหเกิดความสงบสุขแกบานเมือง ภายใตพื้นฐานที่สามารถอธิบายในรูปของเหตุและผลรวมทั้ง
ในกรณีของกฎหมายมหาชนที่เกิดชองวางขึ้น  ซึ่งการนําหลักกฎหมายทั่วไปมาอุดชองวางของกฎหมาย

                                                            

๑๒ธานินทรกรัยวิเชียร. “ เหตุผลในกฎหมาย “ ๗๒ ป โสภณ รัตนากร. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด 
อักษรกิจ, มปพ, หนา ๒๓ – ๖๕. 

๑๓ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกนักศึกษาสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา  เม่ือวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๑๕. 



๑๐๑๕ 

 

มหาชนนี้หลักกฎหมายทั่วไปนั้นตองสรางประโยชนใหแกประโยชนสาธารณะและคุมครองเอกชนใหได
สัดสวนกันดวย 

ดังนั้น  การใชความยุติธรรมหรือคุณธรรมจริยธรรม  ตามกฎหมายเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
อยางแทจริงแกสังคม  จึงไมจําเปนตองใชอยางเทาเทียมกัน  ทั้งนี้  ก็เพื่อใหคนที่ไมเทาเทียมกันในสังคมไดมี
โอกาสเสมอภาคเทาเทียมกันภายใตกฎหมายไดมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะในยุคที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารไรพรหม
แดนดังเชน  Line Facebook  ที่อาจถูกใชเปนเครื่องมือในการสรางกระแสสังคมหรือคําพิพากษาทางสังคม
หรือเลือกขางโดยใชคําพูดหรือการสื่อสารในรูปแบบที่กอใหเกิดความเกลียดชังและนําไปสูความรุนแรง ( 
Hate Speech ) ไดโดยงาย  ดังเชนถอยคําที่บางฝายกลาววา  “  ความยุติธรรมสองมาตรฐาน “  รวมไปถึง
การใชฝูงชนหรือกลุมคนจํานวนมากเปนเครื่องมือกดดันหรือกระทําการใด ๆ อันสงผลกระทบตอการอํานวย
ความยุติธรรมที่ควรจะเปนไปตามความเปนจริงแกสังคมผูมีหนาที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมจําต อง
บังคับใชกฎหมายโดยปราศจากอคติ ๔  มีความหนักแนนในการยึดหลักปฏิบัติตามหลักกฎหมายและความ
ยุติธรรมใหมีความศักดิ์สิทธิ์  ไมยอมตนไปบังคับใชกฎหมายแบบเลือกปฏิบัติเขาขางฝายผูมีอํานาจรัฐ  หรือ
กระทําตามกระแสชี้นําจากสังคมไมถูกตอง  แตควรตองรวมดวยชวยกันปรับปรุงแกไขปญหาความไมเทา
เทียมกันในสังคม  และชี้นําความถูกตองตามความเปนธรรมทางสังคมอยางแทจริงเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีสืบไป 

เรื่องกฎหมายกับคุณธรรมจริยธรรมนั้น  ผูเขียนไดกลาวตอนแรก  เพื่อใหทราบถึงการใช
กฎหมายกับความยุติธรรม  จําไดวาภายหลังการรัฐประหารป ๒๕๓๔  ชวงกอนรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.๒๕๔๐  มี
ผลบังคับใชมีการรณรงคกันอยางกวางขวางใหประชาชนตัดสินใจเลือกคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเขาสู
สภา  ขณะเดียวกันก็มีการถกเถียงแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันอยางมากมายวา  คนที่มีคุณธรรม
จริยธรรม  มีลักษณะหรือคุณสมบัติอยางไร  แตสุดทายยังไมไดขอสรุปหรือตกผลึกทางความคิดที่ชัดเจนนัก
หลังจากนั้น  วาทกรรมที่วา  ใหเลือกคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมเขาสูสภา  แลวก็เงียบหายไปจากสังคมไทย  
พรอมกับมีคานิยมใหมเขามาแทนที่  คือ  โกงไมเปนไร  ขอใหทํางานและหาเงิน เกงเปนใชได  ทามกลาง
ความขัดแยงวุนวาย  สับสน  แตกแยก  ความไมมั่นใจ  ลังเลสงสัยและเปนหวงกังวลตออนาคตของชาติ
บานเมือง  ณ  ปจจุบัน  คําวา คุณธรรมจริยธรรม ไดเริ่มกลับมาเปนที่สนใจและกลาวขานวิพากษวิจารณกัน
อีกครั้ง  จึงขอถือโอกาสวิเคราะหความหมายตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา 

พระพุทธเจาบอกวา  หนทางที่จะนําพาสูความหลุดพนหรือการดับทุกข  มีอยูอยางเดียวเทานั้น
เรียกวา  “มรรคแปด” นอกเหนือจากเสนทางนี้แลวไมมีทางอื่นใดอีก  โดยมรรคแปดประกอบดวย๑๔ 

๑. สัมมาทิฐิ แปลวา  เห็นชอบหรือรูชอบ  คือมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโลกชีวิตอยาง
ถูกตองตามความเปนจริงหรือตามสภาวะธรรมชาติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องนิยาม  

                                                            

๑๔ พระพรหมคุณาภรณ, พุทธธรรม, พิมพครั้งที่  ๑๑ ( กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
,๒๕๕๒ ) หนา ๗๓๓ 



๑๐๑๖ 

 

๕  ในขอจิตนิยามและกรรมนิยาม  เขาใจเรื่องขันธ  ๕  กฎไตรลักษณ  กระบวนการอริยสัจ  หลักปฏิจจสมุป
บาทหรือหลักอิทิปปจจยอยางถองแทลึกซึ้ง 

๒. สัมมาสังกัปปะ แปลวา ดําริชอบหรือนึกคิดในทางที่ถูกตอง คือ มีความนึกคิดที่ปลอดโปรง  
เปนอิสระ  ไมมีความยึดติด พัวพัน ไมมีอคติ ปฏิปกษ ชอบใจ ไมชอบใจ 

๓. สัมมาวาจา  แปลวา  วาจาชอบ  คือการละเวนจากวจีทุจริตทั้งปวงมีอยู ๔ ขอ คือ  พูด
ความจริง เปนประโยชน ถูกาลเทศะ และพูดดวยความมีเมตตา 

๔. สัมมากัมมันตะ  แปลวา  กระทําชอบ  คือ  การละเวนจากสิ่งที่ไมพึงกระทําทั้งปวง  เชน  
ละเวน จากการทําลายชีวิต  ขโมยของคนอื่น  ประพฤติผิดในกาม  รวมถึงการกระทําในสิ่งควรพึ่งกระทํา
ดวย เชน การมีน้ําใจ  ชวยเหลือเกื้อกูลคนอื่น  การทําบุญสรางกุศลดวยจิตใจที่บริสุทธิ์๑๕ กระทํากิจการงาน
ทุกอยางเพราะเห็นเปนหนาที่ โดยหนาที่และเพื่อหนาที่  ไมมุงทําเพื่อหวังผลประโยชนตอบแทนใด ๆใน
ลักษณะที่เปนตัณหา  แตมุงทําเพื่อฉันทะเปนสําคัญ๑๖ 

๕. สัมมาอาชีวะ แปลวา เลี้ยงชีพชอบ คือการทํามาหากินดวยการประกอบอาชีพที่สุจริต  
รวมตลอดถึงการมีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร ไมปลอยปละละเลยใหงานคั่งคางหมักหมม  ยุงเหยิง 
สับสน  ไมผัดวันประกันพรุง  ขายผาเอาหนารอด  หรือผักชีโรยหนา 

                                                            

๑๕การทําบุญหรือการใหในทางพระพุทธศาสนาจะมีวัตถุประสงคหลักสําคัญ ๔ ประการ คือ 
1.ใหเพื่ออนุเคราะหแกผูคลาดแคลน  ผูอยากไร 
2.ใหเพื่อบูชาคุณแกผูมีพระคุณ  เชน บิดา  มารดา ครูอาจารย  ญาติพี่นอง 
3..ใหเพื่ออุปถัมภบํารุงศาสนาหรือแกผูทรงศีล  เชน พระสงฆ 
4.ใหเพื่อขัดเกลากิเลศหรือกําจัดความยึดติดในทรัพยของผูอื่น 
๑๖ทานเจาคุณพระพรหมคุณาภรณ  อธิบายไวในหนังสือพุทธธรรม ( หนา ๔๘๙ – ๕๒๘ ) พอสรุปไดวา  ความ

อยากหรือความตองการตามธรรมชาติของมนุษย มี ๒ ลักษณะ คือ ความอยากที่มุงประสงคเวทนา ตองการสิ่งสําหรับเอามา
เสพเสวยเวทนาหรือสิ่งที่จะปรนเปรอตนเอง  ซ่ึงตองอาศัยอวิชชาหลอเลี้ยงและใหโอกาส  พัวพันเกี่ยวเนื่องอยูกับเรื่องตัวตน  
เอาตนเองเปนศูนยกลาง และนําไปสูปริเยสนาหรือการแสวงหา  เรียกวา “ ตัณหา “  อีกลักษณะหนึ่งเรียกวา  “ ฉันทะ “ 
หมายถึง  ความอยากที่มุงประสงคอัตถะ  คือ ตัวประโยชนหรือสิ่งที่มีคุณคาแทจริงแกชีวิต  ซึ่งตองอาศัยความจริง   สิ่งที่ดี
งาม หรือ  ภาวะที่ดีงาม  ฉันทะกอตัวขึ้นมาจากโยนิโสมนสิการ  คือ  ความรูจักคิดหรือคิดถูกวิธี  คิดตามสภาวะและเหตุผล  
เปนภาวะกลาง ๆ ของธรรม  ไมผูกกับอัตตาและนําไปสูอุตสาหะหรือวิริยะ  ฉันทะถือเปนธรรมที่สําคัญมาก  โดย
พระพุทธเจาเคยตรัสไววา  “  ธรรมท้ังปวงมีฉันทะเปนมูล “ 

โดยธรรมชาติ  ความตองการของมนุษยทุกเรืองจะมีทั้งฉันทะและตัณหาทับซอนกันอยูเสมอ  ตัวอยางเชน  
การกิน  ถากินเพื่อคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชนในการลอเลี้ยงรางกายใหแข็งแรงสมบูรณ  มีสุขภาพดี ถือเปนฉันทะ  แตหาก
กินเพื่อความอรอย โก แสดงฐานะ ถือเปนตัณหา 

หนทางในหารพัฒนามนุษยตามหลักพระพุทธศาสนา  จึงไดแก  การพยายามใหมนุษยหันเหจากความตองการ
ที่เปนตัณหาใหเปนฉันทะมากที่สุด  อยางไรก็ตาม  ทายที่สุดไมวาจะเปนตัณหาหรือฉันทะก็ตองปลอยวาง  เพียงแตวา  กรณี
ตัณหานั้นหากเกิดขึ้นเมื่อไนตองละวางในทันทีตางจากฉันทะที่ตองพยายามทําใหสําเร็จกอนจึงคอยละวางภายหลัง  หากไม
ละวางปลอยวางยอมเปนทุกข  เชน  แมเรามุงกินอาหารเพื่อฉันทะอยางไร  สุดทายก็ตองแก เจ็บ ตายอยูดี 



๑๐๑๗ 

 

๖. สัมมาวายามะ  แปลวา  พยายามชอบ คือ  มีความเพียรพยายามสรางผลสําเร็จดวยเรียว
แรงของตน  ไมคิดหวังหรือออนวอนขอผลที่ตองการโดยไมกระทําทั้งการเพียรพยายามนั้นตองทําอยาง
เหมาะสม  สอดคลองสัมพันธกับเหตุปจจัยและสิ่งแวดลอมรอบขางดวย 

๗. สัมมาสติ  แปลวา  สติชอบ คือมีสติ ตื่นรูอยูเสมอ  ไมพลั้งเผลอ เลนเลอ ฟนเฟอน  เลื่อน
ลอย  หรือตั้งอยูในความประมาท  ขาดความระมัดระวัง 

๘. สัมมาสมาธิ แปลวา สมาธิชอบ คือ ภาวะที่จิตตั้งมั่น  มีอารมณเปนหนึ่ง  มีความหนักแนน
มั่นคง  ไมฟุงซานหรือสายไปมา 

จากความหมายของมรรคแปดดังที่กลาวมา  สามารถสรุปแบงกลุมได  ๓  ขอ  คือ  ศีล  สมาธิ 
และ  ปญญา  หรือที่เรียกวา  “ไตรสิกขา” นั่นเอง  “ศีล”  คือ สมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  
“สมาธิ”  คือ สัมมาวายามะ   

สัมมาสติ สัมมาสมาธิ  และ  “ปญญา”คือ สัมมาทิฐิ  สัมมาสังกัปปะ๑๗ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทาน
เจาคุณพระพรหมคุณาภรณไดเคยแสดงธรรมเทศนาไววา  กระบวนการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษยตอง
ดําเนินการอยางเปนระบบครบ  ๓  ดาน  คือ  พฤติกรรม  จิตใจ  และ  ปญญา  แยกขาดจากกันไมได
เด็ดขาด 

 เพราะเบื้องหลังพฤติกรรมที่แสดงออกมามีเจตนาภายในจิตใจเปนตัวกําหนด  และพฤติกรรมจะ
ตื้นเขินคับแคบหรือลึกซึ้งกวางขวางเพียงใดยอมขึ้นอยูกับปญญาเปนสําคัญ  ขณะเดียวกันจิตใจจะมีความสุข
ไดก็ตองอาศัยพฤติกรรมที่ดําเนินการไปตามความตองการหรือถูกใจ  และจิตใจจะปลอดโปรงโลงสบายไดก็
ตองอาศัยปญญาอันเฉลียวฉลาดที่สามารถลวงรูและเขาใจปญหารวมทั้งวิธีการจัดการกับปญหาไดเปนอยางดี  
สวนปญญาก็เชนกันจะพัฒนาหรือทํางานไดผลดีก็ตองอาศัยจิตใจที่เขมแข็งมีสมาธิ  สงบมั่นคงแนวแน  ไม
ฟุงซานเลื่อนลอยพรอมกันนั้น  ในการแสวงหาปญญาก็ตองใชพฤติกรรมเกื้อหนุนและเปนเครื่องมือ  เชน  
การคนควารวบรวมขอมูล  การรูจักดู  รูจักฟง  รูจักพูด  รูจักติดตอสัมพันธกับผูคนในสังคม  เปนตน ๑๘ 
                                                            

๑๗ปญญาในทางพระพุทธศาสนามี ๓ ชนิด คือ 
1.สุตมยปญญา  คือ  ปญญาที่เกิดจากการฟง  การอาน  หรือ  การศึกษาเรียนรูจากผูอื่นไมวาในทางใด 
2.จินตามยปญญา  คือ  ปญญาที่เกิดจากการใชเชาวปญญาหรือการคิดวิเคราะหหาตุผลดวยตนเอง 
3.ภาวนามยปญญา  คือ  ปญญาที่เกิดจากการประจักษกับความจริงดวยการลงมือปฏิบัติ  การฝกสมาธิอบรม

จิตใจหรือปฏิบัติวิปสสนา 
           หากเปรียบเทียบกับการวายน้ํา  ความรูเกี่ยวกับการวายน้ําที่ไดจากครูผูสอนหรือการอานการฟงจาก

แหลงเรียนรูตาง ๆ ถือเปนสุตยมปญญา  การคิดวิเคราะหหาเหตุผลหรือคนหาเทคนิคและวิธีการตาง ๆ ดวยตนเองถือเปน
จินตามยปญญา  และการลงสระเพื่อวายน้ําถือเปนภาวนามยปญญา  โดยนัยยะการเปรียบเทียบเชนนี้  หากใครมีแตสุตย
ปญญากับจินตามยปญญา  คือ  รูดีวาการวายน้ําตองทําอยางไร  มีหลักการแนวคิดทฤษฎีอยางไร  ตองลอยตัว  กวักแขวน  
ดีดเทาอยางไร    แตไมเคยลงสระเพื่อฝกวายน้ําเลย  ก็คงเปนการพนวิสัยที่จะวายน้ําเปนได. 

๑๘ทานเจาคุณพระพรหมคุณาภรณอธิบายไวในหนังสือ พุทธธรรม ( หนา ๖๐๗-๖๐๘ ) วา ไตรสิกขานั้นเปน
ขั้นตอนที่ตอเนื่องจากมรรค  เปนระบบปฏิบัติที่มุงในแงการใชงาน คือ นําเอาองคประกอบทั้งหลายของมรรคออกมาจัดเปน
ประบวนวิธีปฏิบัติที่มีขั้นตอนตาง ๆ เพื่อใชองคมรรคเหลานั้นใหสําเร็จผลอยางเปนงานเปนการในชีวิตจริง เสมือนดั่งวา  เมื่อ



๑๐๑๘ 

 

จากที่กลาวมาจึงนาสรุปไดวา  ความหมายของคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม  ในทาง
พระพุทธศาสนา  คือ  คนที่ฝกฝนพัฒนาตนเองจนถึงพรอมดวย  ศีล  สมาธิ  และปญญา  ซึ่งถือวาเปน
มนุษยที่สมบูรณอยางแทจริง  โดยนัยยะความหมายเชนนี้  คนที่คิดนึกสิ่งใดอันกอปรดวยอคติหรือตั้งอยูบน
รากฐานของความรูสึกชอบใจไมชอบใจ  จึงเปนคนที่ดีที่จริยธรรมพรองเพราะขาดสัมมากัปปะ คนที่ชอบพูด
โกหก  เสียดสี เหน็บแนม  ดาทอประชดประชัน  ใหรายปายสี  เอาดีใสตัวเอาชั่วใหคนอื่น  จึงเปนคนที่
จริยธรรมพรองเพราะขาด  สัมมาวาจา 

               คนที่มีจริยธรรมทําความดี  เพื่อตองการเกียรติยศชื่อเสียง  อํานาจ  ตําแหนงหรือ
ผลประโยชนตอบแทนตาง ๆ ไมวาในรูปแบบใดจึงเปนคดีดีที่จริยธรรมและคุณธรรมพรอง  ขาด
สัมมากัมมันตะ  คนที่ชอบชวยเหลือผูอื่นหรือบริจาคเงินทองมากมาย  เพื่อสาธารณกุศลแตประกอบอาชีพไม
สุจริตผิดกฎหมายหรือทุจริตคอรัปชั่น  จึงเปนคนที่คุณธรรมจริยธรรมพรองเพราะขาดสัมมาอาชีวะ  คนที่ไม
เคยฝกปฏิบัติธรรม  นั่งสมาธิ  วิปสสนา  หรือปฏิบัติแตไมตอเนื่องจริงจัง  จึงเปนคนที่คุณธรรมจริยธรรม
พรองเพราะขาดองคมรรคทั้ง  ๗  ขอ ดังที่กลาวมาแลว  ยอมถือเปนคนที่ขาดสัมมาทิฐิ  ซึ่งนับไดวาเปนขอที่
สําคัญที่สุด  เพราะหากขาดขอนี้ไปก็คงเปนการพนวิสัยที่จะปฏิบัติตามองคมรรคที่เหลือใหพัฒนากาวหนา
หรือสมบรูณครบถวนได๑๙ 

               อนึ่ง  พึงมีขอสังเกตวา  พระพุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัยไวขอหนึ่งวา  พระภิกษุรูป
ใดอวดอุตริมนุสสธรรม คือ อวดอางวา  ตนเองเปนผูบรรลุธรรม  ถือวาตองปาราชิก  ๒๐ คือพนจากความเปน
พระ  ซึ่งหากเปรียบเสมือนสังคมฆราวาส  คนที่ประกาศตัวเองวาเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม  ก็นาจะ
ทํานองเดียวกัน  คือพนจากการเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมในทันที  เหตุผลเพราะวา    พระพุทธเจาสอน
วา  ทุกสรรพสิ่งลวนอยูภายใตกฎไตรลักษณ  คือ  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  หนทางที่ถูกตองในการปฏิบัติ
ธรรม  คือ  การพยายามการละวางปลอยวางลดตัวตนใหเล็กที่สุดเทาที่จะทําได  โดยมีเปาหมายปลายทาง  
ในทายที่สุด  คือ การเขาถึงซึ่งความวางหรือการไมมีตัวตน  ดังนั้น  คนที่กลาหาญชาญชัยถึงขนาดประกาศ
ตัวเองตอสาธารณชนวา เปนคนมีคุณธรรมจริยธรรมเหนือคนอื่นยอมแสดงวา  เขาเปนคนที่ยึดมั่นในตัวเอง
สูงมากซึ่งเปน  มิจฉาทิฐิ  เปนความหลงผิด  และขัดแยงสวนทางกับหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาอยาง
สิ้นเชิง 

                                                                                                                                                                                      

แจกแจงใหรูแลววาเครื่องมือที่จะตองใชมีอะไรบางแลว ก็มาจัดลําดับการใชเครื่องมือเหลานั้นวา  จะใชเครื่องมืออะไร  ตอน
ไหน  อยางไร 

๑๙เกี่ยวกับการฝกปฏิบัติธรรม ดร.วรภัทร  ภูเจริญ  ไดใหขอสังเกตถึงตัวชี้วัดวา “ ตื่นรู “ มากแคไหน ( Key 
Behavior indicator ) ไวอยางนาสนใจ คือ 

1.สดใสขึ้น ใจวาง ๆ โลง ๆ  ( ใจดี หรือดีใจ ไมเหมือนใจโลง ๆ ) ไมอมทุกข ไมหนาบึ้ง 
2.ยิ้มงายขึ้น  ยิ้มใหคนอื่นกอน  ไมตองรอใหคนอื่นยิ้มใหกอน 
3.ไหวคนอื่นไดกอน  ไมมีขอแมวาใครตองไหวกอน 
๒๐อาบัติปาราชิกเปรียบเสมือนโทษประหารของพระภิกษุ  มีอยู  ๔  ประการ  คือ  เสพเมถุน  ถือเอาทรัพยที่

เจาของไมให  พรากกายมนุษยจากชีวิต  และอวดอุตริมนุสสธรรม. 



๑๐๑๙ 

 

การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกตองแทจริงดีงาม  ไมจําเปนตองประกาศ  คนที่ชอบตัดสินคนอื่น
โดยอาง  “ นามคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม “   แทจริงแลวเปนเพียงแค  คนติดคุณธรรมจริยธรรม  เทานั้น  
ซึ่งมักไมเอาธรรมะแท  สวนใหญจะเปนคนขาดเมตตามองเพียงมุมเดียวและหลงตัวเอง  วิธีแกไขอาการติด
คุณธรรมจริยธรรม  คือ ใหเลิกมองตนเองเปนคนมีคุณธรรมจริยธรรม  คนอื่นไมมีคุณธรรมจริยธรรม  คนอื่น
ชั่วรายเสีย๒๑ พรอมทั้งปรับทัศนคติมุมมองเกี่ยวกับการมีคุณธรรมจริยธรรมหรือการทําความดีใหมใหถูกตอง
สอดคลองกับหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา  ซึ่งทานเจาคุณพระพรหมคุณาภรณไดเคยแสดงธรรมเทศนา
ไวภายใตหัวขอที่ชื่อวา  “  ใครจะเชื่อหรือไมเชื่อ  กรรมไมงอใคร  “  พอสรุปสาระสําคัญได  ๒  ประการ  
คือ 

               ประการแรก  พิจารณาในแง  “  ความตองการ “  ทานเจาคุณอธิบายวา  ในการ
ทําความดีนั้น  หากมอง  “ อยางแคบ “  ก็จะมีเปาหมายความตองการเพียงเพื่อประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับ
ตนเอง ( อันที่จริง ก็ไมใชการทําความดีอยางแทจริงเพราะมีความโลภซึ่งเปนกรรมชั่วแฝงอยูดวย  )   แตหาก
มอง “ อยางกวาง  “  ก็จะมีเปาหมายเพื่อสังคมโดยสวนรวมเปนสําคัญ  แตโดยที่คนกับสังคมยอมแยกจาก
กันไมออก  หากสังคมใดเปนสังคมที่มีคนดีสวนใหญมีคุณธรรมจริยธรรม มองความมุงหมายของการทําความ
ดีอยางกวาง  “ธรรมวาที” ยอมมีเสียง  ผลดีนั้นยอมสะทอนกลับไปหาคนในฐานะที่เปนปจเจกบุคคลอยาง
แนนอน  คนทําดมีีคุณธรรมจริยธรรม  ไดรับการยกยองสรรเสริญจากสังคม 

          ในทางตรงกันขามหากสังคมใดแยหรือมีความเสื่อมโทรม  ผูคนสวนใหญมองเปา
หมายความตองการอยางแคบเพื่อตนเองมากกวาสวนรวม  “อธรรมวาที”  ยอมรุงเรือง  และ     “ธรรม
วาที” จะเงียบเสียง  สังคมนั้นยอมไมตองการหรือยกยองเชิดชูคนมีคุณธรรมจริยธรรม  ในทายที่สุด  คุณมี
คุณธรรมจริยธรรมก็จะไมไดดี  และสังคมก็จะเสื่อมลงเรื่อย ๆ แลวลมสลายไปในที่สุด 

          เพราะฉะนั้น  การมีคุณธรรมจริยธรรมจึงตองมองความหมายอยางกวางเปนสําคัญ  
หนาที่ของมนุษยไมไดเกิดมาเพียงเพื่อแสวงหาสิ่งตาง ๆ  เพื่อสนองกิเลสตัณหาของตนเองเทานั้น  แตมี
หนาที่ตองพัฒนาจิตใจตนเองไปสูสิ่งที่ดีงามและทําเพื่อประโยชนของสังคมโดยสวนรวมดวย  หากใครทํา
ความดีแลวรูสึกไมไดดี  ยอมแสดงวา  สังคมที่อาศัยอยูนั้นกําลังเสื่อมโทรม  เราตองไมซ้ําเติมสังคมโดยอาง
เหตุผลตื้น ๆ เพียงวา  เมื่อทําดีไมไดดีแลวจะทําดีไปทําไม  ก็ในเมื่อเราไมพยายามทําใหสังคมดีแลวคนทําดี
จะไดดีอยางไร 

ประเด็นที่สอง  พิจารณาในแงของ  “หลักการ”  ในทางพระพุทธศาสนามองวา  โดยธรรมชาติ
เหตุผลกับผลยอมมีความสัมพันธกันเสมอ  แตเหตุผลกับผลที่วานั้น  ยอมไมใชเหตุเดียวหรือผลเดี่ยว  เหตุผล
อยางหนึ่งอาจกอใหเกิดผลมากมายหลายอยาง  ขณะที่ผลอยางหนึ่งก็เกิดมาจากเหตุปจจัยหลายอยางเชนกัน 
คําวา “กรรม” หรือการกระทํา ซึ่งเปนเจตนาหรือเจตจํานงของมนุษยนั้น เปนเพียงสวนหนึ่งของธรรม (เหตุ
ปจจัย) เทานั้น 

                                                            

๒๑วรภัทร  ภูเจริญ,  จุดตะเกียงดีกวาดาความมืด, พิมพครั้งที่  ๖  ( กรุงเทพ ฯ : อมรินทร HOW – To 
อมรินทร  พริ้นติ้งแอนดพลับลิสซิ่ง, ๒๕๕๖ ) หนา ๑๐๓. 



๑๐๒๐ 

 

               เพราะฉะนั้น  การทํากรรมดีจะกอใหเกิดผลดีตามความตองการของผูกระทําหรือไม  
ยอมอยูที่วามีเหตุปจจัยตาง ๆ พรอมหรือไม  เปรียบเสมือนเราตองการตนมะมวง  เราตองนําเมล็ดพันธไป
เพาะปลูกลงดินที่อุดมสมบรูณ  มีน้ํา  มีอากาศ  มีแสงแดด  มีอุณหภูมิที่เหมาะสมถูกตองตามฤดูกาล  หาก
ปจจัยตาง ๆ ดังกลาวมีไมพรอมตนมะมวงยอมไมอาจเกิดขึ้นตามความตองการของเราไดหรือใครตองการ
ความร่ํารวยก็ตองรูวาเหตุปจจัยที่จะชวยทําใหไดมาซึ่งทรัพยสินเงินทองมีอะไรบาง  แลวจัดการวางแผนไป
ตามนั้น  ฉันใดก็ฉันนั้น  การทําความดีมีคุณธรรมจริยธรรม  จะกอใหเกิดผลดีตามความตองการก็ตอเมื่อมี
เหตุปจจัยถึงพรอมทุกอยางที่จะทําใหเกิดผลดีนั้น ๆ ได 

               นอกจากนั้น  ทานเจาคุณยังไดตั้งขอสังเกตไวอยางหนาสนใจประการหนึ่งวา  
เปาหมายที่ตองการของมนุษยจากการที่ตนไดกระทําสิ่งตาง ๆ ไปนั้นไมเหมือนกัน  เชน  บางคนตองการ
ความคั่งร่ํารวย  บางคนตองการคํายกยองชื่นชมหรือเกยรติยศชื่อเสียง  บางคนตองการความสุขใจ  มีชีวิตที่
พัฒนางอกงาม 

    ดังนั้น  มนุษยจึงตองใช“ ปญญา “  ในการศึกษาเรียนรูใหไดวา  เหตุปจจัยที่นําไปสูผลหรือ
ความตองการของตนในแตละเรื่องนั้น  มีอะไรบาง  ถาไมรูยอมเปนการพนวิสัยที่จะทําใหประสบความสําเร็จ
ตามความมุงหวังได  แตทั้งนี้ทั้งนั้น  ก็ตองพึงตระหนักรูดวยวา  เหตุปจจัยตาง ๆ  โดยเฉพาะ  “ปจจัย
ภายนอก”   นั้น  เราไมสามารถควบคุมไดทั้งหมด  เพราะฉะนั้น  ถึงแมเราจะมีปญญารูแจงเห็นจริงไดโดย
ตลอด  แตดวยขอจํากัดของเหตุปจจัยในตัวของมันเอง  เรายอมไมสามารถกระทําการใด ๆ เพื่อใหไดผล
ตามที่ตองการไดทุกเรื่อง 

               อยางไรก็ตามกรณี  “ปจจัยภายใน”ซึ่งหมายถึงจิตใจของเรานั้นเอง  เรายอม
ควบคุมได  ดังนั้น  หากเราทําความดีเพื่อความสุขใจการทํางานมีคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อฝกฝนพัฒนาจิตใจ  
หรือเพื่อตองการใหชีวิตดีงามยิ่ง ๆ  ขึ้นไปแลว  ความตองการที่พึงประสงคยอมเกิดขึ้นไดอยางแนนอน  โดย
ไมมีเงื่อนไขขอแมใด ๆ ทั้งสิ้น 

                ประเด็นสืบเนื่องเกี่ยวพันกับเรื่องการมีคุณธรรมจริยธรรมหรือการทําความดี  ยังมี
ขอสังเกตที่นาสนใจอีกเรื่องหนึ่ง คือ  มีพุทธศาสนิกชนจํานวนไมนอยมองวา  เรื่องทางธรรมเปนเรื่องของ
ปจเจกบุคคลที่มุงสูหนทางแหงการหลุดพน  ไมเกี่ยวของกับการเมืองหรือเรื่องทางโลก  บางทานถึงขนาดกับ
กลาววา  “โลกียธรรม” กับ  “โลกุตรธรรม”  เปนคนละเรื่องกันสองโลกนี้แยกจากกันโดยเด็ดขาดเอามาปน
กันไมไดถาปนก็มั่ว  นั่งวิปสสนาวุนวายไปหมด  คนที่เปนพระก็อยากเปนคน  อยากมีทรัพย  อยากมีเมีย๒๒ 

               ดวยความเคารพอยางสูงในมุมมองของผูเขียนเห็นวา  แทจริงแลวเรื่องทางโลกกับ
ทางธรรมเปนสิ่งเดียวกัน  หากเปรียบเทียบหนทางตามมรรคแปดกับการเดินทางขึ้นสูยอดเขาเอเวอเรสต  ผู
เดินทางถึงจุดสุดยอดเขาก็คือ  อรหัตผลบุคคล  ผูที่เดินทางถึงจุดรองลงมา คือ อรหัตมรรคบุคคล  อนาคามี

                                                            

๒๒ สถิต  ไพเราะ, วิพากษบทความผูเขียนเรื่อง  “ นิติธรรม ( ชาติ )  “นิติราษฎรแถลง  : นิตยสารดุลพาหเลม
ที่ ๓ ปที่ ๕๘ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๔. 



๑๐๒๑ 

 

มรรคบุคคล   สกทาคามีผลบุคคล  สกทาคามีมรรคบุคคล  โสดาปตติผลบุคคล และโสดาปตติมรรคบุคคล  
ตอจากนั้นก็จะเปนจุดตาง ๆ  ที่ปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปสามารถปนปายขึ้นไปถึงได 

               หรือหากเปรียบเทียบกับการเรียนหนังสือ  ผูที่เรียบจบปริญญาเอก คือ  อรหัตผล
บุคคล  สวนผูที่เรียบจบตั้งแตระดับปริญญาโทลงมาจนถึงชั้นอนุบาล  ก็คือ  ผูมีภูมิธรรมในระดับตาง ๆ  
ทํานองเดียวกับที่กลาวมาแลว  โดยนัยยะแหงการเปรียบเทียบเชนนี้  คําสอนของพระพุทธเจาที่เรียกวา  
โลกิยธรรม กับ โลกุตรธรรม  จึงมีความสัมพันธสืบเนื่องเปนเนื้อเดียวกันจนไมสามารถแยกออกจากกันได 

               ทายที่สุดนี้  ขอนําคํากลาวของทานพุทธทาสภิกขุ  มาฝากเปนแงคิดปกติ  ดังนี้  
“ถาคนแตละคนมีศีลธรรม  บุคคลก็เปนหนวยหนึ่งของสังคมนั้น ๆ หากวาหนวยแตละหนวยของสังคมมี
ความมีความสงบ  มีศีลธรรม  ก็หมายถึง  สังคมนั้นยอมจะตองมีความปกติ  มีศีลธรรมดวย  เมื่อสังคม
แตละสังคมปกติ  มีศีลธรรม  มีความสงบสุขกันทุก ๆ สังคม  หรือทุกประเทศแลว  ก็ยอมทําใหโลกนี้มี
ความสงบ....  เกิดมาในโลกแลว  ตองมีสวนที่จะทําให  โลกมีสันติสุ ข  สันติภาพ  ตามพระพุทธ
ประสงค” 

 
เอกสารอางอิง 
โสภณ  รัตนากร.  ความยตุธิรรม. บทบัณฑิตย เลม ๒๕ ตอน ๒ ป ๒๕๑๑ อางถึงใบ รวมบทความยุติธรรม

สําหรับผูพิพากษา  สํานักประธานศาลฎีกา, ๒๕๕๖.  
วิโรจน  บริรักษจรรยาวัตร. ความยุติธรรมตามกฎหมาย. ดุลพาห ปที่ ๑๒ เลม ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๘. หนา 

๔-๙. อางถึงในรวมบทความยุติธรรมสําหรับผูพิพากษา สํานักประธานศาลฎีกา, ๒๕๕๖.  
กําชัย จงจักรพันธ. หลักนิติธรรม.รวมบทความสําหรับผูพิพากษา  สํานักประธานศาลฎีกา, ๒๕๕๖.  
ธานินทรกรัยวิเชียร. “ เหตุผลในกฎหมาย “ ๗๒ ป โสภณ รัตนากร. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด 

อักษรกิจ, มปพ. 
พระพรหมคุณาภรณ. พุทธธรรม. พิมพครั้งที่  ๑๑ ( กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๒. 
วรภัทร  ภูเจริญ. จุดตะเกียงดีกวาดาความมืด. พิมพครั้งที่ ๖. กรุงเทพ ฯ : อมรินทร HOW – To อมรินทร 

พริ้นต้ิงแอนดพลับลิสซิ่ง, ๒๕๕๖. 
สถิต  ไพเราะ, วิพากษบทความผูเขียนเรื่อง “ นิติธรรม (ชาติ) “นิติราษฎรแถลง  : นิตยสารดุล
พาหเลมที่ ๓ ปที่ ๕๘ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๔. 

 



การบริหารการพัฒนาบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง 

Management development on the basis of the change 
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บทคัดยอ 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเห็นรูปแบบการกําหนดนโยบายการบริหารพัฒนาประเทศบน
พื้นฐานของสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไมควรใหความสําคัญกับกระแสนิยมหรือแรงกดดันจาก
ภายนอก แตควรที่จะนําเอาสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยูในระบบการบริหารมาเปนตัวแปรสําคัญ ใน
การวางแผนกําหนดนโยบายการบริการการพัฒนาแบบคอยเปนคอยไป 

คําสําคัญ : การบริหาร, การพัฒนา, การเปลี่ยนแปลง 

 
Abstract 

This article is intended to provide a pricing model policy developed on the basis of 
the changing environment. By not paying attention to trends or external pressures. It 
should bring the performance or capabilities of existing systems management is an 
important factor. Planning, policy development services incrementally. 

