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การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 
The Development of Efficiency in Working 
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บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคคลเกิดความเขาใจ เขาถึงปญหาและอุปสรรคในการทํางานไมหนี
ปญหาและอุปสรรคในการทาํงาน โดยใชหลักปฏิบัตเิพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เคารพตนเอง ไมดูหมิ่น
ตนเอง มีสมาธิใชปญญาในการแกไขปญหา กลาที่จะผดิพลาดแลวนําขอผิดพลาดนั้นมาศึกษาหาจุดออนแกไข
ปรับปรุง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน  พิชิตปญหาและอุปสรรคในการทํางาน  ดวยหัวใจพุทธะ คือ เบิก
อรุณ ดวย  พุทธะ  ผูรู รอบรูถึงสาเหตุของปญหา รูวิธีแกปญหา  ผูตื่น ตื่นตัว รูหนาที่ สําหรับการทาํหนาที่ของ
ตน  ผูเบิกบาน  มีจิตแจมใส มีพลังกายและพลังใจทีเ่ขมแข็งเพียบพรอม  สําหรับวันใหมในการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขณะทํางาน มีวิสัยทัศน มีวนิัย มีไฟในตัว และ มีมโนธรรม  สามารถบรหิารเวลา
และแยกแยะงานไดอยางเหมาะสม ตามรูปแบบของนักปราชญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

คําสําคญั : การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน, ความเชื่อมั่นในตนเอง,  การพิชิตปญหาและอุปสรรค 

ABSTRA  

 This article aims to make people understand. Access barriers to working away barriers to 
work. Using practices to achieve self-confidence, self-respect, not disrespect ourselves. 
Concentrate the mind on the issue. Dare to err and bring the error to improve education for 
weaknesses. To improve performance Overcoming barriers to work. The heart is enlightened by 
dawn enlightened sage who knows the cause of the problem. I know the solution for active duty 
to serve his own accord with a clear mind and a strong will power, physical strength well. For day 
to work efficiently and effectively while working with vision, discipline and a fire in a conscientious 
time management and digest it properly. Following the formation of the wise To increase 
performance.  
Keywords: development, performance, self-confidence, overcoming barriers. 
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๑๑๐๕ 
 
๑. บทนํา  
 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน มีหลักในทางทฤษฎีมากมาย แตหลักปฏิบัติจริงๆนั้นบุคคลมักพบ
ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน  ขาดความมั่นใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง กลัวที่จะเผชิญปญหาและอุปสรรค 
บุคคลโดยธรรมชาติหนี้ไมพนการทํางาน การทําหนาที่ของตนเอง อยูที่วาบุคคลนั้นจะมีแนวคิดและปฏิบัติตองาน 
ของตนอยางไร เปนธรรมดาการทํางานยอมมีปญหาและอุปสรรค ถาเขาใจ มีการศึกษาปญหาและอุปสรรคที่เกิด
จากการทํางาน มองการทํางานเปนหนาที่และบทบาทของตนที่ตองรับผิดชอบ บุคคลก็จะมีความสุขสนุกกับการ
ทํางานในชีวิตประจําวัน งานก็เกิดประสิทธิภาพ  ถาบุคคล ไมทําความเขาใจ ไมศึกษาใหดีตอปญหาและ    
อุปสรรคที่เกิดจากการทํางาน ไมเขาใจหนาที่และบทบาทของตนที่ตองรับผิดชอบ เกิดความไมมั่นใจ ไมเชื่อมั่นใน
ตนเอง บุคคลก็ไมมีความสุขไมสนุกกับการทํางาน เกิดความเบื่อหนาย งานก็ลมเหลว ไมเกิดประสิทธิภาพ 

ดังนั้นผูเขียนบทความทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทํางานดังกลาวจึงไดนําเสนอถึงประเด็นตาง ๆ 
ในบทความนี้ ไดแก  การสรางความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน  การพิชิตปญหาและอุปสรรค
ในการทํางาน  เบิกอรุณ ดวย  พุทธะ  ผูรู   ผูตื่น  ผูเบิกบาน   สําหรับวันใหมในการทํางานใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และ การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานดวยการบริหารเวลาและแยกแยะงานตามรูปแบบขงเบง 
๒. การสรางความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อพฒันาประสิทธภิาพในการทํางาน 

๒.๑ ทําอยางไรถึงจะมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
   ๒.๑.๑ เคารพตนเอง   ไมดูหม่ินตัวเอง     
    เคารพตนเอง ไมดูหมิ่นตัวเอง  มีความเช่ือมั่นในตนเอง และ ไมยกตนขมผูอื่น คนเมื่อมีความมั่นใจ เคารพ

ตนเอง ไมดูหมิ่นตนเอง จะทํางานหรือประกอบอาชีพอะไร เหมือนไดชัยชนะไปแลวเกินครึ่ง  ผูฉลาดยอมมีการเรียนรูจาก
ธรรมชาติสําหรับปรับตัวในการทํางาน ปรับตัวเองใหเหมือนคุณสมบัติของน้ํา คือ ๑) เย็นชํ่าช่ืนใจ ความลุมรอน ใจรอน
ไมไดชวยใหอะไรดีขึ้น ในทางกลับกันคนที่ใจเย็นในการทํางาน การตัดสินใจ ยอมมคีวามละเอียดออน สุขุม ผิดพลาดไดนอย 
ใจเย็นไมไดหมายความวา ทํางานเช่ืองชา ลาชา  ๒) ชําระสะสาง เราใชน้ําสําหรับชําระสะสางใหสะอาด คนเมื่อรับผิดชอบ
งานแลวก็ตองชําระสะสางงานใหสะอาดใหเรียบรอย เหมือนกับคุณสมบัตขิองนํ้าขอนี้  ๓)  ผสมกลมกลืน คุณสมบัติของน้ํา
ขอนี้ เหมือนเปนผูคอยประสานงานใหมีความผสมกลมกลืนกันอยูตลอดเวลา ไมใหเกิดความแตกแยก ๔) ปรับตัวไดทุก
สถานการณ น้ําเมื่ออยูในภาชนะรูปทรงอยางไร ก็เปนเชนนั้น คนเมือ่อยูในองคการตองปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคการ
นั้นใหไดเชนกัน ๕) สามัคคีไมแตกแยก คุณสมบัติของน้ํา เมื่อเราใชไมกรดีบนผิวน้ํา ชั่วระยะเวลานิดเดียวน้ําก็จะไหลเขาหา
กันรวมกันไมแตกแยก มนษุยผูฉลาดสังเกตเรียนรูจากธรรมชาติเอาอยางธรรมชาติที่มันสอนเราอยูเสมอ ๖) เที่ยงแท
ยุติธรรม คุณสมบัติของน้ําขอนี้ คําวาลําดับน้ํา คือสายยางมีน้ําอยูขางใน นายชางใชวัดลําดับความสูง ตํ่า ของพ้ืนที่ สําหรับ
กอสราง ความเที่ยงตรงจึงไมมีอะไรเกินน้ําไปได ๗) กอเกิดสรรพสิ่ง พืชพันธ ธัญญาหาร เจริญเติบโตไดก็เพราะน้ํา สรรพ
สัตว ก็กอเกิดมาจากน้ํา คนที่ไมเคารพตนเอง ดูถูกดูหมิ่นตัวเอง ไมเรียนรูธรรมชาติ จะทํางาน หรือ ประกอบอาชีพอะไร 
มักจะไมประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ดูถูกตนเองวา ทําไมได  คงทําไมไดอยางคนอื่นเขา ถูกความกลัวครอบงํา 

  ๒.๑.๒ ใชปญญาเหนืออืน่สิ่งใด   ใจตองมีสมาธิ  
ปญญา เปนสิ่งที่มีอยูกับทุกคน อยูที่วาใครจะนําเอาออกมาใชไดมากกวากันเทานั้น ปญญาเปรียบเหมือนอาวุธที่มี

ความคมกริบ สําหรับใชตัดปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ปญญาสําคญักวาทรัพยสินที่มีอยู สมดังพุทธภาษิตวา”ปญญาแล 
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ประเสริฐกวาทรัพย” มีปญญา ไมมีทรัพย  ก็ยังพอมีชองทางสําหรับหาทรัพยมาได และรักษาทรัพยไวได ไมมีปญญา แตมี
ทรัพย ไฉนเลยจะสามารถรักษาทรัพยไวได 

ใจตองมีสมาธิ    มีสมาธิในการทํางาน การฝกสมาธิในการทํางานไมใชเรื่องยาก ไมจําเปนตองไปฝกกรรมฐาน 
หรือเดินจงกรม ใจนิ่งไมวิตกกังวลในเรื่องตาง ๆ ที่วนเวียนเขามา เพงอยูกับงานแคนี้ก็มีสมาธิในการทํางานแลว จากนั้น ก็
เพียรเพื่อความสําเร็จของงาน  คําวาสมาธิมีหลักคําสอนอยูในทุกศาสนา  แมแตนักกีฬา ถามีฝมือเทาเทียมกัน ไมตางกัน 
นักกีฬาคนที่มีสมาธิดีกวาหรือมากกวาก็นาจะเปนผูกําชัยไดโดยไมยาก 

๒.๒ บคุคลผูมคีวามเชื่อมั่นในตนเอง  
    ๒.๒.๑ รักในการเรียนรู  ชางสังเกต เรียนรูในหองเรียน  การอบรม  การประชุมสัมมนา การเรียนรูจาก
ประสบการณชีวิต  การแลกเปลี่ยนแนวคิดจากการพูดคุย การเรียนรูจากธรรมชาติ  การเรียนรูจากการอานหนังสือ เปน
ตน ใหมองการเรียนรู เหมือนเปนงานอยางหนึ่งในชีวิต  มองการเรียนรูเปนแผนการบรหิารจัดการชีวิต   

   ๒.๒.๒ กลาคิด ความคิดเปนสิ่งที่บุคคลอื่นไมสามารถรูได เราควรที่จะกลาคิด กลาจินตนาการ กลาคิดออกจาก
กรอบ 

แลวใหความคิดนั้นตกผลึก  ถาไมหยุดคิด ชีวิตคนพบสิ่งใหมไดเสมอ  จอหน เอฟ เคนเนดี หรือ     JFK  กลาวไววา2 
“เราจะทําในสิ่งที่แมแตจะคิดก็เปนไปไมได” จากการกลาวสุนทรพจนนี้แลว เปนการกลาวสุนทรพจนและทุมเทในการ
ทํางานใหกับประเทศชาติ ในการบรรลุเปาหมาย กอนจะสิ้นสุดทศวรรษในการนํามนุษยไปรอนลงบนดวงจันทร และ
กลับคืนสูผืนโลกอยางปลอดภัย  

 ความคิดเปนการบริหารสมองอยางหนึ่ง เมื่อคิดมาก ๆ สมองก็จะเมื่อยลาเปนธรรมดา สามารถใหเราเกิดแนวคิด
ใหม ๆ เกงในการวางแผน ถาเราไมใชสมองในการคิด สมองก็จะออนกําลังลง  เปรียบเหมือนรางกาย ถาไมใชออกกําลัง
กาย หรือเคลื่อนไหวบอย ๆ รางกายก็จะออนกําลังลง แตถาออกกําลังกายเสมอ หรือ เคลื่อนไหวบอย ๆ รางกายมีความ
กระปกระเปา ถึงจะออนลาไปบาง แตก็มีความสดช่ืน   
       ๒.๒.๓ กลาแสดงออก กลาแสดงวิสัยทัศน แนวคิดของตน  ตองรูจักนั่งแถวหนา ในงานอบรมงานสัมมนา  
งานประชุมตาง ๆ คนที่กลาแสดงออก หรือ คนที่มีความมั่นใจในตนเองจะเปนคนนั่งแถวหนา  ในทางตรงกันขาม คนที่
ขาดความมั่นใจ จะหลบไปนั่งในแถวหลัง เพราะถานั่งแถวหนา มักเปนจุดเดน เปนเปาสายตา มีโอกาสถูกวิทยากร
ซักถามอีกดวย 

    ๒.๒.๔ กลาพูด ผูพูดตองมี เหตุและผล มีหลักการ เปนตัวหนุน เพื่อเพิ่มคําพูดของตนใหมีน้ําหนกัขึ้น ชักนํา
คนไดงายขึ้น 

            ๒.๒.๕ กลาลงมือทํา  หรือเรียกพวกนักทํา  ลงมือทํา (Doing) การวางแผนเปนเรื่องที่ดี แตถาวางแผนมาก

เกินไป ก็จะกลายเปน ( Planning) แผนนิ่ง แผนไมเดินหนา รอลฟ  เคอร กลาววา “วางแผนสําหรับวันพรุงนี้  ลงมือทํา

ในวันนี้” หมายความวา จะทําอะไรใหกลาลงมือทํา ไมใหผัดวันประกันพรุง เพราะเวลาหมดไปทุกขณะไมเคยคอยใคร 

                                                 

2 Bill  Adler  and  Tom  Folsom. THE UNCOMMON  WISDOM  OF  JFK :  A  PORTRAIT  IN  HIS OWN   
WORDS : (คําคมเคนเนดี้)  แปลโดย โสภาพรรณ, กรุงเทพมหานคร : กอก กีฟวิ่ง, ๒๕๔๗. หนา ๑๕๗ 
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ผูนําจะถือหางพวกนักทํา หรือ กลุมคนทํางานอยางขันแข็ง  ใจถึง กลาริเริ่ม รวดเร็ว สวนพวกนักวางแผน พยายาม

ปองกันไมใหผิดพลาด มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกตอง ทําตามระเบียบ ติดขัด  ลาชา  

     ๒.๒.๖ กลาเสี่ยง การทาํงานที่จําเจ ซ้ําซาก ก็อาจสรางความเบ่ือหนายใหกับเราไดเหมือนกัน บางครั้งอาจมี
ความคิดวา อยากทํางานที่ทาทาย หรือมีความเสี่ยง เพื่อทดสอบความสามารถของตน คนที่ประสบความสําเร็จยอมผาน
ความเสี่ยงมาดวยกันทั้งสิ้น 

               ๒.๒.๗ กลารเิริ่ม โปรแอ็คทฟี มีนิสัยชอบริเริ่มกระทําการกอน ถือวา เกิดความรัก ความพอใจในการที่จะ
กระทํา  คิดเปน ฝกบอย ๆ ยอมเสียสละ       

     ๒.๒.๘ กลานํา  ผูนําสรางบุคลิกภาพ อยางองอาจ  สงางาม คิดเสมอวาเราจะเปนผูตามเสมอไปอยางนั้นหรือ 
สมควรอยางยิ่งที่เราจะตองเปนผูนําบาง ผูนํา กลาชักนําผูอื่น สามารถแสดงวิธีการทํางานได ชื่นชมผลงานของทีม มีความ
เสียสละ เมื่อผูตามมีปญหาตองใสใจถึงปญหานั้น เสนอทางออกให ชวยเหลือปกปองลูกนอง 

๒.๓ ความฉลาดทั้ง ๔ ดาน โดยธรรมชาตขิองมนุษย  
    ๒.๓.๑ ความฉลาดทางรางกาย (PQ) รางกายจัดระบบการหายใจ ระบบการไหลเวียนของกระแสโลหิต    

และระบบประสาทอื่น ๆ รางกายตรวจสอบสภาพแวดลอมอยูเสมอ ทาํลายเซลลที่ติดเช้ือโรคและตอสูเพื่อการอยูรอด ได
อยางนาอัศจรรย ถารางกายออนแอ ไมสามารถตอสูกับเชื้อไวรัส ตาง ๆ ได ก็เกิดอาการเจ็บปวย                

    ๒.๓.๒ ความฉลาดทางปญญาหรือเชาวนปญญา  (IQ)  ความฉลาดทางปญญา บางคนมีมาพรอมต้ังแตเกิด 
บางคนตองอาศัย การทํางาน ประสบการณชีวิต ความฉลาดทางเชาวนปญญาถึงเกิดขึ้นได 

    ๒.๓.๓ ความฉลาดทางอารมณ  (EQ)  ความรูจักตนเอง ความรูสึกละเอียดออนทางสังคม  มองโลกในแงดี 
หรือ แงบวก สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณตาง ๆ  

    ๒.๓.๔ ความฉลาดทางจติวิญญาณ (SQ) เปนความละเอยีดออนทางมโนธรรม ธรรมที่อยูในใจ 

๒.๔ เบิกอรุณ ดวย  พุทธะ  ผูรู   ผูตื่น  ผูเบิกบาน    
รุงอรุณแหงความสุข  สนุกกบัการทํางานในวันใหม  หรือ สนุกกับชีวิตในวันใหม    สําหรับวันทํางาน หรือ การ

ดําเนินชีวิต ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

      ๒.๔.๑ พุทธะในความหมายวา ผูรู  รูอยางไร  รูอะไร คือ รูจักในการดําเนินชีวิตดวยปญญา แกไขปญหาดวย
ปญญา รูประโยชนตน  และประโยคผูอื่น ความรูในทางโลก กับ ความรูในทางธรรมมีความแตกตางกัน  ความรูในทางโลก 
หมายถึง ฉลาดในการหาทรัพย มาเลี้ยงปากเลี้ยงทอง เอาตัวรอดได ฉลาดในการแขงขันเอาชนะผูอื่นได  สวนความรู
ในทางธรรม หมายถึง  ฉลาดในเรื่องจิตวิญญาณ อารมณ ฉลาดในการสกัดกลั้นไมใหความทุกขควบคุมจิตใจ อยูอยางผู
รอบรู ไมเกรงกลัวทุกปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เปรียบปญหาและอุปสรรค ดังนี้ ถามองปญหาและอุปสรรคเหมือน ไฟ
ไหมรุกลามปาใหญ ก็ยากที่จะดับได ปญหาและอุปสรรคก็ยากที่แกไขได  ถามองปญหาและอุปสรรคเหมือนเปลวไฟที่
ปลายเทียนก็งายที่จะดับได  ปญหาและอุปสรรคก็งายที่จะแกไขได 
   ๒.๔.๒ พุทธะในความหมายวาผูตื่น ตื่นตัวอยูเสมอดวยความไมประมาท มีสติสัมปชัญญะ ตื่นตัวในการทําความ
ดีใหกับสังคมและทําความดีใหกับตัวเราเอง ตื่นตัวเพื่อลุกขึ้นทํางาน เพราะเวลาไมเคยคอยใคร มีคํากลาวไววา “พายเถอะ
หนาพอพาย ตะวันจะสาย ตลาดจะวาย สายบัวจะเนา” คนสมัยกอนมีการใชเรือเปนพาหนะสําหรับบรรทุกสินคาไปขาย 
คนคาขาย จึงสอนลูกหลายใหมีความขยัน ลุกแตเชาเตรียมตัวขนของลงเรือแลวใหรีบพายเรือจะไดถึงตลาดแตเชา ตะวันก็
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ทอแสงออน  ถามัวโอเอ จะถึงตลาดสาย ตลาดจะวาย สินคาบางอยางก็จะเสียหา คนที่มาจับจายใชสอยไดของกินของใช
เปนที่พอใจแลวเริ่มกลับบาน  พุทธะในความหมายวาผูตื่น ไมใชตื่นจากหลับ  ไมใชตื่นตูม  ไมใชตื่นขาว 
 ๒.๔.๓ พุทธะในความหมายวาผูเบิกบาน  หมายถึงมีจิตใจที่แจมใส เบิกบาน  สดชื่น อยูเสมอ ในการทําหนาที่ของ
ตน  ไมเคียด ไมหดหู ไมเศราใจ ไมถูกทุกขครอบงํา   พุทธะ ในความหมายวา ผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบาน ถือวาเปนหัวใจของ
พระพุทธศาสนาก็วาได  บุคคลเมื่อหัวใจเปยมไปดวยพุทธะพรอมกับการเริ่มทํางาน สนุกกับการทํางาน ทําหนาที่ของตน 
ถือไดวาปฏิบัติธรรมไปดวย  สมดังพระธรรมโกศาจารย พุทธทาสภิกขุ กลาวไวในมรดกที่ ๕๖3 วา “จงทําใหงานของทาน 
ทุกชิ้น ทุกอนุภาค กลายเปนธรรมะ ดวยความมีสติสัมปชัญญะรูสึกอยูวาหนาที่นั่นแหละคือธรรมะ, ปฏิบัติหนาที่นั่นแหละ
คือปฏิบัติธรรมะ แลวทานก็จะมีธรรมะอยูทุกอิริยาบถ ทุกเวลา ทุกสถานที่ แลวทํางานทุกอยางไดสนุกเหมือนเลนกีฬา มี
ความสุขเสียแลวในขณะที่ทํางาน ไมตองไปหาสถานเริงรมย  อบายมุข หรือยาเสพติด.” 