 
Keyword: Administration, development, change 

 

 

๑. บทนํา 

การเปลี่ยนแปลงของโลกดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคม
เกษตรกรรม  ที่มีเศรษฐกิจและสังคมเปนสังคมแบบดั้งเดิมการแลกเปลี่ยนอาหารและทรัพยากร และดํารง
เลี้ยงชีพแบบพออยูพอกิน  พึ่งพาธรรมชาติ สังคมเรียบงายไมซับซอน สูการผลิตและเลี้ยงสัตวเพื่อการคา  

เมื่อสังคมไปสูยุคทุนนิยม (Capitalism)เปนระบบเศรษฐกิจที่ซึ่งผลิตภัณฑและสินคามีการ
จําหนาย แลกเปลี่ยนซื้อขายโดยทางเอกชน บริษัท หรือกลุมธุรกิจ เพื่อสรางผลกําไรใหกับหนวยงาน โดยการ
แลกเปลี่ยนสินคาและการบริการ ที่มีการรองรับทางกฎหมายและมีการแขงขันการในเชิงการคาเพื่อทํากําไร
สูงสุด[1] ซึ่งไมไดควบคุมโดยหนวยงานกลางหรือจากทางรัฐบาล ทุนนิยมจะกลาวถึง ทุนและที่ดินเปนสมบัติ

                                                            

*
 อาจารยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ

พุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 



๑๐๒๓ 

 

สวนบุคคล การตัดสินใจทางเศรษฐกิจเปนกิจกรรมสวนบุคคล ไมใชการควบคุมบริหารโดยรัฐ และตลาดเสรี
หรือเกือบเสรีจะเปนตัวกําหนดราคา ควบคุมและระบุทิศทางการผลิต 

จากสังคมการเกษตรแบบดั้งเดิม สูยุคการเกษตรแบบทุนนิยมและกาวเขาสูยุคอุตสาหกรรม   มี
การนําเครื่องจักรไอน้ํามาพัฒนาไปสูเครื่องจักรกล มาใช เปนพลังการผลิตแทนแรงงานคน และสัตว กอให
พลังการผลิตจํานวนมาก(Mass Production) สภาพสังคมเปลี่ยนไปสู การตลาดและการบริโภคนิยม กาวเขา
สูความทันสมัย สภาพสังคมซับซอน หลากกหลาย ภายในระบบสังคมแบบทุนนิยม  ครั้นโลกที่กาวเขายุค
สังคมทุนนิยมเต็มรูปแบบเมื่อเขามาถึงยุคเทคโนโลยีที่นําระบบเทคโนโลยี มาผนวกเขากับระบบอุตสาหกรรม 
ทําใหอุตสาหกรรมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งมีผลตอความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ
ดวยพลังแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  

สวนผลกระทบที่เกิดจากการบริหารพัฒนา คือ ทําใหเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม  และลัทธิ
จักรวรรดินิยมของยุโรป ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ กลาวคือ            ทุนนิยม คือ ระบบที่ใหคุณคากับ
การที่ราคาถูกตัดสินในตลาดเสรี นั่นคือโดยการคาที่เปนผลมาจากการตกลงดวยความสมัครใจของผูซื้อและ
ผูขาย ความคิดเชิงตลาด จิตวิญญาณของผูประกอบการ และความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยสินและสัญญาที่
ชัดเจนและบังคับไดตามกฎหมาย ทฤษฎีเหลานี้โดยทั่วไปจะพยายามอธิบายวา  

สําหรับประเทศไทยมีแนวคิดเกี่ยวกับทุนนิยมและไดนําแนวคิดนี้มาปรับปรุงพัฒนา  เชน การรื้อ
ปรับระบบ (Reengineering) เปนการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทํางาน ตามแบบหรือระบบราชการของไทย
แบบเดิม เชน เพิ่มผลผลิต ลดเวลา ลดขั้นตอน ลดเอกสาร และลดคาใชจายในการทํางาน เปนตน แนวทาง
หรือวิธีการบริหารของหนวยงานภาครัฐมีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามยุคสมัย และเกิดจากปจจัยภายนอกและ
ภายในประเทศ 

๑. ปจจัยภายนอก เชน กระแสโลกหรืออิทธิพลของประเทศมหาอํานาจที่แพรกระจายหรือ
สงออกแนวทางหรือวิธีการบริหารงาน โดยสวนหนึ่งเขามาทางวิชาการหรือ ตําราหนังสือที่นักวิชาการไดรับ
อิทธิพลหรือนําเขามาจากตางประเทศ   

๒. ปจจัยภายใน เชน หัวหนารัฐบาลไดใหความสําคัญหรือยึดถือแนวทางหรือวิธีการใด ตัวอยาง
ที่เห็นไดอยางชัดเจน เชน "การพัฒนา"และ"การบริหารจัดการ" เปนตน 

เราจะปฏิเสธไมไดเลยวาสภาพทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจฯ ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของวิวัฒนาการที่เกิดจากความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี อันมีจุดเริ่มตนจากกลุมประเทศที่เรียกตัวเองวา”ประเทศพัฒนาแลว” ซึ่งมีตนทุนในการบริหาร
การพัฒนามากกวาประเทศกําลังพัฒนา และประเทศดอยพัฒนา โดยประเทศกําลังพัฒนา และประเทศดอย
พัฒนา เหลานั้น พยามนําเอาการบริหารการพัฒนาของประเทศพัฒนาแลว มาเปนตนแบบในการกําหนด
นโยบายการบริหารการพัฒนาประเทศของตน โดยไมคํานึงถึงตนทุนที่มีอยู พรอมทั้งคาดหวังความสําเร็จจาก
การบริหารการพัฒนาเสมือนตนแบบนั้นๆ ดวยการนําเอาปากทองของประชากรในประเทศของตนมาเปน
เดิมพัน 
 มองยอนกลับไปในอดีตจะเห็นไดวาแนวคิด ทฤษฏี อันเปนองคความรูของศาสตรตางๆ การ
ประดิษฐคิดคนสิ่งตางๆ ที่วิวัฒนาการเปนสิ่งอํานวยความสะดวกสรางความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร
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และเทคโนโลยีในปจจุบันในปจจุบัน ลวนเกิดขึ้นจากการศึกษาคนควาโดยประชากรของประเทศพัฒนาแลว 
นี่จึงเปนผลของความสําเร็จในการบริหารการพัฒนา ซึ่งอาจมีเหตุเนื่องมาจากตนทุนที่แตกตางกันนั่นเอง 
หากเปรียบเทียบตนทุนการบริหารการพัฒนาในอดีตโดยเริ่มจากศูนยของทุกประเทศคงมีความเทาเทียมและ
เสมอภาคกัน แตมีความแตกตางกันซึ่งเห็นไดชัดในปจจุบัน หากคิดเปรียบเทียบจากจํานวนประชากร พื้นที่
อาณาเขต ทรัพยากรฯ ก็มินาจะเปนคําตอบที่ถูกตอง เปรียบไดกับประเทศสิงคโปร เปนตน หรือหากแม
พยามเปรียบเทียบรูปแบบการเมืองการปกครองที่มีคานิยมวาประเทศพัฒนาแลวคือประเทศที่มีรูปแบบ
การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ก็มินาจะเปนคําตอบที่ถูกตองเชนกัน เปรียบไดกับประเทศ
จีน เปนตน ทั้งประเทศสิงคโปร และประเทศจีน ในอดีตก็เคยประสบปญหาดานการบริหารการพัฒนา โดย
ประเทศสิงคโปรมีจํานวนประชากรนอย พื้นที่อาณาเขตจํากัด ทรัพยากรธรรมชาติไมเพียงพอ ประเทศจีนมี
จํานวนประชากรมากจนตองออกกฎหมายคุมกําเนิด และไมไดปกครองตามระบอบประชาธิปไตย แตก็
สามารถกําหนดนโยบายการบริหารการพัฒนาประเทศ จนประสบความสําเร็จกลายเปนประเทศพัฒนาแลว
ในปจจุบัน บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงภายใตขอจํากัดของตนทุนที่มีอยู 
 ประเทศไทย เปนหนึ่งในประเทศที่นําเอารูปแบบการบริหารการพัฒนาของประเทศพัฒนาแลวมา
เปนตนแบบในการกําหนดนโยบายการบริหารการพัฒนาประเทศ ดวยการนําเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาเปน
จุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของความเปลี่ยนแปลง อธิบายไดวา หากเราไมเปลี่ยนแปลง 
สภาพแวดลอมจะเปนตัวกําหนดใหเราเปลี่ยนแปลงเอง ตัวอยางเชน ปจจุบัน โทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) อยู
ในยุคของระบบ ๓ G และ ๔ G หากเรายังใชโทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) ระบบเกา ๒ G อยู ก็ไมสามารถใช
ประโยชนใดๆไดเลย เพราะระบบ ๒ G จะถูกยกเลิก แทนที่ดวยระบบ ๓ G และ ๔ G ถึงแมวาเราจะไมไดใช
ประโยชนจากโทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) ระบบ ๓ G และ ๔ G นอกจากการรับและโทรออกก็ตาม 

 สังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจฯ จึงเปลี่ยนแปลงตามแบบฉบับตะวันตก ดังปรากฏในปจจุบัน 
ดวยเหตุของสภาพแวดลอมที่ไมสามารถควบคุมไดและเปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงใน
ดานนั้นๆ การบริหารการพัฒนาจึงตองใหความสําคัญกับบริบทของความเปลี่ยนแปลง เพื่อใหการกําหนด
นโยบายการบริหารการพัฒนาประเทศเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามแนวทางการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม (New Public Management) 
 

๒. ความหมายของการบริหารการพัฒนา 

การบริหารการพัฒนาเปนกระบวนการทํางานรวมกับผูอื่นเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ (Sergiovanni) เปนการทํางานของคณะบุคคลตั้งแต ๒ คนขึ้นไป ที่รวมปฏิบัติการใหบรรลุ
เปาหมายรวมกัน (Barnard) ใชศิลปะทําใหผูปฏิบัติทํางานจนสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ผูบริหารตัดสินใจเลือก
แลว (Simon)  
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การบริหารการพัฒนาเปนพาหะ (carrier) ของคานิยมการประดิษฐคิดคน (innovating values)๑ 
ในทางสังคมศาสตร เปนธรรมดาที่การแสดงแนวคิดหรือการใหความหมายของคําใดคําหนึ่ง ยอมหลากหลาย
และแตกตางกันเปนสวนใหญ  ไมวาผูแสดงแนวคิดหรือผูใหความหมายมีประสบการณหรือมีพื้นฐาน
การศึกษาในสาขาเดียวกันหรือไมก็ตาม การใหแนวคิดและความหมายของการบริหารการพัฒนาก็มีลักษณะ
เชนวานี้เหมือนกัน 

ในทางสังคมศาสตร ซึ่ งหมายถึง ความรูที่ เป นระบบที่ เกี่ยวกับสังคม ครอบคลุมศาสตร 
(Science) ดานศาสนา การศึกษา นิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร เปนตน ศาสตรเหลานี้ไม
เปนสูตรสําเร็จที่ใชไดทุกหนทุกแหง และไมอาจเปนที่ยอมรับของทุกฝายไดงาย เหตุผลสืบเนื่องมาจากการ
เปนวิชาความรูที่มีลักษณะไมตายตัว เกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิด การคาดการณ คาดคะเน หรือการคาดวา
จะเปน อีกทั้งอคติของผูใหความหมายความสามารถเขาไปสอดแทรกอยูในความหมายที่ให  รวมทั้งไมอาจ
สัมผัสพิสูจนและตรวจสอบไดงาย  นอกจากนี้ ทฤษฎีทางสังคมศาสตรเปนจํานวนมากมีลักษณะที่เรียกวา 
ทฤษฎีปทัสถาน (Normative theories) ซึ่งเปน ทฤษฎีที่สังคมหรือกลุมกําหนดเปนเกณฑกลางสําหรับให
สมาชิกอางอิงหรือถือปฏิบัติโดยยึดอางอิงเหตุผลตางๆ เพื่อบรรลุเปาหมาย  

การใหความหมายของคําในทางสังคมศาสตรไมอาจใหความหมายไดอยางแนนอน ตายตัว จนเปนที่
ยอมรับของทุกฝายไดงาย เหตุผลสําคัญสืบเนื่องจากธรรมชาติของลักษณะวิชา  ซึ่งแตกตางจากศาสตร
ธรรมชาติดังกลาว รวมทั้งขึ้นอยูกับความรู ความคิด และประสบการณของผูใหความหมายแตละคน  ดังนั้น 
จึงควรหลีกเลี่ยงหรือไมควรมาเสียเวลาถกเถียงกันในเรื่องการใหความหมายของคําแตละคําวาความหมาย 

จากความหมายนี้ การบริหารการพัฒนาถือวาเปนภารกิจใหมที่สําคัญของประเทศกําลังพัฒนา เพื่อ
กรุยทางไปสูความเปนสมัยใหม (modern) และความเปนอุตสาหกรรม ตามแบบฉบับของประเทศพัฒนา
แลว โดยมองความเปนสมัยใหม (modern) และความเปนอุตสาหกรรม คือความเจริญ ในทางกลับกันก็
มองเห็นสิ่งที่ตัวตนเปนอยู คือความลาสมัย ดวยการพยามเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ปฏิรูป โครงสรางตางๆ
เพื่อใหไดมาซึ่งการยอมรับจากนานาประเทศและเพื่อใหไดมีพื้นที่ยืนในสังคมโลก 

๓. การบริหารการพัฒนาบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง 

 การบริหารเปนสาขาวิชาที่มีการจัดการระเบียบอยางเปนระบบ คือมีหลักเกณฑและทฤษฎี
ที่พึงเชื่อถือได อันเกิดจาการคนควาเชิงวิทยาศาสตร เพื่อประโยชนในการบริหาร โดยลักษณะนี้ การบริหาร
จึงเปนศาสตร (Science) เปนศาสตรสังคม ซึ่งอยูกลุมเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร แตถา
พิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ตองอาศัยความรู ความสามารถ ประสบการณและทักษะของ
ผูบริหารแตละคน ที่จะ ทํางานใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งเปนการประยุกตเอาความรู หลักการและทฤษฎีไปรับใช
ในการปฏิบัติงานเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ และสิ่งแวดลอม การบริหารก็จะมีลักษณะเปนศิลป (Arts) 
มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ปฏิรูป โครงสรางตางๆ จากความหมายของการบริหารการพัฒนาขางตน เห็นได

                                                            

๑ ติน ปรัชญพฤทธิ์, การบริหารการพัฒนา ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปญหา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา๒. 
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จากการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ปฏิรูป โครงสราง รูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศไทย ตั้งแตสมัย
กรุงสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และมีความชัดเจนยิ่งขึ้นตั้งแตสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนมา จากการรับคานิยมของกลุมคนที่ไปอยูในสังคมของประเทศพัฒนาแลว ที่มองเห็น
กลไกหลักของการบริหารการพัฒนาประเทศของประเทศพัฒนาแลวมาจากรูปแบบการเมืองการปกครอง 
โดยการกอตัวของอุดมการณที่เกิดจากสาเหตุหลายประการดวยกัน กลาวคือ อุดมการณของแตละประเทศ
อาจจะเกิดจากการหยิบยืมเอามาจากตางประเทศและคอยๆดัดแปลงใหเหมาะกับการประยุกตในทองถิ่น๒ 
และเกิดจากการปรับปรุงและเสริมแรงอุดมการณพื้นเมืองที่มีอยูแลวใหแข็งแกรงขึ้น ๓ และมิไดคํานึงถึง
สมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยูในระบบการบริหารของประเทศ  

การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ปฏิรูป โครงสรางตางๆ น้ันจึงเปนจุดเริ่มตนของการบริหารการพัฒนาบน
พื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย ดั่งผลปรากฏประจักษชัดจนกระทั่งปจจุบัน เรียกวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกเขาสูจุดศูนยกลาง ซึ่งตางจากประเทศจีน เปนตน ที่มีรูปแบบการเมืองการ
ปกครองแบบคอมมิวนิสตและสังคมนิยม ทั้งนี้ยังรวมไปถึงเผด็จการเบ็ดเสร็จมายาวนาน ซึ่งตรงขามกับ
รูปแบบการเมืองการปกครองที่สังคมโลกยอมรับและมองวาเปนรูปแบบการเมืองการปกครองแบบลาสมัย 
ในทางกลับกันประเทศจีนก็พยามเปลี่ยนแปลงจากจุดศูนยกลางออกสูภายนอก ดวยการเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุง ปฏิรูป โครงสรางตางๆที่เปนสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยูในระบบการบริหารของประเทศ 
และสามารถกําหนดนโยบายการบริหารการพัฒนาประเทศ ภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง จน
กลายเปนประเทศมหาอํานาจที่สังคมโลกยอมรับ ดังนั้น รูปแบบการเมืองการปกครองจึงไมสามารถตัดสินได
วาเปนเหตุใหการบริหารการพัฒนาของประเทศนั้นๆประสบผลสําเร็จ 

อิทธิพลของการพัฒนา แพรเขามาในประเทศไทยนับตั้งแตกอน                        ยุค
เปลี่ยนแปลงการปกครอง อาจกลาวไดวา ผูปกครองของสยามในอดีตมีสวนอยางสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศใหทัดเทียมอารยประเทศโดยเฉพาะชาติตะวันตก ปจจัยที่ทําใหสยามเปลี่ยนแปลงสูการพัฒนา คือ 
การคาระหวางประเทศ หรือ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 

ความขัดแยงในแนวความคิดดานการพัฒนาประเทศตามที่ไดกลาวขางตน แมจะมีลักษณะคลาย
กับวาเปนความขัดแยงระหวาง “การพัฒนาเศรษฐกิจ” ฝายหนึ่งกับ “พัฒนาสังคม” อีกฝายหนึ่งแตในทาง
ความเปนจริงแลว ความขัดแยงดังกลาวมีลักษณะเปนการถกเถียงกันในดานลําดับความสําคัญในการพัฒนา
มากกวา ความแตกตางระหวางทั้ง ๒ ฝายจึงเปนเพียงความแตกตางที่วาดวยการใหน้ําหนักในการพัฒนาแต
ละดาน             ดวยเหตุนี้รากฐานของความขัดแยงจึงอยูการชวงชิงการจัดสรรทรัพยากรของประเทศไทย
อันมีอยูจํากัดมากกวา 

ในทางเศรษฐกิจ ความขัดแยงอันเนื่องมาจาการชวงชิงทรัพยากรนั้นเปนเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยง
ได ดังนั้นความขัดแยงดังกลาวจึงเปนเรื่องธรรมดา ซึ่งมีสาเหตุสําคัญมาจากการที่ทรัพยากรมีจํากัด ดวยเหตุ
                                                            

๒
 CPA Research Team, “Indigenization for Development  The case of Southeast Asia,” Philippine 

Journal of Public Administration Vol.XXVIII No. ๑-๒(January-April ๑๙๘๔), pp. ๕๔-๕๕  
๓Darwin C. Soken, “ Community Participation and Its Role in Rural Development : The Bontoc 

Case,” Philippine Journal of Public Administration Vol.XXVIII No. ๑-๒(January-April ๑๙๘๔), pp. ๑๓๗-๑๘๔ 



๑๐๒๗ 

 

นี้ประเด็นสําคัญของการพัฒนาจึงไมไดอยูที่วาจะพัฒนาเศรษฐกิจกอนหรือหลัง และจะใหความสําคัญแกการ
พัฒนาเศรษฐกิจมากหรือนอยกวาการพัฒนาสังคม 

๔. การพัฒนาการบริหาร (Development of Administration D of A) 
 การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปฏิรูป โครงสราง กระบวนการและพฤติกรรมการบริหารใหมี
สมรรถนะ๔ เรียกวาเปนการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกเขาสูจุดศูนยกลาง 

๕. การบริหารเพื่อการพัฒนา (Administration of Development, A of D) 
 การนําเอาสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยูในระบบการบริหาร มาลงมือปฏิบัติตามนโยบาย 
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมพัฒนา เพื่อใหบังเกิดความเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไวลวงหนา โดยมุง
ความเจริญเติบโตทั้งทางดานการบริหาร เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมประเทศอันจะนําไปสูการลดความทุก
ยากของประชากรโดยภาพรวม๕ ลักษณะนี้จะเปนรูปแบบของการบริหารการพัฒนาบนฐานของความมั่นคง
ในบริบทขององครวมทั้งหมด ดวยการนําเอาสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยูในระบบการบริหาร มา
ทําการศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดนโยบายการบริหารเพื่อการพัฒนา (Administration of Development 
A of D) เรียกวาเปลี่ยนแปลง (Change) ไปในทางที่ดีขึ้น แบบคอยเปนคอยไปตามลําดับ และเปนการ
เปลี่ยนแปลงจากจุดศูนยกลางออกสูภายนอกอยางยั่งยืน 

 

๖. รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง 

๑. การเปลี่ยนแปลงแบบรีแอคทีฟ (Reactive Change) คือ ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
สนองตอบตอปญหา หรือโอกาสที่เกิดขึ้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนการดําเนินการเปลี่ยนแปลง ภายหลัง
จากมีเหตุการณเกิดขึ้น๖ อธิบายวา เมื่อเกิดปญหาหรือโอกาสเกิดขึ้น จึงดําเนินการ รูปแบบการเปลี่ยนแปลง
แบบรีแอคทีฟ (Reactive Change) เปนการเปลี่ยนแปลงตามกระแสภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป เปน
การเปลี่ยนแปลงเพื่อหาหนทางในการแกปญหา หรือเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณของโอกาสที่เอื้ออํานวย 
เปนการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันทันดวน หรืออาจเรียกการเปลี่ยนแปลงแบบรีแอคทีฟ (Reactive 
Change) ไดวา”การปรับตัว”เทานั้นเอง ภายใตสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง หรืออาจจะเรียกวา
เปนการปรับตัวเพื่อการอยูรอดหรือตามโอกาสเทานั้นเอง เพราะไมไดเกิดจากกระบวนการศึกษาวิเคราะห
อยางละเอียดถี่ถวน 

๒. การเปลี่ยนแปลงแบบโปรแอคทีฟ (Proactive Change) คือ ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง ที่มีการ
วางแผนไวกอนลวงหนา และดําเนินการกอนที่จะเกิดปญหา๗ อธิบายวา ดําเนินการกอนที่จะเกิดปญหาหรือ
                                                            

๔ ติน ปรัชญพฤทธิ์, อางแลว, หนา ๕. 
๕ ติน ปรัชญพฤทธิ์ อางแลว หนา ๕ 

๖ รศ.ดร.สาโรจน โอพิทักษชีวิน, การจัดการและพฤติกรรมองคการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีวีแอลการพิมพ 
จํากัด ๒๕๕๕), หนา ๗๑๘ 

๗ เรื่องเดียวกัน, หนา ๙. 



๑๐๒๘ 

 

โอกาสเกิดขึ้น รูปแบบการเปลี่ยนแปลงแบบโปรแอคทีฟ (Proactive Change) เปนการเปลี่ยนแปลง ดวย
การนําเอาสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยูในระบบการบริหาร มาทําการศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนด
นโยบายการบริหารเพื่อการพัฒนา (Administration of Development A of D) หรืออาจเรียกการ
เปลี่ยนแปลงแบบโปรแอคทีฟ (Proactive Change) ไดวา “เปนการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของการ
เปลี่ยนแปลง” ที่มีการวางแผนการบริหารการพัฒนา ปองกันปญหาและรองรับโอกาสที่จะเกิดขึ้น โดยมิตอง
คํานึงถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

๗. อัตราการเปลี่ยนแปลง 

๑. การเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการ (Evolutionary Change) คือ การดําเนินการเปลี่ยนแปลง
แบบคอยเปนคอยไป เพื่อกอใหเกิดความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงอธิบายวา เปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน
ของการเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลงแบบ วิวัฒนาการ (Evolutionary Change) เปนการ
เปลี่ยนแปลงเชิงสรางสรรค สภาพแวดลอมภายนอกไมใชปจจัยหลักที่ชวยผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
สภาพแวดลอมภายในเปนปจจัยสําคัญใหเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงมีลักษณะคลายคลึงกับการเปลี่ยนแปลง
แบบโปรแอคทีฟ (Proactive Change) ดวยการนําเอาสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยูในระบบการ
บริหาร มาทําการศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดนโยบายการบริหารเพื่อการพัฒนา (Administration of 
Development A of D) เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง 

๒. การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ (Revolutionary Change) คือ การเปลี่ยนแปลงอยางกลาหาญ
และกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง ซึ่งกอใหเกิดการปฏิรูปแบบกาวกระโดดอธิบายวา เปลี่ยนแปลงตามกระแส 
อัตราการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ (Revolutionary Change) เปนการเปลี่ยนแปลงตามกระแสนิยม 
สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัยหลักที่ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดลอมภายสงเสริมสนับสนุนและ
หรืออาจจะไมคํานึงถึงสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยูในระบบการบริหาร จึงมีลักษณะคลายคลึงกับการ
เปลี่ยนแปลงแบบรีแอคทีฟ (Reactive Change) เปนการเปลี่ยนแปลงอยางกลาหาญและกาวหนาอยางไม
หยุดยั้ง ซึ่งกอใหเกิดการปฏิรูปแบบกาวกระโดด ทั้งนี้จึงขึ้นอยูกับสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยูในระบบ
การบริหารเปนสําคัญ๘ 

การบริหารการพัฒนานั้นมีวิวัฒนาการมาอยางยาวนานโดยเฉพาะยางยิ่งในชวงหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 การบริหารการพัฒนามีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามยุคสมัย และเกิดจากปจจัยภายนอกและ
ภายในประเทศ  การบริหารการพัฒนามีความหมายที่ครอบคลุมทั้งหลักการบริหารผสมผสานกับหลักการ
พัฒนา โดยใชทั้งศาสตรและศิลปในการจัดการ การบริหารโดยใชปจจัยทั้งภายในและภายนอกเพื่อใหประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว การบริหารเพื่อการพัฒนา หรือ การพัฒนาเพื่อการบริหารภายในรัฐ 
หรือ องคกร การมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปน แตประเด็นที่สําคัญไม
ยิ่งหยอนไปกวาคือ การทํางานรวมกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อหาทางออกมากกวาที่จะพิจารณาเฉพาะ
มิติทางเศรษฐกิจ 
                                                            

๘ อางแลว หนา ๙ 



๑๐๒๙ 

 

การเปลี่ยนแปลงกระแสการพัฒนาของโลกหรือกระแสโลกาภิวัฒน (Globalization) มาซึ่งความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและกลไกการตลาดที่กอใหเกิดการเติบโตขนาดใหญ  การผลิตในเชิง
อุตสาหกรรมและการบริโภคที่เกินความจําเปนจนกระทั่งเปนผลเสียตอสิ่งแวดลอม ชีวิตมนุษย สัตว และพืช
พรรณ โดยไมคํานึงถึงขอจํากัดดานกายภาพ ศักยภาพในการผลิต ความสามารถที่จะรองรับการบริโภค และ
การใชประโยชนจากทุนดั้งเดิมที่มี  ความหมายของการพัฒนาจึงเปนประเด็นสําคัญอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะหาก
เขาใจความหมายของการพัฒนาแตกตางกันแลว แนวทางการทํางานตลอดจนแนวความคิ ดตาง ๆ ก็จะ
แตกตางกันออกไป  การพัฒนาโดยทั่วไปนั้นควรหมายถึงเรื่องความกาวหนาตางๆ ทางสังคมดวย ไมเฉพาะ
แตความกาวหนาทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาเปนเรื่องความมั่นคง  ปญหาปากทองและความเปนอยูของ
ประชาชน ปญหาการวางงาน ปญหาเรื่องของเงินเฟอ  เปนเรื่องของความเปนธรรมในลักษณะที่วาประชาชน
ทุกคนที่เปนสมาชิกของสังคมไดเขามามีสวนรวม 
 

๘. สรุป 

 การบริหารการพัฒนา คือ รูปแบบหนึ่งของการบริหารเพื่อมุงหวังผลของการเปลี่ยนแปลงจากระดับ
หนึ่งกาวไปสูอีกระดับหนึ่งที่ดีขึ้น  อันเปนการพัฒนาและรักษาระดับของมาตรฐานใหดียิ่ งๆขึ้น ตาม
เจตนารมณที่คาดหวัง ภายใตกรอบหรือเงื่อนไขที่กําหนด ดวยการนําเอาสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยู
ในระบบการบริหาร มาทําการศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดนโยบาย และลงมือปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน 
โครงการ หรือกิ จกรรมพัฒ นา ในรูปแบบของการบริห ารเพื่ อการพัฒ นา (Administration of 
Development A of D) มีการวางแผนการบริหารการพัฒนา ปองกันปญหาและรองรับโอกาสที่จะเกิดขึ้น 
โดยมิตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป ในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงแบบโปรแอคทีฟ 
(Proactive Change) เพื่อกอใหเกิดความกาวหนาเชิงสรางสรรคโดยไมหวั่นไหวถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่
บีบบังคับ ดวยการพยามพัฒนาสภาพแวดลอมที่เปนจุดออนใหเปนจุดแข็ง ใชจุดแข็งปองกันและขจัดปญหา
หรือภาวะคุกคาม และสงเสริมโอกาสที่เอื้ออํานวย ดําเนินการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป อัตราการ
เปลี่ยนแปลงจะอยูในลักษณะของอัตราการเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการ (Evolutionary Change) บน
พื้นฐานของสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนไป 
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บทคัดยอ 
ประชาธิปไตยเปนปจจัยสําคัญที่สุดประการหนึ่งของการมีธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลเปนปจจัยทําให

เกิดการบริหารที่ดี  อันที่จริงแลวธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยเปนสิ่งที่เกื้อหนุนกันอยู ประเทศใดที่มิได
เปนประชาธิปไตย การมีธรรมาภิบาลคงเกิดขึ้นไดยากยิ่ง เพราะไมมีปจจัยสําคัญของการเปนธรรมาภิบาล 
หรือไมสามารถที่จะเกิดขึ้นหรือทําใหเกิดขึ้นได เชน นิติธรรม นิติรัฐ ผูมีอํานาจจะใชกฎหมายเพื่อประโยชน
ของตนเองและพวกพองมากกวาเพื่อประชาชนโดยรวม ทั้งนี้เพื่อใหคงความมีอํานาจของตนและพวกตอไป 
กฎหมาย กฎระเบียบตางๆจึงเปนไปเพ่ือกําจัดฝายตรงขามเสียมากกวา  
 ธรรมาภิบาลจะยั่งยืนตองมีประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและความยั่งยืนของประชาธิปไตยจะเกิดไดตองมี
การกระจายอํานาจการปกครองใหกับทองถิ่น โดยสรางใหประชาชนมีจิตสํานึกและพฤติกรรมในการเปน
ประชาธิปไตยมีความเชื่อมั่นสถาบันประชาธิปไตยมีประสิทธิภาพทางการเมืองของประเทศ มีทุนทางสังคมสูง
มีการมีสวนรวมทางการเมืองสูงมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวมผูนําเปนผูแทนประชาชนอยาง
แทจริงมาจากการเลือกตั้งของประชาชนและมีการบริหารโดยประชาชนอยางแทจริง 
 
คําสําคญั : การบริหาร, องคกรปกครองสวนทองถิ่น, หลักธรรมาภิบาล. 
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Abstract 
 

Democracy is one of the most important factors of good governance good 
governance as a factor causing great management. In fact, good governance and 
democracy are what prosperity on. Any country that is not a democracy. To have good 
governance formed. Because there are no significant factors of good governance or not 
able to occur or do occur, for example, state laws, the rule of law.The authority will use 
the law to their own advantage and innovation than for the overall public. All this in order 
to retain their powers, and they are following. Regulatory legislation is to eliminate the 
opponent.  

Good governance, democracy, sustainability and sustainable development must be 
sustainable democracy to occur there must be decentralized, with the dominance of 
local. By creating a citizen consciousness and behavior in a democracy, there is confidence 
in the democratic institutions of the country powerful. There are high social capital, 
political participation, political culture is highly cooperative leaders as representatives of 
the citizens from the election of the people, and is administered by the public truly.  
  

Keywords : Management, A local government organization, good governance  
 

๑. บทนํา 

บทความเรื่องการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักธรรมภิบาลนี้ เพื่อใหประโยชนแก
การศึกษา ในรายวิชา การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นไทย ซึ่งเปนรายวิชาหนึ่งของหลักสูตร รัฐ
ประศาสนศาสตร เปนสิ่งจําเปนตองรูและเขาใจการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยในในอดีตจนถึง
ปจจุบันเสียกอน วา มีวิวัฒนาการมาจากการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินครั้งใหญในสมัยรัชกาลที่  ๕ ที่
ไดทรงวางรากฐานการบริหารราชการแผนดินใหมทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยในสวนกลางไดมีการ
จัดโครงสรางการบริหารตามหนาที่                        ( function )  ในรูปกระทรวงแทนการจัดตามพื้นที่
ดังที่เปนมาแตโบราณ  ในสวนภูมิภาคไดปรับปรุงกลไกการบริหารราชการภูมิภาคใหมใหสามารถกระชับ
อํานาจการปกครองสูศูนยกลางและแผขยายพระราชอํานาจของสวนกลางครอบคลุมหัวเมืองและประเทศ
ราชไดอยางจริงจังโดยนําเอาระบบ  “เทศาภิบาล”  มาใชอันเปนรากฐานสําคัญของการบริหารราชการสวน
ภูมิภาคในทุกวันนี้  มีการแตงตั้งคนจากสวนกลางไปดํารงตําแหนงยังหัวเมืองตาง ๆ  และจัดโครงสรางการ
บริหารในรูป  “มณฑล”  นอกจากนี้ยังทรงไดริเริ่มใหคนในทองถิ่นไดรวมในการบริหารงานทองถิ่นในรูป  
“สุขาภิบาล”  ขึ้นในเขตราชธานี  (กรุงเทพฯ)  กอนที่จะขยายไปยังหัวเมือง  ทั้งไดทรงจัดการ  “การ
ปกครองทองที”่  ใหมในระดับตําบลและหมูบาน 



๑๐๓๓ 
 
 การปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินในสมัยรัชกาลที่  ๕ จึงเปนไปอยางทั่วดาน  ทั้งในแงโครงสราง  
ระบบการบริหารงานในกิจการตาง ๆ  ของรัฐ  นับเปนการเปลี่ยนแปลงโครงสราง  อํานาจ  หนาที่และ
ความสัมพันธทางอํานาจการบริหารราชการแผนดินครั้งใหญ  และอาจกลาวไดวาเปนครั้งแรกและครั้งเดียว  
นับแตรัชกาลที่  ๕  จนถึงปจจุบัน  ทั้งนี้การปฏิรูปที่เกิดขึ้นก็เพ่ือการรักษาเอกราชและความมั่นคง๑  
 กลาวโดยสรุปการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินในสมัยรัชกาลที่  ๕ นับเปนการวางรากฐาน
สําคัญของการจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินในระยะตอมา โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหาราชการ
สวนกลาง  และสวนภูมิภาคที่เนนการรวมอํานาจสูศูนยกลาง 
ทําไมตองมีการกระจายอํานาจสูทองถิ่น 

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๖ ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม 
พ.ศ.๒๔๗๖ วางกรอบกติกาทางการเมืองการปกครอง ในปถัดมาจึงไดมีพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบ
ราชการบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๖ วางโครงสรางการบริหาราชการแผนดิน
หลังจากที่มีการเปลี่ยนระบบการปกครองใหม โดยเหตุผลสําคัญของการตรากฎหมายฉบับนี้คือ เพื่อตองการ
จัดรูปแบบงานใหเขาลักษณะการปกครองอยางรัฐธรรมนูญ และเพื่อจะใหการบริหารราชการแผนดินรวบรัด
และเร็วยิ่งขึ้น สาระสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี๒้  
 ๑. มีการจัดระเบียบการบริหารราชการออกเปน  ๓ สวน  ไดแกราชการบริหารสวนกลาง  ราชการ
บริหารสวนภูมิภาค  และราชการบริหารสวนทองถิ่น  ซึ่งรัฐบาลโดยหลวงประดิษฐมนูธรรม  ไดช้ีแจงตอสภา
ผูแทนราษฎรในการพิจารณารางกฎหมายฉบับนี้วา  สวนกลาง  คือ  คณะรัฐมนตรี  เชน  กระทรวง  ทบวง  
กรม  สวนภูมิภาค  หมายถึง  การสงขาราชการไปประจํา  และสวนทองถิ่น  หมายถึง  เทศบาล 
 ๒. มีการกําหนดฐานะของกระทรวงใหเปนทบวงการเมือง  ซึ่งในบรรพหนึ่งแหงกฎหมายแพงและ
พาณิชย  อันเปนกฎหมายที่มีมากอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ. ๒๔๗๕  ระบุวา  ทบวงการเมือง
เปนนิติบุคคล  อันมีนัยวาหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคลนี้มีฐานะทางกฎหมายที่จะเปนคูสัญญาในทาง
กฎหมายได  และมาตรา  ๑๑๒  แหงกฎหมายวาดวยระเบียบราชการบริหารฉบับนี้ยังระบุวา  กรมซึ่งขึ้นตรง
ตอกระทรวงใหมีฐานะเปนนิติบุคคลดวยเชนกัน  (สําหรับจังหวัดเพิ่งจะมีฐานะเปนนิติบุคคลในป  พ .ศ. 
๒๔๙๕) 
 ๓. มีการปรับโอนอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการสวนภูมิภาคใหอยูกับคณะกรมการจังหวัด  
และคณะกรมการอําเภอ  แทนที่จะอยูกับผูวาราชการจังหวัด  (ขาหลวงประจําจังหวัด)  และนายอําเภอ
ดังเชนกอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
 ๔. ยกเลิกมณฑลคงเหลือแตจังหวัด  อําเภอที่เปนราชการสวนภูมิภาค 

                                                           

๑ ประธาน  สุวรรณมงคล  และคณะ.  ๒๕๓๗, การกําหนดอํานาจหนาที่และความสัมพันธระหวางสวนกลาง  
สวนภูมิภาค  และสวนทองถิ่น. รายงานการวิจัยเสนอตอสถาบันดํารงราชานุภาพ  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย,หนา 
๒๑-๒๒. 

๒ ชูวงศ ฉายะบุตร, การปกครองทองถิ่นไทย , กรุงเทพมหานคร: พิมพที่บริษัท พิฆเนศ พริ้นทติ้งเซ็นเตอร  จํากัด, 
๒๕๓๙, หนา ๖๖-๖๗. 
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 ๕. กําหนดราชการบริหารสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้นมา  ไดแก  รูปเทศบาล๓ 

๒. การบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินคืออะไร 
การบริหารราชการสวนทองถิ่น  ไดแก  การกระจายอํานาจสูทองถิ่นเพื่อใหประชาชนมีอํานาจใน

การตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการตาง ๆ  ที่เปนสาธารณะของทองถิ่นดวยตนเอง  ตามภารกิจหนาที่ที่ระบุให
ดําเนินการอยางชัดเจน  มีพื้นที่รับผิดชอบชัดเจน  มีผูบริหารที่ ไดรับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนหรือ
อาจจะไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น 
 การบริหารราชการสวนทองถิ่น คือ การใชหลักการกระจายอํานาจ  (Decentralization)  ใหกับ
ประชาชนโดยตรง 
 การกระจายอํานาจ เปนการใหแกทองถิ่น ในฐานะผูรับมอบอํานาจจะตองมีความรับผิดชอบตอการ
ดําเนินการและการตัดสินใจของตนเอง 

การจัดระเบียบราชการบริหารสวนทองถิ่นในปจจุบันมีอยู  ๒  ระบบ  คือ ระบบทั่วไปที่ใชแก
ทองถิ่นทั่วไป  ซึ่งในปจจุบันมีอยู ๓  รูปแบบ  คือ  เทศบาล  องคการ  บริหารสวนตําบล  และองคการ
บริหารสวนจังหวัด  ระบบพิ เศษที่ ใช เฉพาะทองถิ่นบางแห งซึ่ งในปจจุบันมีอยู  ๒  รูปแบบ  คือ 
กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา   

๓. รัฐกับการบริหารราชการขององคกรปกครองทองถิ่น 
 สําหรับความสัมพันธระหวางรัฐกับการบริหารราชการขององคกรปกครองทองถิ่นนั้น  ในที่นี้จะ
กลาวถึง  ๒  ประการ ไดแก ความสัมพันธในเชิงการจัดภารกิจระหวางรัฐกับการบริหารราชการขององคกร
ปกครองทองถิ่น  และความสัมพันธในเชิงการควบคุมกํากับดูแล 

ความสัมพันธในเชิงการจัดภารกิจระหวางภารกิจของรัฐ๔ ไดจําแนกภารกิจออกเปน ๓  ประเภท  
คือ ภารกิจทางปกครอง นั้นไดแก  การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศการปองกันประเทศ  การ
ตางประเทศ  การอํานวยความยุติธรรม  ฯลฯภารกิจประเภทนี้เปนภารกิจโดยแทของรัฐ  ซึ่งโดยทั่วไปรัฐจะ
เห็นผูดําเนินการเองภารกิจทางเศรษฐกิจ นั้นไดแก  การใหบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรม  และพาณิชยก
รรม  เชน  การขนสง  การเดินรถไฟ  การไปรษณียโทรเลข  การไฟฟา  การประปา ฯลฯ ภารกิจประเภทนี้ 
รัฐอาจเปนผูดําเนินการเองโดยผานสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรืออาจมอบใหเอกชนเปนผูดําเนินการแทน
ภายใตการกํากับดูแลของรัฐได ภารกิจทางสังคม  นั้นไดแก   การใหบริการสาธารณะทางสังคม  เชน  การ
ใหบริการการศึกษาการรักษาพยาบาล  การสาธารณสุข  การกีฬา  การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ฯลฯภารกิจ

                                                           

๓ ประธาน  สุวรรณมงคล  และคณะ.  ๒๕๓๗, การกําหนดอํานาจหนาที่และความสัมพันธระหวางสวนกลาง  
สวนภูมิภาค  และสวนทองถิ่น. รายงานการวิจัยเสนอตอสถาบันดํารงราชานุภาพ  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย,หนา 
๒๒-๒๓. 