๒.๕ กําจัดความกลัว ความกลัวเปนสิ่งที่เราสรางขึ้นเอง     

ความกลัวเปนสิ่งที่เราสรางขึ้นเอง  เอาชนะมันใหไดอยากลัว  อยาใหความกลัวมาหยุดเรา  ทุกคนยอมมีความกลัว
อยูในใจดวยกันทั้งสิ้น เจาชายสิทธัตถะ ก็มีความกลัว คือ กลัวความเกิด  กลัวความเจ็บ  กลัวความแก  กลัวความ
ตาย แตความกลัวนี้เกิดขึ้นกับบุคคลผูมีปญญา จึงคิดคนหาวิธีกําจัดความกลัวนี้ ไมใหความกลัวเกิดขึ้นกับตัวเอง 
มองหาสาเหตุหรือตนสาย ของความเกิด  ความเจ็บ  ความแก และความตาย แลวจึงสามารถฆาความเกิด ความ
เจ็บ  ความแก  และความความตายได แลวอยูในที่ปลอดภัย พระพุทธศาสนา เกิดขึ้นมาไดจากความกลัว
เหมือนกัน 

 

๒.๖ คุณสมบตัิที่ครองโลก  สี่อยางนี้  ที่นาํไปสูการสราง  ตํานาน4 

    ๒.๖.๑ วิสัยทัศน  
วิสัยทัศน คือ การมองดวยสติปญญา เพื่อดูวาทั้งตัวบุคคล ทั้งโครงการตาง ๆ ทั้งเปาหมาย รวมทั้งแผนการตาง ๆ 

นั้นพอจะมีความเปนไปไดอยางไรบาง วิสัยทัศนเกิดขึ้นเมื่อเรานําความตองการมาพบกับความเปนไปได  ดังที่กวีเอก วิ
ลเลี่ยม เบลกเคยกลาวไววา “ สิ่งทีใ่นปจจบุันพิสูจนแลววาจริง ครั้งหนึ่งเคยเปนเพียงจิตนาการ” เมื่อเราไมมีวิสัยทศัน เมื่อ
เราละเลยไมพัฒนาสมรรถนะในการสรางสรรคของสติปญญา เราก็มักจะตกเปนเหยื่อของการโยนความผิดใหผูอื่น ลักษณะ
ของคนที่มีวิสัยทัศน คือ มีอุดมคติ  มองการณไกล รูจักคาดการณ เชื่อในความสามารถของตน  ชางฝน  นักบุกเบิก  นัก
ปรัชญา ตั้งความคาดหวัง  ผูประสบความสําเร็จ คิดเชิงกลยุทธ คิดนอกกรอบ  มีความหวังเสมอ 

   ๒.๖.๒ วินัย  
 วินัย คือสิ่งที่เราตองยอมทุมเทลงไป เพื่อทําใหวิสัยทัศนนั้นเปนความจริงขึ้นมา วินัยเปนเรื่องของขอเท็จจริง
ในทางปฏิบัติที่เราตองจําทนเผชิญและตองทําสิ่งที่จําเปนเพื่อบรรลุถึงเปาหมายของวิสัยทัศน วินัยเกิดขึ้นเมื่อวิสัยทัศนของ
เราควบคูกันไปกับความมุงมั่นที่จะกระทําการสิ่งที่ตรงขามกับวินัยและความมุงมั่นที่บันดาลใจใหเรายอมเสียสละคือความ
ยอหยอนวินัย ซึ่งหมายถึงการละทิ้งสิ่งที่มีความหมายสําคัญที่สุดในชีวิตไป เพียงเพื่อความสุขสบายหรือความเราเริงใจ

                                                 

3 พระธรรมโกศาจารย.(พุทธทาสภิกขุ) มรดกธรรม .กรงุเทพมหานคร. ธรรมสภา, ๒๕๓๘. หนา ๒๓  
4สตีเฟน อาร  โควี่. อุปนิสัยที่ 8 จากประสิทธิผลสูความยิ่งใหญ (THE  8 th HABIT). แปลโดย   ดนัย   จันทรเจาฉาย. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ ดีเอ็มจี,๒๕๔๘ . หนา ๑๐๘ – ๑๐๙. 



๑๑๐๙ 
 
เพียงชั่วครูชั่วยาม  ลักษณะของคนที่มีวินัย คือ เทาติดดิน  มุงมั่นจริงจัง  เปนนักทํา  เสมอตนเสมอปลาย  รูจักริเริ่ม  เปน
นายตนเอง  ไมยอทอ  ทํางานหนัก  พูดจริงทําจริง  พรอมเสียสละ  มีวินัยในตนเอง  เกงกาจสามารถ  คงเสนคงวา  เด็ด
เดี่ยว 
 

๒.๖.๓ ไฟในตวั 
 ไฟในตัว คือไฟ ความรูสึกแรงกลา  คือความปรารถนา  คือพลัง ที่เกิดจากความเชื่อมั่น เปนแรงผลักดันที่ชวยให
เรารักษาวินัยเพื่อทําใหวิสัยทัศนเปนจริง ไฟในตัวเกิดขึ้นเมื่อความตองการของมนุษยมาทาบซอนกับความสามารถพิเศษที่
เปนเอกลักษณของมนุษย  เมื่อเราไมมีไฟในตัวที่เกิดจากการคนพบและใช “เสียง” ภายในของเราเพ่ือกาวไปสูจุดมุงหมาย
อันยิ่งใหญก็จะเกิด “ที่วาง” ขึ้น ซึ่งเต็มไปดวยความรูสึกไมมั่นคงและเสียงจอกแจกรอยเสียงพันเสียงที่ผลักดันมาจากสังคม
รอบขาง  สําหรับคําวาไฟในตัว ในความหมายขององคกรและความสมัพันธกับผูอื่น ยังมีความหมายรวมถึง ความเมตตา
เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน   ลักษณะของคนที่มีไฟในตัว คือ มองโลกแงดี มีความหวัง  ประสานพลัง  กลาหาญ  หนักแนแนวแน  
ไมกีดกันรังเกียจ  มั่นใจ  ไมขลาดกลัว  กลาเผชิญ  ไวตอความรูสึกของคนอ่ืน  สนุกสนาน  จูงใจคนเกง  มีอิทธิพลในทางที่
ติดตอคนอื่น เห็นความสําคัญของคน  มีอารมณขัน  กระตือรือรน  

 ๒.๖.๔ มโนธรรม    
มโนธรรม คือ การสํานึกในหลักศีลธรรมที่อยูภายใน ความรูสึกผิดชอบชั่วดี มโนธรรมเปน 

แรงผลักดันให แสวงหาความหมายและการสรางสรรคผลงานที่เก้ือกูลผูอืน่ เปนพลังนําทางวิสัยทัศน วินัยและไฟในตัว ชีวิต
ที่มีมโนธรรมนาํทางยอมตรงขามกับชีวิตที่ถูกครอบงําดวยอัตตา  ลักษณะของคนที่มีมโนธรรม  คอื รับรูไดเอง  รูจัก
รับผิดชอบ  มีศีลธรรม  ชาญฉลาด  ซื่อสัตยสุจริต  เอื้ออารี  ถอมตน  ยตุิธรรม  มีจริยธรรม  มีแรงบนัดาลใจ  ใจกวาง  เห็น
อกเห็นใจผูอื่น  ใหเกียรติผูอื่น  มุงอุดมการณ  

๒.๗ สุตธรสูตร5  สูตร  วาดวยผูคงแกเรียน ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
 ๒.๗.๑ ใชชีวิตเรียบงาย  จายดวยความสนัโดษ 
สุตธรสูตร เปนหลักสําหรับดําเนินชีวิต หรือ ใชสําหรับในการทํางาน อันเปนหลักปฏิบัติที่ครบวงจร เริ่มตนดวย ใชชีวิต
เรียบงาย  จายดวยความสันโดษ  การดําเนินชีวิตของคนเราในยุคปจจุบันนี้ ตองคํานึงถึงความประหยัด  การใชจาย 
เพราะคาครองชีพสูง  ถึงมีรายไดสูงคาครองชีพก็สูงตามไปดวย  มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชชีวิตเรียบงาย  จาย
ดวยความสันโดษ 

 ๒.๗.๒ ทานอาหารพอเหมาะกับรางกาย 
ทานอาหารพอเหมาะกับรางกาย  จะงายตอการเคลื่อนไหวในการทํางาน  มีคํากลาววา กินมากอายุสั้น  กินนอย
อายุยืน   ทนหิวไดจะทําใหสุขภาพดี หมายความวาทานแตนอย  มีคําสุภาษิตจีน วา โรคเขาทางปาก  ภัยออก
จากปาก  โรคภัยไขเจ็บเกิดขึ้นกับมนุษยโดยมากจะเขาทางปาก เพราะทานอาหารเขาไป เกิดการสะสมใน
รางกาย สวนคําวาภัยออกจากปากนั้น เพราะปากมีหนาที่อีกอยางหนึ่งสําหรับพูด  พูดดีก็นําเรื่องดีมาใสตน  พูด
ไมดีก็นําภัยมาใหตน 

 ๒.๗.๓ พักผอนเพียงพอ  มคีวามเพียรอยูเสมอ 
การทํางานยอมมีความเหน็ดเหนื่อยเปนธรรมดา สมควรที่จะใหรางกายไดพักผอน เมื่อพักผอนหายเหน่ือยแลว 
ตองมีความเพียรในการทํางานตอไป 

                                                 

5 องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๙๖/๑๖๖ 
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  ๒.๗.๔  คงแกเรียน  เพียรหาความรู 
การเรียนรูไมมีที่สิ้นสุด การเรียนรูมาไดจากหลายทางดวยกัน เชน เรียนรูในหองเรียน  การอบรม  การ
ประชุมสัมมนา การเรียนรูจากประสบการณชีวิต  การแลกเปลี่ยนแนวคิดจากการพูดคุย การเรียนรูจากธรรมชาติ  
การอานหนังสือ เปนตน  เพราะความรู ทําใหคนมีคามากขึ้น  ความรูทาํใหสินคามีคามากขึ้น  ความรูทําใหการ
บริการมีคามากขึ้น  ความรูทาํใหคนเปลี่ยนพฤติกรรม  ความรูทําใหคนทาํในสิ่งที่ไมเคยทํามากอน และ ความรูทํา
ใหคนมีมุมมองใหม 
  ๒.๗.๕ พิจารณาจิต  เปนมติรกับความดี   
การควบคุมจิต เปนเรื่องที่สําคัญ สติตองอยูกับปจจุบัน  จะไดยินอยูเสมอวาตองมีสมาธิ  ทํางานก็ตองมีสมาธิ 
เรียนหนังสือก็ตองมีสมาธิ เลนกีฬาก็ตองมีสมาธิ  ขับรถก็ตองมีสมาธิ  อยางนี้เปนตน สมาธิก็คือมีสติอยูเสมอ
นั่นเอง พิจารณาจิต เปนมิตรกับความดี  คําวา ไมมีมิตรแท และศัตรูที่ถาวร  อาจจะใชไดไมเสมอไป มิตรแทนั้นมี
อยูจริง คือ ความดี 

 

๓. การพิชิตปญหาและอุปสรรคในการทํางาน 

๓.๑ ทําความรูจัก และเขาใจ  ปญหาและอุปสรรค ดังนี ้
   ๓.๑.๑ ปญหาและอปุสรรค....มีไวเพื่อลบัคมปญญา 

 ดาบมีไวไมไดใชงานยอมหมดความคม ปญญาถาไมไดใชงานเหมือนดาบ ก็เหลือนอยเต็มที ปญหาและอุปสรรค 
เปนสิ่งที่มีไวเพื่อทดสอบความแข็งแกรงของคน คนที่หนีปญหาและอุปสรรคไมใชบุคคลที่ฉลาด เปนธรรมดาที่มนุษยเรารัก
สุข เกลียดทุกขดวยกันทั้งนั้น แตคนที่ฉลาดจะรักและทําความรูจักสนิทสนมกับปญหาและอุปสรรคอยางถองแท ศึกษาทํา
ความเขาใจปญหาและอุปสรรคเพื่อลับคมปญญาไปในตัว 
   ๓.๑.๒ ปญหาและอุปสรรค......เปนบิดาของนักประดิษฐ และนักวิทยาศาสตร 
 นักประดิษฐนักวิทยาศาสตร ทั้งหลายไดฝาฟนและขามพนปญหาและอุปสรรคมาแลวทั้งนั้น ทําการทดลองนับ
จํานวนเปน รอยครั้ง พันครั้ง กวาจะประสบความสําเร็จ โดยอยูบนพื้นฐานของความอดทน ความพากเพียรอุ ตสาหะ   
ความมีระเบียบวินัย จึงเคารพอยางยิ่งนั่นคือปญหาและอุปสรรคเทิดทูลไวเหมือนบิดาผูบังเกิดเกลา 
 สิทธัตถะกุมาร ออกบวชเพื่อแสวงหาสัจธรรม ประสบกับความทุกขใหญหลวง (ปญหาและอุปสรรค) มองความ
ทุกขเปนเสมือนเสนทางที่นําไปสูพุทธะ ในที่สุดก็พบกับพุทธะ เพราะเขาใจทุกข อันเปนขอแรกของอริยสัจสี่  อันมี  ทุกข  
สมุทัย  นิโรธ  มรรค หลังจากที่ไดตรัสรูใตตนโพธิ์พฤกษา กลางธรรมชาติแวดลอมดวยแมกไมนานาพันธ ไดพระนามวา 
พระสัมมาสัมพุทธเจาโดยอัตโนมัติ หวนนึกวาตอไปนี้เราจะเคารพใครเปนอาจารยของเรา มองไมเห็นใครที่เหมาะสมเปน
อาจารยของตน มีอยูอยางเดียวคือ ธรรมะ ทุกขก็จัดวาเปนตัวธรรมะเหมือนกัน จะเห็นวาแมแตความทุกขที่ทุกคนพากัน
เกลียดชัง  แตพระพุทธเจากับยกยองใหเปนอาจารยของตน 
 ๓.๑.๓ ปญหาและอุปสรรค......มันจะกลัวคนที่เขมแข็ง 

         คนที่เขมแข็ง โดยเฉพาะจิตใจที่เขมแข็ง ไมยอทอตอโชคชะตา มองปญหาและอุปสรรค เปนเสมือน งานของตน ที่
จะตองใชบทบาทและหนาที่  สําหรับขบคิดแกไขหาทางออก 
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 ตามคํากลาวของ อับราฮัม  มาสโลว  ไดกลาวไววา “ คนที่สามารถใชคอนตอกตะปูไดเกง มักจะมองเห็นปญหาทุก
ปญหาเปนตะปู” 6 

 ๓.๑.๔ ปญหาและอุปสรรค......มันจะกลัวคนที่รูเทาทัน 
 คนที่รูเทาทันมัน (ปญหาและอุปสรรค) เชน พุทธเจา  ศาสดา  นักประดิษฐ  นักวิทยาศาสตร เปนตน ดังที่ได
กลาวไปแลว 
 มรดกที่ ๙๖7 : เพชรในหัวคางคก คือความดับทุกข ที่หาพบในความทุกข เสมือนการดับไฟ ก็หาพบที่ไฟนั่นเอง. 
จงรูจักความลับขอนี้ ดวยกันทุกคนเถิด, มิฉะนั้นจะหาไมพบสิ่งที่ควรพบตามธรรมชาติทั่วไป. 
 วิเคราะห คําวา เพชรในหัวคางคก หัวคางคก มองดูนากลัว นาเกลียด มีพิษเคลือบอยูตามผิดของมัน เปรียบ
เหมือนปญหาและอุปสรรค ความทุกขยากลําบากในชีวิต หรือ การทํางาน สําหรับคนที่มองการทํางานเปนเรื่องนาเบื่อ 
เพชร มีความสวยงามใคร ๆ ก็อยากจับจองเปนเจาของ เปรียบเหมือนสัจธรรมความหลุดพน หรือความดับทุกข แตคนที่
จะเขาถึงความหลุดพน หรือความดับทุกขได ตองรูวิธีที่จะเอาเพชรในหัวคางคกไดอยางไร ตองศึกษาและเขาใจความทุกข
ใหถองแท แจมแจง เสมือนการดับไฟ  ก็ตองรูวิธีของการดับไฟ คือ ไฟเกิดจากอะไร มีสิ่งใดบางที่ใชดับไฟได 
     ๓.๒ ฮอนดาไดบันทึกความสําเร็จในชีวิตของเขา ๕ ประการ8 

๑) จงมีความสุขในการทํางาน 
๒) จงเห็นคุณคาของการคนควาวิจัยและการทํางานหนัก 

๓) จงมีความใฝผันและแจมใสอยูเสมอ 

๔) จงสรางจังหวะ ในการทํางานใหราบรื่นและกลมกลืนกัน 

๕) จงยึดมั่นในหลักการ  คนหาความคิดใหม ๆ  และอุทิศเวลา เพ่ือพัฒนางานอยางเต็มที ่
วิเคราะหแนวคิดของฮอนดา ถาคนเรามีความสุขจากการทํางาน  แสดงวาบุคคลคนนั้นเห็นคุณคาของงาน มีไฟใน

ตัว รูหนาที่ของตนเอง มองการทํางานโดยการเรียนรูจากธรรมชาติ สรรพสัตวแมแต มด แมลง ก็ทําหนาที่ของตนอยางแข็ง
ขันและมีระเบียบวินัยในกลุมของพวกมัน มนุษยเปนสัตวที่ทํางานมากกวาสัตวทั้งหมด มนุษยควรมองการทํางานเปรียบ
เหมือนกําลังเลนกีฬา สนุกกับเกมสกีฬา สรางจังหวะในการทํางาน 

    ๓.๓ แนวคิดของคนญี่ปุน9   
ความยากจนนั้น  ทําใหคนเจ็บปวด  
ความเจ็บปวด  ทําใหคนคิด  
ความคิด   ทําใหคนฉลาด  
ความฉลาด  ทําใหเศรษฐกิจดี  
การมีเศรษฐกจิด ี ทําใหมีอิสระ  
การมีอิสระ  ทําใหมีความสขุ    

                                                 

6 สตีเฟน  อาร  โควี่. 7 อุปนิสัยพัฒนาสูผูมีประสิทธิผลสูง (THE 7 HABITS  OF  HIGHLY  EFFECTIVE  PEOPLE)   แปลโดย สงกรานต 
จิตสุทธิภากร และ คณะ. กรุงเทพมหานคร:     ซี-เอ็ด      ยูเคชั่น,๒๕๔๘.  หนา ๑๖๐. 

7 พระธรรมโกศาจารย.(พุทธทาสภิกขุ) มรดกธรรม .กรุงเทพมหานคร. ธรรมสภา, ๒๕๓๘, หนา ๓๗ 
8 อํานาจ เจริญศิลป.ทองญี่ปุน. (กรงุเทพมหานคร : รุงแสง,) ๒๕๓๖. หนา ๗๙. 
9 เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๕. 
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หลักการนี้เปนวิธีคิด เปนหลักสําหรับแกไขปญหาของมนุษย  ความยากจน ทําใหคนเจ็บปวด แตคน ๆ นั้นตอง
เปนคนฉลาด ถึงจะคิดได เมื่อความยากจนทําใหเจ็บปวดแลวก็ตองคิดหาทางออกใหได ไมใชเครียด หาทางออกในสิ่งที่ไม
สมควร เชน ด่ืมสุรา มุงสูอบายมุข เปนตน  ความคิดทําใหคนฉลาดหาหนทางออก หรือวิธีแกไขปญหาได  เพราะคนฉลาด
สามารถสรางอาชีพใหมได เพิ่มรายไดใหกับครอบครัว ทําใหเศรษฐกิจในครอบครัวดีขึ้น  เมื่อเศรษฐกิจดี มีรายไดเพิ่ม ทํา
ใหเกิดความเปนอิสระ มนุษยมีความเปนอิสระ ความสุขก็เกิดขึ้น 
๔. การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานดวยการบริหารเวลาและงานตามรูปแบบ   ขงเบง 

เลาป “ทานบรหิารเวลาและแยกแยะงานดวยวิธีใด” 
“เดิมขาคิดวาคือแมลงวันไมมีหัวมีอยูตัวเดียว แตหลังการใชระบบมอบหมายงาน กลับกลาย เปนวาปจจุบันมีแมลงวันหัว
ขาดเปนฝูง” เลาป ปรึกษากับขงเบงบอกลักษณะของการทํางานที่ยังมีความผิดพลาดอยู เมื่อกอนมีความผิดพลาดนอย แต
หลังจากใชระบบมอบหมายงาน กลับกลายเปนวามีความผิดพลาดมากกวาเกา 

ข ง เ บ ง ชี้ ไ ป ที่ ถั ง เ ห ล็ ก กั บ ก อ ง วั ส ดุ ที่ ท ห า ร ไ ด เ ต รี ย ม ไ ว ที่ มุ ม ห อ ง  พ ร อ ม ก ล า ว ว า 

“คําตอบของการบริหารขั้นสูงอยูในถังเหล็กใบใหญนี้แหละ” 

ความจุของถังนี้เปรียบเสมือนขีดความสามารถของคน ๆ หนึ่ง ในชวงเวลาหนึ่ง คนเรานั้นมีขีดความสามารถที่
แตกตางกัน และในแตละชวงเวลา โอกาส ก็ไมเหมือนกัน  

๔.๒ เทคนิคการบริหารงานสามารถแบงเปนสามขั้น คือ สูง กลาง และ ต่ํา 

  ๔.๒.๑ ขั้นต่ํา  เนนการใชเศษกระดาษบันทึก ตองมีการบันทึก เพราะเวลาผานไป อาจหลงลืมไดลักษณะของ

งานไมเหมือนกัน มีความสําคัญ ไมสําคัญ เรงดวน ทํากอน  ทําหลัง อยางนี้เปนตน 

๔.๒.๒ ขั้นกลาง  ใชตาราง ถาในยุคปจจุบันอาจมีโปรแกรมประจําวัน ซึ่งสะทอนความสําคัญของการวางแผน 

การเตรียมตัวสําหรับปฏิบัติงาน  

 ๔.๒.๓ ขั้นสูง  เนนการจัดการโดยแบงแยกประเภทของหนาที่การงานตามดีกรี ของคนและงานตลอดถึงเวลาใน

การปฏิบัติ เนนการใชแผนดําเนินงาน ตามความสําคัญของงาน เพื่อพิจารณาลําดับความเรงดวนในการจัดการกับงาน 

 

เทคนิคการบริหารเวลาและแยกแยะงานตามรูปแบบของขงเบง 

     งาน เรงดวน ไมเรงดวน 
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    สําคัญ                กอนกรวด                กอนหิน 
 -วิกฤติการณ 

-ปญหาที่ประชิดตัว 
-งานที่มีกําหนดแนนอน 

 

-โครงการใหมการริเริ่มใหม 
-กฎระเบียบ 
-การปฏิรูปประสิทธิภาพการผลิต 
-การสรางความสัมพันธกับหุนสวน 
-มาตรการการปองปราบ 

    ไมสําคัญ เม็ดทราย                  น้ํา 
 -รับรองแขกที่ไมไดรับเชิญ 

-จัดการกับจดหมาย เอกสาร ทั่วไป 
-เขาประชุมทั่วไป 
-การประชุมและกิจกรรมทั่วไป 
 ที่ไมสําคญั 

 

-งานจุกจิกทั่วไปทําไมทําก็ได 
-งานเลี้ยงสังสรรคทั่วไปที่ไมจําเปน 
-กิจกรรมที่นาสนใจทั่วไป 

 

๔.๓ ขงเบงแบงลักษณะของงาน ออกเปน ๔ ลักษณะ ไดแก 

  ๔.๓.๑ กอนกรวด  ลักษณะของงานเปรียบเหมือนกับงานที่สําคัญและเรงดวน   

ปญหาที่ประชิดตัว งานที่มีกําหนดการแนนอน งานที่ตองรีบแกไข ปลอยไวเปนปญหากับองคการตองใชทักษะและ
ความสามารถ 

           ๔.๓.๒ กอนหิน ลักษณะของงานเปรียบเหมือนกับงานคือภาระที่สําคัญแตไมเรงดวน  เปนลักษณะของโครงการ
ที่มีความสําคญัอาจไมเรงดวน คอยทําคอยไป แตก็ตองเสร็จตามกําหนดการ การพัฒนาคุณภาพการผลิตเปนงานลักษณะ
คอยเปนคอยไป การสรางความสําคัญกับหุนสวน การสรางพันธมิตร เปนลักษณะงานที่สําคัญองคการตองมีเครือขาย มี
เพื่อน ไมสามารถอยูคนเดียวไดการสานสัมพันธกับหุนสวนจึงคอยเปนคอยไปเหมือนกัน 

         ๔.๓.๓ เม็ดทราย ลักษณะของงานเปรียบเทียบไดกับภาระที่เรงดวนแตไมสําคัญ   เชน การรับรองแขกที่ไมไดรับ
เชิญ ตองทําการตอนรับ งานเอกสาร จดหมายทั่วไป  ควรจัดการกับสิ่งเหลานี้ เพราะอาจจะกลายเปนงานที่สําคัญและ
เรงดวนก็ได การเขาประชุมและกิจกรรมทั่วไป ผูบริหารอาจมอบหมายใหผูอื่นไปแทน เพราะงานหลัก ประเภท กอนกรวด 
กอนหินยังรออยู 

๔.๓.๔ น้ํา ลักษณะของงานเปรียบกับงาน คือหนาที่ที่ไมสาํคัญและไมเรงดวน เชน งานจุกจิกทั่วไป ทาํ ก็ได ไม

ทํา ก็ได  งานเลี้ยงสังสรรคทั่วไปที่ไมจําเปน  กิจกรรมที่นาสนใจทั่วไป ถาสนใจงานประเภทนี้มากไป อาจทําใหงานใหญ

เสีย  หรือทําไมทันเวลาที่กําหนดไว 
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การสาธิต เปรียบเทียบงานกับวัตถุ ๔ ชนดิ ถังใบหนึ่งเปรียบเหมือนขีดความสามารถของคน ถาคนใสใจแตงานเล็ก 

ๆ นอย ๆ ที่ไมเรงดวน และไมสําคัญ งานใหญที่สําคญั งานใหญที่เรงดวน อาจเสร็จไมทันเวลา หรือเสียงานไปเลยก็ได 

เปรียบเหมือน  การใสน้ําลงไปในถังจนเต็มกอน ทรายกใ็สไมได น้ําจะลนออก กอนกรวด กอนหิน ก็ใสลงไปในถังไมได

เชนกัน เพราะไมมีพื้นที่ในถังนั้น  ในทางกลับกัน คนใสใจงานที่เรงดวน  งานที่สําคัญ จดัการใหเสร็จกอน และจึงมาจัดการ

กับงาน เล็ก ๆ นอย ๆ ในภายหลัง เปรียบเหมือนการใสกอนหินลงในถัง ยังเหลือพื้นที่วางสําหรับใสกอนกรวด  ทราย และ

น้ําตามลําดับ วัตถุทั้ง ๔ ชนิด ก็จะอยูในถัง พอดีกับถังโดยไมลนออกจากถัง 

๕. สรุป   
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน บุคคลตองมีความเช่ือมั่นในตนเอง เคารพตนเอง   ไมดูหมิ่นตัวเอง    ใช

ปญญาเหนืออ่ืนสิ่งใด และ ใจตองมีสมาธิในการทํางาน 

 ลักษณะของคนที่มีความเช่ือมั่นในตนเอง ตองรักในการเรียนรู  กลาคดิ กลาพูด กลาแสดงออก  กลาลงมือทํา   
กลาเสี่ยง   กลาริเริ่ม  กลานํา  พรอมดวยความฉลาดทั้ง ๔ ดาน คือ 
ความฉลาดทางรางกาย  ความฉลาดทางปญญาหรือเชาวนปญญา  ความฉลาดทางอารมณ  ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
อันเปนความฉลาดที่มนุษยตองพยายามฝกฝนบอย ๆ  กาํจัดความกลัว ความกลัวเปนสิ่งที่เราสรางขึน้เอง    เอาชนะมัน
ใหไดอยากลัว   

เบิกอรุณ ดวย  พุทธะ  ผูรู   ผูตื่น  ผูเบิกบาน   สําหรับวันทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
คุณสมบัติที่ครองโลก  สี่อยาง  ที่นําไปสูการสราง  ตํานาน อันเปนแนวคิด ของ สตีเฟน อาร  โควี่.  คือ  มีวิสัยทัศน 

ไดแก อุดมคต ิ  มองการณไกล รูจกัคาดการณ เชื่อในความสามารถของตน  ชางฝน  นกับุกเบิก  นักปรัชญา ตั้งความ
คาดหวัง  ผูประสบความสําเร็จ คิดเชิงกลยุทธ คิดนอกกรอบ  มีความหวังเสมอ  มีวินัย ไดแก    เทาติดดิน  มุงมั่นจริงจัง  
เปนนักทํา  เสมอตนเสมอปลาย  รูจักริเริ่ม  เปนนายตนเอง  ไมยอทอ  ทํางานหนัก  พูดจริงทําจริง  พรอมเสียสละ    มี
วินัยในตนเอง  เกงกาจสามารถ  คงเสนคงวา  เด็ดเดี่ยว  มีไฟในตัว ไดแก  มองโลกแงดี มีความหวัง  ประสานพลงั  กลา
หาญ  หนักแนแนวแน  ไมกีดกันรังเกียจ  มั่นใจ  ไมขลาดกลัว  กลาเผชญิ  ไวตอความรูสึกของคนอ่ืน  สนุกสนาน  จูงใจคน
เกง  มีอิทธิพลในทางที่ติดตอกับบคุคลอื่น เห็นความสําคัญของคน  มีอารมณขัน  กระตือรือรน   และ   มีมโนธรรม  ไดแก 
รับรูไดเอง  รูจักรับผิดชอบ  มีศีลธรรม  ชาญฉลาด  ซื่อสตัยสุจริต  เอื้ออารี  ถอมตน  ยุติธรรม  มีจริยธรรม  มีแรงบันดาล
ใจ  ใจกวาง  เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  ใหเกียรตผิูอื่น    มุงอุดมการณ 
  สุตธรสูตร   สูตร  วาดวยผูคงแกเรียน ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 

๑) ใชชีวิตเรียบงาย  จายดวยความสันโดษ  ๒) ทานอาหารพอเหมาะกับรางกาย   
๓) พักผอนเพียงพอ  มีความเพียรอยูเสมอ ๔) คงแกเรียน  เพียรหาความรู  ๕) พิจารณาจิต  เปนมิตรกับความดี  
เปนหลักปฏิบัติที่ครบวงจรสําหรับการดําเนินชีวิต 
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  การพิชิตปญหาและอุปสรรคในการทํางาน ตองทําความรูจัก  และเขาใจปญหาและอุปสรรค เมื่อมีความเขาใจ จะ
เกิดความเช่ือมั่นในตนเอง  แกไขปญหาและอุปสรรคไดแนนอน  ตองทําความเขาใจ สังเคราะหและวิเคราะหปญหาและ
อุปสรรค ดังน้ี 

ปญหาและอุปสรรค......มีไวเพื่อลับคมปญญา 
ปญหาและอุปสรรค......เปนบิดาของนักประดิษฐ และนักวิทยาศาสตร 
ปญหาและอุปสรรค......มันจะกลัวคนที่เขมแข็ง 
ปญหาและอุปสรรค......มันจะกลัวคนที่รูเทาทัน  
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานดวยการบริหารเวลาและแยกแยะงานตามรูปแบบขงเบง ใชเทคนิคการ

บริหารงานสามารถแบงเปนสามขั้น คือ ขั้นสูง  ขั้นกลาง และ ขั้นต่ํา แบงลักษณะของงาน ออกเปน ๔ ลักษณะ คือ งาน
ประเภทกอนกรวด  งานประเภทกอนหิน  งานประเภทเม็ดทราย และ งานประเภทน้ํา โดยใชเกณฑ คือ งานสําคัญ งาน
เรงดวน งานไมสําคัญ และ งานไมเรงดวน  เปนตัวช้ีวัด 
 
เอกสารที่เกี่ยวของ 

 
๑. หนังสือภาษาไทย   

พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ). มรดกธรรม. กรุงเทพมหานคร. ธรรมสภา, ๒๕๓๘. 
อํานาจ  เจริญศิลป. ทองญีปุ่น. กรุงเทพมหานคร. รุงแสง,  ๒๕๓๖. 
 
๒. หนังสือแปล 
สตีเฟน  อาร  โคว่ี. 7 อุปนิสยัพัฒนาสูผูมปีระสิทธิผลสงู (THE 7 HABITS  OF  HIGHLY 

EFFECTIVE  PEOPLE) แปลโดย สงกรานต จิตสุทธิภากร และ คณะ. กรุงเทพมหานคร:ซี-เอ็ด ยูเคชั่น,๒๕๔๘.   
____________.อุปนิสัยที่ 8 จากประสิทธิผลสูความยิ่งใหญ (THE  8 th HABIT). แปลโดย 
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บทคัดยอ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อผูสนใจทั่วไปที่ตองการมีความรูเกี่ยวกับการบริหารเพื่อใชเปน
พื้นฐานในการทํางานประจําวันปจจุบันธุรกิจตองเผชิญกับการแขงขันสูงมากภายใตระบบการคาเสรี 
ดังนั้นแตละองคการตองปรับตัวใหพรอมที่จะสามารถเอาชนะคูแขงขันได  โดยอาศัยปจจัยในการ
ดําเนินงานที่สําคัญ ซึ่งแตเดิมจะคุนเคยกับ ๔ M’s คือ Man , Money , Material และ Management 
ในปจจุบันคงจะไมเพียงพอถาตองการที่จะทําใหองคกรดําเนินงานอยูไดและมีความเจริญกาวหนา 
องคกรจะตองมีขาวสารหรือขอมูลที่รวดเร็วและทันสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) องคกรตองบริหารปจจัยเหลานี้ที่มีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดโดยนําหลักบริหารเขามาใชในทุก ๆ ปจจัย ซึ่งถือวามีความจําเปนและสําคัญเปนอยางมาก  
 

คําสําคญั : การจัดการการเงิน, การจัดการ   
 

Abstract 
This article is intended for those interested in General who need to have 

knowledge about the management to be based on the current workday business 
faced a very high competition under the free trade system. Therefore, each 
organization must adapt to be able to beat the competition. By virtue of key 
operational factors which are familiar with the ๔ M's is a Man, Money, Material, and 
current Management would be inadequate if the organization wants to make 
operations and growth. The Organization must have news or information that is fast 
and modern, especially information technology (Information Technology) 
organization establishes these factors limited, efficiency and maximum benefit by 
using management principles in every factor which is considered to be necessary 
and is extremely important. 

 

Keywords : Financial management, management 
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๑๑๑๗ 
 

๑. บทนํา 
          ปจจุบันธุรกิจตองเผชิญกับการแขงขันสูงมากภายใตระบบการคาเสรี ดังนั้นแตละองคการ
ตองปรับตัวใหพรอมที่จะสามารถเอาชนะคูแขงขันได  โดยอาศัยปจจัยในการดําเนินงานที่สําคัญ ซึ่ง
แตเดิมจะคุนเคยกับ ๔ M’s คือ Man , Money , Material และ Management ในปจจุบันคงจะ
ไมเพียงพอถาตองการที่จะทําใหองคกรดําเนินงานอยูไดและมีความเจริญกาวหนา องคกรจะตองมี
ขาวสารหรือขอมูลที่ รวดเร็วและทันสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Technology) องคกรตองบริหารปจจัยเหลานี้ที่มีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดโดยนําหลักบริหารเขามาใชในทุก ๆ ปจจัย ซึ่งถือวามีความจําเปนและสําคัญเปนอยางมาก  
 

๒. การจัดการการเงิน 

การจัดการการเงิน หมายถึง การวางแผนการจัดระเบียบและการควบคุมกํากับ
กิจกรรมทางการเงินเชนการจัดซื้อ และการใชประโยชนจากเงินทุนขององคกร ซึ่งใชหลักการ
บริหารงานทั่วไปของทรัพยากรทางการเงินขององคกร 

ขอบเขตการดําเนินงาน 
๑. การตัดสินใจลงทุนรวมถึ งการลงทุนในสินทรัพยถาวร (เรียกวา Capital 

budgeting) การลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียนยังคงเปนสวนหนึ่งของการตัดสินใจในการลงทุนที่
เรียกวาการทํางานดานการตัดสินใจลงทุนเชนเดียวกัน และจะมีความสําคัญๆ อยางมากสําหรับ
บริษัท หรือ องคกรที่มีเงินสดเยอะๆ ในแตละเดือน หรือ ไตรมาส แตเปนเงินสดแบบหมุนเวียน
เร็ว การบริหารงานแบบลงทุนระยะสั้น จะมีความสําคัญๆ อยางมาก 

๒. การตัดสินใจทางการเงิน  จะเปนการดําเนินงานเกี่ยวของกับการระดมเงินทุนจาก
แหลงตางๆ  ซึ่งจะขึ้นอยูกับการตัดสินใจเกี่ยวกับชนิดของแหลงเงินทุนที่มีอยู และคาใชจายที่เปน
ตนทุนของเงินทุนที่ใชในการบริหาร เชน เปนเงินกูระยะยาว หรือ ระยะสั้น  หรือ ผลตอบแทน
จากการลงทุนที่คาดหวังที่จะไดรับ เปนตน 

๓. การตัดสินใจเกี่ยวกับผลตอบแทน  ผูจัดการฝายการเงินมีหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ
วิธีการกระจายการลงทุน และการบริหารผลกําไรที่ เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเหลานั้น  ซึ่งกําไรสุทธิ 
สามารถแบงออกไดเปน ๒ ลักษณะ 

- เงินปนผลที่จายใหผูถือหุน และ อัตราการจายเงินปนผลจะตองมีการพิจารณาอยาง
รอบคอบ และเปนธรรม 

-กําไรสะสมขององคกร จะตองพิจารณาใหมีปริมาณที่เหมาะสม และเพียงพอสําหรับ
การวางแผนการขยายงานในอนาคตขององคกร หรือ บริษัท โดยจะตองมีการพิจารณารวมกับ
ฝายการตลาด  ฝายการผลิต และ ผูบริหารระดับสูง  

 
 



๑๑๑๘ 
 

 
วัตถุประสงคของการจัดการทางการเงิน  
การจัดการทางการเงินมักจะมีความกังวลโดยทั่วไปเกี่ยวกับการจัดหาแหลงเงินทุน เชน 

การกูยืม หรือ การควบคุมการใชจายของเงินทุน ซึ่งสามารถแบงวัตถุประสงคการจัดการทาง
การเงินออกเปน ดังนี ้

๑. การบริหารเงินเพื่อใหแนใจวา คุณมี เงินทุนเพียงพอที่จะดําเนินธุรกิจหรือ
บริหารงานไดอยางตอเนื่องในระยะยาว 

๒. การบริหารเงินเพื่อใหแนใจวา ผลตอบแทนที่คุณไดรับจากการลงทุนในโครงการ
ตางๆ หรือ เขาไปถือหุนในบริษัทตางๆ ในตลาดหลักทรัพย ใหผลตอบแทนดานเงินปนผลที่
เพียงพอและคุมคากับการลงทุน 

๓. การบริหารเงินเพื่อใหแนใจวา การลงทุนในโครงการตางๆ หรือ กิจการตางๆ 
ภายในองคกร และบริษัทฯ เปนไปอยางเหมาะสม และถูกตองตามวัตถุประสงค ของการเบิก
จายเงินไปใช 

๔. การบริหารเงินเพื่อใหแนใจวา เงินทุนที่มีอยูถูกใชในธุรกรรมตางๆ อยางเหมาะสม 
และถูกตองตามมาตรฐานการลงทุนทางการเงิน และไดผลตอบแทนตามที่กําหนดไวลวงหนา 

๕. การบริหารเงินเพื่อใหแนใจวา แผนการลงทุนตางๆ ที่ไดทําการวิเคราะหอย าง
ยากเย็นแสนเข็ญ ไดดําเนินการตามที่วางแผนไว และไดรับผลตอบแทนคุมกับการวางแผนไว
ลวงหนา มีความถูกตองแมนยํา หรือ มีความผิดพลาดในสวนใด จะไดนํากลับมาแกไขปรับปรุง
สําหรับการวางแผนทางการเงินในครั้งตอๆ ไป 

ฟงกชั่นของการจัดการทางการเงิน 
๑. การประมาณคาของความตองการของการลงทุน : ผูจัดการฝายการเงินจะเปน

ผูทําหนาที่พยากรณและทําการวางแผนทางการเงิน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามผลตอบแทน
ทางการเงินขององคกร หรือ บริษัท และจะตองบริหารคาใชจายในการลงทุนทางการเงิน ใหมี
ความเหมาะสม กับปริมาณเงินทุนขององคกร หรือ บริษัท 

๒. ความมุงมั่นในการลงทุน : เมื่อผูจดการฝายการเงินไดทําการวางแผนการลงทุน ใน
องคประกอบตางๆ ดวยสัดสวนทางการเงินที่ชัดเจน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และ
อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุนในธุรกรรมทางการเงินในแตละประเภท 

๓. แหลงที่มาของเงินทุน : สําหรับการเพิ่มเงินกองทุนของบริษัทฯ มีทางเลือก
มากมาย เชน การขายหุนสามัญบริษัท การขายหุนกูระยะกลาง และระยะยาว การกูยืมธนาคาร 
และสถาบันการเงิน 

๔. แผนการลงทุนของบริษัทฯ :  ผูจัดการฝายการเงินจะตองมีการตัดสินใจเกี่ยวกับ
วิธีการลงทุนในธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบตางๆ ที่มีความเหมาะสม ปลอดภัย และให
ผลตอบแทนที่คุมคา 



๑๑๑๙ 
 

๕. การบริหารกําไรสวนเกินตางๆ : ผูจัดการฝายการเงินจําเปนจะตองมีการวางแผน
บริหารเงินทุนของบริษัท หรือ องคกร ที่เปนกําไรสวนเกินที่เปนทั้งระยะสั้นๆ และระยะกลาง 
เชน บริษัท ABC ทําธุรกิจขายสินคาอุปโภคบริโภค เปดดําเนินการ ๒๔ ชั่วโมง ทําใหมีเงินสด
หมุนเวียนเขามาในกิจการเปนจํานวนมาก เพราะมีหลายสาขา ผูจัดการฝายการเงินมีหนาที่ตอง
บริหารการลงทุนดานเงินสดที่มีมากและคงอยูในระยะสั้นใหเกิดประโยชนสูงสุด และมีความ
ปลอดภัยเพราะเปนเงินทุนระยะสั้น 

๖. การควบคุมทางการเงิน : ผูจัดการทางการเงินไมเพียงแตตองวางแผนทางการเงิน
ภายในองคกร หรือกิจการเทานั้น แตจะตองมีเครื่องมือที่สําคัญๆ สําหรับการวิเคราะหและ
พยากรณอัตราเงินสดไหลเขา และ อัตราเงินสดไหลออก ของกิจการใหไดดวยความแมนยํา 
ถูกตองตามชวงเวลาตางๆ 
 

๓. รูปแบบองคกรธุรกิจ 
หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารการเงิน (The Financial Staff’s Responsibilities) ไม

วาธุรกิจจะมีรูปแบบองคกรเปนอยางไรก็ตาม จะเปนกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ 
ผูบริหารการเงินจะมีหนาที่หลักในการบริหารเพื่อทําใหเกิด มูลคาเพิ่มแกกิจการ นั่นหมายถึงการบริหาร
เพื่อใหเกิดผลกําไรและขยายกิจการใหเกิดความเจริญ เติบโตในอนาคตอันจะสงผลใหเกิดมูลคาเพิ่มสูงสุด
แกกิจการ (Maximizing Value of the Firm) ดังนั้นหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารการเงินจะ
มี ๕ ประการคือ 

- หนาที่ในการพยากรณและวางแผน (Forecasting and Planning) 
- หนาที่ในการตัดสินใจลงทุนและจัดหาเงินทุน (Investment and Financing Decision) 
- หนาที่ในการประสานงานและควบคุม (Coordination and Control) 
- หนาที่ในการเปนตัวแทนขององคกรทําการติดตอกับตลาดการเงิน (Dealing with the 

Financial Market 
- หนาที่ในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)๑ 

 

๔. หนาที่ในการพยากรณและวางแผน (Forecasting and Planning)  
ผูบริหารการเงินจะมีหนาที่ในการประสานงานกับฝายตาง ๆ ขององคกรเพื่อรับขอมูลอัน

เปนประโยชนตอการพยากรณ และวางแผนทางการเงิน ซึ่งการพยากรณและการวางแผนสามารถ
แบงออกเปน ๒ ประเภทคือ การพยากรณและการวางแผนการเงินระยะสั้น การพยากรณและการ
วางแผนการเงินระยะยาว เพื่อพยากรณหรือคาดการณเกี่ยวกับการรับและจายเงินสดของกิจการวา

                                                            

๑ จิรัตน สังขแกว, การลงทุน, พิมพครั้งที่  ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๔๓), หนา ๒๔๓ 

 