๔ ชาญชัย  แสวงศักดิ์,  วิสัยทัศน  การเมือง  การปกครอง  และกฎหมาย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติ
ธรรม, ๒๕๓๙) หนา ๑-๒. 



๑๐๓๕ 
 
ประเภทนี้รัฐอาจเปนผูดําเนินการเอง  โดยผานสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  หรืออาจมอบใหเอกชนเปน
ผูดําเนินการแทนภายใตการกํากับดูแลของรัฐ 

ความสัมพันธในเชิงควบคุมกํากับดูแลความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกรปกครองทองถิ่นอยูที่การ
ควบคุมกํากับซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งของการกระจายอํานาจ  การกระจายอํานาจโดย
ปราศจากการควบคุมกํากับยอมทําใหรัฐเดี่ยวไมสามารถดํารงอยูไดการควบคุมกํากับนั้นแบงออกไดเปน  ๒  
ประเภทใหญ ๆ  คือ  การควบคุมกํากับโดยตรงและการควบคุมกํากับโดยออม 

๑. การควบคุมกํากับโดยตรง 
 การควบคุมกํากับตัวบุคคลหรือองคกรเปนการควบคุมทางสถานภาพทางกฎหมายของคณะบุคคล
หรือบุคคลคนเดียวที่อยูในรูปของคณะบุคคล  (เชน คณะเทศมนตรี สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี) อยางเชน
กรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวาผูบริหารทองถิ่นผูใดปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ หรือมีความ
ประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็นตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่งใหผูบริหารทองถิ่นอกจากตําแหนงได 

๒. การควบคุมกํากับโดยออม 
การควบคุมกํากับโดยออมแยกออกเปน  ๒ กรณีดวยกัน  คือการใหเงินอุดหนุนและการใชสัญญา

มาตรฐาน   การใหเงินอุดหนุนเปนมาตรการในการควบคุมกํากับโดยทางออมประการหนึ่ง  ทุกปรัฐจะ
จัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองทองถิ่น  การจัดทําสัญญาตาง ๆ  ขององคกรปกครองทองถิ่นนั้น  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นกําหนดวาจะตองทํา
ตามแบบที่อยูในสวนที่แนบทายระเบียบ  และการเปลี่ยนแปลงสัญญาจะกระทําไดก็ ตอเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากอัยการจังหวัด  
 สมคิด  เลิศไพฑูรย๕ ไดใหคําอธิบายไววาการควบคุมกํากับเปนเรื่องของนิติบุคคล  ๒ นิติบุคคล  ผู
มีอํานาจควบคุมกํากับไมไดมีอํานาจเหนือองคกรที่ถูกควบคุมกํากับดังเชนที่ผูบังคับบัญชามีเหนือ
ผูใตบังคับบัญชา  โดยหลักแลวผูมีอํานาจควบคุมกํากับไมมีอํานาจที่จะสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขหรือยกเลิกคําสั่ง
ของผูอยูภายใตการควบคุมกํากับ  เวนแตจะมีกฎหมาย(พระราชบัญญัต)ิ  บัญญัติไวโดยชัดแจง 
 เหตุผลที่มีการบัญญัติใหการควบคุมกํากับตางกับการบังคับบัญชาก็เพราะวาการกระจายอํานาจ
ใหแกสวนทองถิ่นนั้นตางกับการปกครองสวนภูมิภาคหรือสวนกลางมาก  หลักเกณฑที่สําคัญของการกระจาย
อํานาจก็คือการฝกใหประชาชนในทองถิ่นนั้นไดตัดสินใจดวยตนเอง  มีการปกครองดวยตนเอง  การใชระบบ
การบังคับบัญชาเหนือองคกรกระจายอํานาจจึงเทากับทําลายระบบการกระจายอํานาจไปในตัวนั่นเอง  
ดังนั้น  จึงตองจัดความสัมพันธใหมในระหวางสวนกลางและสวนทองถิ่น  กิจการใดที่กฎหมายบัญญัติใหเปน
งานของทองถิ่น  ทองถิ่นก็ยอมจะสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง  การควบคุมกํากับควรจะอยูในขอบเขตโดย
พิจารณาแตเพียงวาทองถิ่นทํากิจการในขอบอํานาจของตนหรือไม  ละเมิดกฎหมายหรือไม  กรณีเชนนี้มิได

                                                           

๕ สมคิด  เลิศไพฑูรย,  การควบคุมกํากับเหนือองคการปกครองทองถิ่นในประเทศไทย, วารสารกฎหมาย
ปกครอง ๒๕๓๔,  เลม ๑๐ ตอน  ๑. 

 



๑๐๓๖ 
 
หมายความวาสวนกลางจะไมสามารถควบคุมดุลพินิจของสวนทองถิ่นได  การควบคุมกํากับนอกจากจะ
สามารถควบคุมความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองของทองถิ่นแลวยังสามารถควบคุมดุลพินิจ
ของทองถิ่นไดดวย  แตการควบคุมดุลพินิจจะมีไดก็ตอเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจงเทานั้น 

นับแตนั้นมา การปกครองสวนทองถิ่นจึงครอบคลุมทั่วทั้งราชอาณาจักไทย กลาวคือ ทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทย จะอยูในความรับผิดชอบของ องคการปกครองทองถิ่น ไมรูปใดก็รูปหนึ่ง ซึ่งตอมา ไดมีการ
ประกาศใชกฎหมายการปกครองทองถิ่น รูปพิเศษ ไดแก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๒๑ ทั้งนี้
เนื่องจาก กรุงเทพมหานครเปนเมืองขนาดใหญ มีประชากรมากที่สุด สวนเมืองพัทยาเปนเมืองทองเที่ยว ที่มี
ลักษณะพิเศษ และใชรูปแบบการบริหาร โดยการจางผูบริหาร ซึ่งปรากฏวา ไมประสบผลสําเร็จมากนัก 
ปจจุบันจึงมีแนวโนมที่เปลี่ยนแปลง ใหเปนเทศบาลนคร ในป พ.ศ.๒๕๓๗ ก็ไดมีการปรับปรุงการบริหารสวน
ทองถิ่นในสวนพื้นที่ ขององคการบริหารสวนจังหวัด ใหมีการบริหารสวนตําบลขึ้น เปน องคการบริหารสวน
ตําบล (อบต.) ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  ปจจุบัน
กระทรวงมหาดไทย ไดประกาศจัดตั้งแลวทั่วประเทศ  ๖,๓๙๗ แหง ซึ่งนับวา เปนองคกรปกครองทองถิ่น
รูปแบบใหมที่ เล็ก และใกลชิดประชาชนในทองถิ่นมากที่สุด  อยางไรก็ตาม ขณะนี้ไดมีการปรับปรุง 
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ โดยกําหนดใหมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่
รับผิดชอบของ อบต. ดวย แตใหมีอํานาจมีหนาที่ดําเนินการในกิจการ ที่ อบต. ดําเนินการไมได หรือตอง
ประสานงานรวมกัน ระหวาง อบต. หลายแหง เปนตน  ดังนั้น ปจจุบันประเทศไทยจึงมีรูปแบบการปกครอง
ทองถิ่น ทั้งหมด ๕ รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร เทศบาลเมืองพัทยา เทศบาล  องคการปริหารสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบล  

เมื่อมีการกระจายอํานาจใหกับทองถิ่นโดยใหประชาชนเปนผูมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่น
ของตัวเองสิ่งที่จําเปนคือหลักของการบริหารจัดการที่ดี มีนักคิดและนักวิชาการหลานทานไดแสดงทัศนคติ
ตอการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นวาเปนการบริหารภาครัฐแนวใหม ซึ่งความเปนจริงแลวการบริหาร
ในระดับนี้ไมไดมีอะไรใหมแตที่ใหมคือผูบริหารที่จะเขามาบริหารจัดการทองถิ่นของตัวเอง ดังนั้น หลักการ
บริหารแนวใหมนี้จึงถูกนํามาใชใหควบคูกับคุณธรรมจริยธรรม  

หลักการบริหารรัฐแนวใหมที่กลาวแลวจะพบวาประชาชนเปนปจจัยสําคัญ เปนหัวใจของการบริหาร
รัฐแนวใหมนี้ เพราะประชาชนมีฐานะของการเปนพลเมือง และการเปนหุนสวนในการดําเนินกิจกรรมเปนสิ่ง
สําคัญ เมื่อเปนพลเมืองและหุนสวน การปรึกษาหารือ การเปดเผยขอมูล การมีสวนรวม การทํางานอยาง
โปรงใส การทํางานที่มีหลักการ การยึดหลักนิติธรรมจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จัดเปนคัมภีรสําคัญของการบริหารรัฐกิจแนวใหมที่ครอบคลุม
ประเด็นตางๆทั้งหมด โดยพิจารณาไดจากการมีเจตนารมณที่มุงสงเสริมสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของการเปน
มนุษย สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบอํานาจรัฐ การสรางความโปรงใสในการปฏิบัติ
หนาที่และสงเสริมการกระจายอํานาจเปนสําคัญ ทั้งนี้จึงกลาวไดวารัฐธรรมนูญฉบับนี้นอกจากมุงกอใหเกิด
การปฏิรูปทางการเมืองแลวยังมุงใหเกิดการปฏิรูปทางการบริหารราชการแผนดินโดยยึดหลักการบริหารแนว



๑๐๓๗ 
 
ใหมอีกดวย อนึ่งหลักการการบริหารแนวใหมที่กําลังเปนกระแสอยูในขณะนี้คือ การบริหารจัดการที่ดี หรือ
ธรรมาภิบาล (Good Governance)  

๔. ธรรมาภิบาล กับการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ธรรมาภิบาลจัดเปนแนวคิดสําคัญในการบริหารงานและการปกครองในปจจุบัน เพราะโลกปจจุบัน
ไดหันไปใหความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตนและธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี มากขึ้น แทนการ
สนใจเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมดังแตกอน เพราะกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมีความสําคัญกระทบถึงกัน 
การติดตอสื่อสาร การดําเนินกิจกรรมในที่หนึ่งมีผลกระทบตออีกที่หนึ่ง การพัฒนาเรื่อ งของการเมืองการ
ปกครองไดมุงใหประชาชนเปนศูนยกลางมากขึ้น หากจะใหประเทศมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน การมุง
ดําเนินธุรกิจ หรือปฏิบัติราชการตางๆโดยไมใหความสนใจถึงเรื่องของสังคม ประชาชน และสิ่งแวดลอมจึง
เปนไปไมไดอีกตอไป การมีการบริหารจัดการที่ดีจึงเขามาเปนเรื่องที่ทุกภาคสวนใหความสําคัญและเริ่มมีการ
นําไปปฏิบัติกันมากขึ้น 

ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี เปนประเด็นที่อยูในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะ
ขาราชการ และพนักงานบริษัทเอกชนเพราะธรรมาภิบาลเปนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตั้งมั่นอยูบนหลักการบริหารงานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได มีจิตสํานึกในการ
ทํางาน มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ไดกระทํา พรอมตอบคําถามหรือตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสียและพรอม
รับผิด มีศีลธรรม จริยธรรมในการทํางาน การคํานึงถึงการมีสวนรวมในการรับรู ตัดสินใจ ดําเนิ นการและ
ประเมินผล ตลอดจนรวมรับผลจากการตัดสินใจรวมนั้น สรางความเทาเทียมกันทางสังคมในการรับโอกาส
ตางๆที่ประชาชนพึงจะไดรับจากรัฐอีกดวย ธรรมาภิบาลเปนทั้งหลักการ กระบวนการและเปนเปาหมายไป
ในตัว การมีธรรมาภิบาลอาจนํามาสูการมีประชาธิปไตยที่สมบูรณไดในที่สุดและการมีประชาธิปไตยก็นํามาสู
การมีผลทางสังคมคือการมีการพัฒนาประเทศไปในทางที่สรางความสงบสุขอยางตอเนื่องและสถาพร 
ตลอดจนนํามาสูการแกปญหาความขัดแยงตางๆที่จะเกิดขึ้นไดโดยสันติวิธี 

๕. ธรรมาภิบาลมาจากไหน 

 ธรรมาภิบาลไมใชเรื่องใหมแตมีสอนอยูในหลักศาสนาอยูแลว แตมิไดเรียกอยางที่เรียกกันในปจจุบัน
น้ี  ตามหลักของพุทธศาสนาไดมีการสอนเรื่องธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีกันมาตั้งแตพุทธกาล
แลว เชน  พระเจาอโศกมหาราช เปนตน โดยหากเราพิจารณาคําสอนของศาสนาแลว จะเห็นวาเปน
หลักธรรมที่สอดคลองกับเรื่องของการบริหารรัฐแนวใหมและมีการนํามาใชในการบริหารงานอยางตอเนื่อง มี
คําสอนมากมายที่ระบุชัดเจนถึงหลักการธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี อาทิการเปนคนสมบูรณแบบ 
หรือ ideal person นั้นจะนําหมูชนและสังคมไปสูสันติสุขและสวัสดี โดยประกอบไปดวยคุณสมบัติ ๗ 
ประการ๖ ตามหลักสัปปุริสธรรม ซึ่งเปนธรรมของคนดี การรูหลักและรูจักเหตุ เปนการรูกฎเกณฑของสิ่ง

                                                           

๖ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ประยุตโต ),รัฐธรรมนูญชีวิติ ,กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม ,๒๕๔๑. 
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ทั้งหลาย รูหนาที่ของตนเอง อันจะทําใหปฏิบัติงานตรงตามหนาที่ มีความสํานึกรับผิดชอบ ความมุงหมาย
และรูจักผล เขาใจวัตถุประสงคของงานที่ทํา ทําใหทํางานแลวเกิดผลสัมฤทธิ์ กอใหเกิดประสิทธิผล รูตน รูจัก
ตนเอง วาโดยฐานะ เพศ กําลัง ความรู ความสามารถ เปนอยางไร และทําการตางๆใหสอดคลอง รูประมาณ 
รูจักพอดี รูกาล รูกาลเวลาที่เหมาะสม ระยะเวลาที่พึงใชในการประกอบกิจ หนาที่การงาน รูวาเวลาไหนควร
ทําอะไร อยางไร วางแผนการใชเวลา เปนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง รูชุมชน 
รูจักถิ่น ที่ชุมนุม ชุมชน การอันควรประพฤติในที่ชุมชน รูระเบียบวินัย ประเพณี วัฒนธรรม ทําใหประพฤติ
ตัวถูกหลักนิติธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของทองถิ่นนั้น รูบุคคล รูจักและเขาใจความแตกตางแหงบุคคล เปน
การทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางสันติสุขและเกิดสัมฤทธิผลของงานไดในที่สุด นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมอื่นๆที่
เกี่ยวของอีกมากมาย จึงอาจกลาวไดวา ธรรมาภิบาลสําหรับคนไทยแลวมิใชเรื่องใหมแตอยางไร เพียงแตมีได
นํามาปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
 ในชวงปพ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๕ แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการที่ดีไดเผยแพรสูสังคมไทย โดยองคกร
พัฒนาในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งนักวิชาการที่ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการที่ดีใน
การสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยไดหยิบยกปญหาที่เปนผลกระทบจากการมีระบบบริหารจัดการที่ไม
ดีและแนวทางสรางระบบที่ดีขึ้นมาเปนประเด็นในการสรางความเขาใจและระดมความเห็นจากประชาชนใน
ภาคสวนตางๆของสังคมเปนผลใหภาคประชาชน ภาคประชาสังคมเกิดการตื่นตัวในเรื่องดังกลาวอยาง
กวางขวาง องคกรตางประเทศที่ใหเงินกูและเงินชวยเหลือเชนธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ ไดนําหลักธรรมาภิบาลมาใช เพื่อใหประเทศกําลังพัฒนาเปนแนวปฏิบัติ เพื่อการนําเงินไปใชอยาง
โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีหลักการของการมีธรรมาภิบาลหลายหลักการแตกตางกัน
ออกไป แตก็มักมีหลักการพื้นฐานคลายกัน หลักการพื้นฐานที่สําคัญคือ หลักการมีสวนรวม หลักความ
โปรงใส สํานึกรับผิดชอบ และประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 

๖. ธรรมาภิบาลคืออะไร 
 คําวา ธรรมาภิบาล เกิดจากคําวา “ธรรม” บวกกับ “อภิบาล” (การรักษายิ่งธรรม) มาจากคํา
ภาษาอังกฤษวา good governance โดยคําวา governance (การอภิบาล) คือ วิธีการใชอํานาจเพื่อการ
บริหารทรัพยากรขององคกร good governance (ธรรม + อภิบาล = ธรรมาภิบาล) จึงเปนวิธีการที่ดีในการ
อํานาจ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรขององคกร อยางไรก็ดีคําวาgood governance นี้คณะกรรมการ
บัญญัติศัพทรัฐศาสตรของราชบัณฑิตยสถาน ไดบัญญัติวา “ วิธีการปกครองที่ดี” แตนักวิชาการบางทานใช
คําวา“ธรรมรัฐแหงชาติ (boonm,2002) ซึ่งไมตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษ เพราะ “ธรรมรัฐ “ 
แปลวา “รัฐที่มีธรรม  และทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดใชคําวา 
“การบริการกิจการและสังคมที่ดี” ขณะที่ทางคณะกรรมการพัฒนาระบบงานใชคําวา “การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี” ดังปรากฏในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ อยางไรก็ตามในที่นี้จะขอใชคําวา “ธรรมาภิบาล”เพราะมีการนํามาใชกันอยางแพรหลายกระชับและ
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เขาใจกันอยูมากแลว๗ แนวคิดของ “การปกครอง” “การบริหารจัดการ” หรือ governance ไมใชเรื่องใหม 
แตเปนสิ่งที่มีมาพรอมกับการมีอารยธรรมของมนุษย ดังนั้นเราอาจใหความหมายของ “การปกครอง” หรือ 
“การบริหารจัดการ” วา เปนกระบวนการของการตัดสินใจและกระบวนการที่มีการนําผลของการตัดสินใจไป
ปฏิบัติ คําวาการปกครองหรือการบริหารจัดการอาจถูกใชไปในหลายสถานะ เชน ในเรื่องของการปกครอง
หรือการบริหารงานเอกชน การปกครองหรือการบริหารงานในระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือระดับทองถิ่น 
 คนจํานวนมากที่ไมเขาใจเรื่องของธรรมาภิบาลแมกระทั่งคําจํากักความของธรรมาภิบาล ซึ่ง ไมใช
เรื่องแปลกแตอยางใด คําวา governance เปนเรื่องของ การอภิบาล เปนวิธีการใชอํานาจ ขณะที่ good 
governance เปนการรวมคําของ ธรรม และ อภิบาล เปน ธรรมาภิบาล เปนวิธีการที่ดีในการอํานาจ เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรขององคกร โดยหลักธรรมาภิบาลสามารถนําไปประยุกตใชไดในภาคตางๆ อาทิ 
ภาครัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม ปจเจกชน และองคกรระหวางประเทศ โดยมีเปาหมายของการใชหลักธรรมาภิ
บาลคือเพื่อการมีความเปนธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งวิธีการที่จะสรางให
เกิดมีธรรมาภิบาลขึ้นมาไดก็คือ การมีความโปรงใส มีความรับผิดชอบ ถูกตรวจสอบได และการมีสวนรวม
เปนสําคัญ แตอาจประกอบไปดวยหลักการอื่นๆอีกไดดวยแลวแตผูนําไปใช โดยสภาพแวดลอมของธรรมาภิ
บาลอาจประกอบไปดวยกฎหมาย ระเบียบตางๆ ประมวลจริยธรรม ประมวลการปฏิบัติที่เปนเลิศและ
วัฒนธรรม ซึ่งลวนเอื้อหรือไมเอื้อตอการบริหารจัดการที่ดี๘ 
 ธรรมาภิบาลจึงเปนเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม ที่มุงเนนหลักการ โดยมิใชหลักการที่เปน
รูปแบบทฤษฎีการบริหารงานแตเปนหลักการการทํางาน ซึ่งหากมีการนํามาใชเพื่อการบริหารงานแลว จะ
เกิดความเชื่อมั่นวาจะนํามาซึ่งผลลัพธที่ดีที่สุดคือความเปนธรรม  ความสุจริต, ความมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล๙ ประกอบไปดวยหลักการสําคัญหลายประการ แลวแตวัตถุประสงคขององคกรที่นํามาใช 
หลักการที่มีผูนําไปใชเสมอคือ การมีสวนรวมของประชาชน การมุงฉันทามติ การมีสํานึกรับผิดชอบ ความ
โปรงใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเทาเทียมกันและการคํานึงถึงคนทุกกลุมหรือพหุ
ภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม แตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดีนั้นไดระบุไว ๖ หลักการดังกลาวมาแลวและกลายเปนหลักการสําคัญที่มีการนํามาใชในประเทศไทย
อยางกวางขวางอยูในปจจุบันนี้ แตก็มีคําถามวาหลักการตางๆนี้หมายถึงอะไร แลวจะทราบไดอยางไรวามี
ธรรมาภิบาลแลวหรือยัง มีมากหรือนอย ตองปรับปรุงอะไรอีกบาง คําตอบที่อาจเปนไปไดก็คือการจัดทํา
ตัวชี้วัดเพื่อผูใชจะไดเขาใจและนําไปใชตรวจสอบตนเองและผูอื่นหรือหนวยงานอื่นได  หลักการตางๆที่
อธิบายการมีธรรมาภิบาลและการนําไปประยุกตใช ธรรมาภิบาลอาจประกอบไปดวยหลักการตางๆมากมาย
                                                           

 ๗ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. ธรรมาภิบาลในองคกรอิสระ, เอกสารประกอบการบรรยาย ๘  มิถุนายน 
๒๕๔๕, นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา , พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตโต) , ๒๕๔๑. ธรรมนูญชีวิต, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ บริษัท 
สหธรรมมิก จํากัด 

๘ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ธรรมาภิบาลในองคกรอิสระ, เอกสารประกอบการบรรยาย ๘  มิถุนายน ๒๕๔๕, 
นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา 

๙ ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี, นนทบุรี: 
สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๕. 
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แลวแตผูที่จะนําเรื่องของธรรมาภิบาลไปใช และจะใหความสําคัญกับเรื่องใดมากกวากัน และในบริบทของ
ประเทศ บริบทของหนวยงาน หลักการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด สําหรับประเทศไทยแลว เนื่องจากไดมี
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ใหความสําคัญกับหลักการสําคัญ ๖ 
หลักการดังกลาวแลวในที่นี้จึงขอนําเสนอรายละเอียดของการพัฒนาดัชนีวัดธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของ
หลักการทั้ง ๖ หลักการของสถาบันพระปกเกลาดังตอไปน้ี๑๐ 
 ๑. ดานหลักนิติธรรม (Rule of Laws)  
 หลักการสําคัญอันเปนสาระสําคัญของ “หลักนิติธรรม” ประกอบดวย ๗ หลักการคือ หลักการ
แบงแยกอํานาจ หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการและฝาย
ปกครอง ความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหา หลักความเปนอิสระของผูพิพากษา หลัก “ไมมีความผิด และ
ไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย” และ หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
 หลักการแบงแยกอํานาจเปนพื้นฐานที่สําคัญของหลักนิติธรรม เพราะหลักการแบงแยกอํานาจเปน
หลักที่แสดงใหเห็นถึงการอยูรวมกันของการแบงแยกอํานาจการตรวจสอบอํานาจ และการถวงดุลอํานาจ 
 หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ หลักนิติธรรมมีความเกี่ยวพันกันกับสิทธิในเสรีภาพของบุคคล 
และสิทธิในความเสมอภาค สิทธิทั้งสองประการดังกลาวขางตนถือวา เปนพื้นฐานของ “ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย” อันเปนหลักกาสําคัญตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
 หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง การใชกฎหมายของฝายตุลาการ 
หรือฝายปกครองที่เปนการจํากัดสิทธิของประชาชนมีผลมาจากกฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบ จากตัวแทน
ของประชาชน โดย ฝายตุลาการจะตองไมพิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใหแตกตางไปจากบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ฝายตุลาการมีความผูกพันที่จะตองใชกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ฝายตุลาการมีความผูกพันที่
จะตองใชดุลพินิจ โดยปราศจากขอบกพรอง 
หลักความชอบดวยกฎหมายในทางเนื้อหา เปนหลักที่เรียกรองใหฝายนิติบัญญัติหรือฝายปกครองที่ ออก
กฎหมายลําดับรอง กําหนดหลักเกณฑในทางกฎหมายใหเปนตาม หลักความแนนอนของกฎหมาย หลัก
หามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลัง และหลักความ พอสมควรแกเหตุ 
 หลักความอิสระของผูพิพากษา ผูพิพากษาสามารถทําภาระหนาที่ในทางตุลาการไดโดยปราศจาก
การแทรกแซงใดๆ โดยผูพิพากษามีความผูกพันเฉพาะตอกฎหมายและ ทําการ พิจารณาพิพากษาภายใตมโน
ธรรมของตนเทานั้น โดยวางอยูบนพื้นฐานของความอิสระจาก ๓ ประการ กลาวคือ ความอิสระจากคูความ 
ความอิสระจากรัฐ และความอิสระจากสังคม 
 หลัก “ไมมีความผิด และไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย” เมื่อไมมีขอบัญญัติทางกฎหมายใหเปนความผิด 
แลวจะเอาผิดกับบุคคลนั้นๆมิได 

                                                           

๑๐ ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี, นนทบุรี: 
สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๕. 
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 หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความวา รัฐธรรมนูญไดรับการยอมรับใหเปน
กฎหมายที่อยูในลําดับที่สูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐนั้น และหากกฎหมายที่ อยูในลําดับที่ต่ํากวาขัดหรือ
แยงกับรัฐธรรมนูญกฎหมายดังกลาวยอมไมมีผลบังคับ 

 ๒. หลักดานหลักคุณธรรม (Ethics) 
 ประกอบดวยหลักการสําคัญ ๓ ป  คือ ปลอดการทุจริต ปลอดจากการทําผิดวินัย และปลอดจาก
การทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ องคประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคที่
ปลอดจากคอรัปชั่น หรือมีคอรัปชั่นนอยลง หรือ corruption โดยรวมหมายถึง การทําใหเสียหาย การ
ทําลาย หรือการละเมิดจริยธรรม ธรรมปฏิบัติและกฎหมาย สําหรับพิษภัยของคอรัปชั่นไดสรางความเสียหาย
และความเดือดรอน และเปนพฤติกรรมที่สงผลในทางลบตอคุณธรรมของการบริหารจัดการอยางรายแรง  

 ๓. ดานความโปรงใส (Transparency) 
 หนวยงานมีความโปรงใสดานโครงสราง หนวยงานมีความโปรงใสดานการใหคุณ หนวยงานมีความ
โปรงใสดานการใหโทษ หนวยงานมีความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูลความโปรงใสดานโครงสราง 
ประกอบดวยพฤติการณตอไปนี้  มีการตรวจสอบภายในที่ เขมแข็ง เชน มีคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสอบสวน เปนตน โปรงใส เห็นระบบงานทั้งหมดไดอยางชัดเจน  ประชาชนเขามามีสวนรวม 
รับรูการทํางาน  มีเจาหนาที่มาดวยระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงมาอยูใหมมากขึ้น มีการตั้งกรรมการ
หรือหนวยงานตรวจสอบขึ้นมาใหม มีฝายบัญชีที่เขมแข็งความโปรงใสดานใหคุณ ประกอบดวยพฤติการณ
ตอไปนี้มีคาตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ มีคาตอบแทนเพิ่มสําหรับการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ มีคาตอบแทนพิเศษใหกับเจาหนาที่ที่ซื่อสัตย มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับคาใชจาย 
 ความโปรงใสดานการใหโทษ  มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ มีวิธีการพิจารณาลงโทษผูทํา
ผิดอยางยุติธรรม มีการลงโทษจริงจังหนักเบาตามเหตุแหงการกระทําผิด มีระบบการฟองรองผูกระทําผิดที่มี
ประสิทธิภาพหัวหนางานลงโทษผูทุจริตอยางจริงจัง มีการปรามผูสอทุจริตใหเลิกความพยายามทุจริต มี
กระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว 
 ความโปรงใสดานการเปดเผย ประกอบดวยพฤติการณตอไปนี้ประชาชนไดเขามารับรู การทํางาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบประชาชนและสื่อมวลชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดหา การใหสัมปทานการออก
กฎระเบียบ และขอบังคับตางๆประชาชน สื่อมวลชน และองคกรพัฒนาเอกชน ไดมีโอกาสควบคุมฝาย
บริหารโดยวิธีการตางๆ มากขึ้นมีการใชกลุมวิชาชีพภายนอก เขามารวมตรวจสอบ 

 ๔. หลักการมีสวนรวม (Participation) 
 การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดง
ทัศนะ และเขารวมในกิจกรรมตางๆ ที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน รวมทั้งมีการนําความคิดเห็น
ดังกลาวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ การมีสวนรวมของประชาชนเปน
กระบวนการสื่อสารในระบบเปด กลาวคือ เปนการสื่อสารสองทาง ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ 
ซึ่งประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย และเปนการเสริมสรางความสามัคคี
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ในสังคม การใหขอมูล เปนระดับต่ําสุดและเปนวิธีการที่งายที่สุดของการติดตอสื่อสารระหวางผูวางแผน
โครงการกับประชาชน เพื่อใหขอมูลแกประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูวางแผนโครงการ และยังเปด
โอกาสใหแสดงความคิดเห็นหรือเขามาเกี่ยวของใดๆ เชน การแถลงขาว การแจกขาว การแสดงนิทรรศการ 
และการทําหนังสือพิมพใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ  หลักการมีสวนรวมประกอบไปดวยหลักการสําคัญ 
๔ หลักการคือ 
 ระดับการใหขอมูล เปนระดับต่ําสุดและเปนวิธีการที่งายที่สุดของการติดตอสื่อสารระหวางผูวางแผน
โครงการกับประชาชน เพื่อใหขอมูลแกประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูวางแผนโครงการ และยังเปด
โอกาสใหแสดงความคิดเห็นหรือเขามาเกี่ยวของใดๆ เชน การแถลงขาว การแจกขาว การแสดงนิทรรศการ 
และการทําหนังสือพิมพใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ 
 ระดับการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน เปนระดับขั้นที่สูงกวาระดับแรก  กลาวคือ ผูวางแผน
โครงการเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไดขอมูลมากขึ้นและประเด็นในการประเมินขอดี
ขอเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เชน การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการตางๆ และการ
บรรยายใหประชาชนฟงเกี่ยวกับโครงการตางๆ แลวขอความคิดเห็นจากผูฟง รวมไปถึงการรวมปรึกษาหารือ 
เปนตน 
 ระดับการวางแผนรวมกัน และการตัดสินใจ เปนระดับขั้นที่สูงกวาการปรึกษาหารือ กลาวคือ เปน
เรื่องการมีสวนรวมที่มีขอบเขตกวางมากขึ้น มีความรับผิดชอบรวมกันในการตัดสินใจ และวางแผนเตรียม
โครงการ และเตรียมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ระดับนี้มักใชในกรณีที่เปนเรื่องซับซอนและมี
ขอโตแย งมาก เชน  การใชกลุมที่ ปรึกษาซึ่ งเปนผูทรงคุณ วุฒิ ในสาขาตางๆ ที่ เกี่ ยวของ การใช
อนุญาโตตุลาการเพื่อปญหาขอขัดแยง และการเจรจาเพ่ือหาทางประนีประนอมกัน เปนตน 

ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมีสวนรวม สรางความเขาใจใหกับสาธารณชน เปนระดับขั้นที่สูงสุด
ของการมีสวนรวม คือเปนระดับที่ผูรับผิดชอบโครงการไดตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนที่จะไดรับ
จากการมีสวนรวมของประชาชนและไดมีการพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการมีสวนรวมของ
ประชาชนใหมากขึ้นจนอยูในระดับที่สามารถมีสวนรวมไดอยางเต็มที่ และเกิดประโยชนสูงสุด 

 ๕. หลักสํานึกรับผิดชอบ (Accountability) 
 มีความหมายกวางกวาความสามารถในการตอบคําถามหรืออธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมไดเทานั้น ยัง
รวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งการ
ตอบสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ เปนเรื่องของความพรอมที่จะรับผิดชอบ ความพรอมที่จะถูก
ตรวจสอบได โดยในแงมุมของการปฏิบัติถือวา สํานึกรับผิดชอบเปนคุณสมบัติหรือทักษะที่บุคคลพึง
แสดงออกเพื่อเปนเครื่องชี้วาไดยอมรับในภาระกิจที่ไดรับมอบหมายและนําไปปฏิบัติดวยความรับผิดชอบ 
ประกอบดวยหลักการยอยดังนี้ 
 การมีเปาหมายชัดเจนเปนสิ่งสําคัญสิ่งแรกของระบบสํานึกรับผิดชอบกลาวคือ  องคการจะตองทํา
การกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคของการปฏิบัติการสรางวัฒนธรรมใหมใหชัดเจนวาตองการบรรลุอะไร
และเมื่อไรที่ตองการเห็นผลลัพธน้ัน 
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 จากเปาหมายที่ไดกําหนดเอาไว ตองประกาศใหทุกคนไดรับรูและเกิดความเขาใจ ถึง สิ่ ง ที่
ตองการบรรลุ และเงื่อนไขเวลาที่ตองการใหเห็นผลงาน เปดโอกาสใหทุกคนไดเปนเจาของ โครงการสราง
วัฒนธรรมนี้รวมกัน เพื่อใหเกิดการประสานกําลังคนรวมใจกันทํางาน เพื่อผลิตภาพโดยรวมขององคการ 
 ความสําเร็จของการสรางวัฒนธรรมสํานึกรับผิดชอบ อยูที่ความสามารถของหนวยงานในการสื่อสาร
สรางความเขาใจใหเกิดขึ้นในองคการ ผูบริหารใหความสนับสนุนแนะนําทําการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ
และมีการประสานงานรวมมือกันทํางานระหวาง หนวยงานตางๆในองคการ 
 ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงนับวาเปนเรื่องปกติ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมักจะมีการ ตอตาน
การเปลี่ยนแปลงเสมอ หนวยงานตองมีมาตรการในการจัดการกับพฤติกรรมการ ตอตานการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวเพื่อใหทุกคนเกิดการยอมรับแนวความคิดและเทคโนโลยีใหมๆสวนประกอบสําคัญขององคการที่มี
ลักษณะวัฒนธรรมสํานึกรับผิดชอบ ตองมีการวางแผนฟนฟู ที่สามารถสื่อสารใหทุกคนในองคการไดทราบ
และเขาใจถึงแผน และนโยบายของ องคการ และที่สําคัญคือ ตองมีการกระจายขอมูลขาวสารที่ถูกตอง
สมบูรณ อยางเปดเผยองคการจําเปนตองมีการติดตามและประเมินผลการทํางานเปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอ 
เพื่อตรวจสอบดูวาผลงานนั้นเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพงานที่กําหนดไวหรือไม ผลงานที่พบวายังไมเปนไป
ตามมาตรฐานที่กําหนดตองมีการดําเนินการแกไขในทันที ขณะที่ผลงานที่ไดมาตรฐานตองไดรับการยอมรับ
ยกยองในองคการ 

 ๖. หลักความคุมคา (Value) 
 หลักการนี้คํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกสวนรวมในการบริหารการจัดการและการใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัด สิ่งเหลานี้เปนผลในการปฏิบัติอันเกิดจากการใชหลักธรรมาภิบาลนั่นเอง เมื่อมีหลักการที่เปน
แนวทางในการสรางธรรมาภิบาลแลว หนวยงานที่ตองการใชหลักการบริหารแนวใหมที่มุงสรางธรรมาภิบาล
สามารถประยุกตใชไดและวัดระดับการมีธรรมาภิบาลของหนวยงานตนได โดยการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งจาก
ผูใหบริการและผูรับบริการ ตลอดจนรวบรวมขอมูลที่มีอยูแลวในหนวยงาน ภาพขางลางนี้เปนตัวอยางของ
การนําหลักการขางตนไปสรางตัวชี้วัดและนําไปทดสอบจริงในหนวยงาน และสามารถแสดงผลใหเขาใจได
งาย ทําใหผูบริหารสามารถนําไปปรับปรุงแกไขการทํางานของหนวยงานใหมี ธรรมาภิบาลมากขึ้นได 

๗. การสรางความสําเร็จของหลักธรรมาภิบาลใหยั่งยืน 

 เพื่อใหการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดนําหลักธรรมาภิบาลในองคกรจนเกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในแตละทองถิ่น มาใชใหกวางขวางและยั่งยืนจําเปนตองมีปจจัยสําคัญหลายๆ
ปจจัย เชน ผูบริหารที่ดี ความรูความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อันเปนนามธรรม ที่
นอกเหนือจากความตระหนักของบุคลากรในหนวยงานและผูบริหารแลว คือ ความตอเนื่องหรือความยั่งยืน
ของการเปนประชาธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ (sustainability of democracy and national 
security) เพราะประชาธิปไตยคอนขางเปนพลวัต เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และยังมีการอภิปรายกันถึงความหมายที่แทจริงอยูอยางกวางขวาง  
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แตมิติที่สําคัญของประชาธิปไตยก็คือการแขงขัน การมีสวนรวม และเสรีภาพในทางการเมือง การ
เปนประชาธิปไตยและความยั่งยืนของประชาธิปไตยจึงเปนสิ่งที่จะชวงทําใหการบริหารจัดการที่ดี หรือธรร
มาภิบาลคงอยูได เนื่องจากตราบใดที่ไมเปนเผด็จการ หรือถึงแมเราจะเปนเผด็จการเราก็สามารถนําหลักการ
บริหารที่ดีมาใชได โดยสังเกตจากสถานการณปจจุบันที่ทางรัฐบาลพยามแกไขในการปราบทุจริต ประชาชน
ยอมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย มีการตรวจสอบการดําเนินการของรัฐ ทํา
ใหเกิดความโปรงใส ผูบริหารและเจาหนาที่ของรัฐและเอกชนตลอดหนวยงานตางๆมีสํานึกรับผิดชอบ 
ประชาธิปไตยจึงมีขอดี คือเปนวิธีสงเสริมการมีสวนรวมของบุคคลกลุมตางๆ เพื่อหาแนวทางแกไขความ
ขัดแยงแทนการใชควรรุนแรง กระบวนการเปนประชาธิปไตยนํามาสูการสงเสริมสันติวิธีในชาติ และระหวาง
ชาติได ๑๑ ประชาธิปไตยเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิผล มีการลงคะแนนเสียงโดยเทา
เทียมกัน มีการสรางความเขาใจรวมกัน มีการควบคุมทางนโยบาย ประชาธิปไตยนํามาสูการหลีกเลี่ยงทรราช 
การมีสิทธิเสรีภาพ มีการแสดงความคิดของตนเอง มีความอิสระทางความคิด มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ปกปองความสนใจสวนบุคคล มีความเทาเทียมกันทางการเมืองและประชาธิปไตยแนวใหมนํามาสูการ
แสวงหาเสรีภาพและความเจริญและที่สําคัญกระบวนการประชาธิปไตยนํามาสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เปนการสรางการเจริญเติบโตในดานการสรางความรับผิดชอบและสรางปญญา ขณะเดียวกันก็นํามาซึ่ง
แนวทางที่สําคัญที่สุดสําหรับประชาชนในการปกปองและนําเสนอความสนใจของพวกเขา การใชหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาเปนกระบวนการสรางประชาธิปไตยเพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดาน
กฎหมายคุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร ตลอดจนการมีความเปนธรรมมากขึ้นจัดเปนเรื่องยาก แตก็เปนที่
เขาใจกันวา การเมืองแบบประชาธิปไตยทําใหเกิดนิติธรรม เปนสงเสริมเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพ
ของประชาชน เกิดการเลือกต้ังไดผูจะทําหนาที่ในกระบวนการนิติบัญญัติไดอยางเสรีและเปนธรรม 
 

๘. ความสรุป 

 สรุปวา ประชาธิปไตยเปนปจจัยสําคัญที่สุดประการหนึ่งของการมีธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลเปน
ปจจัยทําใหเกิดการบริหารที่ดี  อันที่จริงแลวธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยเปนสิ่งที่เกื้อหนุนกันอยู ประเทศ
ใดที่มิไดเปนประชาธิปไตย การมีธรรมาภิบาลคงเกิดขึ้นไดยากยิ่ง เพราะไมมีปจจัยสําคัญของการเปนธรร
มาภิบาล หรือไมสามารถที่จะเกิดขึ้นหรือทําใหเกิดขึ้นได เชน นิติธรรม นิติรัฐ ผูมีอํานาจจะใชกฎหมายเพื่อ
ประโยชนของตนเองและพวกพองมากกวาเพื่อประชาชนโดยรวม ทั้งนี้เพื่อใหคงความมีอํานาจของตนและ
พวกตอไป กฎหมาย กฎระเบียบตางๆจึงเปนไปเพ่ือกําจัดฝายตรงขามเสียมากกวา  
 ธรรมาภิบาลจะยั่งยืนตองมีประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและความยั่งยืนของประชาธิปไตยจะเกิดไดตองมี
การกระจายอํานาจการปกครองใหกับทองถิ่น โดยสรางใหประชาชนมีจิตสํานึกและพฤติกรรมในการเปน
ประชาธิปไตยมีความเชื่อมั่นสถาบันประชาธิปไตยมีประสิทธภิาพทางการเมืองของประเทศ มีทุนทางสังคมสูง

                                                           

๑๑Boutros-Ghali, Boutros,  “An Agenda for Democratization,”in Global Democracy, Barry 
Holden (ed), New York : Routledage, 2000, P 106 
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บทคัดยอ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในอนาคต ซึ่งนอกจากมุงสรรหาคนดี มีความรู ความสามารถเขามาทํางาน  แลวยังตองดําเนินการ
ฝกอบรมพนักงานเหลานี้ ใหมีความรู ความสามารถทันสมัยตอสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยาง
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 เมื่อมนุษยมีความจําเปน และเปนทรัพยยากรที่มีความสําคัญอยางยิ่งในองคกรตางๆ  รวมทั้งเปน
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ความสามารถ  สติปญญา และสามารถพัฒนาศักยภาพไดอยางไมมีขอจํากัด และยังไมมีเครื่องมือ หรือ
เทคโนโลยีใดที่สามารถทดแทนมนุษยไดอยางแทจริง ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยที่มีคายิ่งของสังคมและ
ประเทศชาติ องคกรใดที่ไดมีทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพสูง และสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนในทาง
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ถาหากองคกรใดขาดทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา หรือไมสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนตอองคกรได องคกร
นั้นพัฒนาไปไดยาก ความเจริญ หรือความลาหลังขององคกรจึงขึ้นอยูกับปจจัยทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ 
เพราะทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยหลักที่กอใหเกิดการพัฒนา จึงทําใหองคกรตางๆมุงหวังที่จะมีทรัพยากร
มนุษยที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ดี และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 
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ประสิทธิภาพในสภาพแวดลอมในการทํางาน เพราะปจจัยเกี่ยวเนื่องตางๆเหลานี้  เปนสวนดึงเอา
ความสามารถของทรัพยากรมนุษยออกมาใชอยางเต็มประสิทธิภาพทําใหเกิดความภักดี และคิดจะพัฒนา
องคกรใหมีความเจริญกาวหนาตอไป  
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Abstract 

This article is intended to find ways to develop human resources to keep pace with 
the changes of the world in the future. In addition, there are good varieties of people, 
knowledge, ability to work, and then also have to continue these training knowledge. The 
capabilities of modern social conditions have changed rapidly.  

Acquiring knowledge via the Internet or via e – mail, including the various 
technological advances in the Office are using robots and machinery replacement workers.When 
humans are needed, and the resources are extremely important in the Organization, including 
organizational management as a key factor to the success of the Organization as well, because 
human intelligence and knowledge can develop with no restrictions and no tools or 
technologies which can substitute a real human being. Human resources is a valuable factor of 
the society and the nation.Organizations which have high potential and human resources can 
bring benefits in a constructive way, then the organization then move ahead with confidence 
and economic stability. The political and social organization, but if the lack of human resources 
that are valuable or not, can bring benefits to the organization. The organization developed a 
rare growth or of an organization, therefore, depends on human resources is important because 
human resources are the main factors that contributes to development, The other factor that 
contributes to the development of strong economic elements. Politics, society, human 
resources, from both ends. Many organizations aim to have efficient and effective human 
resources management human resources and good cause the maximum benefit to the 
organization. 

The refore, the That is a good human being and serviceman estate potential. The 
Organization must make the internal environment, good quality. There is an appropriate 
environment. There are human resource development, in a good way. Have the efficiency in 
work environments, because these are consequential factors section of human resources ability 
draws out full performance. And cause loyalty and will develop further development. Make the 
organization successful, enterprise resources, it will be the advancement and success of 
operations within the Organization, as well as to promote the optimum working conditions. 

 

Key words: Development, Human Resource Management, Globalization 
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๑. บทนํา 

องคการทุกองคการมุงหวังที่จะใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  ซึ่งมุงหวังใช
ทรัพยากรทางการบริหาร คน เงิน วัสดุอุปกรณ และวิธีการบริหาร ใหเกิดประโยชนสูงสุด  ดังนั้นผูเขียนได
เสนอแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม และ
สิ่งแวดลอม ซึ่งองคการจะตองไดรับผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง และเพื่อเตรียมการปรับปรุงพัฒนาคน 
หรือทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้น การสรางจิตสํานึกใหผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับงานไดเปลี่ยนแปลงความตองการวาคน
เปนเพียงผูใชแรงงานเทานั้น ใหกลับกลายมาเปนการสรางพัฒนาคนที่มีในองคกรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหารใชศิลปะและกลยุทธดําเนินการสรร
หา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมใหปฏิบัติงานในองคการ พรอมทั้งสนใจการพัฒนา
ดํารงรักษาใหสมาชิกปฏิบัติงานในองคการ เพิ่มพูนความรู ความสามารถ มีสุขภาพการ และสุขภาพจิตที่ดีใน
การทํางาน และยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ทําใหสมาชิกในองคการที่ตองพนจากการทํางานดวยเหตุ
ทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอื่นใดในงานใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข๑ 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหาร ผูที่มีหนาที่ เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคลากรขององคการ รวมกันใชความรู ทักษะ  และประสบการณในการสรรหา  การ
คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหเขาปฏิบัติงานในองคการ พรอมทั้งดํารงรักษา  และ
พัฒนาใหบุคลากรมีศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่เหมาะสม 
ตลอดจนเสริมสรางหลักประกันใหแกสมาชิกที่ตองพนจากองคการใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขใน
อนาคต๒ ปจจุบันการบริหารจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษยมีสําคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตอองคกรตางๆ 
ทั้งในภาคธุรกิจเอกชน หรือแมกระทั่งในหนวยงานภาคราชการเอง เพราะไมวาองคกรจะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงไปในทางใด ยอมตองเกี่ยวของกับตัวบุคคลทั้งสิ้น จึงอาจกลาวไดวา ตัวชี้วัดความสําเร็จอยาง
ยั่งยืนขององคกรนั้นอยูที่ "คุณภาพของคน" ในองคกรนั้นๆกอนที่องคกรตางๆ จะเริ่มเห็นความสําคัญของการ
จัดการทรัพยากรมนุษยนั้น บุคคลเคยถูกมองเห็นวาเปนเพียงแคปจจัยการผลิต หรือใหความสําคัญเปนแค
แรงงานหรือกําลังคน แตในปจจุบัน บุคคลไดรับการนิยามใหมพัฒนาความสําคัญเปน "ทรัพยากรมนุษย" 
สวนแผนกหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบุคคลในองคกรก็กําลังเปลี่ยนบทบาทจาก "งานบริหารบุคคลและ
ธุรการ" ไปเปน "การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ" ซึ่งเปลี่ยนจากการจัดการเฉพาะหนา ไปเปนการใช
กลยุทธเขารุกอยางเต็มตัวและตอเนื่องไปในระยะยาว 

                                                            

๑พะยอม  วงศสารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพฯ: สุภา, ๒๕๔๒), หนา ๕. 
๒ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, การจัดการทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพฯ : ซีเอ็นยูเคชั่น, ๒๕๔๖),               หนา 

๑๕. 



๑๐๕๐ 

 

ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ แพรหลายอยางมากใน สาขาการจัดการทรัพยากร
มนุษยภาคปฏิบัติ (HR Practice) อยางไรก็ตามเรื่องราวตางๆ เหลานี้ยอมมีฐานความคิดทางวิชาการ
เกื้อหนุนอยูเบื้องหลัง การจะเขาใจเรื่องเหลานี้อยางถองแท จึงจําเปนตองเขาใจหลักทางความคิดดวย จาก
การทบทวนเอกสารทางวิชาที่เกี่ยวของ กับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในเบื้องตน พบวามีการพัฒนา
ตัวแบบ เกี่ ยวกับ เรื่องนี้ จากนักคิดนักวิจัยใน 2 กลุมประเทศสําคัญ  คือ กลุมนักคิดในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และกลุมนักคิดในสหราชอาณาจักร โดยสามารถจําแนกกลุมทางความคิดไดดังนี้ 

จากความหมาย สรุปไดวาการบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหารใชศิลปะ
และกลยุทธดําเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ เหมาะสมใหปฏิบัติงานในองคการ 
พรอมทั้งสนใจการพัฒนาดํารงรักษาใหสมาชิกปฏิบัติงานในองคการ นโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับบุคคล
ในการทํางานขององคกร ตั้งแตการหาคนที่มีคุณสมบัติที่ เหมาะสมใหปฏิบัติงานในองคการ การพัฒนา
บํารุงรักษาใหเพิ่มพูนความรู ความสามารถ มีสุขภาพการ และสุขภาพจิตที่ดีในการทํางาน  และยังรวมไปถึง
การทําใหพนักงานสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขหลังออกจากองคการพรอมทั้งดํารงรักษา  
และพัฒนาใหบุคลากรมีศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่เหมาะสม 
แตเดิมนิยมเรียกการบริหารคนในองคกรวา “การบริหารบุคคล”“การพนักงาน” หรือ  “การเจาหนาที่” แต
ในชวงสิบปที่ผานมา รูปแบบของการธุรกิจการผลิต การคา เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงใน
ดานสังคม การเมือง และเทคโนโลยี เปนตัวเรงใหรูปแบบ และวิธีคิดเรื่องการบริหารคนตองปรับเปลี่ยนไป
อยางมาก แนวความคิดดานการบริหารงานบุคคล ไดขยายตัวและพัฒนาขึ้นมาก จึงเห็นกันวา บุคคลใน
องคกร ไมไดเปนเพียงผูถูกผูบริหารใหปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายเทานั้น แตมีฐานะเหมือนเปน
ทรัพยากรขององคกรที่มีสวนริเริ่ม สงเสริม ใหองคกรมีการเจริญเติบโต จึงไดมีการนําคําวา “การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล” หรือ “การบริหารทรัพยากรมนุษย”  มาใชแทนการบริหารงานบุคคลที่มีมาแตเดิม  

การบริหารคนในยุคปจจุบัน ก็ยังถือวาเปนสิ่งจําเปน อันดับตนๆ ของการบริหารจัดการองคการ
ไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม ซึ่งระบบราชการไดมีมติ ครม.ใหมีการยกเลิกระบบซีที่ใชอยู
ปจจุบัน เปลี่ยนมาใชระบบแทงแทน ทําใหภาครัฐมีการปรับแผนยกระดับการบริหารบุคคลกันขนานใหญ 
อยางไรก็ตาม การบริหารดังกลาวจะประสบความสําเร็จและไดรับการยอมรับ คงจะตองมีการสื่อสารทํา
ความเขาใจ กับตัวบุคคลที่ไดรับผลกระทบ วาระบบดังกลาวมีผลดีตอกระบวนการทํางานในอนาคตอยางไร 
พรอมทั้งผูที่จะนําไปปฏิบัติตองมีความรูอยางแทจริงในการนําไปปฏิบัติใหเกิดผลดีตอองคการ จะทําใหการ
บริหารผลตอบแทนประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวได 
  

  
จะเห็นไดวา การบริหารทางภาครัฐมีการปรับตัว ในสวนของภาคเอกชนก็ไดมีวิวัฒนาการไปอีกระดับหนึ่ง ซึ่ง
เปนไปตามแนวโนมของโลกที่เปลี่ยนไปดวยเชนกัน ซึ่งผูเขียนจะขอยกประเด็น ความทาทายในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ในอนาคต วามีแนวคิดในการบริหารคนไปในลักษณะเชนไร เพื่อที่จะใหนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษยไดมีความตระหนักอยูตลอดเวลาวา แนวโนมของโลกมีแนวคิดในการบริหารคนที่
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เปลี่ยนแปลงไปอยางไร  ซึ่งถาเราไมมีการปรับเปลี่ยนใหทันยุคทันสมัย การบริหารจัดการก็จะไมราบรื่น ไม
สอดคลองกับพฤติกรรมมนุษยที่เปลี่ยนแปลงไปเชนกัน เพราะวิวัฒนาการของคนก็ไดรับอิทธิพลจากแนวคิด
ทางตะวันตกอยู เปนประจํา โดยเฉพาะยุคการจัดการความรูหรือโลกาภิวัตน  เปนการสื่อสารที่ ไร
พรมแดน  การบริหารภายในองคการจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับตัวใหเขากับสถานการณของโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

๒. การบริหารคุณภาพผานทรัพยากรมนุษย 

 คําวา คุณภาพ คือ เหตุผลที่สําคัญที่สุด ซึ่งสามารถชักจูงใหลูกคาซื้อผลิตภัณฑ หรือบริการ  
คุณภาพ เคยเปนความพยายาม และจะเปนตอไปในสวนขององคการที่มีเจตจํานงในความสามารถที่จะ
แขงขันได เพื่อการสรางคุณภาพสูผลิตภัณฑ องคการตองจัดระบบ “การควบคุมคุณภาพ” เปน  “การ
บริหารคุณภาพ” แรงงานตองเปนนักคิด เชน “การเรียนรูเพื่อเฝาสังเกตความสูญเปลาทุกแหง”  และ
พยายามปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ โดยโฟกัสไปยังการกําจํากัดความสูญเปลาในทุกรูปแบบ  เปาหมายก็เพื่อ
จัดตั้งกระบวนการที่ใหคนนํามันออกใชทุกวัน เทคนิคเกี่ยวของกับการระบุและการกําจัดกิจกรรมที่ไมเพิ่ม
มูลคาในองคการ และพยายามใหมีประโยชนมากขึ้น สิ่งดังกลาวเกี่ยวของกับทุกคน ทั้งผูบริหาร และ
พนักงานดวยจุดประสงคกวางๆ ดังนี้ 
   -  การปรับปรุง 
   -  เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกวา 
   -  ความตอเนื่อง 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย คือ การใชกลยุทธเชิงรุกที่มี
ความสัมพันธกันอยางตอเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุดในองคกร นั่นคือบุคคลที่
ทํางานทั้งกรณีที่ทํางานรวมกันและกรณีที่ทํางานคนเดียวเพื่อบรรลุเปาหมายในการประกอบธุรกิจใดๆ [1] กล
ยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษยนั้นจะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ จึงตองมีการ
พัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา ดวยเหตุนี้ในธุรกิจหลากหลายประเภทและขนาดจึงมีแผนกหรือหนวยงานที่
ทําหนาที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะ ซึ่งขนาดของแผนกหรือหนวยงานนั้น จะมากนอยก็ขึ้นอยู
กับขนาดของธุรกิจเองรวมถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษยดวยวาสําคัญยิ่งยวดมากนอยเพียงใด การ
จัดการทรัพยากรมนุษยถือเปนทั้งทฤษฎีในเชิงวิชาการและแบบปฏิบัติในธุรกิจที่ศึกษาวิธีการบริหารแรงงาน
ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ
 ขั้นตอนแรกก็คือ การทบทวนมาตรฐานการทํางานในปจจุบัน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานใน
ปจจุบันแลวประมาณการวา การปฏิบัตงิานยังสามารถปรับปรุงไดอยางไร และมากแคไหน 
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มาตรการที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งของคุณภาพ คือ ความไววางใจของลูกคา การมี          สวนรวม
อยางเขมแข็ง ของบุคลากร คือ พื้นฐานสําหรับการปรับปรุงอยางตอเนื่องในองคการ สิ่งดังกลาวหมายถึงมโน
ทัศนเกี่ยวกับทีม การบริหารทีม เปนเทคนิคทางทรัพยากรมนุษย และการบริหาร 
 การบริหารคุณภาพเปนแนวทางของการบริหารเพื่อความสําเร็จในการแขงขัน มันคือการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง และจะประสบความสําเร็จถาการสนับสนุนทางการบริหารในระดับสูงเกิดขึ้น การสืบ
ความหมาย และทีมงาน ระหวางผูบริหารกับคนงานมีความเปนเลิศ การนิเทศงานที่มีประสิทธิผล และการ
ติดตามผล ปญหาคุณภาพ มันเปนเทคนิคการบริหารลงไปขางลาง และทํางานในระดับคนงาน และฝาย
บริหารระดับต่ํา แตพึ่งพากัน สนับสนุน และทิศทางของฝายบริหารระดับสูงเปนอยางมาก เพื่อพัฒนา
วัฒนธรรมที่จําเปน ซึ่งทาทายคนงานใหมีความสรางสรรค  ในการคนหาวิธีแกปญหาสถานที่ทํางานโดยไม
มุงหวังเงิน  มันสงเสริมกรปรับปรุง 

หากปราศจากการระดมทรัพยากรมนุษยอยางเหมาะสม มันก็ไรประโยชนที่จะใหเครื่องมือคุณภาพที่เหมาะ
กับการทํางานของเขา ความทาทายไมไดอยูที่การนําเครื่องมือไปใช แตอยูที่วาคนในองคการใชเครื่องมือ
หรือไม ความพยายามเกี่ยวกับคุณภาพขององคการจะไรประโยชน นอกเสียจากวา พนักงานใชเครื่องมือ
ตางๆ ที่เขาไดรับฝกอบรมมา องคการที่นําระบบคุณภาพไปใชไมควรถูกครอบงําดวยกระบวนการปฏิบัติของ
เขา คุณภาพผลิตภัณฑ บัญชีรายการสั่งของคงเหลือ แตควรใชความพยายามเพื่อปรับกระบวนการบริหารที่
เปนอยูในองคการ การไหลของขอมูล การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบ อํานาจหนาที่ การทําหนาที่โดยยึดทีม
เปนหลัก การชดเชยโดยยึดการปฏิบัต ิ เปนหลัก 
 กระบวนการคุณภาพไมอาจประสบความสําเร็จไดเลยนอกเสียจากวาพนักงานมีสวนรวมใน
กระบวนการธุรกิจตางๆ  ขององคการ  แนวทางที่ดีที่สุดเพื่อประกันถึงพันธะสัญญาก็คือ  การมอบหมาย
อํานาจใหกับพนักงานเพื่อใหเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตอการทําหนาที่ประจําวันในองคการ 
 จากการศึกษาคําจํากัดความดังกลาวในเชิงวิเคราะห เราอาจสรุปไดวา คุณภาพ คือ  คุณลักษณะ
ทั้งหมดของผลิตภัณฑ  หรือบริการที่มีตอความสามารถของมัน  เพื่อตอบสนองตอความตองการที่ระบุไว 

๓. ประโยชนของคุณภาพ 

 คุณภาพมีประโยชนหลายอยาง  ดังนี ้
 ๑. คุณภาพชวงลดคาใชจาย และเพิ่มผลิตภาพ โดยการลดความสูญเสีย การทํางานซ้ํา  การสงคืน
ผลิตภัณฑ เนื่องจากคุณภาพไมด ีคาใชจายในการจัดสงใหม  ฯลฯ 
 ๒. คุณภาพชวยเพิ่มสวนการตลาด  โดยตอบสนองตอความพอใจของลูกคาผานการจัดสง
ผลิตภัณฑ และบริการที่มีคุณภาพ 
 ๓. คุณภาพชวยปรับปรุงชื่อเสียงขององคการ โดยใหผลิตภัณฑ และบริการที่มีคุณภาพ  สิ่ง
ดังกลาวจะชวยองคการใหมีความมั่นคงย่ิงขึ้น และผลที่ตามมาก็คือมีกําไรเพ่ิมขึ้น 
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 ๔. คุณภาพปรับปรุงขวัญของพนักงานโดยการใหความพอใจในงานที่ไดรับจากการทํางานที่
สมบูรณโดยปราศจากความผิดพลาด 
 ๕. คุณภาพชวยเพิ่มประโยชนสําหรับพนักงานโดยลดคาใชจาย และเพิ่มผลิตภาพ การเพิ่มสวน
การตลาดสําหรับองคการ การปรับปรุงช่ือเสียงขององคการ และการใหความพอใจในงาน 

๔. บทบาทของทรัพยากรมนุษยในการบริหารคุณภาพ 

 ระบบการบริหารคุณภาพทําใหจําตอง 
  ๑.  รวบรวมวิสัยทัศนขององคการที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของลูกคา เชน ความเขาใน 
และการชี้ความคาดหวงัของลูกคาใหชัดลงไป 
  ๒.  ใหคําจํากัดความทิศทางเชิงกลยุทธขององคการ 
  ๓.  ตั้งมาตรการเพื่อจุดประสงคเชิงกลยุทธขององคการ 
  ๔.  รวบรวมขอมูลอยางตอเนื่องในมาตรการที่ต้ังขึ้น  และวิเคราะห 
  ๕.  ระบุโอกาสเพ่ือการปรับปรุง 
  ๖.  จัดตั้งการควบคุมการบริหารในการประเมินเกี่ยวกับการปรับปรุงที่ทําไปอยางตอเนื่อง 
  ๗.  ความเปนเจาของ 
  ๘.  การมอบอํานาจ 
  การบริหารคุณภาพโดยพื้นฐานแลวก็คือ  กระบวนการบริหารมนุษย  เพราะไมมีระบบคุณภาพ
ใดจะมีประสิทธิผลได  โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงเบื้องตน  ในเจตคติของทรัพยากรมนุษย  และการ
บริหารมันเก่ียวของกับ 
   -  ความรู 
   -  ความสรางสรรค 
   -  ภาวะผูนํา 
   -  การเรียนรู 
   -  การจูงใจ 
   -  การบริหารตัวเอง 
   -  ทีมงาน 
   -  ความมั่นคงของงาน 
   -  การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
   -  ความพอใจในงาน 
 
  ทรัพยากรมนุษยมีบทบาทที่สําคัญในการบริหารคุณภาพในองคการ  และจะไดประโยชนใน
ระยะยาวดวยความสําเร็จของกระบวนการคุณภาพขององคการ 
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 บทบาทที่สําคัญบางอยาง  มีดังนี้ 
  ๑.  เพื่อกอใหเกิดคุณภาพทุกแหง 
   คุณภาพไมได  หมายถึง  คุณภาพของผลิตภัณฑ  หรือบริการเทานั้น  แตเปนมโนทัศน
กวางๆ  และรวมถึงการดูแลบาน  วินัย  ความสัมพันธระหวางบุคคล  พฤติกรรมและบริการลูกคา 
  ๒.  เพื่อกอใหเกิดความเปนเลิศ 
   พนักงานควรมองหาความเปนเลิศในงานของตัวเองอยูเสมอ 
  ๓.  เนนการปรับปรุง 
   คุณภาพเปนวิถีชีวิต  ซึ่งเปนกระบวนการตอเนื่อง  พนักงานควรมีเปาหมายการปรับปรุงใน
ใจของเขาเสมอ  และควรแสวงหาทุกโอกาสเพื่อปรับปรุงงาน  และกระบวนการของตัวเอง  สิ่งดังกลาวจะ
ชวยลับทักษะ  และความสามารถของพนักงานใหคม  และปลูกฝงความเช่ือที่ลึกซึ้งสูคุณภาพ 
  ๔.  ไดรับการบอกกลาวเปนอยางด ี
   เพื่อกอใหเกิดคุณภาพในงาน  พนักงานตองรูงานของเขาเปนอยางดี  และคุนเคยกับ
ผลิตภัณฑ  และบริการขององคการ  เขาควรแสวงหาขอมูลอยางตอเนื่องจากแหลงที่เหมาะสมเพื่อใหรู
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ  และบริการมากขึ้น  ซึ่งจะสงเสริมการทําประโยชนของเขาตอการปรับปรุงคุณภาพ 
  ๕.  เพื่อเรียนรูตลอดชีวิต 
   กระบวนการเรียนรูในมนุษยไมมีที่สิ้นสุด  ดังนั้น  พนักงานจึงตองเรียนรูสิ่งใหมๆ  และเพิ่ม
ความสามารถของเขาโดยไมคํานึงถึงอายุ  ทักษะ  พื้นเพเดิม  คุณสมบัติ  ฯลฯ 
  ๖.  เพื่อกอใหเกิดความเปนเลิศกับลูกคา 
   พนักงานควรใหบริการแกลูกคาดวยความนับถือ  กระตือรือรน  และความซื่อสัตย  สิ่ง
ดังกลาวมีความสําคัญ  เพราะความพอใจของลูกคาเทานั้นที่จะทําใหองคการสามารถทําธุรกิจตอไป 
  ๗.  เพื่อความภาคภูมิใจในงาน 
   ไมวาพนักงานทําอะไรในองคการ  เขาควรมีความภาคภูมิใจในงานของตัวเอง  งานทั้งหลาย
ในองคการมีความสําคัญ  เพราะทุกงานมีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน  ความลมเหลวในขั้นตอนหนึ่งจะกอใหเกิด
ความลมเหลวในกระบวนการทํางานทั้งหมด 
  ๘.  เพื่อการมีสวนรวมอยางเขมแข็ง 
   พนักงานตองมีสวนรวมอยางเขมแข็งในโปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพขององคการโดยการ
ใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรคเกี่ยวกับการปรับปรุงในสิ่งแวดลอม  และงาน 
  หลักฐานของความสัมพันธระหวางโปรแกรมคุณภาพที่ประสบความสําเร็จ  กับขอไดเปรียบใน
การแขงขันมีเพ่ิมมากขึ้น  เครื่องมือและเทคนิคการบริหารคุณภาพ  ถานําออกใชอยางถูกตองจะมีพลังงานใน
การสรางขอไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน 
  ดังนั้น  การมีคนที่เสียสละ  และมีความสามารถพิเศษ  สามารถสรางคุณภาพที่เหนือกวาของ
ผลิตภัณฑและบริการ  ซึ่งในทางกลับกันจะไปกอใหเกิดความพอใจและความซื่อสัตยของลูกคากอใหเกิดกําไร
ที่สูง  และความเจริญงอกงาม  และในที่สุดก็จะกอใหเกิดความพอใจของเจาของ 



๑๐๕๕ 

 

๕. วงจรคุณภาพ 

  วงจรคุณภาพ  คือ  พนักงานกลุมยอยที่พบปะกันเปนประจําเพื่อแกปญหาในขอบขายของงาน  
วงจรคุณภาพจัดการกับปญหาตอไปน้ี 
   -  ลดอัตราความเสียหาย 
   -  ลดการรองทุกขของลูกคา 
   -  ปรับปรุงบริการลูกคา 
   -  ลดความสูญเปลาของวัสดุอุปกรณ 
   -  ลดความสึกกรอนของเครื่องมือ 
   -  ลดระยะเวลาของการผลิต 
   -  เพิ่มผลผลิตทุกวัน 
   -  ลดการขาดงาน 
 

  วงจรคุณภาพรวมถึงคณะกรรมการบริหาร  ซึ่งประกอบดวยฝายบริหารระดับอาวุโสเพื่อให
ภาวะผูนํา  เชน  การสั่งการ  สนับสนุน  ใหกําลังใจ  ชี้แนะ  และใหรางวัลโปรแกรมวงจรคุณภาพของ
องคการ  ผูนําวงจร  แตละวงจรมีผูนําซึ่งก็เปนสมาชิกของวงจรเพื่อใหพนักงานฝกอบรม  การนิเทศ  และ
อํานวยความสะดวกในวงจร  สมาชิกวงจร  ซึ่งปกติไดแกพนักงานจากขอบขายของงานเดียวกัน  เพื่อจะได
แบงปนความเขาใจและความรูในปญหา  และผูอํานวยความสะดวกไมใชสมาชิกของวงจร  แตเปนตัวเชื่อม
ระหวางวงจรกับองคการ  เขาฝกอบรม  สอนแนะและใหคําแนะนําสมาชิก  และชวยเขาใหฟนฝาอุปสรรค๓ 

๖. วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 เมื่อเริ่มมีการจางงานเกิดขึ้นในสังคม ระบบการจางงานแบบแรกที่สุด คือ ระบบฝกงานกับผูมีฝมือ
โดยใหคนงานไดเขามาอาศัย และใหนายจางผูมีฝมือเปนผูสอนงานใหและใหคาจางดวยพรอมกัน (guild 
system )ตอมาเมื่อถึงสมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งเริ่มในกลางศตวรรษที่ ๑๘  ไดมีการนําเครื่องจักรมาใช
ในการทํางานอยางกวางขวาง โรงงานที่ตองใชคนงานจํานวนมากมีเพิ่มขึ้น ทําใหมีการรับคนงานเขาทํางาน
ตามความสามารถเฉพาะดาน แตขอบเขตของงานคอนขางแคบ และสภาพการทํางานไมดีเทาที่ควร แมวาจะ
ยอมรับวาพนักงานเปนทรัพยากรที่สําคัญ แตการจัดแบงงานตามความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ทําใหมีความ
สนใจอยางจริงจังในเรื่องการออกแบบงาน  การคัดเลือกงาน การจายคาตอบแทน และสวัสดิการ ในระยะ
ตอมาจากการศึกษาเอกสาร พบวา  พัฒนาการของวิชาชีพทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยไดเริ่มอยาง
เปนระบบในสมัยการบริหารแบบวิทยาศาสตร๔ 

                                                            

๓ดร.ชาญชัย อาจินสนาจาร, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพฯ, 2538), 
หนา ๒๓๗–๒๔๑. 

๔ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, “การจัดการทรัพยากรบุคคล”, (กรุงเทพ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๒), หนา ๔๒. 



๑๐๕๖ 

 

 แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยไมมีหลักฐานแนชัดวาเริ่มตนเมื่อไหร สันนิฐานวา    มีมานาน
แลวนับแตมนุษยเรียนรูที่จะอยูรวมกัน แตการศึกษาอยางเปนระบบเพิ่งมีมาเมื่อประมาณ ๕๐ – ๖๐  ปมา
น่ีเอง อยางไรก็ตาม นักวิชาการที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับงานทรัพยากรมนุษยและศาสตรที่เกี่ยวของไดแบง
ชวงเวลาในการศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษยออกเปน ๓ ยุค ดังตอไปนี ้
  ๑.  ยุคโบราณ หรือ ยุคดั้งเดิม 
    ยุคดั้งเดิมสามารถแบงได ๒ ชวงสมัย คือ 
    ๑.๑  สมัยเริ่มตน   
    ๑.๒  สมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
  ๒.  ยุคกลาง 
    เปนยุคที่ไดรับอิทธิพลจากนักคิดตางๆ ที่ไดเสนอแนวความคิดที่มีอิทธิพลตอการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ดังตอไปนี ้
    ๒.๑  แนวคิดดานการจัดการทางวิทยาศาสตร 
    ๒.๒  แนวคิดดานมนุษยสัมพันธ สําหรับบุกเบิกแนวคิดการบริหารงานที่มุงเนนดาน
มนุษยสัมพันธ 
  ๓.  ยุคปจจุบัน 
    จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ได
สงผลตอการพัฒนางานบริหารทรัพยากรมนุษยในดานตางๆ ทั้งในดานหลักการวางแผนกําลังคน การนํา
เทคนิคเชิงปริมาณมาเปนเครื่องมือชวยจัดการกระบวนการทํางาน และชวยตัดสินใจในการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย๕ 
 

๗. การบริหารทรัพยากรมนุษยในยุคโลกาภิวัตน 

 โลกาภิวัตน หมายถึง การพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในการไหลของทรัพยากร ตลาดผลิตภัณฑ  และการ
แขงขันทางธุรกิจทั่วโลก มันเกี่ยวกับการเชื่อมระหวางกันของมนุษยที่เขาครองสัดสวนระดับโลกและการ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง โลกาภิวัตนในฐานะพลังมนุษยอยูกับเราเสมอ ถึงแมวาเราไมตระหนักถึงมันจนกระทั่ง
เมื่อเร็วๆนี้ ตั้งแตทศวรรษของป ๑๙๘๐ รัฐบาลไทยในหลายๆประเทศไดมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธการ
พัฒนาของตัวเองเปนอันมาก ในตอนปลายทศวรรษป ๑๙๙๐ ประเทศสวนใหญในโลกไดบูรณาการเขากับ
เศรษฐกิจโลก ปจจุบันเศรษฐกิจไดกลายเปนระดับโลก และระดับทองถิ่นมากขึ้น  ในเวลาเดียวกัน  สิ่ง
ดังกลาวหมายความวาองคการตองขับเคลื่อนคน แนวคิด  ผลิตภัณฑ และขาวสาร ขอมูลทั่วโลกเพื่อ

                                                            

๕คณะวิทยาการจัดการ, “การบริหารทรัพยากรมนุษย”, (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ๒๕๕๓), หนา 
๒๗–๓๕. 



๑๐๕๗ 

 

ตอบสนองตอความตองการของทิ้งถิ่น โลกาภิวัตนเปนอิทธิพลที่มีพลังงานมากที่สุดตอประเทศ ธุรกิจ สถานที่
ทํางาน ชุมชน และชีวิต๖ 

 ความเคลื่อนไหวของแนวคิดยุคโลกไรพรมแดนไดเริ่มมาตั้งแตอดีต แตการแขงขันระดับนานาชิ  
และการพึ่งพาซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจของบริษัทธุรกิจตางๆ เริ่มจะรุนแรง และเดนชัดในชวงทศวรรษที่ 
๑๙๙๐ ซึ่งจะเห็นไดจากการมีบริษัทระหวางชาติ ที่เรียกวา  Multinational Corporation  หรือ MNC 
เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ซึ่งสงผลกระทบตอวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได  ตัวอยาง
แนวปฏิบัติของประเทศตางๆ ที่เปนที่ยอมรับ  เชน  การทํางานเปนทีมกึ่งอิสระ (semiautonomous work 
team) ในประเทศอังกฤษ และสวีเดน  การจัดเวลาการทํางานที่ยืดหยุน (flexitime) ในประเทศเยอรมัน
และยุโรป การพัฒนาคุณภาพในประเทศญี่ปุน และอเมริกาเปนตน ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร มี 
๕ ประการ คือ 

๑. ชวยทําใหระบบ และวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้นมีการติดตอประสานงานดียิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาบุคคลจะชวยเรงเราความสนใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีความสํานึก
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของตนใหไดผลดียิ่งขึ้น 

๒. ชวยทําใหเกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงานทั้งนี้เพราะเมื่อ
บุคคลใดไดรับการพัฒนามาเปนอยางดีแลวยอมสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ชวยลดระยะเวลาของการ
เรียนรูงานใหนอยลง อีกทั้งยังเปนการชวยลดความเสียหายตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานแบบลองถูก
ลองผิดอีกดวย 

๓. ชวยแบงเบาภาระหนาที่ของผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาหนวยงานตางๆ ในการตอบคําถาม
หรือใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชาของตน  ในกรณีที่มีบุคลากรเขาทํางานใหม หรือเขารับตําแหนงใหมใน
หนวยงาน    

๔. ชวยกระตุนบุคลากรตางๆ ใหปฏิบัติงานเพื่อความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่ การงาน 
ทั้งนี้ เพราะโดยทั่วไปแลว เมื่อมีการพิจารณาเลื่อนตําแหนงใดๆ ในองคการก็ตาม มักจะคํานึงถึงความรู
ความสามารถที่บุคคลนั้นจะสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงที่ไดรับการเลื่อนขึ้นได ซึ่งผูที่ไดรับการพัฒนาแลว 
ยอมมีโอกาสมากกวาผูที่มิไดเขารับการพัฒนา 

๕. ชวยทําใหบุคคลนั้นๆ มีโอกาสไดรับความรู ความคิดใหมๆ ทําใหเปนคนทันสมัยทันตอความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมๆ  
 นอกจากนี้การแขงขันดานคุณภาพสงผลใหมีการปรับกระบวนการผลิตจากเดิมไปสูการผลิตที่ใช
ทุน และเทคโนโลยีชั้นสูง ตลาดแรงงานตองการพนักงานที่มีฝมือ และทักษะหลากหลาย  และหลายรูปแบบ 
คุณสมบัติของแรงงานที่ตองการจึงเปลี่ยนไปจากเดิม๗ 

                                                            

๖รศ.ดร.นงนุช วงษสุวรรณ, การบริหารทรัพยากรมนุษย, พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพฯ : จามจุรี             โปร
ดักท, 2552), หนา ๘. 