๑๑๒๐ 
 

เปนอยางไร ในแตละเดือนมีเงินสดสวนเกินหรือเงินสดขาดมือจํานวนเทาใด ซึ่งชวยใหผูบริหาร
สามารถวางแผนวาถาในเดือนที่กิจการมีเงินสดสวนเกินควรนําเงินไปลงทุนอยางไร หรือเดือนใดที่
เงินสดขาดมือ ควรจัดหาเงินสดมาจากแหลงใด การพยากรณและวางแผนการเงินระยะสั้นนี้ชวยให
กิจการไดใชเงินทุนระยะสั้นใหเกิดประโยชนสูงสุดและรักษาสภาพคลองของกิจการอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนการพิจารณาการตัดสินใจลงทุน ซึ่งกิจการตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง  โดยให
ผลตอบแทนในระยะยาว จึงจําเปนตองทําการพิจารณาใหรอบคอบกอนการตัดสินใจลงทุนขอมูลที่
นํามาประกอบการตัดสินใจตองเปนขอมูลที่มีความแมนยําเพื่อใหการวิเคราะหนั้นตรงกับความเปน
จริงมากที่สุด จึงสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการวางแผนเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

๕. หนาที่ในการตัดสินใจลงทุนและจัดหาเงินทุน (Investment and Financing 
Decision) 

ปญหาการตัดสินใจของผูบริหารการเงินแบงเปน ๒ ประเภทคือปญหาการตัดสินใจระยะสั้น 
เชน ปญหาในกรณีที่กิจการจะทําการผลิตชิ้นสวนเอง หรือซื้อปญหาวาควรขายสินคา หรือผลิตตอ
แลวขาย หรือปญหาวาควรยกเลิกสินคาที่มีผลขาดทุนหรือไมปญหาการตัดสินใจระยะยาวซึ่ง
หมายถึงโครงการลงทุนตาง ๆ  เชน การสรางโรงงานแหงใหมเพื่อทดแทนโรงงานเดิม  การผลิต
สินคาใหมเพิ่มเติม เปนตน ไมวาจะเปนปญหาระยะสั้นหรือระยะยาว  การตัดสินใจจะมีประเด็นที่
สําคัญอยู ๒ ประการคือ การ ตัดสินใจจัดหาเงินทุน และการตัดสินใจใชเงินลงทุน โดยมีหลักการวา 
ในการจัดหาเงินทุนควรเปนแหลงเงินทุนที่มีตนทุนต่ําที่สุดและความเสี่ยงต่ําที่สุด  โดยเงินทุนจะ
ไดมาจากหนี้สินและสวนของเจาของ  ซึ่งเงินทุนจากสวนนี้จะมีตนทุนในรูปของดอกเบี้ยจายซึ่งจะต่ํา
กวา เงินทุนจากสวนของเจาของที่จะมีตนทุนในรูปของเงินปนผลหรือกําไร(ขาดทุน) นอกจากนี้ความ
เสี่ยงก็ตํ่ากวาดวย๒ 

การตัดสินใจนําเงินทุนไปใช แบงออกเปน ๒ ทางคือ ใชลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียนซึ่งจะ
ทําใหกิจการมีสภาพคลองสูง  แตความสามารถในการทํากําไรจะต่ํากวา เมื่อเทียบกับการลงทุนใน
สินทรัพยถาวร 

 

๖. หนาที่ในการประสานงานและควบคุม (Coordination and Control)  
ในการปฏิบัติงานผูบริหารการเงินจะตองประสานงานกับฝายตาง ๆ ในการดําเนินกิจการ

เพื่อมั่นใจวากิจการจะมีผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  การตัดสินใจทุก ๆ ดานของกิจการ
จะตองมีสวนสัมพันธหรือมีผลกับเรื่องของการเงินเสมอ เชน การตัดสินใจดานการตลาดเกี่ยวกับการ

                                                            

๒ จรินทร เทศวาณิช, เงิน ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทซีเอ็ด 
ยูเคชั่น จํากัด  (มหาชน), ๒๕๓๕). หนา ๑๖๘ 

 



๑๑๒๑ 
 

ออกผลิตภัณฑใหมจะมีผลกระทบตอความตองการในการขยายการลงทุน การจัดหาเงินทุนจาก
แหลงเงินทุนที่เหมาะสม ผลกระทบตอความตองการในการขยายการลงทุน การจัดหาเงินลงทุนจาก
แหลงเงินทุนที่เหมาะสม ผลกระทบตอนโยบายสินคาคงคลังและความสามารถในการใชกําลังการ
ผลิตอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ การดําเนินงานเหลานี้จะเกิดประสิทธิภาพไดจะตองอาศัยการ
ประสานงานกันระหวางฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อที่จะนําขอมูลมาชวยตัดสินใจในการวางแผนอัน
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ขณะเดียวกันก็สามารถควบคุมการดําเนินงานโดยการตรวจสอบและ
ประเมินผลตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนงานที่วางไวหรือไม ๓ 
 

๗. หนาที่ในการเปนตัวแทนองคกรทาการติดตอกับตลาดการเงิน (Dealing with 
the Financial Market)  

ผูบริหารการเงินจําเปนตองติดตอตลาดการเงินเพื่อการระดมทุน  โดยสามารถแบงตลาด
การเงินออกไดเปน๒ ตลาดดังนี้  ตลาดการเงิน (The Financial Market) ตลาดเงิน(Money 
Market) ตลาดทุน (Capital Market)  ทําหนาที่ในการระดมเงินทุนระยะสั้นที่มีอายุการชําระหนี้ 
ไมเกิน ๑ ป แหลงเงินทุนหรือสถาบันที่ทําหนาที่เปนตลาดเงินไดแก  เจาหนี้การคา เงินเบิกเกินบัญชี 
(overdraft account) ตลาดรับซื้อคืน (Reperchase Market ) แตละตลาดมีหนาที่ในการระดม
เงินทุนหรือจัดหาเงินทุนใหแกธุรกิจโดย ทําหนาที่ในการระดมเงินทุนระยะยาวที่มีอายุการชําระหนี้
เกิน ๑ ป  โดยมีแหลงเงินทุน ไดแก เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน 
ตลาดหลักทรัพย ตลาดOTC๔   

ดังนั้นการที่ธุรกิจจัดหาเงินทุนตองพิจารณาวัตถุประสงควาจะนําเงินไปลงทุนอะไร ถา
ลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียน ควรจัดหาเงินทุนจากตลาดเงิน  แตถาตองการลงทุนในสินทรัพยถาวร
ควรจัดหาเงินทุนจากตลาดทุน  โดยพิจารณาเงินทุนแตละแหลงวามีตนทุนของเงินทุนและความ
เสี่ยงเปนอยางไร  ซึ่งผูบริหารควรเลือกแหลงเงินทุนที่มีตนทุนและความเสี่ยงต่ําสุด 
 

๘. หนาที่ในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  
 กิจการทุก ๆ แหงตองเผชิญกับความเสี่ยง ๒ ลักษณะ คือ  

๑. ความเสี่ยงนอกระบบ (Unsystematic Risk)  เปนความเสี่ยงอันเกิดจากภายในองคกร 
และองคการสามารถควบคุมไดขึ้นอยูกับผูบริหารขององคกรวามีความสามารถบริหารงานเพื่อขจัด
ความเสี่ยงไดมากนอยเพียงใด เชน ความเสี่ยงเรื่องสภาพคลองทางการเงินของกิจการ  

๒. ความเสี่ยงภายในระบบ (Systematic Risk)  ความเสี่ยงอันเกิดจากภายนอกกิจการ 
เปนความเสี่ยงที่ควบคุมไมได  ผูบริหารตองมีความสามารถในการพยากรณทิศทางหรือแนวโนมการ

                                                            

๓ สุมาลี จิวะมิตร. การบริหารการเงิน . พิมพครั้งที่  ๔.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพศูนยหนังสือ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๑๕๗. 

๔ จิรัตน สังขแกว, อางแลว, หนา ๑๗๖. 



๑๑๒๒ 
 

เปลี่ยนแปลง เชน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ( Interest Rate) หรืออัตราการแลกเปลี่ยน
เงินตรา (Foreign Exchange Rate) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ประชากรศาสตร๕  

ในการจัดตั้งองคกรธุรกิจ  สามารถจัดตั้งไดหลายรูปแบบดวยกันขึ้นอยูกับขนาดของธุรกิจ 
ลักษณะและขนาดของเงินทุน  หรือขอบขายความตองการในการบริหารงานของเจาของกิจการ  
โดยแตละรูปแบบจะมีขั้นตอนการจัดตั้ง ลักษณะองคกรตลอดจนขอดีและขอเสียแตกตางกัน ซึ่งใน
ที่นี้จะกลาวถึงรูปแบบขององคกรธุรกิจที่สําคัญ ๓ รูปแบบคือ  
 ๑. กิจการเจาของคนเดียว (Sole Proprietorship) 

๒. หางหุนสวน (Partnership) 
๓. บริษัท  (Company) 

 

๙. กิจการเจาของคนเดียว(Sole Proprietorship) 
แหลงเงินทุนในสวนของเจาของกิจการจะไดมาจากเจาของกิจการเพียงคนเดียว

เทานั้น ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับกิจการขนาดเล็กโครงสรางองคกรไมยุงยากซับซอน และกิจการจะมี
สภาพเปนบุคคลธรรมดา   

ขอด ี 
๑.รูปแบบองคกรไมสลับซับซอน 
๒. งายตอการจัดตั้งเพราะไมตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคลและใชเงินทุนต่ํา 
๓. เสียภาษีเงินไดแบบบุคคลธรรมดา ซึ่งจะทําใหกิจการเสียภาษีตํ่าลง 
๔. การตัดสินใจในการบริหารงานสะดวกและรวดเร็วเพราะขึ้นอยูกับเจาของกิจการเพียง

คนเดียว 
๕. กรณีที่กิจการมีผลกําไร  ก็จะเปนของเจาของเพียงคนเดียว  
ขอเสีย 
๑.กิจการเจาของคนเดียวมีเงินทุนจํากัด 
๒. เนื่องจากเงินทุนมีจํากัด การขยายกิจการจึงทําไดยาก 
๓. โอกาสในการแขงขันทางธุรกิจมีนอย 
๔. กรณีที่กิจการมีผลขาดทุน เจาของกิจการตองรับผิดชอบผลขาดทุนแตเพียงผูเดียว 
๕. ความรูความสามารถในการบริหารงานจํากัดเพียงบุคคลคนเดียว คือเจาของกิจการ

เทานั้น 
๖. ลูกจางของกิจการขาดความกาวหนา เนื่องจากกิจการขนาดเล็ก๖  

                                                            

๕ ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล, รศ., การจัดการการเงิน. พิมพครั้งที่ ๑. (กรุงเทพมหานคร:  หางหุนสวนยงพล         
เทรดด้ิง, ๒๕๕๔), หนา ๓๘. 

 



๑๑๒๓ 
 

ดังนั้นกิจการเจาของคนเดียวจึงถือเปนรูปแบบขององคกรธุรกิจที่เกิดขึ้นเปนประเภทแรก
และสวนใหญจะเปนกิจการขนาดเล็ก  อยางไรก็ตามธุรกิจไทยสวนมากจะเริ่มจากกิจการเจาของคน
เดียวและแปรสภาพมาเปนรูปของบริษัทในเวลาตอมาเพื่อตองการที่จะสรางความเจริญเติบโตใหแก
กิจการ  เพราะกิจการเจาของคนเดียวจะมีความเสียเปรียบในการแขงขัน   เมื่อเทียบกับธุรกิจใน
รูปแบบอื่น ๆ 

 

๑๐. หางหุนสวน (Partnership) 
กิจการที่เกิดจากการจัดทําขอตกลงหรือสัญญาของบุคคลตั้งแต ๒ คนขึ้นไป วาดวยเรื่อง

ของการลงทุนรวมกัน เพื่อประสงคที่จะรวมแบงปนผลกําไรและผลขาดทุนอันเกิดจากการดําเนิน
กิจการ ซึ่งขอตกลงหรือสัญญาระหวางผูเปนหุนสวนอาจจะมีขึ้นดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร การ
รวมลงทุนนั้นผูเปนหุนสวนสามารถนําเอาเงินสดทรัพยสินอื่น ๆ หรือแรงงานมารลงทุนก็ได  แลวแต
ขอตกลงหรือสัญญาที่ระบุไว  กิจการหางหุนสวนสามารถแบงไดเปน ๓ ประเภทคือ 

๑. หางหุนสวนสามัญ 
๒. หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 
๓. หางหุนสวนจํากัด 

-  เกิดจากการรวมทุนของผูเปนหุนสวนตั้งแต ๒ คนขึ้นไป 
-  อาจตกลงกนัดวยวาจาหรือจัดทําเปนลายลักษณอักษรก็ได 
-  ผูเปนหุนสวนรับผิดชอบตอหนี้สินของหางหุนสวนโดยไมจํากัดจํานวน 
-  ไมตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
-  การดําเนินงานภายใตธุรกรรมตาง ๆ ไมสามารถใชช่ือหางได 
-  ตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
-  สามารถใชชือ่หางทําธุรกรรมตาง ๆ ได 
-  รับผิดชอบในหนี้สินของกิจการไมจํากัดจํานวน  
-  ผูเปนหุนสวนแบงเปน ๒ ประเภท 

๑. จํากัดความรับผิดชอบในหนี้สินจํากัดจํานวน 
๒. ไมจํากัดความรับผิดขอบในหนี้สิน  

  
 
 
 

                                                                                                                                                                       

๖ ชนงกรณ  กุณฑลบุตร, การจัดการระหวางประเทศ, พิมพครั้งที่ ๒. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หนา ๔๓. 

 



๑๑๒๔ 
 

๑๑. หางหุนสวนสามญั , หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล, หางหุนสวนจํากัด  
  
ขอดี  

๑.งายตอการจัดตั้ง เพราะจดทะเบียนหรือไมจดทะเบียนก็ได  ขึ้นอยูกับวาจัดตั้งหาง
หุนสวนประเภทใด 

๒. สามารถจัดหาเงินทุนไดมากกวากิจการแบบเจาของคนเดียว เพราะเงินทุนไดมาจากผู
เปนหุนสวน 

๓. ประสิทธิภาพในการบริหารสูงขึ้น  เพราะความรูความสามารถและประสบการณที่
นํามาใชในการบริหารมิไดมาจากบุคคลเพียงคนเดียว 

๔..คาใชจายในการจัดต้ังกิจการหางหุนสวนตํ่า 
ขอเสีย  

๑.การที่มีผูเปนหุนสวนรวมลงทุนตั้งแต ๒ คนขึ้นไป  ดังนั้นผูเปนหุนสวนชนิดไมจํากัดความ
รับผิดชอบจะมีอํานาจในการบริหารงาน  ซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยง และเกิดความลาชาในการ
ตัดสินใจ 

๒.  กรณีที่เปนหุนสวนประเภทรับผิดในหนี้สินของหางโดยไมจํากัดจํานวนจะมีความเสี่ยง
สูงในการรับผิดชอบชดใชหนี้สินของหางดวยสินทรัพยสวนของตน 

๓.  อาจขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน ถาหุนสวนคนใดคนหนึ่งตาย ถอนตัวหรือ
ประกาศยกเลิกกิจการตามกฎหมาย 
 

๑๒. บริษัท (Company) 
เปนกิจการที่มีวิธีการระดมเงินทุนโดยการแบงทุนเปนหุน มูลคาหุน ๆ ละเทา ๆ 

กัน  จํานวนหุนจะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับขนาดของกิจการ  การจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบของบริษัท
ไดรับความนิยมสูงสุด  เนื่องจากสามารถจัดหาหรือระดมเงินทุนไดงาย นอกจากนี้บริษัทยังสามารถ
แบงออกไดเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ 

๑.บริษัทจํากัด (Limited Company) 
๒. บริษัทมหาชนจํากัด (Public Company) 
 

๑๓. บริษัทจํากัด  
-ผูถือหุนไมถึง ๑๐๐ คนรวมทั้งนิติบุคคลดวย 
- มูลคาหุนไมต่าํกวาหุนละ ๕ บาท 
- ผูถือหุนรับผดิชอบหนี้สินของบริษัทจํากัดจํานวนเทา 

ที่ลงทนุไป 
-ผูเริ่มกอการ ๗ คนขึ้นไป 



๑๑๒๕ 
 

๑๔. บริษัทมหาชนจํากัด  
- มีผูถือหุนตั้งแต ๑๐๐ คนขึน้ไป รวมทั้งนิติบุคคล 
- ผูถือหุนรับผดิชอบจํากัดไมเกินคาหุนที่ตองชําระ 
- มีผูรวมกอการ ๑๕ คนขึ้นไป  

ขอดี 
๑.ไดเปรียบในการแขงขัน เพราะธุรกิจในรูปแบบของบริษัท  จะมขีนาดกิจการคอนขาง

ใหญ ซึ่งจะมีความไดเปรียบในเรื่องของตนทุนตอหนวย 
๒. ผูลงทุนจะรบัผิดชอบจํากัดจํานวนเทากับเงินที่ลงทุนในหุนงายตอการเลิกลงทุน โดย

วิธีการขายหุนตอใหแกนักลงทุนรายอื่น ๆ 
๓. อายุของกิจการคอนขางตอเนื่อง  เพราะกิจการในรูปของบริษัทมีฐานะเปนนิติบุคคล

หากผูถือหุนรายใดรายหนึ่งถอนหุน  ตาย หรือผูบริหารไรความสามารถจะไมมีผลทําใหบริษัทตอง
เลิกกิจการ 

๔. สามารถระดมเงินไดงาย จึงมีความไดเปรียบในเรื่องขนาดของเงินทุน 
ขอเสีย 

๑.การกอต้ังทําไดยาก เพราะตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
๒. เสียคาใชจายในการกอต้ังสูง เพราะจะตองเสียเงินคาจดทะเบียนและเสียเวลา 
๓. ใชเงินทุนคอนขางสูง 
๔. จะตองปฏิบัติภายใตขอบังคับกฎหมาย เพราะธุรกิจที่เกิดจากเงินลงทุนคนจํานวนมาก

ดังนั้นทางการจึงตองเขามากํากับดูแล  รักษาผลประโยชนของผูลงทุนรายยอยเพื่อไมกอใหเกิดการ
ไดเปรียบเสียเปรียบกันระหวางผูลงทุน 

๕. เสียภาษีซ้ําซอน คือ จะตองเสียภาษีจากกําไรสุทธิของบริษัท อีกทั้งกําไรที่นํามาจาย
เปนเงินปนผลใหผูถือหุน  ก็จะตองเสียภาษีอีกครั้งหนึ่ง 

๖. จะตองเปดเผยขอมูลประจําปใหสาธารณชนรับทราบ 
 

๑๕. ความสรุป 
การบริหารเพื่อใชเปนพื้นฐานในการทํางานประจําวันปจจุบันธุรกิจตองเผชิญกับการแขงขันสูง

มากภายใตระบบการคาเสรี ดังนั้นแตละองคการตองปรับตัวใหพรอมที่จะสามารถเอาชนะคูแขงขันได  
โดยอาศัยปจจัยในการดําเนินงานที่สําคัญ ซึ่งแตเดิมจะคุนเคยกับ ๔ M’s คือ Man , Money , Material 
และ Management ในปจจุบันคงจะไมเพียงพอถาตองการที่จะทําใหองคกรดําเนินงานอยูไดและมี
ความเจริญกาวหนา องคกรจะตองมีขาวสารหรือขอมูลที่รวดเร็วและทันสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) องคกรตองบริหารปจจัยเหลานี้ที่มีอยูอยางจํากัดให มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดโดยนําหลักบริหารเขามาใชในทุก ๆ ปจจัย ซึ่งถือวามีความจําเปน
และสําคัญเปนอยางมาก  

 



๑๑๒๖ 
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๑๑๒๗ 
 

“ปญหาและแนวโนมการจัดการสาธารณูปการ” 
“Issues and trends in the management of slum dwellers  

is elaborated” 
 

พระประเด็น สุชาโต (สุภาพ)* 
Phra Padan Suchato (Supap)* 

 
บทคัดยอ 

จากแนวคิดที่เกี่ยวขอกับการสาธารณูปการพอสรุปไดวา การสาธารณูปการ เปนการลง
มือปฏิบัติงานสาธารณูปการ กระบวนการทางสังคมของบุคคลตั้งแต ๒ คน ขึ้นไปรวมกันทํากิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่งใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด โดยอาศัยกระบวนการและทรัพยากรที่มีอยู คือ 
คน เงิน วัสดุอุปกรณ และวิธีการ อยางเหมาะสม ดังนั้นการบริหารจึงเปนกระบวนการที่ผูบริหาร
จําเปนจะตองใชทั้งศาสตร และศิลป ในการชักจูงใหคนหันมาชวยเหลืองานขององคการเพื่อใหเกิด
ความรวมมือรวมใจกันในการทํางาน ใหไดรับผลสําเร็จตามจุดหมายที่วางไวอยางเหมาะสมกับ
สถานการณ โดยที่ผูบริหารตองทําหนาที่เปนทั้งหัวหนา ผูนํา ผูอํานวยการ และผูประสานงานอยาง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติแตกตางกันตามลักษณะงาน การกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณ เปน
งานที่ละเอียดออนเปนตัวหลักของการคณะสงฆแตผูปฏิบัติโดยตรงคือ เจาอาวาส ซึ่งเปนพระสังฆาธิ
การระดับวัด เปนภารกิจที่ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวัด ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม การ
บูรณปฏิสังขรณในเขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส หรือกลาวงายๆ ก็คือ ภารกิจดานการกอสราง 
การซอมแซม การจัดใหมีการบํารุงดูแลรักษาถาวรวัตถุหรือสาธารณสมบัติของวัดนั่นเอง เปนการ
เตรียมความพรอมในการนําความรู ความเขาใจ ในดานการจัดการสาธารณูปการไปประยุกตใชใน
การเผยแผพระพุทธศาสนาเพื่อแกปญหาและพัฒนาสังคม เพื่อเปนพื้นฐานในวันขางหนา ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงตัวอยาง ใหสอดคลองกับแนวโนมดานการจัดการสาธารณูปการที่ไดมีความกาวหนา
และเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 

คําสําคัญ : ปญหา, แนวโนม, การจัดการ, สาธารณูปการ 

 

 
 

 
*อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดทานา จังหวัดตาก. 
 

พระอธิการเฉลย ฉนฺทโก*
Phra athikan Chalery Chanthako *



๑๑๒๘ 
 

Abstract 

The utilities are doing the work establishes. Social processes of individuals from 2 
people to share specific activities achieve the target. By relying on existing resources, and the 
process is money and how to appropriately so, process management, executives need to be 
used in both science and art. "To convince people to turn to the task of Organization for 
cooperation in the work. , A success based on the destination, perfectly appropriate for the 
situation. By the Executive to act as both a Chief leader. The Director and the Coordinator 
that there are different practices according to the job description. Construction and 
restoration work is delicate, as the main body of the monks, but the operator directly is the 
Abbot of enlightenment, which is the measure of the level of the mission to carry on the 
development of the temple. Side of buildings and the environment. Restoration is in the 
District of phutthawat and the monastery is construction mission. To repair. To provide the 
maintenance of an institution or a public measure celebrities. Prepare to bring knowledge 
and understanding In his contributions to management application in the propagation of 
Buddhism in order to solve the problem and to economic and social development is 
fundamental in the days ahead, the sample should be changed to be consistent with the 
trend of management utilities that have progress and change in the modern age. 
 
Keywords : The Problem, Trends, Management, Slum Dwellers Is Elaborated. 
 
 

๑. บทนํา 

งานสาธารณูปการเปนการใหบริการเกี่ยวกับระบบความจําเปนพื้นฐาน ดานระบบ 
สาธารณูปโภคทั้งหมด ซึ่งประกอบดวย ระบบประปา สุขภัณฑ ระบบไฟฟา ระบบเครื่องทําความ
เย็นและปรับอากาศ และงานเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษาอาคาร ครุภัณฑ ถนน ฯลฯ เปนตน              
การกอสรางปฏิสังขรณ นับเปนหนาที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของพระสงฆในพระพุทธศาสนา เพราะเปน
การชวยบํารุงรักษาพุทธสถานและเสนาสนสงฆ (คือที่อยูอาศัยของพระสงฆ) ใหคงดีอยูตลอดไป 
รวมทั้งเปนโอกาสใหมีการสรางสรรคศิลปกรรม ที่งดงามตามคตินิยมของไทย ฝากไวในแผนดินให
เปนสมบัติของชาติตอไปดังที่จะเห็นไดวา ศิลปกรรมของชาติ หลายลักษณะถูกสรางสรรคไวในวัด 
เชน โบสถ วิหาร การเปรียญ สถูปเจดีย ตลอดไปถึงจิตรกรรม และลายวิจิตรตาง ๆ ทางคณะสงฆให
ความสําคัญแกงานในดานนี้ถึงกับกําหนดใหเปนองคการหนึ่งในทาง ปกครองของคณะสงฆเรียกวา
องคการสาธารณูปการ มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบตอ สิ่งกอสรางที่เปนประโยชนตอสาธารณะ  



๑๑๒๙ 
 

การบริหารเปนสิ่งสําคัญตอการบริหารดําเนินการขององคกร เพราะเปนเครื่องมือชี้ถึง
ความสําเร็จและลมเหลว ความมีประสิทธิภาพหรือความไรประสิทธิภาพ ในการดําเนินงานของ
ผูบริหารนั้นจําเปนตองมีกระบวนการในการชักนําบุคคลในองคการใหมีความตั้งใจในการทํางานให
ประสบความสําเร็จ โดยเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น รวมกันตัดสินใจ
รวมกันปฏิบัติงาน ซึ่งผูบริหารจะตองมีทักษะที่จําเปนในการบริหารงาน ๓ ประการคือ ทักษะดาน
การทํางาน ทักษะดานมนุษยสัมพันธ และทักษะทางดานความคิด นอกจากนี้ผูบริหารตองมีหลักใน
การดําเนินงานที่เหมาะสม อันจะสงผลใหผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาเกิดความเลื่อมใสศรัทธา 
ตั้งใจปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ดังนั้นการดําเนินงานจะประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหารในการนําหลักการบริหารมา
ประยุกตใช 

การบริหารจัดการวัดใหคงสถานะแหงความเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีความสําคัญใน
ความรูสึกของประชาชน จึงเปนความจําเปนที่เจาอาวาสตองตระหนักใหถองแท  โดยเฉพาะการ
ประคองศรัทธาของประชาชนในถิ่นที่นั้นๆ ตลอดถึงความรูสึกรูสึกของบรรพชนที่ใหความเชื่อมั่น
อยางสูงสงมาแตบรรพกาล เจาอาวาสมีธุระ ภาระงาน ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการวัด ทุกประการ
ลวนตองอาศัยความรูความสามารถอันเปนพิเศษของเจาอาวาสทั้งนั้น ดั้งนั้น จึงอาจกลาวไดวา           
เจาอาวาส เปนบุคคลและมีตําแหนงพระสังฆาธิการเบื้องตน ที่เปนตัวบงชี้ถึงความมั่นคงและความ
เจริญทางพระพุทธศสนา๑ 

การจัดดําเนินกิจการคณะสงฆ มิใชเปนกิจการอันแบงแยกอํานาจดําเนินการดวย
วัตถุประสงคเพื่อการถวงดุลอํานาจเชนที่ เปนอยูตามกฎหมายในปจจุบัน และโดยระบบเชนวานั้น
เปนผลบั่นทอนประสิทธิภาพแหงการดําเนินกิจการจึงสมควรแกไขปรับปรุงเสียใหม ใหสมเด็จ
พระสังฆราช องคสกลมหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆทางมหาเถรสมาคมตามอํานาจ
กฎหมายและพระธรรมวินัย ทั้งนี้เพ่ือความเจริญรุงเรืองแหงพระพุทธศาสนา 

การบริหารคณะสงฆ จึงถือวาเปนปจจัยที่สําคัญเพราะถามีระบบบริหารดีศาสนาก็มี
ความเจริญมั่นคง   การบริหารที่ดีนั้นจะตองมีรูปแบบและวิธีการจัดการหรือมีแนวคิดซึ่งขึ้นอยูกับ
การแบงงานมอบอํานาจกระจายงานใหผูอยูฝายบริหารระดับตางๆ  รับผิดชอบตามความรู
ความสามารถของตน และพัฒนาการในดานตางๆ เพราะการบริหารคณะสงฆปจจุบันนี้ มีอํานาจรัฐ
และจารีตประเพณีเขามาเกี่ยวของ เมื่อมีอธิกรณเกิดขึ้นตองอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆเปน
เกณฑจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ การบริหารคณะสงฆจึงถือวาเปนหัวใจหลักในงานบริหาร
จัดการกิจการของคณะสงฆ ใน ๖ ดาน คือ ดานการปกครอง ดานการศึกษา ดานการศึกษา

                                                 

๑คณะสงฆเจาคณะใหญหนเหนือ  วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร, เอกสารประกอบ
คําบรรยาย การประชุมอบรมพระสังฆาธิการระดับวัด  เขตการปกครองคณะสงฆหนเหนือ, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๘), หนา ๓ 



๑๑๓๐ 
 

สงเคราะห ดานการเผยแผ ดานสาธารณูปการ และดานสาธารณสงเคราะห ใหดําเนินไปตามพระ
ธรรมวินัย๒ กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม  มติ  ขอบังคับหรือระเบียบมหาเถรสมาคม 

การปกครองคณะสงฆจึงถือวาเปนหัวใจหลักในงานบริหารจัดการกิจการของคณะสงฆ 
คือดานการปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ สาธารณูปการ และสาธารณ
สงเคราะหใหดําเนินไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบียบ มหาเถรสมาคม ขอบังคับ มติพระ
บัญชาสมเด็จพระสังฆราชหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาเหนือตน การระงับอธิกรณ การวินิจฉัย การ
ลงนิคหกรรม การวินิจฉัยขออุทธรณตาง ๆ ตลอดถึงการแตงตั้งถอดถอนเจาคณะพระสังฆาธิการ 
ควบคุมดุแลใหไปตามขอวัตรปฏิบัติของจริยาพระสังฆาธิการ และสถาบันคณะสงฆไทยตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน วิทยาการดานการบริหารและการจัดการกาวหนาไปมากคณะสงฆควรจะไดใช
วิทยาการเหลานั้นมาชวยเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ กิจการคณะสงฆบางอยางอาจ
อาศัยการบริหารแบบราชการของฝายบานเมือง กิจการคณะสงฆบางอยางอาจอาศัยการบริหารที่
คลองตัวแบบภาคเอกชน และกิจการบางอยางตองบริหารตามหลักพระธรรมวินัย๓ 

จากภารกิจ ๖ ประการนี้ พระสังฆาธิการจึงมีบทบาทหนาที่มีความสําคัญในการบริหาร
กิจการคณะสงฆใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระสังฆาธิการที่ไดรับมอบหมายใหสนองงานตาม
กฎมหาเถรสมาคม วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ๔ 

ในยุคปจจุบันนี้สถาบันทางศาสนาไดรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางมาก  
เปนผลใหเกิดความเสื่อมตอศาสนา แมมหาเถรสมาคมจะปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ
อยางเครงครัดมาโดยตลอด บทบาทของพรสงฆในปจจุบัน นอกเหนือจากการศึกษาอบรมและสั่ง
สอนพระธรรมวินัยที่เปนบทบาทหลักแลว ยังมีบทบาทงานสาธารณูปการเปนสิ่งทําใหเห็นจริงดาน
ผลงาน พระสังฆาธิการจึงมีหนาที่บริหารกิจการคณะสงฆใหเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเปน
เงื่อนไขสําคัญที่จะบงชี้ความสําเร็จในการสงเสริมกิจการพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนถาวร ดังคํากลาว
ที่วา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติจะรุงเรืองสืบไป ก็ดวยการอาศัยพระสังฆาธิการเปน
สําคัญ เนื่องจากพระสังฆาธิการนั้นจะอยูใกลกับประชาชน โดยเฉพาะเจาอาวาสซึ่งเปนที่เคารพ
เลื่อมใสของประชาชน และมีบทบาทโดยตรงตอการบริหารงานสาธารณูปการอีกดวย 

งานสาธารณูปการ ก็เชนกันเปนงานประจําของเจาอาวาสอยางหนึ่งซึ่งถือวาเปนหนาที่ที่
จะตองทําทั้งนี้เพื่อสรางสิ่งที่จําเปน รักษาสิ่งที่มีอยูแลวไวและซอมแซมสิ่งที่ชํารุดทรุดโทรมใหคง
สภาพเพื่อประโยชนแกชุมชนและพระสงฆภายในวัด 

                                                 

๒พระเทพรัตนสุธี, “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆดานการปกครองของจังหวัดปทุมธานี”,
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา ๑.  

๓พระอธิการชรัตน  ฐิตคุโณ, “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในอําเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๔) หนา ๓   

๔สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม   กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ,  คูมือพระสังฆาธิการ
และพระวินยาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๒), หนา ๑๕.  



๑๑๓๑ 
 

๒. ความหมายของสาธารณูปการ  

การสาธารณูปการ คือ การกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณ  การสาธารณูปการ 
หมายถึง การลงมือปฏิบัติงานสาธารณูปการ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติแตกตางกันตามลักษณะงาน การกอสราง
และการบูรณปฏิสังขรณ เปนภาระหนาที่ของเจาอาวาสตามพระราชบัญญัติคณะสงฆมาตรา  ๓๗๕ 
(๑) วา เจาอาวาสมีหนาที่บํารุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและการศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี 
ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารแนวคิดที่เกี่ยวของกับการสาธารณูปการ ดังตอไปนี ้

“สาธารณูปการ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ วาเปน 
“คํานาม” หมายถึง “การกอสรางและการบรูณปฏิสังขรณ” 

สวน “สาธารณูปการ” ที่จัดเปนระเบียบบริหารการคณะสงฆสวนกลางในสมัยใช
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ใชคําวา “องคการสาธารณูปการ” แตในปจจุบัน
บทบัญญัติวาดวยอํานาจหนาที่มหาเถรสมาคม และระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนกลาง 
เรียกวา “การสาธารณูปการ” ทั้งองคการสาธารณูปการและการสาธารณูปการมีความหมายในการ
รวมกิจกรรมคณะสงฆอยางเดียวกัน กลาวคือ  

๑. การกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณศาสนวัตถุและศาสนสถาน 
๒. กิจการอันเกี่ยวกับการวัด คือ การสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิก การ

ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดรางเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษา และการยกวัดราษฎร
ขึ้นเปนพระอารามหลวง 

๓. กิจการของวัดอื่นๆ เชน การจัดงานวัด การเรี่ยไร 
๔. การศาสนสมบัติของวัด  
การสาธารณูปการ ใน ๔ ความหมายนี้  สวนมากบัญญัติไวในหนาที่ เจาอาวาส     

มาตรา ๓๗๖ (๑) วา “บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยด”ี 

๓. ลักษณะงานสาธารณูปการ  

การสาธารณูปการ ตามความหมายที่กลาวมานั้น วาโดยลักษณะงานมีลักษณะแตกตาง
กันเปน ๓ คือ 

๑. การกระทําดวยแรงความคิดแรงงานและทุนทรัพย รวมถึงการควบคุม ไดแก การ
กอสรางและการบูรณปฏิสังขรณเปนกิจการที่ตองทําดวยแรงความคิด กลาวคือ การวางโครงงานให
                                                 

๕กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คูมื อพระสั งฆาธิการ ว าดวย
พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และคําสั่งของคณะสงฆ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๒), หนา 
๒๙.  

๖กรมการศาสนา, พระราชบัญญัติคณะสงฆ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพการศาสนา, ๒๕๓๕), หนา ๑๓-๑๔.  

 



๑๑๓๒ 
 

พอเหมาะกับกิจที่จะดําเนินการ เมื่อดําเนินการตองใชแรงงานและทุนทรัพยและใชหลักบัญชีควบคุม
ดวย ใครขอกลาวถึงการวางโครงงานพอใหมองเห็น ความขอนี้ ควรเริ่มการคิดทําแผนผังวัดใหพอ
เหมาะสมกับสภาพวัด กุฎี ซึ่งเปนหลักของวัดไวที่ใด โรงเรียนพระปริยัติธรรม หอสวดมนต หอระฆัง 
หอกลอง ถนนหนทาง สนามหลวง หญาและอื่นๆ ไวที่ใด แลวเขียนแผนผังวัดเปนหลักและเขียน
แบบแปลนสิ่งที่จะสรางตามโอกาส และสิ่งที่จะสรางขึ้นนั้นควรใหเปนทรงไทยอันเปนเอกลักษณของ
ชาติ หรือยึดศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ขนาดใหญเล็กตามความคาดแหลงทุนทรัพย เมื่อจะกอสรางตอง
สรางเสนาสนะตางๆ ตามแผนผังที่กําหนดไว และเสนาสนะที่สรางขึ้นตองใหเปนไปตามแบบแปลน 
แมการบรูณปฏิสังขรณก็ถือแบบแปลนนี้เปนหลักปฏิบัติ แตสวนมากแผนผังวัดมักเขียนแลวแตคราว
ขออนุญาตสรางวัด เมื่อเขียนแลวตองใหเปนไปตามเดิม เวนแตมีการขยายบริเวณวัดใหกวางขวาง
กวาเดิม 

๒. การกระทําดวยเอกสารรายงาน ไดแก การดําเนินกิจการทางดานเอกสาร เชน การ
ขออนุญาตสรางวัด ขอตั้งวัด ขอรวมวัด ขอยายวัด ขอมีพระภิกษุจําพรรษา และการขอยกวัดราษฎร
ขึ้นเปนพระอารามหลวง ขออนุญาตเรี่ยไร การดําเนินกิจการเหลานี้การขอยกวัดราษฎรขึ้นเปนพระ
อารามหลวงปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ การขออนุญาตจัดงานวัดและการขออนุญาต
เรี่ยไร ปฏิบัติตามระเบียบและคําสั่งมหาเถรสมาคมวาดวยการนั้น การอื่น ๆ มีการขออนุญาตสราง
วัด เปนตน ปฏิบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง บางเรื่องทางราชการเปนเจาการ คณะสงฆเปน
สวนประกอบ บางเรื่องคณะสงฆเปนเจาการ ทางราชการเปนเพียงสวนประกอบ 

๓. การทําโดยการจัดประโยชน ไดแก การดําเนินการในการรักษาทรัพยสินใชจาย
ทรัพยสินและการจัดประโยชนของวัด โดยตรงคือ การศาสนสมบัติ เปนงานละเอียดออน ตองปฏิบัติ
ตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ที่กลาวมาเพียงแคแยกลักษณะงานสาธารณูปการใหมองเห็น สวนรายละเอียดแหงการ
ปฏิบัติจักแยกไวสวนหนึ่ง 
๔. ผูจัดการงานสาธารณูปการ  

การสาธารณูปการ ใน ๓ ลักษณะนี้ บางอยางเปนกิจการเฉพาะในหนาที่เจาอาวาส
เพราะเจาอาวาสจะตองปฏิบัติโดยตรง เจาอาวาสเปนผูจัดการโดยเฉพาะ การบางอยางเจาอาวาส
เริ่มแลวผานการพิจารณาตามลําดับทั้งฝายคณะสงฆและราชอาณาจักร บางอยางเริ่มตนจากเจา
คณะและหรือเจาหนาที่ทางราชอาณาจักรหรือผูมีศรัทธามุงชวยการวัดและการคณะสงฆ บางอยาง
ตองยึดระเบียบแบบแผนทางคณะสงฆพอกําหนดผูจัดการไดดังนี ้

๑. เจาอาวาส 
๒. เจาคณะ 
๓. เจาหนาที่ทางราชการอาณาจักร 
๔. ผูเจริญดวยศรัทธามุงชวยการวัดและการคณะสงฆ 
ทั้งนี้ ยอมเปนไปตามระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น 



๑๑๓๓ 
 

 

๕. ปญหาของการจัดการงานสาธารณูปการ  

งานการจัดการสาธารณูปการ เปนการลงมือปฏิบัติงานสาธารณูปการตามลักษณะที่       
แยกดังกลาว ยอมมีวิธีปฏิบัติแตกตางกันตามลักษณะงาน การกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณ คือ 
กิจการอันเกี่ยวกับการวัด กิจการของวัดอื่นๆ และการศาสนสมบัติของวัด  

การกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณ ไดแก การกอสรางศาสนวัตถุขึ้นใหม การซอมแซม
ของเกาและการปรับปรุงตกแตงศาสนวัตถุและศาสนสถานที่มีอยูเดิมหรือที่เพิ่มเติมขึ้นใหม เพื่อให
เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี ้

๕.๑ ระยะเริ่มสรางวัด กอนแตจะสรางวัดควรจะจัดหาสถานที่ตั้งวัดใหไดกอนโดย
เจาของที่ดินยอมยกให เมื่อไดที่ดินแลวควรเขียนแผนผังวัดและแบบแปลนสิ่งกอสรางใหเหมาะสม
กับสภาพที่ดินและเหมาะสมแกชุมชนผูจะบํารุงวัด รวบรวมทรัพยสินและวัสดุอุปกรณที่จะใช
กอสรางใหไดพอควร แลวจัดทําเอกสารขออนุญาตสรางวัดตามแบบของทางราชการ เมื่อไดรับ
อนุญาตใหสรางวัดและไดเสนาสนะพอควรแลวจึงขอตั้งวัดตามแบบของทางราชการ เมื่อ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดแลวคณะสงฆจึงแตงตั้งเจาอาวาส รับโอนที่ดินและรับถวาย
เสนาสนะเปนของสงฆ พรอมบันทึกประวัติวัดไวเปนหลักฐานการจัดการระยะนี้เปนภาระคนอื่น
ดําเนินการมากอนเจาอาวาสจะไดปฏิบัติก็ตอเมื่อไดรับแตงตั้งแลว 

๕.๒ ระยะตั้งวัดแลว เมื่อตั้งวัดแลวหรือกรณีที่เจาอาวาสรับชวงตําแหนงจากรูปอื่นซึ่งมี
วัดมานานก็ตามควรดําเนินการดังนี้ ถาเดิมไมมีแผนผังวัดเลยควรเรงเขียนแผนผังวัดและแบบแปลน
เสนาสนะใหม ถามีอยูแลวตองดําเนินการกอสราง หรือซอมแซมหรือปรับปรุงตามแผนผังวัดและ
แบบแปลนเดิม เวนแตมีการขยายที่ตั้งวัดใหกวางขวางขึ้น ในกรณีเชนนี้ หากตองการแผนผังวัดใหม        
ก็เขียนใหมโดยอาศัยแผนผังเดิมเปนหลักและควรขออนุญาตจากเจาคณะผูปกครองและดําเนินการ
เพื่ออนุมัติจากมหาเถรสมาคม แบบแปลนเสนาสนะนั่นควรยึดทรงไทยอันเปนเอกลักษณของชาติ 
เปนหลักหรือยึดศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นเปนสําคัญ การกอสรางหรือบูรณปฏิสังขรณหรือตบแต ง
บริเวณวัด เจาอาวาสควรรับฟงความคิดเห็นพระภิกษุสามเณรในวัดและทายกทายิกาผูบํารุงวัดเปน
แหลงมาแหงทรัพยสินและความเหมาะสมกับชุมชนเปนหลัก และควรระมัดระวังอยาใหมีการ
แตกแยกความคิดระหวางบานกับวัดเพราะการสาธารณูปการเปนเหตุ 

๕.๓ แผนผังวัด การกําหนดแผนผังวัดมิใชเรื่องยุติตายตัวยอมมีขอยักยายถายเทไปตาม
เหตุการณ ขอใหคํานึงขนาดของวัดและชุมชนพรอมสภาพที่ดินที่ตั้งวัดและความเหมาะสม เปน
สําคัญ 

๕.๔ วัดขนาดเล็ก วัดขนาดเล็กและตั้งอยูในชุมชนขนาดเล็ก ควรจัดแผนผังขนาดยอม 
โดยใหมีถนนหนทางเชื่อมพองามกับใหมีสนามหญาและที่ปลูกตนไมไวสวนหนึ่ง เสนาสนะควรมี
เฉพาะที่ขาดไมไดคือ กุฎี ศาลาการเปรียญและอุโบสถและควรกันบริเวณไดเปนเขตฌาปนสถาน 