๗บรรยงค  โตจินดา,“การบริหารงานบุคคล”, (กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ, ๒๕๔๙), หนา ๔๓ 



๑๐๕๘ 

 

 
๘. คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 หลุย เดวิส (Louis Davis) เปนผูนําคําวา “คุณภาพชีวิตการทํางาน” มาใชในป ๑๙๗๒ โดย
พยายามจัดตั้งการปฏิบัติงานใหเชื่อมกับการมีสวนรวมและความพอใจของพนักงานในสถานที่ทํางาน 
คุณภาพชีวิตการทํางานคือ คุณภาพทั้งหมดของประสบการณมนุษยในสถานที่ทํางาน มันวัดแนวทางที่
ผูเขารวมในระบบตอบสนองตอลักษณะทางสังคมเทคนิคของระบบนั้น 
 คุณภาพงานมีความสําคัญสําหรับปจเจกบุคคล ความเจริญงอกงาม การทํางาน  เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
และแขงขันไดดวยเชนเดียวกัน ดังนั้น องคการตองสรางชีวิตการทํางานใหกับพนักงาน ซึ่งมีความยั่งยืนใน
ระยะยาว และสรางงานใหมากขึ้นและดีกวา ทุกคนตองมีความเปนไปไดที่จะทํางานในระยะยาวนานกวาทุก
วันนี้ สภาพการทํางานตองกอใหเกิดสิ่งดังกลาวซึ่งเกี่ยวของกับการใหความสนใจไมเพียงแตสิ่งแวดลอมของ
การทํางานเทานั้น  แตรวมถึงการพัฒนาความสามารถ การเรียนรูตลอดชีวิจและความเสมอภาคดวย 
 การริเริ่มคุณภาพการทํางานถูกออกแบบมาเพื่อใหโปรแกรมบริหาร และการแนะแนวเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่สงเสริมประสบการณการทํางานในเชิงบวก สรางสรรค และมีประโยชน  ตองรวมความยืดหยุน
กับความมั่นคง อิทธิพล การเลื่อนฐานะทางสังคม ความปลอดภัย และการเรียนรูในที่ทํางาน พนักงานตอง
สามารถสรางอิทธิพลตองาน เวลาทํางาน การจัดระเบียบงาน และเนื้อหางานของเขาเอง ปญหาสิ่งแวดลอม
การทํางานในทางจิตวิทยา เชน ความเครียด และความเหนื่อยลามีมากขึ้น ขณะที่ปญหาสิ่งแวดลอมของการ
ทํางานแบบเกาๆ ยังคงมีอยู การปองกันตอง            ดีขึ้น คาใชจายของสุขภาพที่ไมดีมีมหาศาล ทําให
สังคม องคการ และปจเจกบุคคลตองเสียคาใชจายอยางหนัก 
 ปญหาขององคการไมใชการขาดทรัพยากร หรือเจตจํานงเสมอไป แตเปนการหาเครื่องมือ  และ
วิธีการที่เหมาะสมไมได คุณภาพงานตองถูกมองวาเปนกําไรระยะยาวของทุกคน ในอนาคต จําเปนตองจูงใจ
องคการใหมีความรับผิดชอบมากขึ้นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

๙. คําจํากัดความ 

 ๑.  คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง โปรแกรมที่ออกแบบเพื่อสรางสถานที่ทํางานที่สงเสริมความ
ผาสุกของพนักงาน  (โธมัส เอส เบทแมน และสกอต เอ สเนลล) 
 ๒.  คุณภาพชีวิตการทํางานเนนการปรับปรุงมิติดานมนุษยของการทํางาน  ทรัพยากรมนุษยควร
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน  โดยการแนะนําการแกปญหาแบบมีสวนรวม  จัดโครงการใหม  นําระบบ
การใหรางวัลแบบใหมๆมาใช  และปรับปรุงสิ่งแวดลอมของการทํางาน  (วีเลน  และฮังเกอร) 
 ๓.  คุณภาพชีวิตการทํางานเปนกระบวนการที่องคการตอบสนองตอความตองการของพนักงานใน
การพัฒนากลไกเพื่อใหเขาไดมีสวนรวมอยางเต็มที่ในการจัดสินใจที่ออกแบบชีวิตของเคาในที่ทํางาน  (อาร  
อี  วอลตัน) 
 ๔.  คุณภาพชีวิตการทํางาน  คือ  แนวทางที่ผูเขารวมในระบบตอบสนองตอลักษณะทางสังคม
เทคนิคของระบบขั้นที่เปนมาตรฐานหรือลักษณะที่สําคัญในความสามารถขององคการตอการปฏิบัติ  (ซิงค) 
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 จากการศึกษาเชิงวิเคราะหในคําจํากัดความขางตน  เราอาจสรุปไดวา 
 คุณภาพชีวิตการทํางาน  คือ  กระบวนการที่สมาชิกทั้งหมดขององคการมีสิทธิแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการออกแบบงานของเรา  โดยเฉพาะ  และสิ่งแวดลอมการทํางานโดยทั่วๆไป  โดยผานชองการสื่อ
ความหมายที่เหมาะสม 
 ความพยายามในคุณภาพชีวิจการทํางานสันนิษฐานวา  พนักงานจะเพิ่มความสําเร็จใหกับองคการ
ถาเขารูสึกวาการทําประโยชนของเขามีความหมายและความสําคัญ  องคการที่มีประสิทธิผลไดรับการมีสวน
รวมของพนักงานผานการสื่อความหมายที่ไดรับการปรับปรุง  กระบวนการผลสะทอนกลับของการสํารวจ
อยางตอเนื่อง  ระบบการเสนอแนะ  การสรางทีม  และวงจรคุณภาพ  องคการมีความแตกตางกันเปนอัน
มากในความสนใจตอคุฯภาพของชีวิตการทํางาน 
 เราอาจใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน  ดังนี ้
 เพื่อสรางคุณภาพชีวิตการทํางานที่เหมาะสม  จะตองมีความสมดุลระหวางภาวะผูนําขององคการ  
โครงสรางองคการ  และพนักงานแตละคน  ดังภาพขางลาง 
ภาวะผูนํา 
 การศึกษาแสดงใหเห็นวา  ความพอใจในงานและคุณภาพชีวิตการทํางานที่สัมพันธกับ 
 ๑.  ปญหาทางกายและอารมณ 
  ปญหาทางการและอารมณตางๆ  เชน  ความพอใจในชีวิตต่ํา  เปนผลในกระเพาะ  โรคหัวใจ  
ความเหนื่อยลา  ชวงชีวิตสั้นลง  ปญหาสุขภาพจิต  ความรูสึกเกี่ยวกับความผาสุกต่ํา  ฯลฯ  ทําใหคุณภาพ
ชีวิตการทํางานต่ํา 
 ๒.  ปญหาของพนักงาน 
  ปญหาตางๆของพนักงาน  เชน  การรองทุกข  การลาออก  ขาวลือ  การมาสาย  หยุดพักนาน
ขึ้น ฯลฯ  ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานตํ่า 
 ๓.  ปญหาการผลิต 
  ปญหาตางๆเกี่ยวกับระบบการผลิต  เชน  ผลผลิต  เครื่องมือ / เครื่องอํานวยความสะดวก  
การทํางานทรัพยสิน  การลักขโมย  ฯลฯ  ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานตํ่า 
 

๑๐. จุดประสงคของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 จุดประสงคที่สําคัญคือ 
  ๑.  เพื่อดึงดูดและรักษาไวซึ่งคนที่มีความสามารถพิเศษ 
  ๒.  เพื่อปองกันความเครียดและความเหนื่อยลาระดับสูงของพนักงาน 
  ๓.  เพื่อชวยใหเกิดบูรณาการของงานกับชีวิตสวนตัวอยางมีประสิทธิผล 
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  ๔.  เพื่อสงเสริมใหเกิดความพอใจในงาน  การมีสวนรวม  และการคงไวซึ่งพนักงานมากขึ้น  
โดยเฉพาะบุคลากรที่สําคัญ  และมืออาชีพที่ดีที่สุด 
  ๕.  เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลิตภาพผานความพอใจในงานที่สูง 
  ๖.  เพื่อสรางความสมดุลระหวางสวนตัว / ครอบครัว  กับความตองการที่สัมพันธกับงานในตัว
พนักงานแตละคนเพื่อรักษาประสิทธิผลสวนบุคคลในระดับที่ไดรับประโยชนสูงสุด 

๑๑. ความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 ถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในโครงสรางครอบครัว  และแนวโนมที่เพิ่มขึ้นของความเปน
ปจเจกชนนิยม  แตครองครัวยังคงเปนสาเหตุหลักของสังคมสมัยใหม  การตัดสินใจขององคการควรเปนสวน
หนึ่งของงาน  ปจจุบัน  ดวยพนักงานเองทํางานบางสวนที่เดิมทีฝายบริหารเปนผูทํางานดังกลาวมีความคุม
คาที่จะทํามากขึ้น  เนื่องจากงานของคนมีองคประกอบของความเจริญงอกงามและการเรียนรูมากขึ้น  
องคการที่แสวงหาความไดเปรียบในการแขงขันผานทรัพยากรมนุษยมีเงื่อนไขวา  เขาไมตองการพนักงานที่
ทําตามกฎหมาย  แตเขาตองการคนที่จะต้ังกฎหมายของตัวเอง 
 นักทฤษฎีเสียงสวนใหญเชื่อวา  เทาที่การจัดระเบียบของงานมีสวนเกี่ยวของ  ไมมีความขัดแยง
เบื้องตนในผลประโยชนระหวางผูบริหารกับพนักงาน  สิ่งดังกลาวแดงนัยวา  การสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานคือดานทั้งสองของเหรียญเดียวกัน  ในการศึกษาที่ยืดอุดมการณเปน
หลัก  ขอสมมติฐานดังกลาวพบไดงาย  อยางไรก็ตาม  การใชแรงงานมนุษยอยางจํากัดไดละทิ้งศักยภาพที่
สําคัญในผลิตภาพ  งานรอบตัวไมเกี่ยวของกับอันตรายใดๆ  เพียงแตโอกาส  คุณสมบัติ  และความอิสระทาง
วิชาการ  คือ  พลังของการผลิตที่ตองใชใหถี่ยิ่งขึ้น  ปจจุบัน  การเรียนรูอยางกวางขวางและลึกซึ่งมีความ
จําเปนเพราะองคการถูกจัดโครงสรางเพื่อสงเสริมความเปนไปไดของการเรียนรูที่เปนประโยชนในหมูสมาชิก  
และสรางสรรคความสัมพันธของความเสอมภาคขึ้น๘ 
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บทคัดยอ 

ภาวะผูนํานั้น เปนกระบวนการที่ผูบริหารจะใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอื่น ปจจัยที่สําคัญ
ยิ่งอยางหนึ่งแหงความสําเร็จของการทําหนาที่ผูนํา คือ การเปนผูประกอบดวยคุณสมบัติที่เหมาะสม มี
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนความตองการของคน ซึ่งความตองการเปนตัวกําหนดเปาหมายและทิศทาง
ในการตัดสินใจ ถาเปลี่ยนความตองการของคนไดก็เปลี่ยนตัวของคนนั้นได ผูนําที่ดีจะชวยใหคนพัฒนา
ความตองการของตน ทั้งในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลใหมีความตองการที่ถูกตองดีงามและใหหมูชน
มีการประสานความรวมมือเปน อันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะการพัฒนาความตองการเปนการพัฒนาความสุข
ของคน เพราะความสุข เกิดจากการสนองความตองการ ถาหากเปลี่ยนความตองการได ก็เปลี่ยนวิธีการหา
ความสุขของเขาไดดวย เมื่อทําอะไรตรงกับความตองการ ก็ทําใหเขาสมใจและมีความสุขคนก็จะรวมมือทํา
อยางเปนไปเองโดยประสานกลมกลืนและเต็มใจจะหาทางทําใหสําเร็จ จึงพรอมที่จะทําและทําไดงาย แต
ในทางตรงกันขาม ถาผูนํากระทําการที่ฝนความ ตองการของคน ทั้งสองฝายก็จะไมมีความสุขและสิ่งที่ทําก็
ยากจะสําเร็จ 

 

คําสําคัญ : ภาวะผูนําเชิงพุทธ, การพัฒนาสังคม 

Abstract 
Leadership is the process that would allow the administration influence the 

behavior of other. The factors are more important than the one of the success of the 
function of the the water is to be provided by consists with suitable properties. The ability 
to modify the requirements of the This needs to be the self determination of the target 
and the direction decisions. If the changing needs of the want to change, it's that The good 
will facilitate the development of their desired. The change in attitude of the want to have 
the correct the good and the pork the coordinated cooperation partnership with the 
Agreeably Because the development of the want to be the development of happy, 
because happiness is due to meet the needs of If you change the value want to be It 
changes the way of his happiness  
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a knife. When you want to meet your needs However, he was satisfied and happy people 
will  the partnership made possible by the harmony and willing to find the cause success. 
The blessing ready to be done and the the But on the other hand gases. If a person the 
unmet needs in the management needs of both sides the will not be happy, and that 
made it difficult to accomplish. 

 

Keywords : Leadership of the Buddha, Social Development 

 
๑. บทนํา 

หากพูดถึ ง “ภาวะผูนํ า” เราคงไดยินไดฟ งมามากมาย ซึ่ งผู นํ าองคกรเปนผูนํ าทาง             
ดานศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม เปนผูนําที่มีวิสัยทัศน และรูจักวิธีการสรางแรงบันดาลใจ  เปน
แบบอยางผูนําที่พึ งประสงคในยุคปจจุบัน  ผูนําองคกรตางๆ สามารถนําภาวะผูนํานี้ ไปประยุกต                
ใชกับตนและพัฒนาบุคลากรระดับหัวหนาในองคกรใหมีภาวะผูนําที่ดี คือ มีธรรม มีความรู และมี
ความสามารถจะทําใหองคกรสามารถดําเนินกิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรไดดวยดี 
อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ “ภาวะผูนําที่ดี” ที่มีตอความสําเร็จขององคกร 

๒. ความหมายของภาวะผูนํา 

การที่คนเราจะเปนผูนํา ผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผลนั้น ในความหมาย
ของคําวา ผูนํา หมายถึง “ผูที่มีแผนงานและการตัดสินใจแกปญหาไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายมีกระบวนการในการโนมนาวและชักจูงความคิดเห็นและพฤติกรรมของบุคคลอื่นใหคลอยตาม 
ใหมีความกระตือรือรนที่จะหาทางบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายปฏิบัติการขององคกรใหมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ” ซึ่งมีความสอดคลองกับนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่ไดใหความหมายของภาวะ
ผูนําไววา ภาวะผูนํา คือ คุณสมบัติ เชน สติปญญา ความดีงาม ความรูความสามารถของบุคคลที่ชักนําใหคน
ทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไปสูจุดหมายที่ดีงาม๑ การที่ผูนําใชอิทธิพลหรืออํานาจหนาที่ ใน
ความสัมพันธซึ่งมีอยูตอผู ใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการโดยใช
กระบวนการติดตอซึ่งกันและกันเพื่อมุงใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว คุณลักษณะสวนบุคคลที่จะ
แสดงออกมาเมื่อมีปฏิสัมพันธกับกลุมในระหวางการทํางานหรือกับผูรวมในสถานการณเดียวกัน ในอันที่จะ
ทําใหกิจกรรมของกลุมดําเนินไปสูเปาหมายและความสําเร็จ๒ 

                                                 

๑พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผูนํา, พิมพครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก,  2547 ), 
หนา ๔. 

๒พระครูสิริจันทนิวิฐ, ภาวะผูนําเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรมการพิมพ, ๒๕๔๘), หนา ๑๘. 



๑๐๖๓ 

 

 

จากการศึกษาแนวคิดเรื่องภาวะผูนําตามหลักวิชาการทั่วไปจะพบวา ผูนํานั้น ตามความหมาย
จริงๆแลว หมายถึงผูที่ไดรับการแตงตั้งหรือเลือกตั้งจากผูคนในสังคมหรือหมูคณะในองคกร ชุมชน สังคมที่ใด
ที่หนึ่งเพื่อใหเปนผูมีอํานาจและหนาที่ในการนําพาผูคนในสังคมหรือชุมชนในสังคมนั้นๆ ดําเนินกิจกรรม
ภายในสังคมหรือชุมชนใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว ซึ่งความเปนผูนําที่ไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งภายใต
มติของสังคมดังกลาวนี้จะมีอํานาจและหนาที่ในการนําหรือเปนผูใชอํานาจเพื่อการกระทําการบางอยางให
สําเร็จ  

สวนคําวา ภาวะผูนํานั้น หมายถึง ศักยภาพการเปนผูนํา หรือเปนลักษณะพิเศษของผูนําทั้งที่อยู
ภายนอกและอยูภายในที่ผูนําสามารถนําเอาทักษะหรือเทคนิคและวิธีการในนํามาใช ซึ่งภาวะผูนํานี้ยัง
หมายถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม สติปญญา ที่อยูภายในจิตใจของผูนําคนนั้นดวย และเมื่อนําคําวา ผู
นํามาวิเคราะหกับคําวาภาวะผูนําก็จะพบวา ผูนํานั้นใครๆ ก็เปนได ซึ่งอาจจะมาจากการเลือกหรือแตงตั้งได 
สวนคําวาผูนําเปนคณะลักษณะภายในของผูที่เปนผูนําทั้งเทคนิควิธีการและศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
สติปญญา เปนตน ซึ่งจะพบวาผูนํานั้นใคร ๆก็เปนได แตจะไดรับการยอมรับจากคนในสังคมหรือไมนั้นก็อยูที่
ความเปนผูนําของตนที่เราเรียกกันวา “ภาวะผูนํา” เทานั้น หากผูนําไมมีภาวะผูนําก็อาจจะถูกสังคมปฏิเสธ
ได แตถาผูนําที่มีภาวะผูนําก็จะเปนที่ยอมรับจากสังคมเชนกัน และสามารถนําพาองคกร ชุมชน และสังคม
ไปสูจุดมุงหมายหรือประสบความสําเร็จได 

ความหมายของคําวา ผูนํา (Leader) และภาวะผูนํา (Leadership) ดังที่ไดกลาวมานักวิชาการ
ยังไดเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา โดยพิจารณาจากปจจัยสําคัญและจุดเนนที่แตกตางกัน การศึกษา
ภาวะผูนําจากทฤษฏีตางๆ ซึ่งมีอยูมากมาย ผูวิจัยจะขอนําเสนอทฤษฏีจากนักวิชาการที่ไดรวบรวมไวและ
คิดวานาจะเปนประโยชนตอการวิจัยในครั้งนี้หลายทานที่ไดกลาวถึงทฤษฎีภาวะผูนําที่เปนหลักใหญๆ และน
าสนใจไว อาทิ ติน ปรัชญพฤทธิ ์ไดกลาวถึงทฤษฎีภาวะผนํูาไวหลายทฤษฎ ีดังนี ้

๑. ทฤษฎีผูยิ่งใหญ (Greatman Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อวา ผูนํามีลักษณะพิเศษ บางประการที่ผู
ตามไมมี คือ มีพลังกาย มีพลังสมอง และมีพลังศีลธรรม ที่สืบเนื่องมาจากพันธุกรรม และสภาพแวดลอมแต
ละยุคแตละสมัย เชน เลนิน เชอรชิล ฮิตเลอร และมุสโสลินี เปนตน  

๒. ทฤษฎีสภาพแวดลอม (Environmental Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อวา ผูที่จะกาวขึ้นสูความเป
นผูนําไดนั้นขึ้นอยูกับความสามารถในหนาที่และความชํานาญ (Abilities and Skills) ของเขาในขณะนั้น ว
ามีความสามารถแกไขสถานการณตางๆ ในยามวิกฤตได เชน สงคราม เปนตน ทฤษฎีนี้เชื่อวา ภาวะผูนําจะ
สืบเนื่องมาจากภาวะทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง ลักษณะผู นําในกลุมทฤษฎีนี้ เชน 
มหาตมะคานธี และมารติน ลูเธอร คิง เปนตน  

๓. ทฤษฎีบุคคลสถานการณ (Personal Situational Theories) ทฤษฎีนี้ไดนําเอาทฤษฎี สอง
ทฤษฎีขางตนมารวมกัน คือ ภาวะผูนําจะสืบเนื่องมาจากลักษณะพิเศษของผูนําเองและสถาการณที่อยู
รอบตัวของผูนํา ปจจัยสําคัญที่นักทฤษฎีกลุมนี้ใหความสนใจเปนพิเศษ คือ สถานภาพ ปฏิกิริยา โตตอบ การ
รับร ูและพฤติกรรมของบุคคลในกลุมของผนูําและผูตาม  
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๔. ทฤษฎีปฏิกิริยาโตตอบความคาดหวัง (Interaction Expectation Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อวา 
ภาวะผูนําเกิดจากปฏิกิริยาโตตอบและความคาดหวังระหวางสมาชิกในกลุม ฉะนั้น ผูที่จะกาวเขาสูตําแหนงผู
นําไดตองมีความคิดริเริ่ม และสามารถดูแลโครงสรางของปฏิกิริยาโตตอบของสมาชิกในกลุม เพราะจะตอง
สามารถตอบสนองความคาดหวังของสมาชิกในกลุมตลอดเวลา  

๕. ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic Theories) ทฤษฎีนี้มุงที่จะพัฒนาสถาบันใหมีผลงานที่มี
ประสิทธิผลและมีความเปนปกแผน โดยเนนความสําคัญที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย พยายามทําใหบุคคล
ในสถาบันมีความเปนอิสระเสรี สามารถสนองความตองการของตนเอง และของสถาบันได เปาหมายของ
ภาวะผูนําตามทฤษฎีนี้ก็คือ การปฏิบัติการเพื่อที่จะใหไดมาซึ่งผลงาน และน้ําใจจากผูรวมงานในเวลา
เดียวกัน  

๖. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อวา การที่ผูตามยินยอม     หรือ
ยอมรับผูนําก็เพราะทั้งสองฝายมีสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนประโยชนซึ่งกันและกัน กลาวคือ การมีสมาชิกคนใด
คนหนึ่งภายในกลุมไดรับการยกยองหรือแตงต้ังใหเปนผูนํานั้น นอกจากจะทําใหผูน้ัน  มีความรสูึกวาตนไดรับ
รางวัลและผลประโยชนแลว ยังทําใหสมาชิกคนอื่นๆ มีความพึงพอใจยอมรับ  ผูนําคนนั้นดวย อยางไรก็ดี 
หากฝายใดฝายหนึ่งเสียผลประโยชน หรือฝายหนึ่งละเมิดสัญญา ทั้งสอง ฝายไมสามารถอดทนตอไปได 
ภาวะผูนําก็จะหมดความสําคัญลง๓ นอกจากนี้แลวยังมีผูใหแนวคิด ทฤษฎีผูนําเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนํามี ๒ 
มิติ คือ ดานกิจสัมพันธและดานมิตรสัมพันธ โดยไดอธิบาย  ไววา ดานกิจสัมพันธ หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงถึงความเปนผูนํากับสมาชิกของกลุม และเนนดําเนินงานใหเปนระเบียบ ชองทางการติดตอสัมพันธให
เปนไปตามสวยงาม ดานมิตรสัมพันธ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงความสัมพันธการเปนผูนํากับสมาชิกของกลุ
ม ในลักษณะการเปนมิตร เคารพนบัถือซึ่งกันและกัน 

แนวคิดทฤษฎีนี้ เปนทฤษฎีของนักวิชาการจากตางประเทศ ซึ่งไดเสนอแนวคิดในเรื่องนี้  ไว
มากมาย ซึ่งผูวิจัยไดนํามารวบรวมเพื่อเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งสอดคลองกับนักวิชาการของตะวันตก 
ที่ไดเสนอทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผนูํา โดยมีแนวคิดพื้นฐานต้ังอยบูนสมมติฐานตางๆ ดังนี้  

๑. ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนํา (Traitist Theory) โดยมีสมมติฐานวา ผูนําที่ประสบผลสําเร็จ
จะมีลักษณะของบุคลิกภาพที่ดี  

๒. ทฤษฎีทางสถานการณ (Situatist Theory) โดยมีสมมติฐานวา บุคคลที่ไดรับการยอมรับวาเป
นผูนําที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณใด สถานการณหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพราะวาเกิดจากลักษณะของกลุมที่เขาเปนผู
นํา  

                                                 

๓ ติน ปรัชญพฤทธิ์ , ภาวะผูนํ าและการมีสวนรวม , เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย ใน               
องคการ หนวยที่ ๑๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๗),            หนา 
๖๓๕-๖๓๗.   
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๓. ทฤษฎีการเปนผูตาม (Followship Theory) โดยมีสมมติฐานวา เครื่องบงช้ีคุณภาพของ ผูนํา
ก็คือคุณภาพของผูตาม ซึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุดในการประเมินคุณคาของผูนํา คือ การวิเคราะหผูตามนั้นเอง  

๔. ทฤษฎีของผลรวม (Electic Theory) ทฤษฎีนี้ เกิดจากการนําเอาคําอธิบายของทฤษฎี         
ทั้ง ๓ ขางตนมารวมกัน เพ่ือจะทําการอธิบายเกี่ยวกับภาวะผูนํา๔ 

สวน Barbara Kelleman (บารบารา เคลแมน) ไดสรุปความหมายเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะ  ผูนํา
แบบตางๆ เอาไว ๑๐ หมวด ประกอบดวย  

๑) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนจุดศูนยกลางของกระบวนการกลุม ภาวะผูนําจากหมวดนี้จึง          
เปนผลลัพธที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมของกลุม  

๒) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนบุคลิกภาพและผลกระทบ ภาวะผูนําจากหมวดนี้ถือเปนการเชื่อมโยง
ภาพพจนอันทําใหปจเจกบุคคลสามารถที่จะกระทําการจูงใจบุคลอื่นๆ ใหทําหนาที่สอดคลองกับภาระหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย  

๓) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนศิลปะที่ใชในการชี้นํา ภาวะผูนําจากหมวดนี้ถือเปนการแสดงออกใน
บริบทของอํานาจและอิทธิพล ดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะใหกลุมนั้นดําเนินการเปนไปตามแนวทางหรือ
เจตนารมณของตัวบุคคลที่เปนผูนํา  

๔) ภาวะผนูําในฐานะที่เปนการใชอิทธิพล การเปนผูนําในลักษณะนี้นั้นไดกอใหเกิดผลกระทบกับ
พฤติกรรมของสมาชิกภายในกลุม ที่ตอบสนองแนวนโยบายของผูนําในลักษณะทําดวยความสมัครใจ  

๕) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนพฤติกรรมเดนอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเปนพฤติกรรมของปจเจกบุคคลที่
แสดงออกในโอกาสที่ไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของกลมุ  

๖) ภาวะผนูําในฐานะที่เปนรูปแบบของการชักชวน ภาวะผูนําจากหมวดนี้ถือเปนการบริหารคนด
วยวิธีการจูงใจและมีการสรางจุดมงุหมายรวมกัน โดยไมใชวิธีการบีบบังคับ  

๗) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนการใชความสัมพันธในเชิงอํานาจระหวางบุคคล ภาวะผูนําจากหมวด
นี้เกิดจากการยอมรับในอํานาจของกันและกัน ซึ่งบุคคลหนึ่งสามารถใชอํานาจมาบังคับอีกบุคคลหนึ่งใหลด
การตอตาน เทาที่จะลดลงไดมากที่สุด ซึ่งบุคคลหลังนี้สามารถจะทําใหเกิดขึ้นได  

๘) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนเครื่องมืออยางหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะใหบรรลุจุดมุงหมายโดยที่ภาวะผู
นําจะเปนการกระทําเพื่อใหมีความสอดคลองกับจุดมงุหมายของกลุม  

๙) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนการจําแนกบทบาท ทั้งนี้โดยที่ภาวะผูนํานั้นตองการรวบรวม
บทบาทตางๆ ในกลุมเขาไวดวยกัน ทั้งนี้ก็ดวยการอํานวยการใชความพยายามเพื่อที่จะใหบรรลุความสําเร็จ
ที่ตั้งเปาหมายเอาไว  

                                                 

๔ Hodge Billey J. & Herbert J. Johnson, Management and Oganization Behavior.              
New York : John Willey & Sons, 1970, pp. 255-259.  



๑๐๖๖ 

 

 

๑๐) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนคนที่มีความคิดริเริ่ม โดยบางครั้งภาวะผูนําก็เกิดขึ้นมาจากผลพวง
ของความคิดริเริ่มสรางสรรคภายใตปฏิสัมพันธภายในกลุม ๕ 

กลาวโดยสรุป ภาวะผูนํา เปนกระบวนการของอิทธิพลที่บุคคลหนึ่งพยายามใชอิทธิพล          ต
อบุคคลอื่น ใหมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ตองการ ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว ในการกลาวถึง
ภาวะผูนํา จะตองพิจารณาสิ่งตอไปนี้ ๓ ประการ คือ ภาวะผูนําที่เปนกระบวนการของการใชอิทธิพล ภาวะผู
นําอยูที่ระดับความถูกตองที่ผูตามจะปฏิบัติตาม และการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ผูนํา คือบุคคลที่มีอิทธิพล
มากที่สุดในกลุม จะมาจากการเลือกตั้ง แตงตั้ง หรือยกยองจากกลุมใหเปน            ผูชี้แนะ ชวยเหลือใหกลุ
มปฏิบัติกิจกรรมตางๆ จนประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว และมีวิธีการศึกษาภาวะผูนํา ๔ แนวทาง 
คือ ๑.ศึกษาอํานาจ-อิทธิพลของผูนํา (power-influence approach) ๒.ศึกษาคุณลักษณะของผูนํา (trait 
approach) ๓.ศึกษาพฤติกรรมของผูนํา (behavior approach) ๔.ศึกษาจากสถานการณ (situational 
approach) นั่นเอง 

๓. ลักษณะของผูนําในพระพุทธศาสนา 

ลักษณะของผูนําจะเปนแบบใด  ขึ้นอยูกับสถานการณของสังคมในแตละแหงเปนหลักสําคัญ 
เพราะผูนําคือบุคคลที่ไดรับการยอมรับจากชุมชนหรือสังคม  จึงตองพัฒนาและปรับตัวตนเองใหเขากับ
สภาพแวดลอมและสถานการที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ พระพุทธศาสนามีแนวความคิดเรื่องเกี่ยวกับผูนําซึ่งได
แบงลักษณะของผูนําไว ๒ ลักษณะ   

๑. ธรรมราชา ผูนําที่ทําใหประชาชนอยูดี กินดี มีการปกครองอยางเปนธรรม ตามหลัก
ทศพิธราชธรรมดวย ดังนั้นผูนําที่เปนธรรมราชาตองทรงศึกษาหลักธรรมไว ซึ่งทัศนะทางพระพุทธศาสนาเห็น
วาพระมหากษัตริย มิใชเปนเทวราชา แตเปนเพียงมนุษยที่มีบุคลิกและอํานาจพิเศษบางประการที่ไดรับมอบ
อํานาจใหเปนผูนําในการบริหาร จึงกลาวไดวา คือ ทรงต้ังอยูในธรรม ยึดถือธรรมเปนหลัก ในการบริหาร ไม
มีอคติ เมื่อประชาชนยึดมั่นในธรรมแลว ก็จะไมกระทําความผิดตางๆ ทําใหสามารถอยูรวมกันอยางสันติและ
สงบสุข  

เมื่อพระมหากษัตริยทั้งหมดทรงตั้งอยูในธรรมก็จะอยูกันอยางสงบสุขและทรงดูแลใหประชาชนมี
ความเปนอยูที่ดี ซึ่งจะทําใหประชาชนรักใคร ไมตองทําอาชญากรรมตางๆ สังคมก็จะอยูเปนปกติสุขได 

๒. เทวราชา พระพุทธศาสนายอมรับความสําคัญของพระมหากษัตริย คือโดยการยอมรับของ
ประชาชนไมใชเทพเจาบนสวรรค แตเปนเพราะพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทามกลางประเพณีนิยมในพราหมณ
และอินเดียโบราณ ซึ่งพระพุทธศาสนายังคงมีจุดยืนความเปนตัวของตัวเองโดยใหเหตุผลอธิบายการเปน
เทวราชาของพระมหากษัตริย โดยการยอมรับของประชาชน ซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริยทรงเปนเทพที่อยู

                                                 

๕ Barbara Kelleman (ed)., Leadership as a Political Act in Leadership : Multidisciplinary 
Perspective , (New Jersey : Prentice Hall , 1984), p. 70.  



๑๐๖๗ 

 

 

เหนือมนุษยดวยธรรมที่เกิดจากพระพุทธเจาและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ลักษณะสําคัญของผูนํา คือการ
ยกอํานาจสิทธิ์ขาดใหเปนผูยิ่งใหญ เปนผูดูแลรักษาความสงบสุขของประชาชน ดําเนินการบริหารกิจกรรม
ตางๆ เพื่อประโยชนของสวนรวม ปกครองดวยหลักทศพิธราชธรรมตามเงื่อนไขที่เทาเทียมกันกับทุกๆคน ใน
ฐานะผูรวมอยูในสังคม ดูแลสุขทุกขของประชาชน  

ซึ่งสอดคลองกับนักวิชาการของไทยหลายทาน ไดกลาวถึงผูนําในรูปแบบการปกครอง กอนที่
พระพุทธเจาจะอุบัติขึ้น  ชมพูทวีปแบงออกเปน ๒ สวน คือ สวนกลางหรือเขตชั้นในเรียกวา “มัชฌิม
ประเทศ” และสวนรอบนอกหรือหัวเมืองชายแดน เรียกวา “ปจจันตประเทศ” ในมัชฌิมประเทศแบงเปน
แควนหรือรัฐใหญๆ  ได ๑๖ แควนและแควนขนาดเล็กอีก ๕ แควน รวมเปน ๒๑ แควน ในแตละแควนหรือรัฐ
มีความแตกตางกันอยูบาง บางรัฐก็เปนระบบกษัตริย บางรัฐก็เปนระบบสาธารณรัฐ ดังนั้นจึงไดสรุปผูนําใน
รูปแบบการปกครองรัฐตางๆ ในชมพูทวีปนั้นได ๓ ประเภท คือ   

๑.  ผูนําแบบจักรวรรดินิยม  ไดแก  ผูนํารัฐที่มีแสนยานุภาพมาก  มีอํานาจเหนือรัฐอื่น  
กลาวคือใชอํานาจยึดครองรัฐอื่นมาเปนเมืองขึ้นของตน  ประมุขของรัฐแบบนี้เรียกวา “มหาราชา”  หรือ  
“พระจักรพรรดิ” 

๒.  ผูนําแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย  ไดแก  ผูนํารัฐที่มีอํานาจสิทธิ์ขาดในการปกครองบานเมือง
โดยตรง  แตอาจทรงมอบหมายอํานาจนั้นใหพระบรมวงศานุวงศหรือปุโรหิต ขาราชบริพารไปปฏิบัติแทนได  
ประมขุของรัฐที่ปกครองแบบนี้เรียกวา “ราชา” 

๓.  ผูนําแบบประชาธิปไตย  ไดแก  ผูนํารัฐที่อํานาจสิทธิ์ขาดในการปกครองมิไดขึ้นอยูกั บ
ประมุขแหงรัฐแตเพียงผูเดียว จะมี “สภา” หรือ “สังฆะ” เปนผูกําหนดนโยบาย และมีอํานาจตัดสินใจ
เกี่ยวกับกิจการบานเมือง สังฆะจะทําหนาที่เลือกสมาชิกขึ้นมาคนหนึ่งทําหนาที่ เปนหัวหนาฝายบริหาร
เรียกวา “ราชา” ในสมัยโนน เรียกการปกครองแบบน้ีวา สามัคคีธรรม๖ 

 
 
 

๔. แนวคิดผูนําในพระพุทธศาสนา 

จากการศึกษาประเด็นในเรื่องภาวะผูนําในทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในหลักฐานและเอกสาร
หรือคัมภีรที่สําคัญทางพระพุทธศาสนามาทั้งหมดเราจะพบวาพระพุทธศาสนาถือไดวาเปนอีกศาสนาหนึ่งที่
ใหความสําคัญกับแนวความคิดเรื่องภาวะผูนําเอาไวโดยเห็นวาในสังคมทุกสังคมนั้นจะตองมีบุคคลที่เกิดมา
เพื่อทําประโยชนแกผูอื่นหรือมาเปนผูนําผูอื่นอยูเสมอ ซึ่งบุคคลที่มีภาวะผูนําและเปนผูเขามาแกไขปญหา
ความขัดแยงในทางพระพุทธศาสนานั้น หากพิจารณาจากหลักฐานเชิงคัมภีรเราจะพบวา เมื่อโลกมนุษยและ

                                                 

๖ วิรัช ถิรพันธุเมธี, พุทธปรัชญาการปกครอง, (กรุงเทพฯ : ดวงแกว, 25๕๔), หนา  ๖-๘. 



๑๐๖๘ 

 

 

สังคมมนุษยเกิดขึ้นมาแลวในระยะแรกมนุษยมีกิเลสและไมมีศีลธรรมอันเปนกฎจริยธรรมพื้นฐานของสังคมก็
ทําใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันตอมามนุษยก็ไดเริ่มพิจารณาหาบุคคลผูที่มีความเหมาะสมเขามาเปนผูนํา
เพื่อการแกไขปญหาความขัดแยงดังกลาว๗ ซึ่งก็ถือวาเปนกรณีที่ชี้ใหเราเห็นวา ภาวะผูนํานั้นเปนสิ่งที่มี
ปรากฏอยูในเนื้อหาพระพุทธศาสนาซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติของผูนําที่ปรากฏในหลักธรรมขอตางๆ เปน
การพิจารณาในแงของคุณธรรมที่เปนหลักการที่พระพุทธองคไดทรงวางไวเปนกรอบในการดําเนินชีวิตหรือ
การทําหนาที่ในการบริหารของผูที่เปนผูนํา โดยหลักธรรมสําคัญที่บงถึงความเปนผูนํานั้นมีดังตอไปนี ้

พรหมวิหาร ๔  คือ  ธรรมประจํ าใจของผู ป ระเสริฐหรือผู มี จิต ใจยิ่ งใหญ กวางขวาง                 
ดุจ พรหม คือ 

๑) เมตตา ( ความรัก ) คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี ตองการชวยเหลือใหทุกคนประสบ
ประโยชนและความสุข 

๒) กรุณา ( ความสงสาร ) คืออยากชวยเหลือผูอื่นใหพนจากความทุกขใฝใจที่จะปลดเปลื้อง
บําบัดความทุกขยาก เดือดรอน ของคน และสัตวทั้งปวง 

๓) มุทิตา ( ความเบิกบานพลอยยินดี ) เมื่อเห็นผูอื่นอยูดีมีความสุขก็มีใจแชมชื่นเบิกบานเมื่อ
เห็นเขาประสบความสําเร็จงอกงามยิ่งขึ้นไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจดวย 

๔) อุเบกขา ( ความมีใจเปนกลาง ) คือ มองตามความเปนจริงโดยวางจิตเรียบสม่ําเสมอ มั่นคง
เที่ยงตรงดุจตราชั่ง มองเห็นการที่บุคคลจะไดรับผลดีหรือชั่วสมควรแกเหตุที่ตนประกอบ พรอมที่จะวินิจฉัย 
วางตน และปฏิบัติไปตามความเที่ยงธรรม๘ 

หลักอคติ ๔ เมื่อมีคุณธรรมสมบูรณ การทํางานจะถูกตองเปนประโยชนยิ่งขึ้น ก็ดวยละอคติ ๔ 
ความลําเอียงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความวุนวายในสังคมเพราะสรางความแตกแยกจนเกิดไรความ
สามัคคีกันไดโดยงาย ผูทําหนาที่รับผิดชอบตอสังคมจักตองไมเปนผูมีความลําเอียงโดยเด็ดขาดในปุราเภท
สุตตนิทเทส อัฎฐกวรรค ขุททกนิกาย วาดวยผูไมมีความลําเอียงวา คําวา “ละ” ไมถึงความลําเอียงในธรรม
ทั้งหลาย คือไมถึงฉันทาคติ ไมถึงโทสาคติ ไมถึงโมหาคติ ไมถึงภยาคติ ไมลําเอียงดวยอํานาจแหงราคะ โทสะ 
โมหะ มานะ ทิฐิ อุทธัจจะ วิจิกิจฉา อนุสัย ไมไป ออกไป พาไป นําไปดวยธรรมทั้งหลายอันทําใหเปนพรรค
พวก เพราะฉะนั้นจึงชื่อวาไมถึงความลําเอียงในธรรมทั้งหลาย อคติมี ๔ ประการ ที่นักปกครองที่ดีเมื่อปฏิบัติ
หนาที่แลวพึงละเวน คือ 

๑) ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ 
๒) โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง 
๓) โมหาคติ ลําเอียงหลงหรือเขลา 
๔) ภยาคติ ลําเอียงเพราะขลาดกลัว๙ 

                                                 

๗ ที.ปา.(ไทย)๑๖/๑๓๐/๙๖. 
๘ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๔/๒๒๖    ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๒.  
๙ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๖/๑๙๖.  