๑๑๓๔ 
 

พรอมกะสิ่งกอสรางไวในแผนผังคือ เมรุเผาศพ (แบบใหม) ศาลาบําเพ็ญกุศล สวนเสนาสนะอื่นๆ ถา
จําเปนจริงจึงใหมี เพราะถือนโยบายประหยัด 

๕.๕ วัดขนาดกลาง วัดขนาดกลางและตั้งอยูในชุมชนขนาดกลาง ที่ตั้งวัดกวางขวาง 
ควรจัดแบงออกเปนเขต คือ เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส เขตการศึกษา และเขตสาธารณสงเคราะห 
ปนเขตดวยถนนหรือลําคลอง จัดเปนสนามหญา บริเวณปลูกตนไม (สวนปา) และแดนอภัยทาน 
ตามควรแกที่ตั้งวัดและชุมชน เสนาสนะควรมีมากกวาวัดขนาดเล็ก คือ กุฎีเปนหมู ศาลาการเปรียญ 
อุโบสถ โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห เขตสาธารณสงเคราะห หรือฌาปน
สถาน ควรแยกเปนสวนหนึ่ง กําหนดสิ่งกอสรางใหชัดเจน เชน เมรุเผาศพ (แบบใหม) ศาลาบําเพ็ญ
กุศล ที่เก็บศพ โรงครัว 

๕.๖ วัดขนาดใหญ วัดขนาดใหญและตั้งอยูในชุมชนขนาดใหญ ควรจัดแบงเขตให
เหมาะสมกวาวัดขนาดกลาง หรืออาจเพิ่มเขตจัดประโยชนเขาอีก เสนาสนะก็อาจมีมากกวาและ
ประณีตขึ้นตามสมควรแกขนาดวัดและชุมชน 

การเขียนแผนผังวัดนี้ ขออุปถัมภอุปกรณบางสวนไดจากกรมการศาสนา เพื่อใหได
มาตรฐานแบบเดียวกัน เมื่อเขียนเสร็จแลว เสนอตามลําดับถึงกรมการศาสนาใหความเห็นชอบ และ
เสนอมหาเถรสมาคม เพื่ออนุมัติเปนหลักตอไป 

๕.๗ การตบแตง วัดจะขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญก็ตาม ควรไดมีการตบแตง
ใหนารื่นรมณเหมาะสมกับคําวา “อาราม” เชน จัดทําถนนเขาวัดและภายในวัด จัดทําความสะอาด
วัดเปนประจําทุกสัปดาห จัดปลูกไมยืนตนริมถนนหนทาง จัดทําปายบอกชื่อวัด ที่ตั้งระยะทาง ที่
ทางแยกเขาวัดถนนสายหลัก จัดทําปายหนาวัด ทําปายประชาสัมพันธกิจการภายในวัด เขียน
แผนผังวัดลงในกระดานขนาดใหญติดไวในที่เปดเผย การทําปายชื่อวัดนั้น ขอใหบอกชื่อทางราชการ
และใหถูกตองกันทั้งปายถนนแยกเขาและปายหนาวัด 

 
 
๕.๘ การควบคุมและสงเสริม 
สาธารณูปการ เปนงานที่ละเอียดออนเปนตัวหลักของการคณะสงฆ แตผูปฏิบัติโดยตรง

คือเจาอาวาสซึ่งเปนพระสังฆาธิการระดับวัด เจาคณะทุกสวนทุกชั้นตองมีความสัมพันธกัน ๒ 
ประการ คือ 

๑. ควบคุมการสาธารณูปการ 
๒. สงเสริมการสาธารณูปการ 
การควบคุมนั้น เจาคณะจะเพิกเฉยมิได ถาเพิกเฉยเสีย เปนการละเวนการปฏิบัติตอง

สอดสองดูแลชี้แจงแนะนําในการสาธารณูปการของเจาอาวาส ดังนี้ 
๑. ควบคุมการทําแผนผังวัดใหสอดคลองกับยุคพัฒนา 
๒. ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแตละวัด ใหอยูในหลักประหยัดและพอเหมาะพอควร

แกสภาพทองถิ่น และใหกอสรางตามแบบแปลน 



๑๑๓๕ 
 

๓. ควบคุมใหแตละวัดที่สรางถาวรวัตถุใหเปนทรงไทย หรือใหรักษาศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นเปนสําคัญ 

๔. ควบคุมการเงินและบัญชีรับ-จาย ของแตละวัดใหเปนไปตามหลักบัญชี 
๕. ควบคุมดูแลการเอกสารตางๆ ของเจาอาวาส เชน รายงานขอรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมาใหเปนไปโดยถูกตอง 
๖. ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปตามกฎกระทรวง 
การสิ่งเสริม เจาคณะทุกช้ันควรสงเสริมเจาอาวาสในการสาธารณูปการ ดังนี ้
๑. ออกตรวจตราเยี่ยมเยียนเจาอาวาสผูเรงรัดการพัฒนาวัด 
๒. แกไขขอขัดของของเจาอาวาส 
 (๑) ในการจัดหาชางดําเนินการกอสราง 
 (๒) ในการดูแลแบบแปลนอาคารตลอดแผนผังวัด 
 (๓) ในการทุนกอสรางดวยการขอเงินงบประมาณ 
 (๔) ชี้แจงแนะนําการปฏิบัติงานสาธารณูปการเพื่อใหเขาใจถูกตอง 
 (๕) ขจัดความขัดแยงระหวางวัดกับชาวบานซึ่งมีการสาธารณูปการเปนเหตุ 
๓. แนะนําการจัดงานวัดและการเรี่ยไร ใหเปนไปตามระเบียบและคําสั่งมหาเถรสมาคม 
๔. ชวยยกฐานะวัดที่ไดพัฒนาดีแลวเปนวัดพัฒนาตัวอยาง 
๕. ชวยยกยองเจาอาวาสผูมีผลงานสาธารณูปการดีหรือแมรองเจาอาวาสและหรือผูชวย

เจาอาวาสก็ควรยกยองดวย แตอยาใหเกินกวาเจาอาวาส 
๖. แนะนําช้ีแจงการจัดประโยชนของวัดใหถูกตองตามกฎกระทรวง 
ใหเจาคณะเห็นวางานสาธารณูปการเปนงานสําคัญโดยเฉพาะเปนงานประดับบารมี          

เจาอาวาส และเปนงานละเอียดออน เปนงานประดับทองถิ่นและพระศาสนาสวนหนึ่ง เปนงานที่ให
มองเห็นความสําคัญของเจาอาวาสไดเร็วกวางานอื่น แตก็มักเปนเหตุกอปญหา เชน บางแหงเกิด
ความขัดแยงระหวางวัดกับชาวบานจนถึงลุกลามใหญโต ก็เพราะการสาธารณูปการเปนเหตุ หากเจา
คณะไดเห็นความสําคัญเรงรัดตรวจตราชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหนาที่เจาอาวาสไดดีแลว การขัดแยง
ระหวางวัดกับบานจะนอยลงตามลําดับ และความสมัครสมานสามัคคีระหวางบานกับวัดจะมีมากขึ้น 
เปนเหตุใหการคณะสงฆและการพระศาสนาดําเนินไปดวยความเรียบรอยดีงาม การควบคุมและ
สงเสริมการสาธารณูปการจึงถือเปนหนาที่อันสําคัญของเจาคณะทุกระดับชั้น๗ 

 

๖. แนวโนมของการจัดการงานสาธารณูปการ  

ความสําคัญการสาธารณูปการโดยรวม เปนการพัฒนาวัดในดานวัตถุทุกอยางไมเฉพาะ
แตศาสนสถานเทานั้น หากรวมไปถึงการทําวัดใหสะอาด รมรื่น สะดวก สบาย การทําถนน ทางเดิน
                                                 

๗ฝายอบรม กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือพระสังฆาธิการ วาดวย
เรื่องการคณะสงฆและการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๐), หนา ๑๑๑-๑๒๑. 



๑๑๓๖ 
 

ในวัด และการตบแตงวัดใหดูสวยงามใหสบายตาแกผูพบเห็น นอกจากนี้ การสาธารณูปการ เปน
งานประจําของเจาอาวาสอยางหนึ่งซึ่งถือวาเปนหนาที่ที่จะตองทํา ทั้งนี้ เพื่อสรางสิ่งที่จําเปนรักษา 
สิ่งที่มีอยูแลวไวและซอมแซมสิ่งที่ชํารุดทรุดโทรมใหคงสภาพไวเพื่อประโยชนแกชุมชนและพระสงฆ 
ภายในวัด ในการนี้ ใหรวมถึงการดูและรักษาศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาที่เปนสมบัติสวนรวม
ของสงฆ มิใชสมบัติสวนตัวของผูใดผูหนึ่ง  

หลักการดําเนินการสาธารณูปการ เปนภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุดําเนินการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวัด ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม การบูรณปฏิสังขรณในเขตพุทธาวาส และเขต
สังฆาวาส หรือกลาวงาย ๆ ก็คือ ภารกิจดานการกอสราง การซอมแซม การจัดใหมีการบํารุงดูแล
รักษาถาวรวัตถุหรือสาธารณสมบัติของวัด เชน การสรางอุโบสถ วิหาร อาคารเรียน ศาลาการ
เปรียญ เปนตน การจัดการศาสนสมบัติใหเปนไปดวยดี การจัดทําบัญชีเสนาสนะ และศาสนสมบัติ
ของวัด เปนตน๘ ระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนกลางเรียกวา “การสาธารณูปการ”                 
มีความหมายในการรวมกิจการคณะสงฆอยางเดียวกัน กลาวคือหมายถึง 

๑. การกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณศาสนวัตถุและศาสนสถาน 
๒. กิจการอันเกี่ยวกับการวัด คือ การสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิก การ

ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดรางเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษา และการยกวัดราษฎร
ขึ้นเปนพระอารามหลวง 

๓. กิจการของวัดอื่นๆ เชน การจัดงานวัด การเรี่ยไร 
๔. การศาสนสมบัติของวัด๙ 

นักวิชาการบางทาน กลาววางานสาธารณูปการนั้น สืบเนื่องมาจากหนวยยอยที่สําคัญ
ที่สุดของสถาบันพระพุทธศาสนาในสังคมไทย คือ วัด คนไทยไปตั้งถิ่นฐานอยู ณ ที่ใด เมื่อรวมกันขึ้น
เปนชุมชนก็เกิดความตองการมีวัด มีพระสงฆไวสําหรับเปนที่ทําบุญบาเพ็ญกุศลตามประเพณี และ
เปนที่บวชเรียนศึกษาของกุลบุตร จึงไดชวยกันสรางวัดของตนหรือของชุมชนนั้นขึ้น เมื่อสรางเสร็จ
แลวก็จะอาราธนาพระสงฆมาอยูประจําเปนผูนําทางศาสนาของชุมชน เปนผูดูแลรักษาและจัดการ
วัดของประชาชน เกิดเปนกิจการของวัดและของคณะสงฆขึ้น การที่พระสงฆรับหนาที่เปนผูดูแล
รักษาและจัดการวัดนี้ถือเปนการชวยเหลือประชาชน และกิจการอื่นๆ ของวัดลวนเปนกิจการที่เปน
การชวยเหลือ อุดหนุนหรือเกื้อกูลประชาชนผูเปนเจาของวัดนั้นหรือประชาชนทั่วไป จึงไดเรียก
กิจการเกี่ยวกับการดูแลรักษาและจัดการวัดวาการสาธารณูปการ๑๐ 

                                                 

๘กองพุทธศาสนสถาน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, คูมือการพัฒนาวัดสูความเปน
มาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๔), หนา ๖-๗.  

๙พระเทพปริยัติสุธิ (วรวิทย คงฺคปฺโ ), คูมือพระสังฆาธิการ วาดวยเรื่องการคณะสงฆและการ
พระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๐), หนา ๑๑๑. 

๑๐มาณพ พลไพรินทร, คูมือบริหารกิจการคณะสงฆ , (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 
๒๕๔๑), หนา ๒๙๔.   



๑๑๓๗ 
 

ดานแนวคิดของ นักวิชาการชาวตะวันตก ไดใหความหมายการบริหารงานสาธารณูปการ วา
เปนกระบวนการวางแผนการจัดองคการ การดําเนินงานและการควบคุมเพื่อความสําเร็จตามเปาหมาย๑๑  
โดยการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดยอาศัยปจจัยทั้งหลายไดแก คน, เงิน, วัสดุ, สิ่งของ 
เปนอุปกรณการบริหารงานสาธารณูปการ๑๒ และเปนศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับ
ผูอื่น๑๓ ที่รวมกันทําใหบรรลุจุดมุงหมาย หรืออาจกลาวสั้นๆ วา การบริหารงานสาธารณูปการ หมายถึง 
การที่องคการใชคนและวัสดุในการไปใหถึงความตองการที่กําหนดไว๑๔ เปนการทํางานที่ใหบุคลากรหรือ
กลุมคนดําเนินงานใหสําเร็จเปาหมายขององคการ๑๕ ซึ่งกระบวนการทํางานรวมกันกับผูอื่นหรือโดยผูอื่น 
เพื่อใหสัมฤทธิ์ผลงานสาธารณูปการเปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ๑๖ และการขับเคลื่อนงาน
ภายในองคกรใหเดินไปขางหนาโดยอาศัยผูอื่นดวยการเปนผูนํา (Leadership) การแนะแนว(Guiding) 
และการกระตุน (Motivative) ความเพียรของผูอื่นเพื่อสูเปาหมายขององคกร และยังรวมไปถึงการให
กํ าลั งใจ  (lnspiring) การสื่ อสาร  (Communicatng) การวางแผน  (Planning) และการจั ดการ 
(Management)๑๗ 

จากแนวคิดที่เกี่ยวขอกับการสาธารณูปการพอสรุปไดวา การสาธารณูปการ เปนการลง
มือปฏิบัติงานสาธารณูปการ กระบวนการทางสังคมของบุคคลตั้งแต ๒ คน ขึ้นไปรวมกันทํากิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่งใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด โดยอาศัยกระบวนการและทรัพยากรที่มีอยู คือ 
คน เงิน วัสดุอุปกรณ และวิธีการ อยางเหมาะสม ดังนั้นการบริหารจึงเปนกระบวนการที่ผูบริหาร
จําเปนจะตองใชทั้งศาสตร และศิลป ในการชักจูงใหคนหันมาชวยเหลืองานขององคการเพื่อใหเกิด
ความรวมมือรวมใจกันในการทํางาน ใหไดรับผลสําเร็จตามจุดหมายที่วางไวอยางเหมาะสมกับ
สถานการณ โดยที่ผูบริหารตองทําหนาที่เปนทั้งหัวหนา ผูนํา ผูอํานวยการ และผูประสานงานอยาง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติแตกตางกันตามลักษณะงาน การกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณ เปน
งานที่ละเอียดออนเปนตัวหลักของการคณะสงฆแตผูปฏิบัติโดยตรงคือ เจาอาวาส ซึ่งเปนพระสังฆาธิ
การระดับวัด เปนภารกิจที่ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวัด ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม การ
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Pesearch Associates lnc., 1995), p. 3. 



๑๑๓๘ 
 

บูรณปฏิสังขรณในเขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส หรือกลาวงายๆ ก็คือ ภารกิจดานการกอสราง 
การซอมแซม การจัดใหมีการบํารุงดูแลรักษาถาวรวัตถุหรือสาธารณสมบัติของวัดนั่นเอง เปนการ
เตรียมความพรอมในการนําความรู ความเขาใจ ในดานการจัดการสาธารณูปการไปประยุกตใชใน
การเผยแผพระพุทธศาสนาเพื่อแกปญหาและพัฒนาสังคม เพื่อเปนพื้นฐานในวันขางหนา ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงตัวอยาง ใหสอดคลองกับแนวโนมดานการจัดการสาธารณูปการที่ไดมีความกาวหนา
และเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
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บทคัดยอ 
 การจัดการภาครัฐกับการเสริมสรางพลังอํานาจพลเมือง เปนการนําแนวคิดของการจัดการภาครัฐมาศึกษา
เปรียบเทียบระหวางการจัดการภาครัฐแนวใหม และการใหบริการภาครัฐแนวใหม  วารูปแบบไหนจะสามารถ
เสริมสรางพลังอํานาจของพลเมืองไดยิ่งหยอนกวากัน ซึ่งพบวา การใหบริการภาครัฐแนวใหมเสริมสรางพลังอํานาจ
ของพลเมืองไดชัดเจนยิ่งกวา  ซึ่งเปนเพราะตอบสนองความรูสึกวา องคการภาครัฐเปนของพลเมือง และตอง
ตอบสนองการใหบริการพลเมืองของรัฐโดยเสมอภาค ซึ่งสรางพลังอํานาจใหพลเมือง ที่แตกตางจากการจัดการ
ภาครัฐแนวใหมที่เสริมสรางพลังอํานาจพลเมืองโดยอํานาจซื้อบริการ อัน เปนการลดทอนพลังอํานาจพลเมือง
แบบเดิม ไปสูพลังอํานาจแบบใหมที่ยืดหยุนกวาเดิม  
 
ABSTRACT 
 Public Management and Citizens Empowerment is the concept of public sector 
management study comparing with New Public Management and New Public Services for which 
kinds of public management is able to reinforce citizens empowerment much more, This Research 
fond that New Public Services supported citizen empowerment clearer than New public 
management.  These New Public Services had responsibility for citizen public services equally 
which empower to citizens. There is different from New public management that reinforce citizen 
empowerment by purchasing services, Reducing traditional citizen empowerment and developing 
new citizen empowerment more flexible than ever.    
 
 คําสําคัญ (Keywords) : การเสริมสรางพลังอํานาจ(Empowerment),การจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public 
Management),การใหบริการภาครัฐแนวใหม (New Public Services)  
 
1.บทนํา 

ในยุคปจจุบันที่การจัดการภาครัฐไดรับแนวคิดทางการจัดการสมัยใหมที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อนํามาใชใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพ่ือทําใหการบริหารงานภาครัฐบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไว (วรเดช  จันทรศร
,2539:30) ซึ่งก็มีการพัฒนามาเปน Paradigm เปนเทคนิคตางๆมากขึ้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายของรัฐนั้น ไดสงผล
ตอการที่ภาครัฐตองปฏิรูปตัวเองในหลายๆดาน ยังผลใหบทบาทฐานะของประชาชนในฐานะพลเมืองตอง
                                                            

 
1 อาจารยประจําสาขาวิชา การจดัการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัดชลบุรี 
2 อาจารยประจําสาขาวิชา การจดัการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัดชลบุรี   
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ปรับเปลี่ยนไปตามกลไกภาครัฐที่แอบอิงกับกลไกตลาดมากขึ้นตามไปดวย  เมื่อหนวยงานภาครัฐไดนําแนวคิดการ
จัดการภาครัฐแนวใหม(New Public Management) มาใชแลว จะสงผลใหความเปนพลเมือง(Citizenship)กลาย
ไปเปนลูกคา (Customer) ซึ่งเทากับวารัฐจะตองปฏิบัติตอพลเมืองตนเองในฐานะลูกคาทันที ซึ่งตองสัมพันธกับ
อํานาจซื้อของพลเมืองอยางหลีกเลี่ยงไมพน และเมื่อใดภาครัฐเลือกปฏิบัติตอพลเมืองของตนเพียงเพราะเขามี
อํานาจซื้อไมเพียงพอ จึงเทากับวา ไดมีการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ อันจักทําใหภาครัฐและ
ขาราชการตองถูกดําเนินคดี ตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นๆอีก เพราะการเปลี่ยนบทบาทฐานะ
ของพลเมืองไปเปนลูกคาถือวา เปนการปรับเปลี่ยนที่รุนแรงมาก เพราะความเปนพลเมืองเปนหลักการที่เกาแก
มากในทางรัฐศาสตร และกฎหมาย เพราะการเปนพลเมืองนั้น  (citizenship) หมายถึง ผูคนที่มีสิทธิในทาง
การเมืองของชุมชนและสังคมภายในรัฐ (เรืองวิทย  เกษสุวรรณ,2545:15-16) ซึ่งหากมองตามแนวทางพื้นฐาน
เดิม ภาครัฐมีบทบาทหนาที่หลักในการใหบริการประชาชน และเมื่อตองปฏิรูประบบราชการตามแนวทางของ 
NPM แลว จะทําใหภาครัฐกลายไปเปนผูกํากับดูแลกฎระเบียบแทน  

คําถามหลักก็คือ การจัดการภาครัฐแนวใหม(NPM) กับการใหบริการภาครัฐแนวใหม (NPS) รูปแบบไหน
สามารถสงเสริมพลังอํานาจของพลเมืองไดยิ่งหยอนกวากัน เมื่อบทบาทของภาครัฐแบบดั้งเดิม ไดปรับเปลี่ยน
บทบาทฐานะตัวเองแบบเกาไปเปนรูปแบบใหมที่มีบทบาทเปนผูกํากับหางเสือดูแลกฎเกณฑระเบียบแบบแผน
ตางๆของภาครัฐ แทนแบบดั้งเดิมเสียแลว บทความนี้ มีวัตถุประสงค ประการแรก เพื่อศึกษาการจัดการภาครัฐกับ
การเสริมสรางพลังอํานาจพลเมือง ประการที่สอง เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบวา การจัดการภาครัฐแนวไหน ระหวาง 
New Public Management (NPM) และ New Public Service (NPS) ที่ใหน้ําหนักการเสริมสรางพลังอํานาจ
พลเมืองมากกวากัน เพื่อตอบคําถามประเด็นที่ไดตั้งไวขางตน จึงจัดลําดับการนําเสนอออกเปน 3 สวน คือ สวนที่
หนึ่ง กรอบแนวคิดการวิเคราะห สวนที่สอง ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ และสวนสุดทาย เปนบทสรุป  
 