๑๐๖๙ 

 

 

๕) สวนในทางพระพุทธศาสนาไดมีการกลาวถึง”ผูนํา” ดังมีปรากฏในอัคคัญญสูตรวาการ
กําเนิดของผูนํามาจากความเสื่อมของจิตใจมนุษย จึงมีการคัดเลือกแตงตั้ง “มหาสมมต” บุคคลที่มีลักษณะ
รูปงดงาม นาดู นาเลื่อมใส และนาเกรงขามกวาหมูชนในที่นั้น ใหทําหนาที่  วากลาว ติเตียน ขับไล ผูที่มี
ความประพฤติมิชอบตามธรรม และไดมีการเรียกชื่อของผูนําไววา “กษัตริย” เพราะเปนใหญในที่นาทั้งหลาย 
และ “ราชา” เพราะเปนผูที่ถูกแตงตั้งโดยชอบธรรมจากหมูคณะน้ันๆ๑๐ 

๖) จากลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวา  ผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาเปนลักษณะของผูนําที่ดี 
คือ เปนผูนําที่มีธรรมในตนเอง  ซึ่งหลักธรรมสําคัญที่เกี่ยวกับผูนําไดมีปรากฏในพระไตรปฎก  สามารถนําไป
ประยุกตใชได เชน หลักปาปณิกธรรม ๓๑๑ หลักพรหมวิหารธรรม ๔๑๒ หลักอคติ ๔๑๓  หลักสังคหวัตถุ ๔๑๔ 
หลักสัปปุริสธรรม ๗๑๕ และหลักทศพิธราชธรรม ๑๐๑๖  เปนตน 

๗) ผูนําตามแนวพระพุทธศาสนา  เปนลักษณะของผูนําที่ดี คือ เปนผูที่มีธรรมเปนเครื่องชี้นํา
ในการปกครองและการบริหาร  รัฐ  ประเทศ  องคกรหรือหมูคณะ  ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ได
ตั้งไวดวยดี  ธรรมจึงเปนเครื่องเสริมสรางคุณสมบัติของผูนํา ใหมีภาวะผูนําสูง    และเปนปจจัยสําคัญที่ผูนํา
ควรมีสําหรับ “การเปนผูนําที่ด”ี 

จากแนวทางการศึกษาใหญ ๆ ทั้ง ๒ แนวทาง พอสรุปไดวา ผูนําตามแนวทฤษฎีตะวันตกไดเนน
ถึง “ความรูและความสามารถ” คือ ”ผูนําที่เกง” และผูนําตามแนวพระพุทธศาสนา ไดเนนถึง “การมีธรรม” 
คือ “ผูนําที่ดี” คือ ควรมีทั้งความประพฤติดี มีความรูและความสามารถดีซึ่งเปนภาวะผูนําที่พึงประสงค ที่
เหมาะสมกับยุคปจจุบัน ที่ตองการผูนําที่มีธรรม มีวิสัยทัศน และรูจักวิธีการสรางแรงบันดาลใจใหบุคลากร 
ดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน องคกร ตลอดจนถึงประเทศชาติ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ
องคกรนั้นๆ และนําไปสูความเจริญรุงเรืองไดอยางมั่นคง 

หลักสัปปุริสธรรม ๗ สวนการดําเนินกิจกรรมตางๆ จะมีความเหมาะสมเพียงใด มีหลักพุทธ
ธรรมอีกสวน คือ สัปปุริสธรรม ในสัปปุริสสูตร อุปริปญณาสก มัชฌิมนิกาย ปรากฏพุทธโอวาทเรื่องธรรม
ของคนดี (สัตบุรุษ) คนที่สมบูรณแบบ หรือมนุษยโดยสมบูรณ ซึ่งถือวาเปนสมาชิกที่ดี มีคุณคา ที่แทจริงของ
มนุษยชาติ มีธรรมะ หรือคุณสมบัติที่เรียกวา สัปปุริสธรรม ๗ ประการ คือ 

๑. ธัมมัญุตา (รูหลักและรูจักเหตุ) คือรูหลักการและกฎเกณฑของสิ่งทั้งหลายที่ตนเขาไป
เกี่ยวของในการดําเนินชีวิต การปฏิบัติกิจหนาที่ และการดําเนินกิจการตางๆ รูเขาใจในสิ่งที่ตนจะตอง

                                                 

๑๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๓๑/๙๖. 
๑๑องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๐/๑๖๓. 
๑๒ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๒. 
๑๓ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๖/๑๓๙. 
๑๔องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐. 
๑๕ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔. 
๑๖ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๔๐/๖๒.    



๑๐๗๐ 

 

 

ประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เชน รูวาตําแหนงฐานะ อาชีพการงานของตน มีหนาที่และความรับผิดชอบ
อยางไร มีอะไรเปนหลักการจะตองทําอะไรอยางไร จึงจะเปนเหตุใหบรรลุถึงผลสําเร็จที่เปนไปตามหน าที่ 
และความรับผิดชอบนั้นๆ ตลอดจนขั้นสูงสุด คือรูเทาทันกฎธรรมดา หรือหลักความจริงของธรรมชาติเพื่อ
ปฏิบัติตอชีวิตอยางถูกตองมีจิตใจเปนอิสระไมตกเปนทาสของโลกและชีวิตนั้น 

๒. อัตถัญุตา(รูความมุงหมายและรูจักผล)คือรูความหมายและความมุงหมายของหลักการที่ตน
ปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงคของกิจการที่ตนกระทํา รูวาหลักการนั้นๆ มีความมุงหมายอยางไร รูวาที่ตนทํา
อยางนั้นๆ ดําเนินชีวิตอยางนั้นเพื่อประสงคประโยชนอะไรหรือควรจะไดบรรลุถึงผลอะไร ที่มีหนาที่ตําแหนง
ฐานะ การงานอยางนั้น เขากําหนดวางกันไวเพื่อความมุงหมายอะไร กิจการที่ตนทําอยูขณะนี้เมื่อทําไปแลว
จะบังเกิดผลอะไรบาง เปนผลดีหรือผลเสียอยางไร เปนตน ตลอดจนถึงขั้นสูงสุด คือรูความหมายของคติ
ธรรมและประโยชนที่เปนสาระของชีวิต 

๓. อัตตัญุตา (รูจักตน) คือ รูจักตัวตนของเราเอง วาโดยฐานะ  ภาวะ เพศ กําลังความรู 
ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม สามารถประเมินตนเองไดในหลักธรรม ดังนี้ ศรัทธา (ชอบ รักในงาน
อะไร) ศีล (วินัย) สุตะ(ความรู) จาคะ (ความเสียสละ) ปญญา (กระบวนการในการพัฒนาความรูที่มีอยู) เปน
ตน แลวประพฤติใหเหมาะสม และรูที่จะแกไขปรับปรุงตอไป 

๔. มัตตัญุตา (รูจักประมาณ) คือรูจักพอดี เชน รูจักประมาณในการบริโภครูจักประมาณใน
การใชจายทรัพย รูจักความพอเหมาะพอดีในการพูด การปฏิบัติกิจและทําการตางๆ ตลอดจนการพักผอน
หลับนอน และการสนุกสนานรื่นเริงตางๆ  

๕. กาลัญุตา (รูจักกาล) คือรูการเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาที่พึงใชในการประกอบกิจ 
กระทําหนาที่การงานปฏิบัติการตางๆ และเกี่ยวของกับผูอื่น เชน รูวาเวลาไหนควรทําอะไร และทําใหตรง
เวลา ใหเปนเวลา ใหเหมาะเวลา ใหถูกเวลา เปนตน 

๖. ปริสัญุตา (รูจักชุมชน) คือ รูจักถิ่น รูจักที่ประชุมชนและชุมชน รูกาลอันควรประพฤติ
ปฏิบัติในถิ่นชุมชน และตอชุมชนนั้นวา ชุมชนนี้เมื่อเขาไปหาควรตองทํากิริยาอยางนี้ควรตองพูดอยางนี้ 
ชุมชนนี้มีระเบียบวินัยอยางนี้ มีวัฒนธรรมประเพณีอยางนี้ มีความตองการอยางนี้ ควรเกี่ยวของ ควรตอง
สงเคราะห ควรรับใช ควรบําเพ็ญประโยชนใหอยางนั้นๆ เปนตน  

๗. ปุคคลัญุตา (รูจักบุคคล) คือ รูจัก และเขาใจ ความแตกตางแหงบุคคลวาโดยอัธยาศัย
ความสามารถและคุณธรรม เปนตน ใครๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูจักที่จะปฏิบัติตอบุคคลอื่นๆ ดวยดีวา
ควรจะคบหรือไม  ไดคติอะไร  จะสัมพันธเก่ียวของ จะใช จะยกยอง จะตําหนิ หรือจะแนะนําสั่งสอนอยางไร
จึงจะไดผลดี เปนตน๑๗  

หลักทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ ในสุวัณณหังสชาดก อสัมปทานวรรค ขุททกนิกาย ได
กลาวถึงคุณธรรมของผูปกครองหรือธรรมของพระราชา ๑๐ ประการ คือ 

                                                 

๑๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔ ;  องฺ.สตฺตก.(ไทย)  ๒๓/๖๕/๑๑๔.  



๑๐๗๑ 

 

 

๑. ทาน (ใหปนประชา) คือบําเพ็ญตนใหเปนผูใหโดยมุงปกครองหรือทํางานเพื่อใหเขาได มิใช
เพื่อจะเอาจากเขา เอาใจใสอํานวยบริการจัดสรรความสงเคราะห อนุเคราะหใหประชาราษฎรไดรับ
ประโยชนสุข มีความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนใหความชวยเหลือแกผูเดือดรอน ประสบทุกข และใหความ
สนับสนุนแกคนที่ทําความดี 

๒. ศีล (รักษาความสุจริต) คือ ประพฤติดีงามสํารวมกายและวจีทวารประกอบการสุจริต รักษา
กิตติคุณ ประพฤติใหควรเปนตัวอยาง และเปนที่เคารพนับถือของประชาราษฎร มิใหมีขอที่ผูใดจะดูแคลน 

๓. ปริจจาคะ (บําเพ็ญกิจดวยความเสียสละ) คือสามารถเสียสละความสุขสําราญสวนตน 
ตลอดจนชีวิตของตนได เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและความสงบเรียบรอยของบานเมือง 

๔. อาชชวะ (ปฏิบัติภารกิจโดยชื่อตรง) คือซื่อตรงทรงสัตยไรมารยา  ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มี
ความจริงใจ ไมหลอกลวงประชาชน 

๕. มัททวะ (ทรงความออนโยนเขาถึงคน) คือมีอัธยาศัยไมเยอหยิ่งหยาบคาย กระดางถือตน มี
ความงามสงาเกิดแตทวงทีกิริยาสุภาพนุมนวล ละมุนละไม ควรไดความจงรักภักดี แตมิขาดยําเกรง 

๖. ตปะ (พนมัวเมาดวยเผากิเลส) คือแผดเผากิเลส ตัณหา มิใหเขามาครอบงําจิต  ระงับยับยั้ง
ขมใจ ไมหลงใหลหมกมุนในความสุขสําราญ และการปรนเปรอมีความเปนอยูสม่ําเสมอ หรือเปนอยูอยาง
งายๆ สามัญ มุงมั่นแตจะบําเพ็ญเพียรทํากิจในหนาที่ใหสมบูรณ 

๗. อักโกธะ (มีเหตุผลไมโกรธา) คือ ไมกราดเกรี้ยวไมวินิจฉัยความ และกระทําการดวยอํานาจ
ความโกรธ มีเมตตาประจําใจไวระงับความเคืองขุน วินิจฉัยความและกระทําการดวยจิตอันสุขุมราบเรียบ
ตามธรรม 

๘. อวิหิงสา (มีอวิหิงสานํารมเย็น) คือ ไมหลงระเริงอํานาจ ไมบีบคั้นกดขี่  มีความกรุณา ไมหา
เหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแกประชาราษฎรผูใด ดวยอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 

๙. ขันติ (ชนะเข็ญดวยขันติ) คืออดทนตองานที่ตรากตรํา อดทนตอความเหนื่อยยากถึงจะ
ลําบากกายนาเหนื่อยหนายเพียงไรก็ไมทอถอย ถึงจะถูกยั่ว ถูกหยันดวยถอยคําเสียดสี ถากถาง อยางไรก็ไม
หมดกําลังใจ ไมยอมละทิ้งกิจ กรณียกิจที่บําเพ็ญโดยธรรม 

๑๐. อวิโรธนะ (มิปฏิบัติคลาดจากธรรม) คือ ประพฤติมิใหผิดจากประศาสนธรรม อันเปน
ประโยชนสุขความดีความงาม ของรัฐและราษฎรเปนที่ตั้ง อันใดประชาราษฎรปรารถนา โดยชอบธรรมก็ไม
ขัดขืน การใดจะเปนไปโดยชอบธรรมเพื่อประโยชนสุขของประชาชนก็ไมขัดขวาง   วางตนเปนหลัก หนัก
แนนในธรรม คงที่ ไมมีความเอนเอียงหวั่นไหวเพราะถอยคําดีราย ลาภสักการะ หรืออิฏฐารมณ อนิฏฐารมณ
ใดๆ ตั้งมั่นในธรรม ทั้งสวนยุติธรรม คือความเที่ยงธรรมก็ดี นิติธรรมคือระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดีไมประพฤติใหเคลื่อนคลาดวิบัติไป๑๘ 

                                                 

๑๘ขุ.ชา. (ไทย)  ๒๘/๒๔๐/๖๒.  



๑๐๗๒ 

 

 

พละ ๕ ของพระมหากษัตริย ไดแสดงใหเห็นถึงลักษณะของผูมีอํานาจนั้นจะตองประกอบไปดวย
ทรัพยากรแหงอํานาจ ๕ ประการ คือ 

 ๑) พาหพลัง หรือ กายพลัง หมายถึงมีกําลังกายหรือกําลังแขนแข็งแรง สุขภาพดี มี
ความสามารถและชํานาญในการใชอาวุธ ตลอดจนถึงมีอาวุธยุทโธปกรณพรั่งพรอม 

 ๒) โภคพลัง คือ มีโภคะหรือสมบัติมาก พรอมที่จะใชเลี้ยงดูบริวารหรือใชสอยในกิจการ
ตางๆ ไดไมติดขัด 

 ๓) อมัจจพลัง คือ มีอํามาตย ขาราชการ ผูบริหารที่ทรงคุณวุฒิ เกงกลาสามารถและเปนผูที่
มีความจงรักภักดีซื่อสัตยตอแผนดิน 

 ๔) อภิชัจจพลัง คือ มีชาติตระกูลสูง กําเนิดในตระกูลสูง เปนขัตติยราชที่ไดรับความเคารพ
เทิดทูนจากประชาชน และเปนผูที่ไดรับการฝกฝนอบรมมาแลวเปนอยางดีตามประเพณีแหงราชตระกูลนั้นๆ 

 ๕) ปญญาพลัง คือ กําลังแหงปญญา มีสติปญญาสามารถมาก หยั่งรูเหตุผลรูจักผิดชอบชั่วดี 
ประโยชนมิใชประโยชน สามารถวินิจฉัยเหตุการณทั้งหลายภายในและภายนอก ดําริการตางๆ ไดผลดีเปน
อยางยิ่ง๑๙ 

กําลังขอแรก คือ กําลังแขนหรือกําลังกายแมวาจะสําคัญแตก็จัดวาต่ํากวากําลังในขออื่นๆ เพราะ
หากวาไมมีกําลังในขออื่นๆ มาค้ําจุนแลว กําลังกายอาจใชไปในทางที่ผิด เปนอันธพาลไปได สวนกําลังปญญา
ทานจัดวาเปนกําลังที่ประเสริฐสุด เพราะเปนเครื่องกํากับควบคุม และนําทางกําลังอื่นๆ ทุกอยาง ยังมี
หลักธรรมที่เปนกําลังหรือเรียกวาพละ ๔ ซึ่งเปนหลักธรรมที่ทําใหเปนผูมีอํานาจ มีความมั่นใจไมหวั่นไหวตอ
ภัยอันตรายตางๆ คือ 

 ๑) ปญญาพละ มีกําลังแหงปญญามาก 
 ๒) วิริยพละ มีกําลังแหงความเพียรมาก 
 ๓) อนวัชชพละ มีกําลังแหงความสุจริต หรือความบริสุทธิ์ ไมมีขอบกพรองเสียหายอันเกิด

จากการประกอบอาชีพ หรือ การทํางานสุจริตไมมีโทษ 
 ๔) สังคหพละ มีกําลังแหงการสงเคราะห คือ การยึดเหนี่ยวจิตใจของผูคนไวไดมาก ดวย

การสงเคราะหดวยวิธีการตางๆ๒๐ 
การแบงปน การพูดจาดีไพเราะ การบําเพ็ญตนเปนประโยชนในโลกนี้ ความเปนผูประพฤติตน

เสมอในธรรมนั้นๆ ในบุคคลนั้นๆ ตามควร เปนตน อันไดแกสังคหวัตถุ ซึ่งมีดวยกัน ๔ ประการ คือ 
๑) ทาน การใหปน การเอื้อเฟอเผื่อแผสิ่งของแกบุคคลอื่น ดวยเห็นวาสิ่งของที่ตนเสียสละไปนั้น

จะเปนประโยชนแกผูรับ เปนการแสดงความมีน้ําใจ และเปนการยึดเหนี่ยวจิตใจของมิตรสหายบริวารไวได 

                                                 

๑๙ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๔๔/๕๓๒ ; ชา.อุ. (ไทย) ๗/๓๔๘/๔๓๘.  
๒๐องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๒๐๙/๓๗๖.  



๑๐๗๓ 

 

 

พระพุทธเจาทรงสรรเสริญการใหไวมากมาย เชน “ผูใหยอมเปนที่รัก”๒๑ ผูใหยอมผูกมิตรไวได”๒๒ เปนตน ผู
ที่มีความตระหนี่นั้นไมสามารถที่จะผูกมิตรหรือยึดเหน่ียวจิตใจของมิตรและบริวารไวได 

๒) ปยวาจา การมีวาจาเปนที่รัก เปนที่ดูดดื่มจิตใจของผูฟง มีวาจาสุภาพออนหวานชวนฟง เปน
วาจาที่ไมหยาบคายและเปนวาจาที่กอใหเกิดประโยชน การมีปยวาจานี้มีความสําคัญเปนอยางมากในการผูก
มิตรหรือรักษาน้ําใจมิตร บุคคลที่ไดรับมอบหมายใหเปนทูตหรือเปนตัวแทนของประเทศในการเจรจา
เรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติจะตองมีเทคนิคในการใชคําพูด
อยางดีเยี่ยม เพราะถาหากใชคําพูดที่ไมดีก็จะสงผลใหประชาชนและประเทศชาติสูญเสียผลประโยชนได 

๓) อัตถจริยา การประพฤติตนเปนประโยชน เชน การชวยเหลือผูอื่นในเวลาที่จําเปนไมเปนคน
นิ่งดูดายในเมื่อตนเองมีกําลังความสามารถที่พอจะชวยเหลือได ในการผูกสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ ก็
เชนเดียวกัน จะตองเปนผูที่รูจักใหการชวยเหลือในเวลาที่สมควรชวยเหลือ เชน เมื่อถึงคราวที่มิตรประเทศ
ตองประสบภัยพิบัติตางๆ ที่ประเทศสัมพันธมิตรพอที่จะชวยเหลือไดก็ใหการชวยเหลือตามกําลัง
ความสามารถ เพื่อเปนการผูกสัมพันธไมตรีหรือแสดงถึงความสัมพันธไมตรีอันดีตอกัน 

๔) สมานัตตตา ความมีตนเสมอตนเสมอปลาย ไมคบมิตรเพราะเห็นแกประโยชนสวนตน มิใชวา
เมื่อเห็นวามิตรหมดประโยชนสําหรับตนแลวก็เริ่มหางเหินหรือเลิกคบไป การคบหามิตรจะตองคบดวยความ
จริงใจ และมีความเสมอตนเสมอปลายในยามที่มิตรรุงเรืองและคราวตกต่ํา๒๓ 

หลักธรรมทั้งสี่ประการนี้ มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของมิตร หรือ
บริวารไวได และในการเลือกคบหามิตรนั้นจะตองคบหาบุคคลที่เรียกวากัลยาณมิตรเทานั้นเพราะหากไปคบ
หากับคนพาลมาเปนมิตร หรือไดคนพาลมาเปนบริวารแลว แทนที่จะเปนปจจัยสงเสริมใหผูนั้นเปนผูมีอํานาจ 
กลับทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงและสูญเสียอํานาจไปในที่สุด ในเรื่องนี้พระพุทธเจาไดตรัสแสดงถึงโทษของการ
คบหาคนพาลเปนมิตรไวในมงคลสูตรวา 

ภิกษุทั้งหลาย ภัย...อุปทวะ...เหลาใดเหลาหนึ่งที่จะเกิดขึ้นภัย...อุปทวะ...อุปสรรค 
เหลานั้นทั้งหมดยอมเกิดแตคนพาล หาเกิดขึ้นแตบัณฑิตไม  เหมือนกันฉันนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย คน
พาลมีภัยจําเพาะหนา บัณฑิตหามีภัยจําเพาะหนาไม คนพาลมี อุปทวะ บัณฑิตหาอุปทวะมิได คน
พาลมีอุปสรรค บัณฑิตหาอุปสรรคมิไดดวยประการดังนี้แล ภิกษุทั้งหลาย ภัยไมมีแตบัณฑิต อุปทวะ
ไมมีแตบัณฑิตอุปสรรค ไมมีแตบัณฑิต๒๔ 

                                                 

๒๑ธรรมรักษา, พระไตรปฎกฉบับสุภาษิต, (กรุงเทพมหานคร : รุงแสงการพิมพ, ๒๕๓๒), หนา ๒๐๘.  
๒๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๐๙.  
๒๓องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๑๑๔/๒๒๒. 
๒๔คณะกรรมการแผนกตํารา  มหามกุฎราชวิทยาลัย, มังคลัตทีปนีแปล เลม ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา ๔๑–๔๒.   



๑๐๗๔ 

 

 

การมีกัลยาณมิตรและบริวารที่ดี จึงเปนเครื่องสงเสริมสนับสนุนใหบุคคลนั้นๆ  เปนผูที่มีอํานาจ
มากยิ่งขึ้นและสามารถดํารงอํานาจนั้นไวไดนานอีกดวย การมีกัลยาณมิตรและบริวารที่ดีจึงเปนปจจัยสงเสริม
ในการมีอํานาจอีกประการหน่ึงดวย 

หลักจักรวรรดิวัตร ๑๒ ในการบําเพ็ญกรณียะกิจของจักรพรรดิ คือการปฏิบัติหนาที่ของ
ผู ป กครองที่ ยิ่ ง ใหญ  เรี ยกว า  “จั ก รวรรดิ วั ต ร”๒๕ เป นหลั ก ธรรมที่ ช วย ให ผู ป กครองดํ า เนิ น    
กุศโลบายในทางการเมือง วัตถุประสงคของหลักจักรวัตรนั้นเปนไปเพื่อประโยชนสุขอยางแทจริงของสังคม
โดยสวนรวม โดยมุงสอนใหผูนําใชอํานาจเพื่อสรางสรรคความสงบสุขและระบบเศรษฐกิจที่ดีของราษฎร 
และจุดมุงหมายสําคัญคือ การอธิบายถึงวิธีการที่จะใชอํานาจทางการเมืองเพื่อราษฎรโดยเขาไปปรึกษา
สมณะพราหมณผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ นักปราชญนักวิชาการผูทรงคุณธรรม เพื่อใหรูชัดในรัฐประศาสโน
บายอันดีชั่ว นโยบายที่ควรประกอบหรือไมควรประกอบ เพื่อที่จะปกครองหรือบริหารบานเมืองใหมีความ
เจริญกาวหนา มีอยู ๑๒ ประการ คือ  

๑. ใหยึดถือธรรมเปนหลัก เปนธงชัยในการปกครองประเทศ เคารพยําเกรงธรรม 
๒. ใหความคุมครองรักษาอันเปนธรรมแกอันโตชน หรือ ชนภายใน เชน พระมเหสี พระโอรส 

พระธิดา ตลอดถึงผูปฏิบัติราชการในพระองคทั้งหมด โดยการอบรมสั่งสอนใหอยูในความสงบเรียบรอยดีงาม
เปนตน 

๓. ใหความคุมครองรักษาแกกําลังพล เชน ทหาร ขาราชการ ตํารวจ โดยเปนธรรม 
๔. ใหความคุมครองแกกษัตรียที่เปนเมืองขึ้น ตลอดถึงชนชั้นผูปกครองและนักบริหารชั้นผูใหญ

ทั้งหลาย 
๕. ใหความคุมครองแกอนุยนต หรือขาราชบริพารผูตามเสด็จ ในสมัยปจจุบันก็คือขาราชการพล

เรือน 
๖. ใหความคุมครองแกชนเจาพิธี ผูประกอบอาชีพวิชาการ พอคา เกษตรกรดวยวิธีการจัดหาทุน

ทรัพยและอุปกรณในการประกอบอาชีพใหเปนตน 
๗. ใหความคุมครองแกราษฎรทั้งปวง ทั้งในเมือง ชนบท และชายแดน โดยเปนธรรมเสมอ

เหมือนกัน 
๘. ใหความคุมครองแกพระสงฆ บรรพชิต นักบวช สมณชีพราหมณ 
๙. ใหความคุมครองแก นก และ เนื้อ สัตวที่ควรสงวนทั้งหลาย 
๑๐. หาม ปองกันมิใหเกิดความไมชอบธรรมทุกชนิดเกิดขึ้นในพระราชอาณาจักร ปราบปรามผูมี

อิทธิพลตางๆ มิใหมีการกระทําทุจริต ผิดกฎหมายบานเมืองอันจะกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนอยู
ในรัฐโดยเด็ดขาด 

                                                 

๒๕ ที.ปา.  (ไทย) ๑๑/๓๕/๔๕-๔๖. 



๑๐๗๕ 

 

 

๑๑. ธนานุประทาน แบงปนทรัพยเฉลี่ยใหแกประชาชนผูยากไร มิใหมีผูขัดสนขาดแคลนอยู ใน
แวนแควนโดยไมไดรับการเหลียวแลชวยเหลือตามสมควร หรือการกระจายรายไดใหแกประชาชนสม่ําเสมอ
กันมากที่สุดเทาที่จะทําได ไมปลอยใหความเจริญกระจุกอยูเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งของประเทศเทานั้น 

๑๒. สมณพราหมณปริปุจฉา  มีความสนใจศาสนาและศีลธรรมหมั่นปรึกษาไตถามสมณ
พราหมณผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ นักวิชาการผูมีความรูดีความสามารถดี ตองแสวงหาปญญา ความรูและ
คุณธรรมอยูเสมอ มีที่ปรึกษาที่ดี บริสุทธิ์ มีคุณธรรม เพื่อใหรูชัดในสิ่งที่ควรกระทําและในสิ่งที่ควรเวน 

จากที่ยกตัวอยางมานี้ กิจกรรมที่ผูนําตองดําเนินการนั้น มีความเกี่ยวพันกับความเปนอยูของ
ประชาชน คือ การกินดี และอยูเย็นเปนสุข ถาผูนําดีนั่นหมายถึงตองสามารถจัดการกับปญหาตางๆ เพื่อ
บําบัดทุกขบํารุงสุขของอาณาประชาราษฎรได นับเปนการนําหลักพุทธธรรมมาใชในการบริหารประเทศและ
สะทอนใหเห็นถึงภาวะความเปนผูนําตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธองคทรงแสดงใหเห็นวา
เปนผูปกครองโดยธรรมอยางสม่ําเสมอยอมสั่งสมบารมีอันยากแกคนพาลทั่วไปจักทําลายลางได ทรงแสดงให
เห็นวาหลักธรรมเปนเกราะคุมครองผูประพฤติปฏิบัติ และนําประโยชนสุขมาสูผูที่อยูใตการปกครองโดย
ธรรม จะเห็นไดวาลักษณะของผูที่จะเปนผูปกครองนั้นยอมมีความสําคัญยิ่งเชนเดียวกันกับพฤติกรรมที่
แสดงออกมาภายนอก เพราะฉะนั้น ผูปกครองจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีคุณสมบัติทั้งภายใน คือ จิตใจ และ
คุณธรรม สวนคุณสมบัติภายนอก คือความรูความสามารถ และผูที่ใหการสนับสนุน เปนตน 

ในทางพระพุทธศาสนานั้น คนเรานั้นเมื่อมาอยูรวมกันเปนหมู เปนกลุม เปนชุมชนเปนสังคม แต
ที่เราพูดวาอยูรวมกันนั้น ความจริง ถาดูลึกลงไปจะเห็นวาตัวคนรวมกันจริง  แตมักจะรวมกันแคเพียง
ภายนอก สวนขางในนั้นคอนขางจะกระจัดกระจายที่วากระจัดกระจาย ก็คือ มีความแตกตางกันหลายอยาง
หลายประการ ตางจิตตางใจ ตางความรูสึก ตางความนึกคิดตางความตองการ              ตางความรู 
ความสามารถ ตางระดับของการพัฒนาเปนตน รวมกันอยู และรวมกันทํา เพื่อจะใหอยูกันดวยด ีและทําการ
ดวยกันไดผลบรรลุจุดหมายประสบความสําเร็จ 

 
 

๕. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 

มนุษยตองเปนผูกระทําดวยการฝกฝนอบรมใหเกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งไดแกคุณสมบัติทาง
กาย ทางศีล ทางจิต และทางปญญาที่สงผลไปสูภายนอกตนซึ่งแสดงออกผานพฤติกรรมทางกายและวาจา
และเมื่อมีปฏิบัติในทุกดานครบถวนแลวในทางเปนความจริ ง เพราะเมื่อพฤติกรรมหรือ            การ
ประพฤติปฏิบัติเปนไปแตในสิ่งที่ดีงามยอมนําไปสูการพัฒนาได ดังนี้ 

นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาไดใหความหมาย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยไววา การศึกษา
อบรมในพระพุทธศาสนายึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังจะเห็นไดจากการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
พัฒนาการและวุฒิภาวะของผูเรียน โดยที่พระพุทธเจาทรงเทียบความพรอมในการศึกษาเลาเรียนของบุคคล
เขากับบัวสี่เหลาและทรงจําแนกประเภทของบุคคลที่จะเขารับการศึกษาอบรมไปตามจริต ๖ และที่สําคัญคือ



๑๐๗๖ 

 

 

พระพุทธเจามุงใหผูเรียนลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ตัวอยางเชน การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนาเริ่ม
ตั้งแตการรับคนเขามาบวชที่ตองมีการกลั่นกรองโดยคณะสงฆ พระพุทธเจาทรงมอบความเปนใหญใหคณะ
สงฆในการใหการอุปสมบทแกกุลบุตร เมื่อบวชเขามาแลวพระบวชใหมจะตองไดรับการฝกหัดอบรมและ
การศึกษาเลาเรียนจากพระอุปชฌายโดยอยูภายใตการปกครองดูแลของทานจนพรรษาครบ ๕ พรรษา๒๖  
ตามหลักพระพุทธศาสนา ถาจะใหถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนาจะตองพูดวา มนุษยเปนสัตวประเสริฐ
ดวยการฝก ถาไมฝกแลวหาประเสริฐไม การฝกก็คือทําใหพัฒนาขึ้นดวยสติปญญา เปนตนมนุษยเปนสัตวที่
ตองฝกจึงจะประเสริฐ เพราะเหตุใดเพราะมนุษยอาศัยสัญชาตญาณไดนอย ไมเหมือนสัตวประเภทอื่น ซึ่งเกิด
มาแลวก็อยูไดดวยสัญชาตญาณ แมแตคลอดออกมาวันนั้น อยางลูกหาน ก็เดินไดเลย วายน้ําไดทันที หากิน
ไดทันที แตมนุษยเปนสัตวที่ตองฝกฝนพัฒนาโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกวาปญญามาใชดําเนินชีวิต แทนที่จะอยู
อยางสัตวอ่ืนที่เปนตามสัญชาตญาณ๒๗ 

พอจะสรุปไดวา มนุษยสวนใหญไมรูตัว ไมรูหลักการ ไมรูธรรมชาติอันนี้ การเรียนรูการฝก 
การหัดนั้นจําเปนเพื่อใหตัวดําเนินชีวิตอยูไดก็เรียน ก็ฝก ก็หัดไปดวยความจําเปนจําใจ พอทําไดก็หยุดฝก จึง
ไมพัฒนาเทาที่ควร ถาเขารูธรรมชาติแหงชีวิตของตนเอง รูหลักการของชีวิตมนุษยอยางนี้แลววา ชีวิตที่ดีของ
มนุษยไดมาดวยการเรียนรู ฝกฝน พัฒนา ตองมีสิกขา ถาเราฝกฝนพัฒนาเรียนรูอยูเรื่อย ชีวิตของเราก็จะดี
งาม จนมีชีวิตที่ประเสริฐนอกจากนี้ทานไดเขียนไวในหนังสือ การพัฒนาที่ยั่งยืน พอจะสรุปไดวา 
แนวความคิดที่มองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติและถือวามนุษยเปนผูที่จะพิชิตเขาครอบครองจักการกับ
ธรรมชาติไดตามใจชอบ ซึ่งเปนรากฐานของอารยธรรมตะวันตกทุกแขนง และแนวคิดที่ผิดพลาดนี้เองได
ทําลายระบบบูรณาการที่ทําใหมนุษยดํารงอยูดวยดี คือ มนุษย ธรรมชาติ สังคม ซึ่งเปนรากฐานความคิดที่ได
สรางปญหาใหกับสังคมมนุษยมาจนถึงปจจุบันนี้ ทานยังมองเห็นรากฐานความคิดของตะวันออกนั้นมอง
มนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ  

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวิถีพุทธจะผสมผสานระหว างแนวทางของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยกระแสหลักและแนวทางของพระพุทธเจา สําหรับการพัฒนาเพื่อการปรับปรุงผลงาน เพิ่ม
ความรูความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน แนวทางการพัฒนาของกระแสหลักจะมีความเหมาะสมในการ
พัฒนา (ซึ่งจะไมกลาวถึงในที่นี้เนื่องจากการพัฒนาในกระแสหลักมีแนวคิดทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติอยูแลว)
สําหรับการพัฒนาตามหลักธรรมมรรคมีองค ๘ จะผสมผสานทั้งแนวของกระแสหลักและแนวของพุทธธรรม 
ยกตัวอยางเชน การฝกใหมีสัมมาทิฐิ เมื่อมนุษยโดยทั่วไปถูกอบรมเลี้ยงดู มีการกลอมเกลาทางสังคม จนมี
มิจฉาทิฐิมาอยางยาวนาน การบอกเลาแตเพียงว าความคิดความเห็นที่ตนมีอยู เปนมิจฉา และจะให

                                                 

๒๖พระธรรมโกศาจารย ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) , พุทธวิธีการบริหาร, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๓๙. 

๒๗พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), การสรางสรรคปญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ , พิมพครั้งที่ ๗, 
(กรุงเทพ มหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๐), หนา ๒๙. 



๑๐๗๗ 

 

 

ปรับเปลี่ยนไปเลยนั้น เปนสิ่งคาดหวังไดยาก ดังนั้นจึงควรตองมีเทคนิคใหมมาชวย ซึ่งในการพัฒนามนุษย
ตามกระแสหลักใชทฤษฎีทางจิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตรมาชวย เชนการใชวิธีการที่จะทําใหคนมีการ
เรียนรูเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีคิด เปลี่ยนกระบวนทัศน เปลี่ยนปรัชญาชีวิต ความเชื่อระดับฝงลึกได นั่นคือ
การเปลี่ยนจากมิจฉาทิฐิมาเปนสัมมาทิฐิ หรือหากใชแนวทางพุทธ หลักธรรมที่เปนประโยชน คือ กาลามสูตร
หรือโยนิโสมนสิการ ซึ่งมีจุดเนนที่การพิจารณาถึงความคิดความเชื่อของตนวาเปนสัมมาทิฐิหรือมิจฉาทิฐิ
แนวทางในการพัฒนาขางตนจึงกลาวไดวาเปนการผสมผสานทั้งเทคนิคของตะวันตกและของพุทธธรรมเขา
ดวยกัน๒๘หรือ สําหรับแนวทางการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม ซึ่งใชมรรคมีองค ๘ หรือไตรสิกขา(ศีล สมาธิ 
ปญญา) เปนแนวทางในการพัฒนาจะมี ๓ แนวทางสําคัญ คือแนวทางของการใช“ศีล” นําการพัฒนา เปน
การใชศีลเปนจุดเริ่มตน เปนแนวทางปฏิบัติใหแกผูถูกพัฒนา แนวทางที่สองคือการใช “สมาธิ” เปนจุดเนน
ในการพัฒนา และแนวทางที่สามคือการใช “ปญญา” เปนแนวทางจุดเนนในการพัฒนา แนวทางทั้งสาม
จะตองสอดคลองกับเปาหมาย ลักษณะและความพรอมของกลุมเปาหมาย ยกตัวอยางเชน ผูที่ตองการศึกษา
ปฏิบัติพัฒนาตนเองในแนวทางพุทธเปนผูมีเปาหมายในการพัฒนาเพื่อที่หลุดพนจากหวงทุกข มีภูมิธรรมสูง 
ยอมจะตองใช “ปญญา”เปนแนวทางในการพัฒนา เนื่องจากสอดคลองทั้งเปาหมายและความพรอมของผูที่
ตองการ๒๙ 

ดังกลาวเบื้องตนแลว สภาพปญหาในการปฏิบัติงานและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมที่
เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ทําใหมีความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาบุคคลในภาครัฐอีกหลายดาน ไดแก พัฒนา
ดานความรูความเขาใจดาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด รวมทั้งวิธีการและแนวทางปฏิบัติ
มากมายประกอบการดําเนินงาน เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานมีความรูความเขาใจ จึงจะสามารถปฏิบัติงาน
ได การพัฒนาบุคลากรหรือขาราชการผูปฏิบัติงานใหมีความรูความเขาใจในโครงสรางและระบบงานของทาง
ราชการและวิธีการทํางานอยางแทจริงเพื่อสนองความจําเปนในการใหบริการที่เหมาะสมแกประชาชนและ
ปรับใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศ พัฒนาความรูความชํานาญของขาราชการ
ผูปฏิบัติงานใหทันกับความกาวหนาของเทคโนโลยี ในดานตาง ๆ เชนเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องมือสื่อสาร 
หรืออุปกรณทางการแพทยสมัยใหม เปนตน ชีวิตการทํางานของขาราชการยอมตองมีการเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงหนาที่การงานหรือมีการเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น ในกรณีเชนนี้หากมีการนําเอาวิธีการฝกอบรมหรือ
การพัฒนาบุคคลวิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะสมนํามาชวยก็จะทําใหบุคลากรเหลานั้นสามารถปฏิบัติงานในตําแหนง
ใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเร็วกวาการใหเรียนรูงานในหนาที่ใหมเอง สภาพความเปนจริงเกี่ยวกับรายได
ของขาราชการซึ่งไดแก เงินเดือนและคาตอบแทนที่ขาราชการไดรับอยูในอัตราคอนขางต่ําไมสัมพันธกับ
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สภาวะการครองชีพในปจจุบัน ก็ทําใหเกิดพฤติกรรมไมพึงประสงคหลายประการเชน การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของขาราชการ การไมเสียสละ อุทิศเวลาใหกับราชการ เปนตน จึงมีความจําเปนตองมีการ
พัฒนาจิตใจของขาราชการใหมีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติและจิตสํานึกที่ถูกตอง ในการปฏิบัติราชการ 

จากการทบทวน แนวคิดที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพอสรุปไดวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
เปนกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของผูนํา เพราะมนุษยเปนตัวขันเคลื่อนที่สําคัญและมี
บทบาทมากที่สุดในการพัฒนาทุกๆ ดาน และจะทําอยางไรที่จะใหองคการนั้นมีคุณภาพ นั้นคือ ถาองคการ
นั้นมีบุคลากรที่ดีมีคุณภาพแลว จะตองคงรักษาบุคลากรนั้นใหอยูกับองคการใหนานที่สุดหรือมีการจัดการฝก
ทักษะใหกับบุคลากรในองคการก็ได เพื่อที่จะไดพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการทํางานและมีการ
แกปญหาเมื่อมีอุปสรรคไดทันทวงท ี
 

๖. บทสรุป 

สรุปความวา ภาวะผูนํานั้น เปนกระบวนการที่ผูบริหารจะให มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอื่น  
ปจจัยที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่งแหงความสําเร็จของการทําหนาที่ผูนํา คือ การเปนผูประกอบดวยคุณสมบัติที่
เหมาะสม มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนความตองการของคน ซึ่งความตองการเปนตัวกําหนดเปาหมาย
และทิศทางในการตัดสินใจ ถาเปลี่ยนความตองการของคนไดก็เปลี่ยนตัวของคนนั้นได ผูนําที่ดีจะชวยใหคน
พัฒนาความตองการของตน ทั้งในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลใหมีความตองการที่ถูกตองดีงามและให
หมูชนมีการประสานความรวมมือเปน อันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะการพัฒนาความตองการเปนการพัฒนา
ความสุขของคน เพราะความสุข เกิดจากการสนองความตองการ ถาหากเปลี่ยนความตองการได ก็เปลี่ยน
วิธีการหาความสุขของเขาไดดวย เมื่อทําอะไรตรงกับความตองการ ก็ทําใหเขาสมใจและมีความสุขคนก็จะร
วมมือทําอยางเปนไปเองโดยประสานกลมกลืนและเต็มใจจะหาทางทําใหสําเร็จ จึงพรอมที่จะทําและทําไดง
าย แตในทางตรงกันขาม ถาผูนํากระทําการที่ฝนความตองการของคน ทั้งสองฝายก็จะไมมีความสุขและสิ่งที่
ทําก็ยากจะสําเร็จ 
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บทคัดยอ 

พระพุทธศาสนาเกี่ยวของกับธรรมชาติ  ปาไม  สัตวปา  น้ํา  เปนตน มีหลักคําสอนที่สําคัญใน
พุทธศาสนามากมาย   พุทธปรัชญามองมนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ “ธรรมชาติรอบตัวมนุษยก็คือ
ชีวิตที่แลนอยูในตัวมนุษยนั่นเอง”  ไดแสดงถึงปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม เปนปญหาที่มีความสําคัญ
ควบคูกับการพัฒนาความเจริญกาวหนา ซึ่งเปนปญหารวมกันของทุกประเทศ กลาวคือ การพัฒนา
ยิ่งรุดหนาปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมและภาวะมลพิษยิ่งกอตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
ประเทศไทยนับเปนประเทศหนึ่งที่กําลังประสบกับปญหาดังกลาว ทั้งนี้เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในชวงที่ผานมาใหความสําคัญกับอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการนําเอาทรัพยากรมา
ใชประโยชนแตไมไดมีการวางแผนการจัดการที เหมาะสมรองรับปญหาที่จะเกิดขึ้น ทําให
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยูมีสภาพเสื่อมโทรมลงวิธีการที่เปนอยูกลมกลืนกับธรรมชาติ เปนเพื่อนกับ
ธรรมชาติ ไมกาวราวและพิชิตธรรมชาต ิ 

พุทธศาสนาเสนอวิถีชีวิตที่เรียบงายและรูจักพอ ประพฤติปฏิบัติตนดวยการใชปญญาและพัฒนา
จิต อยูกับธรรมชาติไมควรเบียดเบียนธรรมชาติ พระองคประกาศหลักธรรมแกเพื่อนมนุษยโดยไมคํานึงถึง
ขอจํากัดแหงชาติ เพศ เผาพันธุ สีผิว วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิต เพราะตางลวนเปนผลผลิตมาจากกฏ
ธรรมชาติเดียวกัน ยิ่งมองใหลึกซึ้งในขั้นปรมัตถสภาวธรรม ก็ยิ่งพบวาไมมีสัตว  ไมมีบุคคล ไมมีตัวตน ไมมี
เราเขา มีแตกระแสธรรมชาติลวนๆ เทานั้นที่กําลังไหลไปตามกฎของธรรมชาติ  ตอมามีผูคนจํานวนมาก
เขาใจธรรมะของพระองค บางก็อยูเหยาเรือน บางก็มาสมัครใจใชชีวิตอยูกับธรรมชาติ ทามกลางปาเขา อัน
สงบเย็น เปนแบบอยางชีวิตที่บริโภคทรัพยากรธรรมชาติเพียงเพื่อยังชีพ ไมแตะตองสวนเกินมาตอบสนอง
กิเลสตัณหาตามรอยบาทของพระศาสดา กลุมชนเหลานี้เรียกวาพระสงฆ เมื่อมาอยูรวมกันมากๆ จะเปน
ตองมีกฎระเบียบ สําหรับเปนขอปฏิบัติรวมกันของหมูคณะเรียกวา ธรรมวินัย ซึ่งบัญญัติเปนขอปฏิบัติ
ออกมา โดยหลักการมุงบํารุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพปกต ิ

คําสําคัญ : การจัดการ, สิ่งแวดลอม, พระพุทธศาสนา 
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Abstract 
 

Buddhism is associated with the natural forest, wildlife, water, etc. are 
important tenets in Buddhism many. Buddhist philosophy is a part of human 
nature. "Human nature is life cruising around in a human block" represent 
environmental issues. The issue is important, coupled with the development 
progress. This is a common problem of every country is to advance the 
development of the environmental pollution and the formation and intensified 
even more. Thailand is a country that is experiencing such problems. This is 
because economic development in recent years to focus on the rate of economic 
growth. The introduction of resource utilization, but do not have a proper 
management plan for problems to occur. The remaining natural resources are 
deteriorating in a way that is in harmony with nature. Friends with nature Not 
aggressive and conquer natur 

Buddhist lifestyle offering simple and well known. Conduct with the 
intellectual and spiritual development. Should not encroach on the natural 
nature. He announced the principles of humanity, regardless of race, color, sex, 
national restrictions cultural traditions and lifestyles are different, because the 
productivity of the natural law. Looking more deeply in an unfair situation 
Chippenham Road. It was found that no animals, no people, no identity, no, but we 
had a natural flow. Not only were leaked to the laws of nature. Later, a lot of 
people understand the religion of God. It was the residence Some come voluntarily 
to live with nature. Surrounded by forests, the calm, cool exemplary life as a 
consumer of natural resources for subsistence. Do not touch the surplus to satisfy 
the passions of the Prophet traced baht. These people are called priests. When it 
comes together very much. There must be rules For a common practice among the 
so-called Fairness Doctrine, which stipulates the procedures out. Principally aimed 
at maintaining the natural environment and in normal condition. 
 
Keywords : Management, Environment, Buddhist temples. 
 
 
 
 



๑๐๘๒ 
 

๑. บทนํา 

ปญหาสิ่งแวดลอมที่กลาวมานี้ ลวนมีผลกระทบตอการดํารงอยูของมนุษยในทุกๆดาน มนุษย
ตองการฝนดินในการผลิตอาหารธรรมชาติ แตขณะนี้ดินก็หมดประสิทธิภาพในการผลิต  ทุกวันนี้ตองสราง
ปุยเคมี เพิ่มความอุดมใหแกดินซึ่งผิดธรรมชาติที่เคยเปนมายิ่งเพิ่มปุยเคมีลงไปมากเทาไรก็เปนการทําลาย
มากเทานั้น คงตองใชเวลานานตอการยอยสลาย ผลิตภัณฑสังเคราะหตางๆ ที่ทับถมอยูบนแผนดิน ในชวง
เวลาดังกลาว ดินก็เสื่อมคุณภาพลงไปเรื่อยๆ กวาความอุดมสมบูรณจะกลับคืนมาก็คงจะใชเวลานานทีเดียว 
ชีวิตมนุษยตองการน้ําเพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับตาลงแตละวัน มนุษยตอง
ใชน้ําในการอุปโภค บริโภคประจําวัน เชน อาบ ดื่ม ทําความสะอาดรางกายและสิ่งตางๆ ใชในการผลิตผล
ทางการเกษตรในไรนา  ใชในโรงงานอุตสาหกรรม ใชในทางการคมนาคม ยานพาหนะบรรทุกคน บรรทุก
สิ่งของไปมา ติดตอกันโดยไมตองลงทุนอะไร ใชเปนที่พักผอนหยอนใจ แตเมื่อเกิดมลพิษทางน้ํา ประโยชน
การใชงานเหลานี้ยอมลดลงและหมดไปในที่สุด แตความตองการใชประโยชนจากน้ํา มิไดหมดไปดวย เมื่อ
ความตองการมีมากปจจัยตอบสนองความตองการมีนอย  
 
๒. ความหมายของการจัดการสิ่งแวดลอม 

หากจะใหพูดถึงความหมายของการจัดการสิ่งแวดลอม ใหความคิดของผูเขียนบทความ
การจัดการสิ่งแวดลอม หมายถึง การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหสิ่งที่อยูรอบๆ มีการ
วางแผนงาน ระบบการจัดการมีผลดีตอคุณภาพชีวิต คือ รูจักปกปองไมใหเกิดปญหาพลพิษตอ           
การวิถีชีวิต ความเปนอยู และสิ่งแวดลอม  

จากความหมายของการจัดการสิ่งแวดลอม มีสาระสําคัญพอสรุปไดดังนี ้
๑. การจัดการสิ่งแวดลอมเปนการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชตอบสนองความตองการ

ของมนุษย โดยตองมีการวางแผนการใชที่ดีและเหมาะสม 
๒. การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชตองมีผลกระทบตอมนุษยทั้งทางตรงและทางออมให

นอยที่สุด 
๓. การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชตองยึดหลักการอนุรักษสิ่งแวดลอมมาเปนอันดับแรก 

 
๓. ปญหาสิ่งแวดลอมกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 

เมื่อสิ่งแวดลอมถูกทําลาย พืชและสัตวหลายชนิดกําลังจะไดรับผลกระทบ การเพิ่มขึ้นของ
ประชากร  การแพรกระจายของมลภาวะ การทําธรรมชาติ ปญหาตางๆ เหลานี้ กําลังรุมเราโลกของเรา และ
ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ยังคงดําเนินไปตามปกติ สวนสาเหตุของปญหา
สิ่งแวดลอม  ไดแก ความโลภซึ่งเปนผลมาจากกระแสการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจไมไดรับความสนใจ
เทาที่ควร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเดียวคงไมเพียงพอที่จะจัดการกับปญหาที่โลกกําลังเผชิญอยูได  
ที่จริงแลวความอวดดีของมนุษยจะถูกควบคุมโดยความเชื่อของศาสนาตางๆ ที่มีปรากฏอยูบนโลก ใบนี้นาน
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มาแลว  พระพุทธศาสนาสอนใหคนรักความสงบ และเชื่อวาความเกลียดชังและอาวุธนําไปสูการทําลายลาง
ตนเองและผูอื่น  ความโลภ และความเห็นแกตัวนําไปสูความทุกขยาก ยิ่งไปกวานั้นความเห็นแกตัวยังเปน
สาเหตุสําคัญของการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ นั่นคือ ธรรมชาติมีอยูอยางจํากัด แตความตองการของ
มนุษยมีไมจํากัด 

อยางไรก็ตามสาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอมอยูที่จิตใจของมนุษย ซึ่งเต็มไปดวยความอวิชชา 
วิกลจริต ละโมบ และความเกลียดชัง ฉะนั้นเราจะตองพยายามหาทางแกไขที่จิตวิญญาณ และจิตวิทยา  ที่
เปนตนเหตุของปญหาสิ่งแวดลอม  กอนที่จะพยายามแกไขปญหาดานวัตถุดวยการใชเทคโนโลยีที่
สลับซับซอน  การศึกษาและศาสนาเปนแนวทางที่จะใชแกปญหาสิ่งแวดลอมได  โดยการทําใหคนเห็นและ
เขาใจธรรมชาติมากขึ้น  รูสึกผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมของตนเอง  เห็นผลที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากการ
กระทําของตน  และทําใหคนเห็นวาตนสามารถทําสิ่งใหมที่ดีและถูกตองได การศึกษาจะตองชวยปลูกฝง
ทัศนะคติที่ดีและเปลี่ยนพฤติกรรมทีท่ําลายสิ่งแวดลอมของคน ในทางพุทธศาสนา หมายถึง การมีชีวิตที่ดีที่
ประเสริฐ การผลิต การบริโภค และ การทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ไมควรสิ้นสุดที่ตัวมันเองแตควรจะ
สิ้นสุดที่การพัฒนาความเปนอยูที่ดีขึน้ของบุคคล สังคม และสิ่งแวดลอม 

เมื่อมนุษยประจักษวา การทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมิใชนําประโยชนสุข  มาใหแก
มนุษยฝายเดียวที่เคยเขาใจกัน แตจะนําความหายนะและความทุกขมาสูมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได  ก็พา
กันใหความสนใจตอปญหานี้มากขึ้นเปนพิเศษ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาปญหาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปน
ปญหาของมนุษยชาติที่จะตองเผชิญรวมกัน  ปจจุบันนี้กระบวนการอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมได
เริ่มเคลื่อนไหวกันทั่วโลกเพื่อรวมกันแกปญหาที่กําลังเผชิญอยูอยางทุมเทจริงจัง  แตยังมีมนุษยอยูอีก
จํานวนไมนอยที่คํานึงถึงประโยชนสวนตนเปนหลัก มีความเห็นผิดยังคงตั้งหนาตั้งตากอบโกยผลประโยชน
เพื่อตนเองโดยการทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง ไมมีความรูสึกถึงพิษภัยที่กําลังคืบคลาน
เขามา ไมคิดชวยแกปญหา แตยังคงเพิ่มปญหาอยางไมหยุดยั้ง   นักอนุรักษตองตอสูกับปญหาวิกฤตทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่หนักหนวงรุนแรงแลว  ยังจะตองเผชิญกับมนุษยที่ขาดจิตสํานึกซึ่งมีเครื่องมือ
ทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนานาชนิด ไมวาจะเปนเงินทอง อํานาจ อิทธิพลหรือสิ่งอื่นๆ ๑ 

มนุษยไดประจักษชัดแลววา ปญหาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนสาเหตุแหงความทุกขของมนุษย
ทั้งมวล คงไมมีเวลามาจับผิดกันวาใครคือฆาตกรผูทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสียยับเยิน คงไม
สามารถจะมอบใหใครกลุมใดกลุมหนึ่งรับภาระแกปญหาแตเพียงกลุมเดียว  เมื่อมนุษยทุกคนบริโภคใชสอย
ทรัพยากรธรรมชาติเชนเดียวกัน  และปญหาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นมาก็เพราะเหตุวามนุษยใช
สอยทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอยเกินความจําเปนดวยความประมาท  มนุษยทุกคนจึงตองมีสวนใน
การรวมกันแกปญหาตามกําลังสติปญญา  ความรูความสามารถ อํานาจและหนาที่ที่ตนมีอยู 

๔. พระพุทธเจากับสิ่งแวดลอม 

                                                 

๑ เสฐียรโกเศศ.  ชีวิตชาวไทยสมัยกอนและการศึกษาเรื่องประเพณีไทย . (กรุงเทพฯ: คลังวิทยา. 
๒๕๒๑). หนา ๒๖๕. 
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เมื่อพระพุทธเจายังทรงเปนพระราชกุมาร พระเจาสุทโธทนะทรงสรางปราสาท ๓ ฤดู  เพื่อใหแน
พระทัยวาพระองคทรงมีชีวิต ความเปนอยูที่พรั่งพรอมไปดวยโลกียสุขทุกประการ แตเจาชายสิทธัตถะทรง
หันเหจากชีวิตในราชวังที่เปยมไปดวยความสุข ทรงมุงแสวงหาสัจจชีวิตหรือสัจจธรรมในสภาพแวดลอมของ
ธรรมชาติ เชน ราวปา ถ้ํา ภูเขา แมน้ํา ลําธาร  เปนตน และไดทรงตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณภายใตตน
โพธิ์ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา จะเห็นไดวา ความสงบของธรรมชาติเปนปจจัยประการหนึ่งที่นําไปสูการตรัสรู
ธรรมอันประเสริฐและสารัตถะแหงการตรัสรูก็คือ ธรรมชาติ  พระพุทธองคทรงพอพระทัยในการประทับอยู
ตามราวปาและภูเขา เปนเวลา ๔๕ พรรษา     

พระพุทธศาสนามีบทบาทสําคัญในการอนุรักษและถนอมธรรมชาติ ดังที่พระราชวรมุนี๑๑ กลาวไว
วาไมวาจะเปนปาไม แหลงน้ํา หรือสัตวปา ดังขอความขางตนเปนเพียงตัวอยาง  จึงเปนเรื่องที่นาสนใจใน
การที่จะเนนบทบาทของผูปฏิบัติธรรม  เพื่อการบรรลุพระนิพพาน  โดยการอาศัยอยูตามราวปาตามเขา 
ชีวิตของพวกเขาดําเนินไปดวยปญญา และสีลสิกขา  อันนาจะมีคุณคาในแงมุมการผลิต มากกวาแรงงานที่
ใชในการผลิตโลกทางวัตถุ ตัวอยางเชน การที่พระภิกษุบําเพ็ญสมาธิในราวปา ก็เปนผลโดยตรงในการรักษา
ปาโดยไมตองลงทุนลงแรงใดๆ เจาพนักงานปาไมยอมจะบอกไดดีวาในการที่พระเขาไปบําเพ็ญสมาธิในปา
นั้น มีผลในการอนุรักษดีกวาวิธีอื่นๆ  

ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ คือ ปาไมเปนตนนั้น พระภิกษุสงฆทั้งสองฝายควรทําหนาที่ 
โดยปฏิบัติตนเปนแบบอยางและสั่งสอนศีลธรรมใหประชาชนมีจิตสํานึกในคุณคาและความจําเปนของ
สิ่งแวดลอม ใหเกิดความรักในธรรมชาติและเกิดความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของตน พระสงฆฝาย
อรัญวาสีนอกจากจะดําเนินชีวิตเกื้อกูลตอการอนุรักษธรรมชาติแวดลอม ในฐานะเปนแบบอยางแลว ยัง
สอนใหพุทธศาสนิกชนตระหนักในคุณคาของการพัฒนาจิตใจ โดยอาศัยธรรมชาติแวดลอมที่เหมาะสม ดวย
การปฏิบัติธรรมคือการบําเพ็ญสมาธิภาวนา เดินจงกรม(เดินแบบเจริญสติ) ใตรมไม เพราะในวัดปาจะมี
ตนไมมาก บรรยากาศสงบรมรื่นทําใหผูเขาไปสัมผัส เกิดความรูสึกรมเย็นสบาย มีความสงบสงัดระงับความ
ฟุงซาน ความวิตกกังวลไดอยางรวดเร็ว ทําใหจิตสงบและรางกายสดชื่น เพราะสัมผัสกับความสมดุลของ
ธรรมชาติ๒ 
 ขอความที่พรรณนาถึงสุนทรียศาสตรในชาดกนี้ อันเปนแนวคิดเรื่องโลกธรรมชาติในอุดมคติของ
พระพุทธศาสนาไดแสดงใหเห็นถึงธรรมชาติที่สมบูรณของมนุษยชาติ 

อยางไรก็ตาม สภาพชีวิตของสัตวเปนสภาวะที่ตกอยูในอบายภูมิ ตามชาดก พระพุทธเจาเคยเกิด
ครั้งแลวครั้งเลาเปนสัตวชนิดตางๆ เชน ชาง  ลิง นก  กระตาย ฯลฯ และในสังสารวัฏนั้น ไมมีใครอางไดวา 
เขาไมเคยเกิดเปนสัตว  ฉะนั้น เปนที่ประจักษวา  ในระบบนิเวศวิทยา มนุษยเปนผูดอยเพราะละเมิดตอ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  แทงที่จริงแลว สัตวทั้งปวงเปนพี่นองกัน เปนครอบครัวเดียวกัน มนุษยตางแบง
ใชธรรมชาติและจิตวิญญาณเดียวกันดวย เปนที่นาสังเกตอยางหนึ่งวา ธรรมะที่พระพุทธเจาตรัสก็ดี วินัยที่
ทรงบัญญัติไวก็ดี ลวนตั้งวอยูบนพื้นฐานแหงความเปนจริง ใครก็ตามปฏิบัติแลวก็จะพบกับชีวิตที่ปกติสุข  

                                                 

๒ พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต), พุทธธรรม. พิมพครั้งที่ ๒, กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
, ๒๕๒๙), หนา ๑๕๔. 
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สอดประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ  ไมเบี่ยงเบนไปจากธรรมชาติ การปฏิบัติผิดธรรมะ ผิดวินัยเสียอีกที่ยิ่ง
ดูไปก็ยิ่งผิดธรรมชาติ สวนทางกับธรรมชาติ  เชน  การดื่มสุราเปนเรื่องผิดธรรมชาติ  เพราะรางกายโดยปกติ
ไมตองการสุรา  การสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมที่ผิดธรรมชาติ เพราะตามธรรมชาติรางกายไมตองการควันพิษ
เชนนั้น แตตองการอากาศบริสุทธิ์   แนวความคิดจากสิกขาบทเหลานี้ ลวนสามารถนํามาเปนพื้นฐานแหง
ความคิดและสรางจิตสํานึกอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี 

พระองคพยายามเนนใหพระสงฆเปนผูนําแหงการปฏิบัติตนในแงการอนุรักษน้ํา ไมกระทําการ
ใดๆ อันจะเปนแบบอยางแหงการทําลายน้ําในลักษณะเปนวงกวาง ปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม เปนปญหาที่
มีความสําคัญควบคูกับการพัฒนาความเจริญกาวหนา ซึ่งเปนปญหารวมกันของทุกประเทศ 
กลาวคือ การพัฒนายิ่งรุดหนาปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมและภาวะมลพิษยิ่งกอตัวและทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยนับเปนประเทศหนึ่งที่กําลังประสบกับปญหาดังกลาว ทั้งนี้เพราะการ
พัฒนาเศรษฐกิจในชวงที่ผานมาใหความสําคัญกับอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการ
นําเอาทรัพยากรมาใชประโยชนแตไมไดมีการวางแผนการจัดการทีเหมาะสมรองรับปญหาที่จะ
เกิดขึ้น ทําใหทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยูมีสภาพเสื่อมโทรมลง 

๕. จริยธรรมกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม  
พระพุทธศาสนาเปนสถาบันหนึ่งของสังคม มีหนาที่ใหการศึกษาอบรมสั่งสอนศาสนิกชนของตนให

มีจิตสํานึกที่ดีตอเพื่อนมนุษย  ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  องคกรพุทธศาสนาไมมีเครื่องมือมากพรอมที่จะ
ชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมและธรรมชาติไดโดยตรงอยางบางหนวยงาน  แตก็มีพุทธธรรมเปนแสงสวางสองใจ
ใหแกมนุษยไดมองเห็นตนเอง พฤติกรรมของตนเอง ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง 
เปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง ใหมีคุณคา  เกิดมาไมไดสรางสรรคอะไรแกโลกมาก แตไมสรางความหายนะแกโลก
มากนักก็นาจะพอใจได   ความสูญเสียของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

นอกจากจะมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมตางๆ ของมนุษยที่เปนรูปธรรมอันเปนที่ทราบกันอยู
โดยทั่วไปแลว  ความคิดที่ปราศจากปญญา ขาดวิจารณญาณในการมองปญหาอยางเปนกระบวนการและ
ระบบ  ก็เปนสาเหตุสําคัญแหงการทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมนอย  ที่เห็นชัดเจนก็คือ  ปาไมของ
แตละประเทศที่คอยๆ เหลือนอยลงทุกที เพราะมนุษยทําลายปาหรือแมกระทั่งรัฐบาลเอง คิดเพียง
ทรัพยสินเงินทองที่ไดรับจากปาเปนมูลคาเทียม ที่สมมติกันขึ้น โดยขาดการคํานึงตอไปวา เมื่อปาหมดไป
แลวผลกระทบอะไรจะตามมา  แตพวกเขาคิดเพียงวา เมื่อปาหมดพวกเขายังคงร่ํารวยอยูดีมีสุข  น้ําใน
แมน้ําลําคลองหลายสายในตัวเมืองใหญๆ ที่กําลังจะเนาอยางพรอมเพรียงกัน  ในขณะนี้ มีสาเหตุมาจาก
บรรดาเจาของธุรกิจอุตสาหกรรมและรัฐบาลมองปญหาเฉพาะหนาวาเมื่อประเทศมีโรงงานอุตสาหกรรมมาก
ขึ้น  ความยากจนจะลดลง ประชาชนจะมีความสุขมากขึ้น  แตไมไดคิดตอไปอยางกระบวนการจนครบวงจร
วา โรงงานอุตสาหกรรมเหลานั้นจะปลอยน้ําเสียลงในแมน้ําแลวน้ําจะเนาปลาจะตาย นานไปน้ําอุปโภค
บริโภคจะขาดแคลนไปทั่ว ดังเชนประทศอุตสาหกรรมทั้งหลาย   ประชาชนแมจะมีเงินมหาศาลมากองทวม
หัวแตถาตองดื่มน้ําเนาที่เต็มไปดวยเชื้อโรคก็คงจะหาความสุขไมได   โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายนอกจาก
จะสรางความชอกซ้ําใหแกแมน้ําลําคลองอยางทั่วถึงแลว ในขณะนี้ก็ยอมรับกันแลววาปฏิกิริยาเรือนกระจก 
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ซึ่งทําใหอุณหภูมิรอนขึ้นทุกวัน ก็มีสาเหตุมาจากควันพิษที่ปลอยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเอง  
เมื่อมนุษยตองเผชิญหนากับความแหง เพราะไมเหลือปาใหความชุมชื่นอีกตอไปแลว น้ําในแมน้ําลําคลองก็
เนาไปหมด  อากาศบริสุทธิ์ที่หายใจก็กลายเปนอากาศมีพิษ ชีวิตของมนุษยก็จะมีความปลอดภัยนอยลง  มี
ความสุขนอยลงแตความทุกขกลับทับถม ทวีคูณประดังเขามาทุกดาน  เหลานี้คือผลอันเกิดจากการกระทํา
ของมนุษยที่ขาดความพรอมในดานนามธรรม  ขาดสติสัมปชัญญะที่ถูกตอง  ขาดความเห็นตอสิ่งแวดลอม
และธรรมชาติที่ถูกตอง ปญญาแหงการมองสรรพสิ่งตามความเปนจริงอยางถึงแกนครบวงจรเปน
กระบวนการ 
 พระพุทธศาสนามีคําสอนที่สนับสนุนการพัฒนาจิตใจใหมีคุณภาพเหลานี้อยางเพียงพออยูแลว  
เชน เรื่องความกตัญู,หลักการรูจักประมาณในการบริโภค, ศีล ๕, หลักสันโดษ, หลักอหิงสา, เศรษฐศาสตร
แนวพุทธ, เรื่องสมาธิ , ปญญาและเรื่องนิพพานซึ่ งเปนหลักธรรมขั้นสูงสุด เปนตน ดานคําสอน 
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการดําเนินการทางสายกลาง หลักคําสอนสวนใหญมุงใหบุคคลดํารงชีวิต
ในทางที่เหมาะ  ไมตึงเกินไปและหยอนเกินไป  การดําเนินการทุกอยางใหคํานึงถึงความพอดีเปนสําคัญ  
ขอนี้รวมเอาการรูจักใชบริโภค  และบริโภคอยางพอเหมาะไมมากเกินไป  

จึงกลาวไดวาพระพุทธศาสนาไมสงเสริมใหมีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชมากจนเกินพอดี    
โลกปจจุบันนี้กําลังประสบกับปญหาสิ่งแวดลอมหลายดาน  เนื่องจากมนุษยบริโภคทรัพยากรธรรมชาติมาก
เกินไป มนุษยไมรูจักใชชีวิตอยางเหมาะสม และกลมกลืนกับธรรมชาติ  มีการทําลายธรรมชาติมากเกินกวา
ที่ควรจะเปน   

กลาวไดวา พุทธจริยธรรมสภาวะแวดลอมมองโลกแบบองครวม มีความสอดคลองกับจริยธรรม
แหงระบบนิเวศวิทยา คือทัศนะที่เห็นความไมเที่ยงแทของสรรพสิ่งทั้งหลาย  วามีสามัญลักษณะคือมีการ
เกิดขึ้น ตั้งอยู ดํารงสภาพอยูชั่วระยะเวลาหนึ่งแลวแปรเปลี่ยนไปหรือสลายไปตามกาลเวลา  สามัญลักษณะ
นี้คือลักษณะที่เปนสามัญเหมือนกันในทุก ๆ  สิ่ง เปนสัจธรรม เปนความจริงแท ขณะที่นิเวศวิทยาอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งในรูปของวัฎจักรของสสาร เชน วัฎจักรของคารบอน และวัฎจักรของธาตุ
อาหารซึ่งจะมีการหมุนเวียนอยูในสิ่งแวดลอมและเขาสูสิ่งมีชีวิตหนึ่ง  แลวไปสูอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่ง  แลวคืน
กลับสูสิ่งแวดลอมและถูกหมุนเวียนกลับไปใชใหมโดยสิ่งมีชีวิตใหมอีกตอไปเปนวัฎจักร และสิ่งมีชีวิต
ทั้งหลายลวนตองสลายทั้งสิ้น มนุษยตองมีความสํานึกรักษและรับผิดชอบตอโลกมากขึ้น ดังที่ Nash กลาว
วา “โลกเล็กลงทุกที และตองพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น…. ทุกวันนี้ ยิ่งกวาที่แลวมา จะตองอธิบายชีวิตใน
ความหมายที่มีความรับผิดชอบตอจักรวาลมากขึ้น มิใชแตเพียงความรับผิดชอบระหวางชาติตอชาติ มนุษย
ตอมนุษยเทานั้น แตมนุษยยังตองรับผิดชอบชีวิตในรูปแบบอื่นๆ ดวย”๓ 
 ทัศนะที่มองเห็นความไมเที่ยงแทของสรรพสิ่งนี้ยอมทําใหสามารถลดและละความโลภลงได  
เพราะยอมประจักษแกใจไดวาตนเองก็ยอมสลายไป ลูกหลานของตนก็สลายไป  ทรัพยสมบัติและที่ดินของ
ตนก็ยอมแปรเปลี่ยนไป  ยอมไมอาจยึดมั่นไวได  มโนคติเชนนี้ก็จะโนมนําใหบุคคลมีวิถีดําเนินชีวิตแบบ

                                                 

๓ Nash, Nancy,  The Buddhist Perception of Nature Project, ( Geneva: Earl & 
Associates. 1987), P. 31. 
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เรียบงาย  และจําเปนตองกระตุนเพื่อตานกระแสบริโภคนิยม (Consumerism) เพราะการบริโภคเพื่อ
ตัณหาจะไมมีวันพอเพียง ความตองการของมนุษยมากเทาไรจึงจะพอ? (How  much is enough)   
สําหรับพุทธจริยธรรมสภาวะแวดลอมมีทาทีที่เนนความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  นั่นคือ ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเปนสิ่งมีคาในตัวมันเอง  มนุษยไมไดเปนศูนยกลาง(Anthropocentric) หรือเจานายของโลก 
และธรรมชาติเปนทาส แตมนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ (Man is a part of nature) มองธรรมชาติ พืช 
สัตว มนุษย ตางอิงอาศัยกันและกัน หรือ มองแบบองครวม (Holistic view)  ทุกสิ่งในระบบนี้ ตางอาศัย 
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  มนุษยไมสามารถแยกตัวจากระบบนิเวศไดเลย พระพุทธศาสนาเนนความรักและ
ความเมตตาตอสรรพสัตว  ไมเพียงแตจะหามฆาสิ่งมีชีวิตเทานั้น  แตยังสนับสนุนการอนุรักษชีวิตไมวาจะ
ดวยวิถีทางใดก็ตาม  มนุษยมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
สนองตอบตอปจจัยขั้นพื้นฐาน  ไมทําอันตรายตอโลกทางธรรมชาติที่มนุษยอาศัยอยู  มีทาที่แบบออนโยน 
ไมกาวเรา ไมตักตวงตอธรรมชาติ  ถาเราปฏิบัติตามดําสอนแหงพระพุทธศาสนาที่ยึดหลักนิเวศเปน
ศูนยกลาง มนุษยสามารถลดวิกฤตการสิ่งแวดลอมได ดังคํากลาวของทานพุทธทาสภิกขุ๔ ที่วา “ทุกศาสนา
ตองการหยุดความเห็นแกตัวเมื่อคนตกเปนทาสของความเห็นแกตัวไมตองหวังวาจะมีความสงบ
พุทธศาสนิกชนที่แทจริงตองปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาอยางจริงจังและจริงใจ  เมื่อนั้นเราจึงจะรักษา
ธรรมชาติไวได  ตราบใดที่คนยังมีความเห็นแกตัวอยูก็ไมสามารถที่จะปองกันการทําลายปาที่เพิ่มขึ้นได”  

นั่นคือ ธรรมชาติมีอยูอยางจํากัด  แตความตองการของมนุษยมีไมจํากัด 

๖. คุณคาทางสภาวะแวดลอม 

  พระพุทธศาสนาใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปาไม แมน้ํา 
ลําธาร รวมทั้งชีวิตสัตว ในคัมภีรของพุทธศาสนาไดพรรณนาความงดงามของสิ่งแวดลอมไวอยางมากมาย  
ซึ่งเปนการแสดงถึงอุดมคติของพุทธศาสนาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในการปลอยใหสรรพสิ่งเปนไปตามธรรมชาติ  
การเสนอแนวความคิดดังกลาวไมมีการตีความเปนอยางอื่นได นอกจากจะชี้ใหเห็นวา พระพุทธศาสนาได
ตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอมเหลานั้นมากเพียงไร   

ขอความเหลานี้เปนหลักฐานชั้นเดิมของพุทธศาสนา แสดงใหเห็นวา พระพุทธศาสนาไดตระหนัก
และซาบซึ้งถึงคุณคาทางจริยธรรมของสิ่งแวดลอมมากเพียงไร ความซาบซึ้งเกิดมาจากความตระหนักวา 
ธรรมชาติเปนเพื่อนของมนุษย  เราเปนสวนหนึ่งของชีวิตและวิญญาณ  พระพุทธศาสนาแสดงหลักปฏิบัติ
ตอสิ่งแวดลอมในฐานะเพื่อนดังที่กลาวมาแลว หลักปฏิบัติอาจดูเรียบงาย แตก็เปนหัวใจสําคัญตอการอยู
รวมกับธรรมชาติดีเยี่ยม หลักการนี้ยังคงความสําคัญแมในสมัยที่เรามีความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางสูง 

สําหรับพระสงฆไทย  ทานพุทธทาสเปนตัวอยางที่มองปญหาตางๆ หรือมองสิ่งตางๆ บนพื้นฐาน
แหงปฏิจจสมุปบาทอันประกอบดวยเหตุและผล สอดคลองกันไปเปนกระบวนการ วิธีมองสรรพสิ่งโดยผาน

                                                 

๔พุทธทาส ภิกขุ, พุทธศาสนิกกับการอนุรักษธรรมชาติ, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง. ๒๕๕๓),    
หนา ๑๔. 