สวนที่หนึ่ง  
2. กรอบแนวคิดการวิเคราะห 
 2.1 การเสริมสรางพลังอํานาจพลเมือง (Citizen Empowerment) 
  คําวา “ Empowerment ” มีความหมายโดยรวมวา เปนการเพิ่มความเขมแข็งทางจิตวิญญาณ การเมือง 
เศรษฐกิจหรือสังคมของปจเจกบุคคล หรือชุมชนโดยเปนการเสริมสรางและการพัฒนาบุคคลใหเกิดความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของตน และมีจุดเนนไปที่ปจเจกบุคคลและกลุมสมาชิกสังคมที่ถูกกีดกันออก(Discrimination)จาก
กระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ โดยเชื่อมโยงกับแนวคิดสตรีนิยม(Feminism)และการยกจิตสํานึกที่ชวยใหคนใน
สังคมสามารถที่จะควบคุมวิถีชีวิตและกําหนดชะตาชีวิตของตัวเอง  (ไพโรจน  ภัทรนรากุล ,2550:2-4) และ
แนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจของพลเมืองนั้นเปนแนวคิดที่ไดรับความนิยมในชวงทศวรรษ 1980 จนถึง
ปจจุบัน ซึ่งยังคงเปนแนวคิดที่นาสนใจของผูบริหาร ผูนําองคการในการจัดการสมัยใหมเพราะผูบริหารตางก็
พยายามดําเนินงานในกรอบที่ตองการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน(Competitive Advantage)เพื่อนํา
องคการไปสูความสําเร็จและเปนกระบวนการเสริมสรางประสิทธิผลและยกระดับสัมฤทธิผลขององคการซึ่งจะ
สงผลตอการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการและนําศักยภาพที่มีอยูของสมาชิกมาใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด เมื่อ
นํามาแนวคิดนี้มาใชในการจัดการภาครัฐยุคใหม จุดเนนจึงอยูที่การใหพนักงานมีอํานาจอิสระในการตัดสินใจ มี
จิตสํานึกและความรับผิดชอบรวมถึงการใหแนวทางและเสริมทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (ไพโรจน  ภัทรนรา
กุล,2550:2)     

อยางไรก็ตาม แนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจพลเมืองก็มีการนําไปใชอยางกวางขวาง และหลากหลาย
แงมุม แตในบทความนี้จะใชในความหมายที่เปนการเสริมสรางพลังอํานาจจากการจัดการภาครัฐเปนตัวเชื่อมโยง 
ประสาน โดยสามารถที่จะจําแนกแนวคิด การเสริมสรางพลังอํานาจของพลเมือง ออกเปน 2 ประการใหญๆ คือ   
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ประการแรก คือ การเสริมสรางพลังอํานาจจากภายใน (Internal Empowerment)อันเปนการยกระดับจิตสํานึก
ของปจเจกชนและจิตสํานึกสวนรวมเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางมีจุดหมาย พลังอํานาจที่แทจริงจะกอกําเนิด
จากภายในบุคคล ดังนั้น การเพิ่มหรือการสรางเสริมอํานาจจากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกจึงบงชี้ถึงการเขาไป
ควบคุม ประการที่สอง คือ การเสริมสรางพลังอํานาจจากภายนอก (External Empowerment) เปนกระบวนการ
ทางสังคมที่สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของบุคคลใหตระหนักในตนเองและสามารถควบคุมตนในการ
ตัดสินใจเลือก และกําหนดอนาคตของชุมชนรวมกัน โดยปราศจากการบังคับหรือครอบงํา เพื่อกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนและสิ่งแวดลอมที่ดี รวมทั้งเปนการเพิ่มสมรรถนะของประชาชนผูดอยโอกาสในการเขาไปมี
สวนรวมหรือเจรจาตอรอง หรือควบคุมและจัดการสถาบันที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของพวกเขาไดดวย 
 จะเห็นไดวา บุคคลที่มีพลังอํานาจสูงจะหมายถึงบุคคลที่ผานการอบรมมาอยางดีมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
มีอิสระในการตัดสินใจสามารถดึงพลังสรางสรรคที่มีอยูในตนเองตามธรรมชาติมาใชประโยชนไดดี มีการเรียนรูใน
เชิงพัฒนาการมีความยืดหยุนภาคภูมิใจในตนเองและหนาที่การงาน มีความสามารถในการสื่อสารพึ่งพาตนเองได 
และไดรับการยอมรับจากผูอื่น ซึ่งจะเห็นไดวา การเสริมสรางพลังอํานาจจะเปนการเปลี่ยนสถานะของ “บุคคล”ให
เปน “พลเมือง”ภายใตสภาพการที่เปนจริงทางการเมืองและสังคม ซึ่งเขาก็จะรูสึกถึง การมีพลังอํานาจในตัวเอง มี
สติในการควบคุมตนเองไดดีกวาผูอื่นนั่นเอง ซึ่งจะทําใหเกิดความเชื่อมั่น และสรางความแตกตางอยางสรางสรรค
ขึ้นมาได (วรพิทย มีมาก,2550 : 6-7) จากพื้นฐานดังกลาวมานี้ จะทําใหพลเมืองสามารถเขาไปมีสวนรวมในการ
จัดการปกครอง (Governance) ไดอยางมีพลังอํานาจ สรางสรรคและดีงาม อันเปนผลมาจากการไดรับการ
เสริมแรงของภาคพลเมืองนั่นเอง 
 

 2.2 การจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) 
 การจัดการภาครัฐแนวใหมเกิดขึ้นมาจากความตองการที่จะปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐในชวงทศวรรษ 
1980  ถึงตนทศวรรษ 1990 จากกลุมประเทศเวสมินเตอร  ซึ่งรวมทั้งรัฐบาลทองถิ่น และมลรัฐของ
สหรัฐอเมริกา บางครั้งการจัดการภาครัฐแนวใหมจึงมีชื่อเรียกตางกันออกไป เชน Market- Based Public 
Administration บาง Reinventing Government3 บาง หรือ Entrepreneurial Government บาง (ทศพร ศิริ
สัมพันธ,2549:26) ซึ่งกระจายตัวออกไปอยางแพรหลายโดยไดรับอิทธิพลจากงานของ Hood (1991) และ 
Jackson(1991)ที่ชื่อวา Administrative Argument และผลงานที่ชื่อวา Administrative Philosophy ที่มาคู
กั น  ซึ่ ง มี ร า ก ฐ า น ม า จ า ก แ น ว คิ ด ข อ ง  New Institutional Economics แ ล ะ  Managerialism  
(Barzelay,2002:15-30) อันเปนกระบวนทัศนใหมทางรัฐประศาสนศาสตรที่เรียกวา “กระบวนทัศนหลังระบบ
ราชการ” ที่ประกอบดวยแนวคิดสําคัญ 4 ประการ ไดแก 1. การวิเคราะหเชิงปริมาณ 2. การจัดการทางการเมือง 
3. การจัดการที่มีอิสรเสรี และ 4. การจัดการที่ขับเคลื่อนโดยตลาด ซึ่งแนวคิดทั้งสี่ประการนี้ ใหความสําคัญกับ
เรื่อง “ประสิทธิภาพ” และ “การควบคุมทางการบริหาร”โดยนําเอาแนวคิดการจัดการแบบเทยเลอรใหมผนวกเขา
ไปดวย (ชนิดา จิตตรุทธะ,2554:1269)  ทําใหกระบวนทัศนของ NPM คือ องคการและการจัดการที่อิงกับหลัก
เศรษฐศาสตรเรื่อง Transaction Cost Theory และ Public Choice Theory ทําใหเกิดการยอมรับมากขึ้นใน
หลายประเทศ    

 อยางไรก็ตาม ก็ยังมีผูเห็นแยงแนวคิดเก่ียวกับแนวทาง NPM อยูโดยมองวา ทิศทางของการจัดการภาครัฐ
แนวใหมนั้นยังกระจัดกระจายอยูเปนสวนๆ ไมมีใครเคยเห็นภาพรวมที่สมบูรณแบบของ NPM เลย ซึ่งมีลักษณะ
เปนแบบแองโกล-อเมริกัน และอาจไมเหมาะสมกับประเทศอื่นๆก็ได  เพราะจากผลการประเมินในการนําแนวคิด

                                                            

 
3 โปรดดูรายละเอียดใน Osborne,David, and Ted Gaebler.Reinventing Government : How the 

Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector.Reading,MA:Addition-Wesley.1992  
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แบบ NPM ไปใชในประเทศกําลังพัฒนาในรอบ 5 ป ในกลุมประเทศเอเชียใต  อัฟริกา และอเมริกาใต Batley 
(1999) ไดพบวา  ยังไมมีผลลัพธที่แนนอน มีความไมชัดเจน ไมคุมกับการลงทุน รวมทั้งการแยกผูซื้อและผูจัดหา
ออกจากกันทําใหลดความสามารถในการตรวจสอบได นอกจากนี้ ผลสําเร็จของการจัดตั้งหนวยงานอิสระ
(Autonomous Agency)ก็ยังมีอยูนอยมาก (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน ,2548:144) ซึ่งรวมทั้งการถูกเนน
ความสําคัญวา เปนแนวทางที่เนนความเปนมืออาชีพ มีเกณฑมาตรฐานชัดเจนในการวัดผล มีการควบคุมผลิตภาพ 
การกระจายความรับผิดชอบ และเพิ่มสภาพการแขงขันโดยอาศัยรูปแบบวิธีการของภาคเอกชนเปนหลัก (ชนิดา 
จิตตรุทธะ, 2551:11-16) ซึ่งจะเห็นไดวา การจัดการภาครัฐแนวใหม คอนขางเนนไปที่ความมีประสิทธิภาพของ
การจัดการเปนสําคัญ  
 อยางไรก็ตาม การจัดการภาครัฐแนวใหม  Norman Flynn(2002) ก็ไดเสนอคุณลักษณะที่สําคัญ
ดังตอไปนี้ คือ  ระดับของการใหบริการภาครัฐก็จะลดระดับความเปนรัฐที่เขมขนลงมา และถายโอนจากภาครั ฐ
ไปสูการใหบริการแบบภาคเอกชนมากขึ้น สรางระดับการใหบริการแบบตลาดที่เนนโครงสรางแบบกระจายอํานาจ
(Decentralized)โดยยังคงอํานาจในการกํากับดูแลไวที่สวนกลางเพียงเล็กนอยเทานั้น  การวางแผนการเงินจากที่
เนนการควบคุมที่ปจจัยนําเขา (Inputs)ก็เปลี่ยนไปเนนที่ผลลัพธแทน (Output and Outcomes) สายงานการ
จัดการก็ปรับไปเปนการติดปายสลากบอกคุณสมบัติใหม  (Re-Labelled) การรับบุคลากรเขาทํางานก็มองไปที่
ตลาดแรงงานใหมๆมากขึ้น การใหบริการลูกคาก็อยูบนพื้นฐานการเพิ่มอํานาจผูใชบริการอันเปนการพัฒนา
ประชาธิปไตยทางตรง และดําเนินการเนนไปที่ผลลัพธมากกวาการควบคุมจากสวนกลาง โดยอาจมีการปรับ
โครงสรางการใหบริการที่หลากหลายมากขึ้น และมีระดับที่แตกตางของความเชื่อถือในการสงมอบบริการ  
(Service delivery)เปนสําคัญ โดยมีการจัดวางเกณฑในการชี้วัดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางนอย 8 ประการ 
กลาวคือ  
 ประการแรก มีการแปรรูปองคการภาครัฐ (Privatization) ใหมีรูปแบบการบริหารแบบภาคเอกชน ซึ่งจะ
กอใหเกิดความคลองตัวในเชิงการบริหารงานไดมากขึ้น ซึ่งลดระดับสายการบังคับบัญชาที่ยาวใหสั้นลง และทําใหมี
ระดับความเปนทางการที่ลดลง ซึ่งมีประโยชนในการแสวงหาความนิยมจากกลุมนายทุนและชวยลดการกอหนี้ของ
ทางภาครัฐลงไดดวย  อันจะทําใหรัฐมีงบประมาณมากพอในการจัดบริการสาธารณะดานอื่นๆตอไป ประการที่สอง 
การปรับรื้อโครงสรางเกาๆออกไป (Restructuring) จากโครงสรางการบริหารราชการแบบดั้งเดิมที่มี เอกภาพใน
สายการบังคับบัญชาที่ตามลําดับขั้นที่ยาว(Hierarchical Chains of Command) และมุงทํางานตามตัวบท
กฎหมาย ก็เปลี่ยนมาเปนการบริหารงานตามสัญญาระหวางรัฐบาลและหนวยงานผูใหบริการประชาชน โดย
กําหนดวา หนวยงานจะใหบริการประชาชนในดานใดบาง เปนระยะเวลานานแคไหน และจะไดรับเงินสนับสนุน
จากรัฐเปนจํานวนเทาใด (เรืองวิทย  เกษสุวรรณ,2545:68-74) อันเปนการปรับรื้อโครงสรางระบบราชการแบบ
เกาออกไป และนําแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมเขามาแทรกใช ซึ่งจะชวยลดตนทุนของภาครัฐเอาไวไดมาก 
รวมทั้งลดลําดับขั้นตอนตามโครงสรางเดิมที่ยาว ทําใหการใชทรัพยากรในองคการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ประการที่สาม เนนไปที่การแขงขันกันมากขึ้น (Competition) การจัดการภาครัฐแนวใหมจะใหความสําคัญกับการ
แขงขัน ทั้งนี้เปนเพราะวา มีการนําแนวคิดของภาคธุรกิจและการตลาดมาใชในการจัดสรรสินคาสาธารณะ(Public 
Goods) อันเปนการนําเอาแนวคิดแบบเศรษฐศาสตรเชิงสถาบันมาใชเพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการสาธารณะได
งายขึ้น รวมทั้งเห็นวา การแขงขันในการใหบริการประชาชน จะทําหนวยงานภาครัฐมีการปรับปรุงตัวเองอยูเสมอ
เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง และในทายที่สุดของการแขงขันนั้น ผูที่ไดรับประโยชนสูงสุด ก็คือ ประชาชน    
( Osborne and Gaebler,1992: Ch. 2)    

ประการที่สี่ มีการจัดซื้อจัดหาบริการจากภายนอกมาเพื่อเสริมความเขมแข็ง (Outsourcing) ใหองคการ 
เพราะในการจัดการภาครัฐนั้นจะเห็นวา หนวยงานภาครัฐไมสามารถที่จะจัดหาวัตถุดิบและทรัพยากรการบริหาร
(Administrative Resources)มาจัดทําบริการสาธารณะไดทุกอยางทุกประเภท ดังนั้น การจัดซื้อจัดหาทรัพยากร
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บริการจากภายนอกก็จะทําใหภาครัฐชวยประหยัด ลดตนทุนการจัดทําบริการ และทําใหประชาชนไดรับบริการที่มี
ความเปนมืออาชีพมากขึ้นไปดวย (Professional)ในราคาที่จายประหยัด เพราะเปนบริการที่ภาครัฐทําสัญญาจาง
เอกชนแบบเหมาบริการ (Contracting out)    

ประการที่หา การจัดการการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ (Financial Management) เหตุผลหลัก
ประการหนึ่งในการปฏิรูประบบราชการนั้น ก็เพื่อตองการลดรายจายภาครัฐลง และตองการเพิ่มรายไดใหมากขึ้น
ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีและการจัดทํางบประมาณภาครัฐดวย และในการณนี้ภาครัฐจะตองมีระบบการ
จัดการการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความซ้ําซอนของภาระงานที่จะตองจายเงินออกไป ซึ่งตองกระทํา
โดยการออกแบบระบบงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ ที่มุงเนนผลผลิตและผลลัพธที่รับผิดชอบโดยตรงตอ
เปาหมายของงาน รวมทั้งการกระจายอํานาจทางการเงินการคลังใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย  ประการที่
หก การใหบริการแกลูกคาที่เนนความพึงพอใจเปนสําคัญ(Customer Service) คุณคาที่สําคัญในการนําแนวคิด
แบบภาคธุรกิจเอกชนมาใชนั้น ก็เพราะวาภาครัฐตองการใหประชาชนผูมารับบริการสามารถที่จะเลือกรับไดตาม
ความพึงพอใจของตนเอง และตามชวงที่สะดวก และการจัดการรูปแบบนี้ทําใหขาราชการตองปฏิบัติตอประชาชน
ผูมารับบริการในฐานะลูกคา ที่ตองดูแลเอาใจใสอยางดี โดยเนนความพึงพอใจของลูกคาเปนประการสําคัญ ซึ่งทํา
ไดโดยการใชเทคโนโลยีเขามาใหบริการเพื่อทําใหสินคาและบริการนั้นดีขึ้น สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ชองทางการ
ใหบริการก็ทําไดดีขึ้น (Flynn,2002:237)นั่นคือ เนนการบริการตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตรในการบริโภค
สินคาและบริการที่เนนความพึงพอใจสูงสุด (Maximized Satisfaction) อันเปนการเนนย้ําใหเห็นเสมือนวาเปน
การบริโภคสินคาของเอกชน(Private Goods) ซึ่งหากถือเอาความพึงพอใจลูกคาแลว จะทําใหออนไหวและอาจ
กอใหเกิดปญหาในอนาคตได โดยเฉพาะประเด็นดานความมีอภิสิทธิ์ (Privilege) ของลูกคาบางคน เพราะอาจทํา
ใหเกิดการแบงแยกเปนเขาเปนเรา และทําใหขาราชการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ตอลูกคาไดงายขึ้น และจะ
นําไปสูการที่ประชาชนเรียกรองความเสมอภาค (Equality) ในการใหบริการตามมาอีก (ชนิดา จิตตรุทธะ
,2551:11-26) รวมทั้งการฟองรองหนวยงานภาครัฐตามมาอีกดวย  

ประการที่เจ็ด การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวใหม(New Human Resource) เห็นไดวา การจัดการ
ภาครัฐแนวใหมนั้นใหความสําคัญการจัดการทรัพยากรมนุษยเปนอยางมากโดยการปรับเปลี่ยนมุมมองใหมที่แนว
ทางการบริหารแบบดั้งเดิมเคยมองวา มนุษยในองคการนั้นเปนภาระที่องคการตองแบกรับ ก็เปลี่ยนมาเปนแงมุมที่
มองวา มนุษยในองคการนั้นเปนทุนขององคการ (Human Capital) ที่จะตองดูแลเอาใจใสอยางดี ใหมีความ
รับผิดชอบผูกพันและภักดีตอองคการและดูแลพวกเขาไปตลอดชีวิต โดยการจัดการภาครัฐแนวใหมจะตองคิดและ
วางแผนระยะยาวในการจัดการทุนมนุษยเชิงยุทธศาสตร มากกวาที่จะทําแบบตามๆกันมา เชน การชวยเหลือ ฝาก
ฝง และระบบอุปถัมภในองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย ประการสุดทาย การมีสวนรวมของประชาชน (Public 
Participation) การจัดการภาครัฐแนวใหมนั้น ใชวาจะสนใจแตการปรับปรุงเทคนิควิธีการจัดการอยางเดียวก็หาไม 
เพราะยังใหความสําคัญและใสใจในบทบาทหนาที่ของประชาชนในฐานะผูรับบริการอยู โดยใหประชาชนเขามีสวน
รวมกับภาครัฐ นับตั้งแตการวมวางแผน การรวมตัดสินใจ การรวมรับผลประโยชน และการรวมในการประเมินผล
การบริการอีกดวย  (Flynn,2002:59-75)ในประเด็นสาธารณะ ที่ตองรับฟงประชาชนในพื้นที่และผูที่มีสวนได
เสีย(Stakeholder) อยางไรก็ตาม แนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหมนั้นจะเกี่ยวของกับการเสริมสรางพลังอํานาจ
ของพลเมืองหรือไมนั้น ก็จะไดกลาวเปนลําดับไป 
 