 



๑๐๘๘ 
 

วิธีปฏิจจสมุปบาท  ทําใหมองเห็นสิ่งที่มองนั้นอยางชัดเจนแจมแจงทุกแงทุกมุมทั้งโดยยอและโดยพิสดาร   
ทานพุทธทาส อยูใกลชิดปา  ศึกษาเรียนรูอะไรจากปามากมาย ไดรับคุณคาจากการอยูปาทั้งพัฒนาการ
ดานกายและจิต ทานไดสรุปขอดีและขอเสียของปาไวอยางเปนระบบวา “ปาใหคุณแกผูอยูอาศัยเปนอัน
มาก เมื่อกลาวโดยสรุปมีดังนี ้

๑. สวนภายนอก หรือดานกายภาพสําหรับผูอาศัยปา  กายไดพักผอน  ทําใหใจดีขึ้น เพราะปาเปน
ที่ใหกายวิเวก คนอื่นที่จะไปรบกวนมีนอย  กายวิเวกชวยค้ําจุนใหจิตสงบที่เรียกวา จิตวิเวกๆ ชวยสงไปให
ถึงขั้นอุปธิวิเวก  หมดกิเลส  กายไดพักผอนอยูใกลสิ่งธรรมชาติ   กายจะเปนกัมมนีโย ควรแกการงานเปน
อุปการะตกแตงจิตใหกลาหาญ  แจมใส ปลอดโปรง เปนกําลังแรงเพื่อปญญาญาณ รูแจงเห็นจริงสภาวธรรม
ทั้งมวลตามที่เปนจริงตอไป 

๒. สวนภายในหรือจิตภาพ ใจเย็นสนิทไดงาย เพราะสภาพธรรมชาติมีอํานาจในตัวมันเอง คอย
ดึงดูดจิตใจคนใหมองเห็นชีวิตในดานดี  ภาพตนไม ภูเขา หวยละหาน ธารน้ําไหล เปนภาพที่สงบนิ่งสวยงาม
ตามธรรมชาติ ทําใหจักษุสัมผัสของผูทอดทัศนาเย็นตาและเย็นใจ จิตใจของผูนักปฏิบัติธรรมเย็นสนิทแนว
แนไดเพียงชั่วขณะเวลาเปนครั้งคราว ภาพธรรมชาติจะชวยใหเย็นสนิทแนวแนไดนานยิ่งไปกวานั้น               
หรือเปนนิจไป   

๗. ความสรุป  

  พระพุทธศาสนาเกี่ยวของกับธรรมชาติ  ปาไม  สัตวปา  น้ํา  เปนตน มีหลักคําสอนที่สําคัญใน
พุทธศาสนามากมาย   พุทธปรัชญามองมนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ “ธรรมชาติรอบตัวมนุษยก็คือ
ชีวิตที่แลนอยูในตัวมนุษยนั่นเอง”  ไดแสดงถึงปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม เปนปญหาที่มีความสําคัญ
ควบคูกับการพัฒนาความเจริญกาวหนา ซึ่งเปนปญหารวมกันของทุกประเทศ กลาวคือ การพัฒนา
ยิ่งรุดหนาปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมและภาวะมลพิษยิ่งกอตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
ประเทศไทยนับเปนประเทศหนึ่งที่กําลังประสบกับปญหาดังกลาว ทั้งนี้เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในชวงที่ผานมาใหความสําคัญกับอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการนําเอาทรัพยากรมา
ใชประโยชนแตไมไดมีการวางแผนการจัดการที เหมาะสมรองรับปญหาที่ จะเกิดขึ้น ทําให
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยูมีสภาพเสื่อมโทรมลงวิธีการที่เปนอยูกลมกลืนกับธรรมชาติ เปนเพื่อนกับ
ธรรมชาติ ไมกาวราวและพิชิตธรรมชาต ิ 

 มนุษยทําตนเองใหแปลกแยกจากธรรมชาติ เพราะวิทยาศาสตรไดเปดเผยความเรนลับของ
ธรรมชาติและพัฒนาเปนเทคโนโลยีชนิดตางๆ จนกระทั่งเขสูยุคอุตสาหกรรม  จึงรับเอาทาทีที่รุนแรงและ
รุกรานตอธรรมชาติ ผลไดรับคือ สุขภาพกายและจิตเสื่อมลง ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมสามารถสรางขึ้นใหม
ไดและหมดสิ้นอยางรวดเร็ว  ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ชวยเตือนใหระลึกถึงพุทธธรรม ชื่อวาไมเปน
การพัฒนาแบบยั่งยืน (Unsustainable) เพราะทั้งธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตประสบความหายนะ 

พุทธศาสนาเสนอวิถีชีวิตที่เรียบงายและรูจักพอ ประพฤติปฏิบัติตนดวยการใชปญญาและพัฒนา
จิต อยูกับธรรมชาติไมควรเบียดเบียนธรรมชาติ พระองคประกาศหลักธรรมแกเพื่อนมนุษยโดยไมคํานึงถึง
ขอจํากัดแหงชาติ เพศ เผาพันธุ สีผิว วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิต เพราะตางลวนเปนผลผลิตมาจากกฏ
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ธรรมชาติเดียวกัน ยิ่งมองใหลึกซึ้งในขั้นปรมัตถสภาวธรรม ก็ยิ่งพบวาไมมีสัตว  ไมมีบุคคล ไมมีตัวตน ไมมี
เราเขา มีแตกระแสธรรมชาติลวนๆ เทานั้นที่กําลังไหลไปตามกฎของธรรมชาติ  ตอมามีผูคนจํานวนมาก
เขาใจธรรมะของพระองค บางก็อยูเหยาเรือน บางก็มาสมัครใจใชชีวิตอยูกับธรรมชาติ ทามกลางปาเขา อัน
สงบเย็น เปนแบบอยางชีวิตที่บริโภคทรัพยากรธรรมชาติเพียงเพื่อยังชีพ ไมแตะตองสวนเกินมาตอบสนอง
กิเลสตัณหาตามรอยบาทของพระศาสดา กลุมชนเหลานี้เรียกวาพระสงฆ เมื่อมาอยูรวมกันมากๆ จะเปน
ตองมีกฎระเบียบ สําหรับเปนขอปฏิบัติรวมกันของหมูคณะเรียกวา ธรรมวินัย ซึ่งบัญญัติเปนขอปฏิบัติ
ออกมา โดยหลักการมุงบํารุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหอยูในสภาพปกต ิ

พุทธบริษัทเมื่อมีความเคารพสักการบูชาในพระรัตนตรัย พึงปฏิบัติธรรมวินัยอยางเครงครัด มอง
ธรรมชาติทีทื่อยูรอบตัวเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกบชีวิต สรางจิตสํานึกอันประกอบไปดวยเมตตาและความ
กตัญูกตเวที  ตั้งใจดูแลรักษาธรรมชาติอยางเต็มความสามารถ 

ปจจุบันมนุษยกําลังมีความเขาใจผิดวาการทําลายธรรมชาติทําใหตนไดรับประโยชนมาก  จึงมุง
หนาทําลายธรรมชาติทุกอยางที่ขวางหนา เพราะทําลายแลวไดรับประโยชน  จึงจําเปนจะตองเริ่มให
การศึกษาใหมนุษยเขาใจทั่วกันวา มนุษยเกิดมาจากธรรมชาติ ธรรมชาติใหชีวิต  ใหความสะดวกสบาย 
ตราบใดธรรมชาติยังอยู ในสภาพปกติ  ชีวิตก็จะมีความสุขตลอดไป  แตเมื่อใดมีทีทาวา  ธรรมชาติถูก
ทําลายจนเสียดุล  กฎธรรมชาติก็จะเริ่มแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย  ในที่สุดความทุกขก็จะตก
แกมนุษยทั่วกันโดยไมมีเงื่อนไขวา  ผูนั้นมีสวนในการทําลายหรือไม 
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การบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา 
THE MANAGEMENT OF MANAGED BY BUDDHISM 

 

พระครูวินัยธร ปญญา ปญฺาวโร (ศรสีมุทร)*  
PHRAKHRUWINAITHONPANYA PANYAWARO (SRISAMUT)* 

 

บทคัดยอ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการทั่วไปกับการบริหารจัดการในทาง
พระพุทธศาสนา โดยนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบ ซึ่งจะเห็นไดวาการบริหารกิจการในทางพระพุทธศาสนานั้น 
ไดมีการวางแนวทางแนวคิด การบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา จะเห็นไดวาพระสัมมาสัมพุทธ
เจาของเราชาวพุทธนั้นพระองคมีวิสัยทัศนอันยาวไกลในการบริหารจัดการคณะสงฆตั้งแต สมัยพุทธกาล
ตลอดมาถึงปจจุบันมีวิธีการเปรียบเทียบประยุกตใชในสมัยปจจุบันดังนี้ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดนโยบายและมาตรการอันเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อ
บรรลุเปาหมายที่วางไว  

๒. การจัดองคการ (Organizing) คือ การกําหนดตําแหนงสายบังคับบัญชาในองคการ วามีตําแหนง
อะไรบาง แตละตําแหนงมีอํานายหนาที่เชนไร ใครสั่งการใคร เปนตน  

๓. การแตงตั้งบุคลากร (Staffing) หมายถึง การสรรหาบุคลากรมาบรรจุแตงตั้งในตําแหนงที่กําหนด
ไว ตามหลักแหงการใชคนใหเหมาะกับงาน  

๔. การอํานวยการ (Directing) คือ กํากับสั่งการและมอบหมายใหแตละฝายไดปฏิบัติงานตามแผนที่
วางไว  

๕. การควบคุม(Controlling) คือ การติดตามดูวาแตละฝายปฏิบัติงานไปถึงไหน มีปญหาและ
อุปสรรคเกิดขึ้นที่ใด และสําคัญ คือ การปองกันไมใหยอหยอนตอหนาที่ ละทิ้งหนาที่ หรือทุจริตตอหนาที่ 
 

คําสําคัญ : การบริหาร, การจัดการ, พระพุทธศาสนา  
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ABSTRACT 
 

This article aims to compare the administrative management in Buddhism. By 
comparison market It can be seen that the administrative affairs in Buddhism there. Have 
orientation concept Managed by Buddhism. It can be seen that the suffering of our 
Buddhist, he had a vision of long-term management of the clergy from the modern era to 
the present, as a way to compare the present application. 

1. Planning (Planning) means the practices, policies and measures to achieve goals  
2. Organizing (Organizing) is to determine the chain of command in the 

organization. What is the position Each position has a power broker like.  
3. Anyone who orders the appointment of personnel (Staffing) refers to the 

recruitment, appointment, come in a predetermined position. By the use of the suit  
4. The director (Directing) is assigned to the command and each party has 

performed as planned  
5. Control (Controlling) is to track how each worker. Where to go Barriers have 

occurred and where the key is to prevent a drop off duty. desert Or malpractice 
 

Keyword : Administration, Management, Buddhism 

 

๑. บทนํา 

 มนุษยโลกที่เกิดมาในยุคศตวรรษที่ ๒๑ นี้ทุกคนตางก็มีเหตุปจจัยที่ตองดําเนินชีวิตใหมีความเปนไป
ตามหลักการตามระบบกลไกลตาง ๆ บางก็สําเร็จในชีวิต บางก็ลมเหลวไมประสพความสําเร็จในหนาที่การ
งานตาง ๆ ดังนั้น เพื่อใหชีวิตของตนเองและของบุคคลอื่น ตลอดถึงการดําเนินการบริหารจัดการตาง ๆ ตาม
องคกร ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการนําหลักการบริหารจัดการตาม
ทฤษฎี ที่มีนักวิชาการตาง ๆ ไดกลาวเอาไว ก็เพื่อใหการบริหารจัดการนั้นบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวโดยใช
วัตถุอุปกรณนอย แตไดประโยชนมาก 

ในทางพระพุทธศาสนาก็มีการบริหารจัดการเหมือนกัน การบริหารพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเปน
รูปธรรม สองวัน นับจากวันที่พระพุทธเจาตรัสรู นั้นคือวันอาสาฬหบูชา เมื่อพระพุทธเจาทรงแสดงธรรม
เทศนาเปนครั้งแรกแกปญจวัคคีย ซึ่ งทําใหเกิดสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมีสังฆรัตนะเปนสมาชิก ใหมเกิดขึ้นใน
พระพุทธศาสนาอยางนี้ พระพุทธเจาตองบริหารคณะสงฆ  ซึ่งในการบริหารจัดการนั้น มีองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาเปนประธานในการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา และมีสมาชิกพระสาวกรวมกันใน
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การบริหารจัดการคณะสงฆ เพื่อความมั่นคงในบวรพระพุทธศาสนา ตั้งแตสมัยพุทธกาลตลอดถึงในสมัย
ปจจุบันน้ี 

 
๒. ความหมายของการบริหารจัดการ 

 คํ าว า  การบริห ารจั ดการ ในภาษาอั งกฤษ ใช ร วมกันอยู  ๒  คํ า  คื อ  Administration กั บ 
Management ซึ่งคําวา Administration มักนิยมใชในทางการบริหารราชการ สวนคําวา Management 
มักใชในการบริหารธุรกิจ แตก็เปนคําที่นิยมใชแทนกันได เพราะมีความหมายไปในทางการบริหารจัดการเชา
เดียวกัน มีนักวิชาการและผูรูหลายทานไดกลาวถึง “ความหมายของการบริหารจัดการ” ไวดงนี ้
 พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดกลาววา การบริหาร หมายถึง การทํางาน ใหสําเร็จโดย
อาศัยผูอื่น เมื่อวาตามคํานิยามนี้ การบริหารพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเปนรูปธรรม สองวันนับจากวันที่
พระพุทธเจาตรัสรู นั้นคือวันอาสาฬหบูชา เมื่อพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเทศนาเปนครั้งแรกแกปญจวัคคีย 
ซึ่งทําใหเกดิสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมีสังฆรัตนะเปนสมาชิก ใหมเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอยางนี้ พระพุทธเจาตอง
บริหารคณะสงฆ๑ 
 ประยุทธ เจริญสวัสดิ์ ไดกลาววา การบริหาร หมายถึง ภาระหนาที่ของบุคคลใด ๆที่ปฏิบัติตนเปน
ผูบริหารที่จะตองเขามาทําหนาที่จัดระเบียบและดํารงไวซึ่งสภาพภายใน (ทั้งที่เปนคน วัสดุ เงินทุน ฯลฯ) 
ของกลุมหรือกลุมงาน เพื่อใหกลุมดังกลาวสามารถทํางานจนบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีปะสิทธิภาพ๒ 
 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ ไดกลาววา การบริหาร หมายถึง ศาสตรที่ตองใชศิลปและเทคนิค อยางสูงเพื่อ
การวินิจฉัยตัดสินใจในกระบวนการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน ใหเกิดประสิทธิภาพตองานนั้น๓ 
 วัชรี บูรณสิงห ไดกลาววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการทางสังคม ซึ่งพิจารณาไดเปน ๓ ทาง 
คือ๔ 

 ๑) ทางโครงสราง เปนความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาตามลําดับขั้นตอนของ
สายบังคับบัญชา 
 ๒) ทางหนาที่ เปนขั้นตอนของหนวยงานที่ระบุหนาที่ บทบาท ความรับผิดชอบและเครื่องอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ เพื่อใหสําเร็จตามเปนหมาย 

                                                            

              ๑พรระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจตฺิโต), พุทธวิธีการบริหาร, หนา ๓. 
              ๒ประยุทธ เจริญสวัสดิ์ , การบริหารงานบุคคล , (กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 
๒๕๔๐), หนา ๓. 
              ๓ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๓๗), หนา ๙.  
              ๔วัชรี บูรณสิงห, การบริหารหลักสูตร, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๓),   
หนา ๙. 
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 ๓) ทางการปฏิบัติ เปนกระบวนการบริหารดําเนินการในสถานการณที่บุคคลตอบุคคลกําลังมี
ปฏิสัมพันธ หรือรวมทําปฏิกิริยาเกี่ยวของซึ่งกันและกัน 
 วินัย สมมิตร สมัย รื่นสุข และสุนทร ศรีศึกษา ไดกลาววาการบริหาร หมายถึงการที่บุคคลตั้งแต ๒ 
คนขึ้นไปรวมมือกันดาเนินกิจการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน โดยใชทรัพยากรการบริหารที่เหมาะสม๕ 
 วิโรจน สารรัตนะ ไดกลาววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการดาเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ขององคการ โดยอาศัยหนาที่ทางการบริหารที่สําคัญ คือ การจัดการองคการ 
การวางแผน การติดตาม และการควบคุม๖ 

 สมยศ นาวีการ ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง การตัดสินใจและการบริหารที่
มีผลกระทบตอผลการดาเนินงานระยะยาว ขององคการประกอบดวยการกําหนดกลยุทธ และการควบคุมกล
ยุทธ จะมุงตรวจสอบ ประเมินโอกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดลอมภายนอก และมุงตรวจสอบประเมิน
จุดออนและจุดแข็ง อุปสรรคภายในสภาพแวดลอมภายในบริษัท๗ 
 วีระ อาพันสุข ไดกลาวไววา การบริหารตองใชความรูในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการบริหารงาน
ตองอาศัยบุคคล (Man) เงินทุน (Money) อุปกรณตางๆ (Material) และการจัดการ (Management) และ
ควรนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปนเครื่องมือในการสรางความมั่นคงทางจิตใจ๘ 
 สรุปไดวา แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารนั้น จะครอบคลุมถึงหนาที่ในการบริหารอันประกอบดวย การ
วางแผน  การจัดองคการ การสั่ งการหรือการมอบหมายงานการประสานงาน  การรายงาน  และ
การงบประมาณ นอกจากนี้องคประกอบที่สําคัญของการบริหาร จะประกอบดวย วัตถุประสงคที่แนนอน 
ทรัพยากรในการบริหาร มีความประสานระหวางกัน และประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารงาน ซึ่ง
แนวคิดเหลานี้จะครอบคลุมไปถึงการบริหารแบบมีสวนรวม และการบริหารเชิงกลยุทธ 
 
๓. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 

 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ จากทัศนะของนักวิชาการที่หลากหลาย ขอประมวลเนื้อหาโดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ไดกลาววา ผูบริหารงานที่ดีจะตองมีวิธีการบริหารงานที่จะ
ทําใหชนะใจลูกนอง ธรรมะสําหรับผูบริหารงาน คือจะตองมีความหนักแนนมั่นคงและสามารถเปนเสาหลักใน

                                                            

               ๕วินัย สมมิตร, สมัย รื่นสุข และสุนทร, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : แพรวิทยา, ๒๕๒๙),  
หนา ๖. 

              ๖วิโรจน สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นทาง การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ทิพยวิสุทธิ์, 
๒๕๔๒), หนา ๑. 

              ๗สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙),      หนา ๑๒. 

              ๘วีระ อาพันสุข, พุทธธรรมกับการบริหารบุคคล, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : เอราวัณการพิมพ, ๒๕๒๖), 
หนา ๑-๑๐. 
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การสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกนองได มีความสามารถในการแบงงานใหลูกนองทําตามความชํานาญของแต
ละบุคคลและรูจักกระจายอํานาจใหแกลูกนองไดชวยแบงเบาภาระของตัวเอง ดังนั้นผูบริหารที่ดีจึงเปนผูที่
คอยดูแลภาพรวมในการทํางานของบุคคลในองคการ๙ 

 เฮนรี่ ฟาโย (Henri Fayol) ไดสรุปสาระสําคัญของหลักการบริหาร ไวดังนี ้
 ๑) หนาที่ทางการบริหาร (Management function) ซึ่งประกอบดวยหนาที่ทางการบริหาร ๕ 
ประการ  คื อ  การวางแผน  (Planning) การจั ดอ งค ก าร  (Organizing) ก ารบั งคั บบั ญ ชาสั่ งก าร 
(Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling) 
 ๒) ผูบริหารจะตองมีลักษณะพรอมดวยความสามารถทางรางกายจิตใจไหวพริบ การศึกษาหาความรู
เทคนิคการทางานและประสบการณตางๆ 
 ๓) หลักการบริหาร ซึ่งมีหลักทั่วไปที่ใชเปนแนวทางปฏิบัติสาหรับผูบริหาร ๑๔ ขอ คือ 
  (๑) หลักการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ (Authority and responsibility) 
  (๒) หลักของการมีผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of command) 
  (๓) หลักการมีจุดมุงหมายรวมกัน (Unity of direction) 
  (๔) หลักการธํารงไวซึ่งสายงาน (Scalar of chain) 
  (๕) หลักการแบงงานกันทา (Division of work, or specialization) 
  (๖) หลักเกี่ยวกับระเบียบวินัย (Discipline) 
  (๗ ) หลักของการถือประโยชนสวนบุคคลรองจากประโยชนสวนรวม (Subordination of 
individual to general interest) 
  (๘) หลักของการใหผลประโยชนตอบแทน (Remuneration) 
  (๙) หลักของการรวมอํานาจไวสวนกลาง (Centralization) 
  (๑๐) หลักของการมีระเบียบเรียบรอย (Order) 
  (๑๑) หลักของความเสมอภาค (Equity) 
  (๑๒) หลักของการมีเสถียรภาพของการวาจางทางาน (Stability of tenure) 
  (๑๓) หลักของความคิดริเริ่มสรางสรรค (Initiative) 
  (๑๔) หลักของความสามัคค ี(Esprit de corps) ๑๐ 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  ไดกลาววา กระบวนการบริหารเกิดไดหลายแนวคิด  เชนโพสดคอรบ 
(POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของลูเธอร กูลิค (Luther Gulick) และลินดอลเออรวิค (Lyndall Urwick) 
ประกอบดวยขั้นตอนการบริหาร ๗ ประการ ไดแก การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) 

                                                            

              ๙พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วิชิรเมธี), คนสําราญงานสําเร็จ, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พริ้นติ้ง
แอนดพลับลิชซิ่ง จํากัด มหาชน, ๒๕๕๐), หนา ๒๕-๓๒. 
              ๑๐Fayol Henri, Industrial and General Administration, (New York : Mc-Grew Hill, 1930), PP.     
17-18. 



๑๐๙๕ 

 

การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอํานวยการ(Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน 
(Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะที่กระบวนการบริหารตามแนวคิดของเฮ็นรี ฟาโยล 
(Henry Fayol) ประกอบดวย ๕ ประการ ไดแก การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การ
บังคับการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) แ ล ะการควบคุมงาน ( Controlling) หรือ
รวมเรียกวา พอคค (POCCC)๑๑ 
 ธงชัย สันติวงศ ไดกลาววา การบริหารงานเปนภาระหนาที่ผูนํากลุมซึ่งจะตองจัดการใหทรัพยากรทั้ง
ที่เปนตัวตนและวัตถุสามารถประสานเขาดวยกันเพื่อรวมกันทํางานเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพไดและใน
ขณะเดียวกันจะตองจัดการนําองคกรใหสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกไดอยางดีที่สุด๑๒ 
 สรุปไดวา แนวคิดจากการบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่มีบุคคลตั้งแต ๒ คนขึ้น
ไป รวมกันทํางานใหบรรลุสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยศาสตรและศิลป กลาวคือมี 
หลักการ กฎเกณฑและทฤษฎีที่เชื่อถือได เปนภาระหนาที่ของผูนํากลุมซึ่งจะตองจัดการใหทรัพยากรทั้งที่
เปนตัวตน และวัตถุสามารถประสานเขาดวยกัน เพื่อรวมกันทํางานเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพได ผูบริหาร
งานที่ดีจะตองมีวิธีการบริหารงานที่จะทําใหชนะใจลูกนองตองมีความหนักแนนมั่นคงและสามารถเปนเสา
หลักในการสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกนองได มีความสามารถในการแบงงานใหลูกนองทําตามความชํานาญ
ของแตละบุคคล และรูจักกระจายอํานาจใหแกลูกนองไดชวยแบงเบาภาระของตนเองจึงจะทําใหการงาน
ประสบความสําเร็จดังที่ไดตั้งเปาหมายไว 
 
๔. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

 จากการทบทวนทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ จากทัศนะของนั กวิชาการที่หลากหลาย ขอ
ประมวลเนื้อหาโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 กูลิค (Gulick) ไดเสนอหนาที่ของผูบริหาร (Functions of Executives) ไว ๗ ประการ ดังนี๑้๓ 
 ๑. P (Planning) หมายถึง การจัดวางโครงการและแผนปฏิบัติงานไวลวงหนาวาจะทําอะไร ทํา
อยางไร เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 
 ๒. O (Organizing) หมายถึง การจัดหนวยงาน กําหนดโครงสรางของหนวยงาน   การแบงสวน
งาน การจัดสายงาน 

                                                            

              ๑๑วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารทองถิ่น : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุน 
และไทย, (กรุงเทพมหานคร : โฟรเพซ, ๒๕๔๕), หนา ๓๙. 

              ๑๒ธงชัย สันติวงศ, องคการและการบริหาร, พิมพครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗), หนา 
๒๖. 
              ๑๓วิสากุล กองทองนอก, “การนําภูมิปญญาทองถิ่นไปใชในการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร, 
๒๕๔๓), หนา ๓๒. 



๑๐๙๖ 

 

 ๓. S (Staff ing)  หมายถึง การจัดตัวบุคคล เปนการบริหารบุคคล อันไดแก การจัดอัตรากําลัง การ
สรรหา การพัฒนาบุคลากร การสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี การประเมินผลการทํางาน และการใหพน
จากงาน 
 ๔. D (Direct ing) หมายถึง  การอํานวยการ การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่ งการการควบคุมบังคับ
บัญชา และการควบคุมการปฏิบัติงาน 
 ๕. Co (Coordinating) หมายถึง การประสานงาน การประสานกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานใหเกิด
ความรวมมือ ดําเนินไปสูเปาหมายเดียวกัน 
 ๖. R (Report ing) หมายถึง  การรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงานใหแกผูบริหารและ
สมาชิกของหนวยงานใหทราบความเคลื่อนไหวของการดําเนินงานวากาวหนาเพียงใด 
 ๗. B (Budgeting) หมายถึง  การงบประมาณ การจัดทํางบประมาณบัญชีการใชจายเงิน การ
ควบคุม การตรวจสอบดานการเงิน 

 วิลเลียม อูชิ (William Ouchi) ไดกลาวทฤษฎีของการบริหาร คือ ทฤษฎี Z โดยหลังจากการศึกษา
การบริหารของธุรกิจญี่ปุน และสหรัฐอเมริกาและไดทําการประสมประสานกัน โดยมีแนวคิดดานการบริหาร 
ดังนี๑้๔ 
 ๑) การจางงานระยะยาว 
 ๒) การตัดสินใจเปนเอกฉันท 
 ๓) ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล 
 ๔) การประเมินผลและการเลื่อนตําแหนงแบบคอยเปนคอยไป 
 ๕) การควบคุมในตัวเองไมเปนทางการโดยมีการวัดผลอยางชัดเจน และเปนทางการ 
 ๖) เสนทางอาชีพแบบเช่ียวชาญเฉพาะดานในระดับปานกลาง 
 ๗) มีความเกี่ยวของในลักษณะครอบครัว 
 พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดกลาวถึง การบริหารเปนวิธีการทําใหงานสําเร็จโดย
อาศัยผูอื่น (Getting things done through other people) และกลาววาหนาที่ของผูบริหารเปนกรอบใน
การพิจารณาของผูบริหารใหสําเร็จ ม ี๕ ประการ ตามคํายอภาษาอังกฤษวา “POSDC” ดังนี้ คือ๑๕ 
 ๑. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อความสําเร็จที่
จะตามมาในอนาคต ผูบริหารที่ดีตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกลเพื่อกําหนดทิศทางขององคกร 
 ๒. O คือ Organizing หมายถึง คือ การจัดองคกร เปนการกําหนดโครงสรางความสัมพันธของ
สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร มีการแบงงานกันทําและการกระจายอํานาจ 

                                                            

              ๑๔Ouchi William, Organization and Managemen, (Eaglewood Cliffs : Prentice Hill,1 9 7 1 ) ,  P. 
283. 
              ๑๕พระธรรมโกศาจารย (ประยรู ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, หนา ๓-๕. 



๑๐๙๗ 

 

 ๓. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหมการพัฒนาบุคลากรและการใช
คนใหเหมาะสมกับงาน 
 ๔. D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เปนการสื่อสารเพื่อใหเกิดการดําเนินการตามแผน 
ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีและตองมีภาวะผูนํา 
 ๕. C คือ Controlling หมายถึง การกากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายใน
องคกร รวมทั้งกระบวนการแกปญหาภายในองคกร 
 ติณ ปรัชญพฤทธิ์ ไดเสนอภารกิจสําคัญในการบริหารไว ๗ ประการ คือ๑๖ 

 ๑. การวางแผน หมายถึง การกําหนด โครงการอยางกวางๆ วามีอะไรบางที่จะตองลงมือปฏิบัติตาม
ลาดับ วางแนววิธีปฏิบัติพรอมดวยวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานนั้นกอนลงมือปฏิบัติการ 
 ๒. การจัดองคการ หมายถึง การจัดรูปโครงสรางหรือเคาโครงของการบริหารโดยกําหนดอํานาจ
หนาที่ของหนวยงานยอยหรือตําแหนงตางๆ ของหนวยงานใหชัดเจนพรอมดวยกําหนดลักษณะ และวิธีการ
ติดตอสัมพันธตามลาดับชั้นแหงอํานาจหนาที่สูงตํ่าลดหลั่นลงไป 
 ๓. การจัดคนเขาทางาน หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของหนวยงานการบริหารบุคคล
ดังกลาว รวมตั้งแตการแสวงหาคนทางานมาบรรจุ การแตงตั้งการฝกอบรม และการพัฒนาบุคคล การบํารุง
ขวัญ การเลื่อนขั้น ลดขั้น ตลอดจนการพิจารณาใหพนจากงาน และการบํารุงรักษาสภาพของการทางานใหดี 
และมีประสิทธิภาพใหคงอยูตอไป 
 ๔. การสั่งการ หมายถึง การอานวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการ หลังจากการไดวิเคราะหและพิจารณา
โดยรอบคอบ รวมทั้งการติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามคาสั่งนั้นๆ 
 ๕. การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรือติดตอ สัมพันธกับหนวยงานยอยหรือตําแหนง
ตางๆ ในองคการ เพื่อกอใหเกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพไมมีการทางานที่ซ้ําซอนหรือขัดแยงกัน สามารถ
ทํางานประสานความกลมกลืนกันเพ่ือวัตถุประสงคหลักขององคการ 
 ๖. การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผูบังคับบัญชาหรือยังหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งบนและ
ลาง เพื่อทราบความกาวหนาของงานทุกระยะสะดวกแกการประสานงานอื่นจะเปนการสรางความเขาใจอันดี
รวมกัน ตลอดจนเปนการบํารุงขวัญไปในตัวดวย 
 ๗. การงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการทางบประมาณการเงิน วางแผนหรือ
โครงการในการจายเงิน การบัญชีและการควบคุมดูแลการใชจายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม 

 ธีระรัตน กิจจารักษ ไดเสนอแนวคิดของสมาคมผูบริหารการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา  เกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารไว ๕ ประการ คือ๑๗ 

                                                            

              ๑๖ติณ ปรัชญพฤทธิ์, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , ๒๕๓๙),         
หนา ๒๔-๒๖. 

              ๑๗ธีระรัตน กิจจารักษ, เอกสารคาสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัยคณะครุศาสตร สถาบันราช
ภัฏเพชรบูรณ, ๒๕๔๒), หนา ๖๗. 



๑๐๙๘ 

 

 ๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือโครงการสําหรับการปฏิบัติงานในอนาคตให
ตรงเปาหมายที่ตองการ โดยกําหนดงานที่จะทาวิธีการ และวัตถุประสงคของงานนั้นๆ ไวลวงหนา 
 ๒. การแสวงหา การกําหนดตัวบุคคลและอุปกรณ (Allocation) หมายถึง การแสวงหากําหนดตัว
บุคคล และวัสดุทุกชนิดที่จาเปนในการปฏิบัติงานตามแผน  เพื่อใหงานนั้นสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. การเสริมกําลังบํารุง (Stimulation) หมายถึง การบํารุงขวัญ กระตุน และสงเสริมใหบุคลากร
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ 
 ๔. การประสานงาน (Co – Ordination) หมายถึง การจัดใหผูแทนของหนวยงานยอยทุกหนวยงาน
พบปะปรึกษาหารือกัน เพื่อใหมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงานของผูอื่น และเพื่อให
งานสัมพันธไมขัดแยงกัน โดยยึดเปาหมายขององคการเปนหลัก 
 ๕. การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะใหทราบผลการ
ปฏิบัติงานและปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแกไขทุกระยะและประเมินผลขั้นสุดทายเพื่อทราบผลการ
ปฏิบัติงาน และปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแกไขทุกระยะและประเมินผลขั้นสุดทาย เพื่อเปรียบเทียบ
ผลงานกับผลงานที่ควรจะไดตามเปาหมายที่ตั้งไวต้ังแตตนเพื่อวางแผนใหมสาหรับการปฏิบัติงานในอนาคต 
 

สรุปไดวา ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเปนพฤติกรรมอยางหนึ่ง  ซึ่งเปนกระบวนการทางสังคมที่
ผูบริหารใชสําหรับตัดสินใจ เพื่อเปนแนวทางในการบริหารหนวยงานหรือองคกรตางๆ ทั้งที่เปนองคกรที่เปน
หนวยงานของรัฐและเอกชน ใหบรรลุตามวัตถุประสงคตามเปาหมายโดยพัฒนาทรัพยากรมาใชใหประหยัด 

ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนั้นตองใชทั้งศาสตรและศิลปเพื่อใหบุคคลตางๆ  เกิดความรวมมือกันในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการบริหารเปนภารกิจที่ผูบริหารตองปฏิบัติหนาที่ตามลาดับขั้นตอน  เปนระบบมีการ
วางแผน การจัดองคการหรือการจัดหนวยงานตางๆ  ภายในองคกร การสรรหาบุคคลเขาทางาน การสั่งการ
การประสานงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การงบประมาณ กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดตอองคกร 

 

๕. พุทธวิธีการบริหาร 

 วิธีการที่พระพุทธเจาทรงใชในการบริหารกิจการคณะสงฆซึ่งดํารงสืบมาจนถึงปจจุบันเปนเวลากวา 
๒,๕๐๐ ป เปนขอมูลใหเราไดศึกษาเรื่องพุทธวิธีบริหาร นอกจากนี้ยังมีพุทธพจนที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหาร
กระจายอยูในพระไตรปฎก การศึกษาพุทธพจนเหลานั้นก็จะทําใหทราบถึงพุทธวิธีการบริหาร 

 เราจะพิจารณาพุทธวิธีบริหารในประเด็นที่เกี่ยวกับการวางแผน การจัดองคกร การบริหารงานบุคคล 
การอํานวยการ และการกํากับดูแล ดังนี ้

 ๕.๑ พุทธวิธีในการวางแผน 



๑๐๙๙ 

 

 เมื่อวาตามคํานิยามและหนาที่ของนักบริหารดังกลาวมานี้ เราตองยอมรับวา หลังจากการตรัสรูในวัน
เพ็ญกลางเดือน ๖ ซึ่งเปนวันวิสาขบูชา พระพุทธเจาทรงประทับอยูตามลําพังพระองคเดียว ในขั้นนั้นยังไมมี
การบริหารในพระพุทธศาสนา การบริหารเกิดขึ้น เมื่อมีสมาชิกใหมเขามาในพระพุทธศาสนา เหตุการณนี้
เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจาตรัสรูได ๒ เดือน นั่นคือ เมื่อพระพุทธเจาแสดงปฐมเทศนาแกพระปญจวัคคียใน
วันอาสาฬหบูชา ทานอัญญาโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรมแลวข อบวชเปนพระภิกษุรูปแรกใน
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงประทานการอุปสมบทแกทานอัญญาโกณฑัญญะ ดวยพระพุทธดํารัสวา 
“เธอจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากลาวดีแลว เธอจงประพฤติพรหมจรรย เพื่อทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบ
เถิด 
 ๕.๒ พุทธวิธีในการจัดองคกร 
 ในการรับสมาชิกใหมเขามาบวชเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจะมีการกําหนดใหสมาชิกทุกคน
เริ่มตนจากศูนย นั่นคือ ไมมีการอนุญาตใหนําชาติชั้นวรรณะหรือตําแหนงหนาที่ในเพศฆราวาสเขามาใน
องคกรคณะสงฆ ดังพุทธพจนที่วา “เปรียบเหมือนแมน้ําใหญบางสายคือ แมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี 
ไหลถึงมหาสมุทรแลวยอมละนามและโคตรอันเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับวามหาสมุทรเหมือนกันวรรณะ ๔ เหลานี้ 
คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ก็เชนเดียวกันคือ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคต
ประกาศแลว ยอมละชื่อและตระกูลเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับวาสมณะเช้ือสายศากยบุตรเหมือนกัน 

๕.๓ พุทธวิธใีนการบริหารงานบคุคล 
การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแตการรับคนเขามาบวช ที่ตองมีการกลั่นกรองโดย

คณะสงฆ พระพุทธเจาทรงมอบความเปนใหญใหคณะสงฆในการใหการอุปสมบทแกกุลบุตรตามแบบญัตติ
จตุตถกรรม พระสงฆผูเปนประธานในพิธีอุปสมบทเรียกวาพระอุปชฌาย การรับคนเขามาอุปสมบทตองไดรับ
ความเห็นชอบเปนเอกฉันทจากคณะสงฆที่ประชุมพรอมกันในอุโบสถที่ประกอบพิธีอุปสมบท 

๕.๔ พุทธวิธีในการอํานวยการ 
           การอํานวยการใหเกิดการดําเนินงานในพระพุทธศาสนาตองอาศัยภาวะผูนําเปนสําคัญ ทั้งนี้เพราะ
ไมมีระบบการใชกําลังบังคับใหปฏิบัติตามผูนําในพระพุทธศาสนา การที่สมาชิกจะทําตามคําสั่งของผูบริหาร
หรือไมจึงขึ้นอยูกับภาวะผูนําในผูบริหารเปนสําคัญ อะไรคือความแตกตางระหวางผูบริหารกับผูนํา 

ผูบริหาร คือ ผูที่ทําใหคนอื่นทํางานตามที่ผูบริหารตองการ 
    ผูนํา คือ ผูที่ทําใหคนอื่นตองการทํางานตามที่ผูนําตองการ 
          ดังนั้น ผูบริหารเชิงพุทธตองมีภาวะผูนํา คือ มีความสามารถในการจูงใจใหคนเกิดความตองการ
อยากปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหาร 
           บุคคลที่จะเปนผูบริหารตองมีคุณสมบัติสําคัญ ๒ ประการดังกลาวมาแลว คือ อัตตหิตสมบัติ 
หมายถึงความเพียบพรอมดวยคุณสมบัติสวนตัวที่เหมาะกับการเปนผูนํา และปรหิตปฏิบัติ หมายถึงความมี
น้ําใจในการปฏิบัติงานเพ่ือสวนรวมและองคกรของตน 

๕.๕ พุทธวิธีในการกํากับดูแล 



๑๑๐๐ 

 

           การกํากับดูแลเปนการควบคุมสมาชิกภายในองคกรใหปฏิบัติหนาที่เพื่อบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่
วางไว พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญแกการกํากับดูแลคณะสงฆเปนอยางยิ่ง ดังที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติ
พระวินัยเพื่อใหพระสงฆใชเปนมาตรฐานควบคุมความประพฤติใหเปนแบบเดียวกัน พระพุทธเจาทรงให
เหตุผลในการบัญญัติพระวินัยไว ๑๐ ประการ เชน เพื่อความผาสุกแหงคณะสงฆ เพื่อขมบุคคลผูไรยางอาย 
เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสื่อมเสียทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่อความมั่นคงแหงพระพุทธศาสนา 

สรุป 
 การบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา จะเห็นไดวาพระสัมมาสัมพุทธเจาของเราชาวพุทธนั้น
พระองคมีวิสัยทัศนอันยาวไกลในการบริหารจัดการคณะสงฆตั้งแตสมัยพุทธกาลตลอดมาถึงปจจุบันมีวิธีการ
เปรียบเทียบประยุกตใชในสมัยปจจุบันดังนี ้

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดนโยบายและมาตรการอันเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อ
บรรลุเปาหมายที่วางไว 

๒. การจัดองคการ (Organizing) คือ การกําหนดตําแหนงสายบังคับบัญชาในองคการ วามีตําแหนง
อะไรบาง แตละตําแหนงมีอํานายหนาที่เชนไร ใครสั่งการใคร เปนตน 

๓. การแตงตั้งบุคลากร (Staffing) หมายถึง การสรรหาบุคลากรมาบรรจุแตงตั้งในตําแหนงที่กําหนด
ไว ตามหลักแหงการใชคนใหเหมาะกับงาน 

๔. การอํานวยการ (Directing) คือ กํากับสั่งการและมอบหมายใหแตละฝายไดปฏิบัติงานตามแผนที่
วางไว  

๕. การควบคุม(Controlling) คือ การติดตามดูวาแตละฝายปฏิบัติงานไปถึงไหน มีปญหาและ
อุปสรรคเกิดขึ้นที่ใด และสําคัญ คือ การปองกันไมใหยอหยอนตอหนาที่ ละทิ้งหนาที่ หรือทุจริตตอหนาที่ 

พระพุทธศาสนาเผยแผไปทั่วทุกมุมโลกก็ดวยวิสัยทัศนของพระองค พระพุทธศาสนาที่เจริญยั่งยืนมา 
๒๕๕๙ ป การศึกษาพระธรรมวินัย พุทธจริยาวัตรตาง ๆ ซึ่งนํามาประยุกตใชในการบริหารจัดการในกิจการ
งาน องคกรตาง ๆ มาปฏิบัติบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนาก็จะบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เอกสารอางอิง 
๑. ภาษาไทย 

 ก. ขอมูลปฐมภูม ิ(Parimary sources) 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 
 ข. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) 



๑๑๐๑ 

 

 
(๑) หนังสือ : 
 

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. วัดพัฒนา ๔๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๓. 
คณาจารยภาควิชาบริหารรัฐกิจ . สรุปเนื้อหาวิชาทฤษฎีองคการ . กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๙. 
ติน ปรัชญพฤทธ์ิ. หลักการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๙. 
ท อ งห ล อ  เด ช ไท ย .ห น ว ย ที่  ๑  แ น ว คิ ด เกี่ ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข .น น ท บุ รี :  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕. 
ทิพาวดี เมฆสวรรค. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ . กรุงเทพมานคร : มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, ๒๕๔๔. 
ธงชัย สันติวงศ. องคการและการบริหาร. พิมพครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗. 
ธนจรส พูนสิทธิ.์ การจัดการองคการและการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๑. 
ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ เฉลิมจิระรัตน. องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : อักษร

ปริทรรศน, ๒๕๓๔. 
ธีระรัตน กิจจารักษ. เอกสารการสอนวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : คณะครุศาสตรสถาบัน  

ราชภัฏเพชรบูรณ, ๒๕๔๒. 
ประยุทธ เจริญสวัสดิ์ . การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 
๒๕๔๐. 
พงษศักดิ ์ปญจพรผล. องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎนครปฐม, ๒๕๔๒. 
พระธรรมโกศาจารย ศ. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๙. 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วิชิรเมธี). คนสําราญงานสําเร็จ. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พริ้น

ติ้งแอนดพลับลิชซิ่ง จํากัด มหาชน, ๒๕๕๐. 
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ. การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๓๗. 
วัชรี บูรณสิงห. การบริหารหลักสูตร. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๓. 
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