 2.3 การใหบริการภาครัฐแนวใหม (New Public Service) 
 จากการศึกษาของ Janet Denhardt และ Robert Denhardt พวกเขาช้ีใหเห็นวา การจัดการภาครัฐแนว
ใหมนี้ไดรับชัยชนะ (Championed) ในเรื่องวิสัยทัศนของนักจัดการภาครัฐ หากเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางแบบ
ดั้งเดิม(Old Public Administration) เพียงแตวา แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมนี้(NPM)ก็มีจุดดอยเชนกัน 
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คือ เนนแตเรื่องความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององคการภาครัฐในกระบวนการจัดการ การนําแนวคิดแบบ
องคการภาคธุรกิจเอกชนเขามาใชในการจัดการภาครัฐผานระบบกลไกตลาด (Market Mechanism) และเนนการ
แขงขันภายในหนวยงานภาครัฐ และขามหนวยงานรวมทั้งองคการที่ไมแสวงหากําไรและแสวงหากําไรดวย 4 
(Denhardt and Denhardt,2003:12-13) โดยละเลยมิไดคิดที่จะเหลียวแลมามองวา การนําเทคนิควิธีแบบ
ภาคธุรกิจเอกชนมาใชเพื่อลดตนทุนการผลิต นําแนวคิดแบบการตลาดมาใช (Marketization)การแปรรูปองคการ
ภาครัฐ (Privatization) การลดขนาดขององคการใหเล็กลง (Down Sizing) การจุดประกาย และเนนจิตวิญญาณ
ของผูประกอบการ(Entrepreneurial Spirit) ใหกับขาราชการรวมทั้ง การสงเสริมการแขงขันเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใหหนวยงานภาครัฐนั้น สุดทายแลว ประชาชนก็ยังเปนเพียงลูกคา(Customers) ผูรอรับบริการจาก
รัฐอยูดี ซึ่งคอนขางเปนบทบาทแบบรอรับ ตั้งรับมากกวา( Passive) เพราะความรูสึกวาเปนผูรอรับบริการ หรือ
ลูกคานั้น ทําใหประชาชนรูสึกวาบทบาทฐานะตัวเองเล็กลงไป ไมมีพลังอํานาจที่จะไปตรวจสอบ วิพากษวิจารณ
การดําเนินงานของรัฐได การไรการตรวจสอบ ก็ยอมที่จะเปนที่ระแวงสงสัยในความโปรงใส สุจริต ตรวจสอบได 
เปนธรรม ไมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และขัดกับหลัก Good Governance โดยสิ้นเชิง รวมทั้งขัดกับ
หลักการประชาธิปไตยดวย  
 ดังนั้น เขาจึงเสนอใหยอนกลับไปมองที่หลักการพื้นฐานของระบบราชการ คือ การใหบริการประชาชน
(Serving)ไมใชไปกํากับดูแล (Steering) ตามแนวคิดของการจัดการแนวใหม (NPM) ซึ่งจะทําใหประชาชนขาด
ความรูสึกเปนเจาของ ในขณะที่แนวคิดแบบ New Public Service เปนขบวนการที่สรางความเปนพลเมืองแบบ
ประชาธิปไตย (Democratic Citizenship) สงเสริมความเปนชุมชนและภาคประชาสังคม รวมทั้งแนวคิดแบบ
มนุษยนิยมในองคการและใชแนวคิดเชิงวาทะกรรมดวย (Discourse) โดยเขาไดเสนอหลักการของการใหบริการ
ภาครัฐแนวใหม อันเปนบทบาทพื้นฐานของขาราชการอันจะชวยใหประชาชนไดรับและแบงปนผลประโยชน
ร วมกันมากกว าที่ จ ะพยายามให อ งค การภาครั ฐ เข า ไปควบคุมและกํ ากั บสั งคม  ( Denhardt and 
Denhardt,2000:549-559)  แมนักวิชาการสวนใหญจะมองเห็นรวมกันวา ระบบราชการนั้นจะตองมีการปฏิรูป
โดยการปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆก็ตาม แตฐานในการอธิบายเรื่องการเติบโตและการขยายตัวขององคการภาครัฐ
นั้นก็แตกตางกันออกไป ตามฐานะและมุมมองของแตละฝาย อยางที่นักรัฐศาสตรอธิบายการเติบโตของภาครัฐวา 
เปนพหุนิยมทางการเมือง (Political Pluralism) จุดเนนก็จะมองไปที่ความหลากหลายของสังคม แตภาครัฐก็ยัง
ตองทําหนาที่หลักในการใหบริการ ขณะที่นักเศรษฐศาสตรอธิบายการเติบโตของหนวยงานภาครัฐวาเปนการเขาไป
แทนที่ (Displacement) แนวคิดดั้งเดิมดวยวิธีการ เทคนิค และกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหมๆ (Henry,1999) ซึ่ง
ทั้งสองแนวคิดนี้จะนํามาใชในการอธิบายและเปรียบเทียบแนวทางการจัดการภาครัฐตอไป  
 อยางไรก็ตาม Denhardt เองก็มีแนวทางที่ตองการชี้ชวนใหเห็นวา การใหบริการภาครัฐแนวใหมนั้น 
(NPS) อยางนอยจะตองดําเนินการตามแนวทาง 7 ประการ ดังตอไปนี้ คือ ประการแรก ขาราชการตองเปนผู
ใหบริการประชาชน (Serve) ประการที่สอง ผลประโยชนสาธารณะคือ เปาหมายหลักที่สําคัญ ประการที่สาม 
ขาราชการจะตองคิดเชิงยุทธศาสตร แตจะตองดําเนินการแบบประชาธิปไตย ที่พลเมืองจะตองมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ ประการที่สี่หนวยงานภาครัฐจะตองจัดบริการใหแกประชาชนในฐานะพลเมือง (Serve Citizens) 
ประการที่หา ความสามารถที่จะถูกตรวจสอบไดของหนวยงานภาครัฐ แมจะมิใชเรื่องงาย แตภาครัฐก็จําตอง
ดําเนินการไปในแนวทางที่โปรงใส ตรวจสอบได และพรอมที่จะยอมรับการตรวจสอบ  ประการที่หก การใหบริการ
นั้นตองใหน้ําหนักไปที่คุณคาของประชาชน หรือคานิยมที่ประชาชนยึดถือ ประการสุดทาย การใหบริการนั้นตอง

                                                            

 
4  Denhardt,J.V and Denhardt,R.B. ทั้งสองคนนี้ตองการชี้ใหเห็นวา แม NPM จะทําใหภาครัฐมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการจัดการเพียงใดก็ตาม แตบทบาทหลักขององคการภาครัฐก็ยังตองใหบริการประชาชนอยูดี ดังนั้น เทคนิควิธีตางๆ
ที่นํามาใชนี้ จึงตองนํามาใชเพื่อสนับสนุนการใหบริการประชาชนในรูปแบบใหมๆ เทานั้น 
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ยึดคุณคาความเปนพลเมืองและใหบริการตอสวนรวมอยูเหนือความเปนผูประกอบการใดๆทั้งสิ้น (Denhardt and 
Denhardt,2000:553-559)   
 
สวนที่สอง 
4. บทวิเคราะห เปรียบเทียบ  
 4.1 การจัดการภาครัฐที่สงเสริมพลังอํานาจพลเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบ 2 แนวทาง 
 ในการวิเคราะหเปรียบเทียบนี้ ก็จะดูการเสริมสรางพลังอํานาจพลเมืองบนพื้นฐานหลักการจัดการภาครัฐ
แบบ New Public Service และ New Public Management โดยมีประเด็นเปรียบเทียบดังตอไปน้ี คือ  
1. บทบาทขาราชการ  2.ประโยชนสาธารณะ 3. ยุทธศาสตรดําเนินการ  4.การจัดใหบริการ 5.การถูกตรวจสอบ  
6.การใหคุณคาบริการ  7.คานิยมที่ยึดถือ  เพื่อจะวิเคราะหวา การจัดการภาครัฐแบบไหนที่เสริมสรางพลังอํานาจ
ของพลเมือง ไดย่ิงหยอนกวากัน ซึ่งสามารถพิเคราะหได ดังตอไปน้ี 

 ประเด็นแรก บทบาทของขาราชการ ในประเด็นนี้พบวา ภาครัฐตองเปนผูใหบริการมากกวาที่จะตอง
กํากับดูแล (Serve, rather than steer) อันเปนบทบาทที่สําคัญของหนวยงานของรัฐที่จะชวยใหประชาชนไดรับ
บริการและแบงปนผลประโยชนที่ชัดเจนมากกวาที่จะพยายามควบคุมหรือกํากับสังคม เพราะบทบาทพื้นฐานของ
ขาราชการ คือ การใหบริการพลเมืองภายในรัฐ มากกวาที่จะกํากับดูแลเพื่อใหเกิดการแขงขัน อันเปนการนํา
คานิยมแบบธุรกิจเอกชนมาใช  ซึ่งบางครั้งการใหบริการภาครัฐก็เนนไปที่การสรางความเปนธรรมแกพลเมืองใน
สังคม (Social Equity) ยิ่งกวาการแสวงหากําไรอยางภาคธุรกิจเอกชนที่ NPM นํามาใช เพราะ NPM นั้น มี
ลักษณะที่เปนสภาพ Hyper reality ที่ถูกสรางใหเห็นวาเปนจริงยิ่งกวาสิ่งที่มันเปนอยูเสียอีก ทั้งที่ไมมีใครเคยเห็น
มันจริงๆในระบบราชการในทุกแงมุมเลยสักคน (Fox,1996:256-257) แมแตนักบริหารระดับสูงของหนวยงาน
ภาครัฐเอง  
  ประเด็นที่สอง ประโยชนสาธารณะ ในประเด็นนี้พบวา องคการภาครัฐและประชาชนสวนใหญตางก็เห็น
รวมกันวา ผลประโยชนสาธารณะเปนเปาหมายหลักที่สําคัญ ไมใชเพียงแคผลพลอยได (Not the by-product)
ของการบริหารงานราชการ เพราะนักการเมือง และนักบริหารองคการภาครัฐตองมีคุณสมบัติที่เสียสละ มี
ความสามารถในการสรางญัตติรวมและแบงปนประโยชนตอประชาชนไดเปนอยางดี ดังนั้น การใหบริการภาครัฐ
แนวใหม (NPS) เปาหมายของการบริหารจึงไมใชเพียงแค การคนหาทางแกปญหาที่ถูกขับเคลื่อนโดยทางเลือกของ
ปจเจกบุคคลที่มีเงินซื้อบริการที่ดีกวาเทานั้น ตามแนวทางของ NPM แตสิ่งที่มีมากไปกวานั้นก็คือ การสราง
ผลประโยชนรวมกัน และแบงปนความรับผิดชอบตางหาก อันจะทําใหเกิดความรูสึกความเปนเจาของ(Sense of 
belonging) รวมกันและหวงแหนทรัพยากรสาธารณะที่ใชรวมกันของพลเมือง หาใชเพียงแควา ปจเจกบุคคลที่มี
อํานาจซื้อมากกวาก็จะมีทางเลือกในการรับบริการสาธารณะไดมากกวา และไดดีกวาพลเมืองทั่วไปและเสมอไปไม  
เพราะองคการภาครัฐตองทํางานเพื่อเห็นแกประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง ไมเลือกที่รักมักที่ชัง และผูบริหารก็ตอง
เสียสละมากกวาที่จะเขามาเอา และตักตวงผลประโยชน อันจะนําไปสูการขัดกันแหงผลประโยชน(Conflict of 
Interest) ระหวางประโยชนสวนรวมและประโยชนสวนตน  
 ประเด็นที่สาม ยุทธศาสตรการดําเนินการ ในประเด็นนี้ พิเคราะหแลวเห็นวา บุคลากรขององคการภาครัฐ
สวนใหญมองบทบาทตัวเองโดยเห็นวา ผูบริหารภาครัฐจะตองคิดเชิงยุทธศาสตร (Strategic thinking) แตตอง
บริหารงานแบบประชาธิปไตย เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับ หนวยงานภาครัฐใหมากขึ้น หากมองใน
ภาพรวมก็คือวา นโยบายและโครงการขององคการภาครัฐจะตองบรรจบกันและลงตัวอยูที่ความตองการของ
พลเมืองเปนศูนยกลาง (Citizen Centered) ซึ่งก็มีอยูหลายโครงการที่ประชาชนมีความพึงพอใจ ผูนําจะตองมี
วิสัยทัศน มีความคิดเชิงยุทธศาสตรในการนําพาประชาชนไปสูความกินดีอยูดี (Well-Being)  ซึ่งเปนบทบาทของ
การใหบริการประชาชนมากกวา การจัดการแนวใหม ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวา ผูนําองคการภาครัฐมักจะถูกจํากัด



 

 
๑๑๔๗ 

การดําเนินงานตางๆดวยกรอบของกฎหมาย และระเบียบของทางราชการอยูแลว การคิดเชิงยุทธศาสตรจึงสะทอน
ถึงการคิดในระยะยาว และไหวทัน (Sensitive) ตอประเด็นปญหาตางๆที่อยูรายรอบ องคการภาครัฐอันมีลักษณะ
เปนพลวัต (Dynamic) แตการดําเนินงานของภาครัฐนั้น ก็ตองอยูบนพื้นฐานของหลักการทางประชาธิปไตยที่
พลเมืองมิสิทธิหนาที่ทางการเมืองที่จะเขามีสวนรวมในฐานะพลเมืองไดอยางเต็มภาคภูมิและความสําเร็จนั้นก็มา
จากทุกภาคสวน มิใชการดําเนินการอยูแตฝายเดียว (Unilateralism) แบบบนลงลาง (Top-Down) ตามแนวคิด
การตลาดเชิงกลยุทธ และความสําเร็จที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐก็จะเปนของภาครัฐ และตอบสนองตอผูกําหนด
นโยบายดานบนอยูเสมอ ซึ่งไมคอยสงเสริมบทบาทของประชาชนเทาใดนัก แตก็ชัดเจนวา การจัดการภาครัฐแนว
ใหมนั้น ตองคํานึงถึงตนทุนอยูเสมอ และการไดอยางเสียอยาง  
 ประเด็นที่สี ่ การจัดใหบริการประชาชนของภาครัฐ ในประเด็นนี้พิเคราะหแลวเห็นวา องคการภาครัฐตอง
จัดบริการใหประชาชนซึ่งเปนสมาชิกในชุมชนทองถิ่นในฐานะพลเมือง มิใชในฐานะลูกคา (Serve Citizens, Not 
Customers) เพราะหากจัดฐานะใหประชาชนเปนลูกคา การเลือกปฏิบัติก็จะเกิดขึ้น เพราะภาครัฐจะนําแนวคิดนี้
มาปฏิบัติตอประชาชนในฐานะผูซื้อบริการมากกวา การที่ตนเองจะเปนผูใหบริการ ซึ่งตองไมลืมวา บทบาทฐานะ
ความเปนพลเมืองนั้นอางอิงถึงแนวคิดดั้งเดิม และแนวคิดพื้นฐานทางรัฐศาสตร กฎหมาย และรัฐประศาสนศาสตร 
ที่เชื่อมโยงถึงผลประโยชนสาธารณะอันเปนผลมาจากการสานเสวนาเพื่อรวมเรียนรู และแบงปนทรัพยากรที่มี
คุณคารวมกันมากกวา การรวมผลประโยชนสวนตนของปจเจกแตละคน ดังนั้น บทบาทหลักของขาราชการ จึง
ไมใชเพียงแคตองคอยตอบสนองความตองการของลูกคา (demands of customers) ตามแนวคิดของ NPM แต
การจัดใหบริการประชาชนตองเนนไปที่การสรางความสัมพันธของความไวเนื้อเชื่อใจกัน  (Mutual Trust)และ
ความรวมมือของภาครัฐกับพลเมือง และระหวางพลเมืองดวยกันตางหาก อันจะนําไปสูความยั่งยืนสถาพรของ
หนวยงานภาครัฐในการจัดบริการสาธารณะมากกวา    
 ประเด็นที่หา ดานการถูกตรวจสอบ ในประเด็นนี้สามารถวิเคราะหในแงมุมความเปนจริงของสังคม
การเมืองในประเทศดอยพัฒนา และหรือกําลังพัฒนาไดวา ความสามารถของประชาชนที่จะตรวจสอบองคการ
ภาครัฐไดนั้น มิใชเรื่องงายเลย (Accountability isn’t simple) ซึ่งเปนเพราะวา องคการภาครัฐเปนหนวยงาน
ของรัฐที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย และดําเนินงานตามกฎหมาย ประกอบทั้งมีเงินทุนจํานวนมาก การที่จะพัฒนาก็ทําได
อยางสะดวก แตการที่จะใหประชาชนธรรมดาเขาไปตรวจสอบระบบราชการนั้น เปนสิ่งที่ทําไดยากมาก  อยางไรก็
ตาม ประชาชนก็มีความเชื่อวา ขาราชการจะตองเปนผูที่เอาใจใสตอภาระหนาที่ของขาราชการและความเปนอยู
ของประชาชน (Attentive) มากกวาที่จะทํางานตามกลไกตลาด เปนศูนยกลางการกํากับดูแลเพื่อใหเกิดการ
แขงขัน  เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ ประชาชนมีความรู ความเขาใจการดําเนินงานของภาครัฐมากขึ้นกวาในอดีต
วา พวกเขาตองสนใจในกฎระเบียบ รัฐธรรมนูญ คานิยมในชุมชน บรรทัดฐานทางการเมือง(Political norms) 
มาตรฐานดานวิชาชีพ (Professional Standards) รวมทั้งสิทธิประโยชนของพลเมืองดวย สิ่งที่กลาวมาขางตนนี้  
แสดงใหเห็นวา แมการตรวจสอบหนวยงานภาครัฐจะทําไดยาก แตการที่มีกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และ
บรรทัดฐานทางการเมืองที่ใหอํานาจพลเมืองในการตรวจสอบภาครัฐซึ่งแมทําไดยาก แตก็สะทอนใหเห็นวา 
ประชาชนพลเมืองในชุมชนก็มีชองทาง มีเครื่องมือในการกํากับตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐไดเสมอ หาก 
องคการภาครัฐทํางานที่ไมถูกไมควร แมกระทั่งการดําเนินงานที่หมิ่นเหมตอการไมชอบดวยกฎหมาย ทําให
พลเมือง สามารถจะใชสิทธิทางศาลได อันเปนพลังอํานาจของพลเมือง ในขณะที่การจัดการภาครัฐแนวใหมนั้นจะ
ใหความสําคัญกับตลาด ลูกคา คูสัญญามากกวา ซึ่งทําใหการตรวจสอบไดยิ่งทําใหยากมากขึ้นไปอีกในเชิง
เปรียบเทียบ   
 ประเด็นที่หก การใหคุณคาตอการบริการประชาชน ในประเด็นนี้เห็นวา หลักการจัดการภาครัฐนั้น โดย
หลักแลว ตองใหน้ําหนักไปที่คุณคาของประชาชนพลเมืองในการใหบริการสาธารณะ หาใชแตภาครัฐจะสนใจเพียง
แคผลิตภาพ (Productivity) ของสินคาและบริการสาธารณะเทานั้นไม (Value People, Not Just Productivity) 



 

 
๑๑๔๘ 

เพราะองคการภาครัฐนี้จะตองคํานึงถึงการทําหนาที่ของรัฐ (Function of The State) และการใหบริการ
ประชาชนวาประชาชนตองมากอนเสมอ อยางที่ Denhardt (2000) ใหความเห็นไปในแนวทางที่วา “องคการ
ภาครัฐตองมองเห็นประชาชนของตัวเองมีความสําคญัและมีคุณคา มิใชมองขามประชาชน ในการทํางานอยางไมใย
ดี และพวกเขาตองเห็นประชาชนมากอนเปนอันดับแรก” ทั้งนี้เปนเพราะวา ภาครัฐและเครือขายทุกภาคสวนใน
สังคมจะตองมีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกัน ภาครัฐจะดําเนินงานการพัฒนาฝายเดียวไมได  เพราะถาทุกภาค
สวนมีสวนรวมในกระบวนการดําเนินกิจกรรมดวยกันแลว ก็จะกอใหเกิดความรวมมือรวมใจกันขึ้นและแบงปน
ภาวะผูนําในกิจกรรมตางๆของสังคม และชุมชน บนพื้นฐานความเคารพตอสิทธิหนาที่ของประชาชนทั้งหมด 
(Respect for all people)อันเปนการแสดงออกโดยการเห็นคุณคาของประชาชน อันจะกอใหเกิดภาคีหุนสวน 
(Partnership) ในความรวมมือทางการบริหารระหวางภาครัฐ และภาคประชาสังคม (Civil Society)ตอไป ซึ่งไมใช
การมีสวนรวมแบบตลาด ที่กลไกการผลิตเปนตัวจําแนกคุณคาเพราะหนวยงานภาครัฐ ยกตัวอยาง เชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ก็ตองใหความสําคัญและใหน้ําหนักไปที่พลเมืองในชุมชนทองถิ่น อันเปนศูนยกลางของการ
ใหบริการ เพราะบางครั้งผลิตภาพก็เปนผลที่ตามมาของการใหคุณคาพลเมืองมากอน ประสิทธิภาพทางการจัดการ  
 ประเด็นสุดทาย ดานคานิยมที่ยึดถือ ในประเด็นนี้พบวา องคการภาครัฐ ผูบริหาร และขาราชการตอง
ยึดถือคุณคาของความเปนพลเมืองและใหบริการตอพลเมืองเปนสําคัญอยูเหนือความเปนผูประกอบการ 
(Entrepreneurship) เพราะองคการภาครัฐตองยึดถือพลเมืองเปนศูนยกลาง และทํางานตามระเบียบในการ
ใหบริการ  เพราะการใหบริการภาครัฐแนวใหมนี้ จะทําใหผลประโยชนสาธารณะดีขึ้นอยางมาก โดยขาราชการ
และพลเมืองรวมกันสรางสรรคคุณูปการที่มีความหมายตอชุมชนไดเปนอยางดีมากกวา การเปนผูจัดการ
รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise) ที่ทําเงินใหรัฐเปนจํานวนมาก และเปนของคณะกรรมการผูบริหารรัฐวิสาหกิจเสีย
เอง  ซึ่งรวมทั้งผูถือหุนในรัฐวิสาหกิจดวย ทําใหคุณคาที่ยึดถือของภาครัฐถูกลดทอนลง เพราะสุดทายแลว การ
จัดการภาครัฐแนวใหม (NPM) ก็จะตอบสนองตอผูถือหุนเปนหลัก ลูกคา และยึดถือเอาคุณคาแบบเอกชนที่เนน
ผลิตภาพ และความพึงพอใจลูกคา(Maximize Productivity and Satisfy Customers) เปนหลักสําคัญ และทํา
ใหมีความเสี่ยงตอการดําเนินการได ในขอที่เปนการเลือกปฏิบัติตอพลเมืองตนเอง ขณะที่การใหบริการภาครัฐแนว
ใหมนี้ (NPS) ผูบริหารภาครัฐจะเขาใจวา ตัวเองมิใชเจาของหนวยงานธุรกิจที่ตองทํากําไรตอบแทนผูถือหุน และ
ตนเองก็ไมไดเปนผูประกอบการทางธุรกิจเสียเอง เพราะรัฐบาลมีเจาของโดยพลเมืองที่เลือกตั้งตัวเองเขามาทํางาน
เพื่อจัดบริการสาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชน (Denhardt and Denhardt,2000)   

จากที่ไดวิเคราะห เปรียบเทียบในประเด็นของการจัดการภาครัฐแนวใหม(NPM) กับการใหบริการภาครัฐ
แนวใหม(NPS) จะพบวา ประเด็นของการจัดการสองรูปแบบนั้น มีจุดแข็งจุดออนทั้งสองรูปแบบแตกตางกันออกไป 
เพราะแตละแนวทางก็สามารถสรางสรรคประโยชนและคุณูปการใหกับการศึกษาและการปฏิรูประบบราชการได
เปนอยางดี แตหากนําแนวคิดการจัดการภาครัฐทั้ง 2 รูปแบบนี้มาเปรียบเทียบกัน เพื่อตองการวิเคราะหดูวา 
แนวทางไหนที่สามารถสงเสริมพลังอํานาจของพลเมืองไดยิ่งหยอนกวากัน ตามแนวทางที่ผูเขียนไดกําหนดประเด็น
ไวในตอนตน จะเห็นไดวา NPM นั้น เปนกระบวนทัศนที่มองระบบราชการไดคอนขางอยูกับโลกความจริงมากกวา 
หลักการของ NPS แตแมกระนั้น ก็คอนขางละเลยบทบาทดั้งเดิมของตัวเองไป จนอาจเกินเลยเสนแบงไปวา เสน
แบงไหนเปนของภาครัฐ เสนไหนเปนของภาคเอกชน จึงตองนําแนวคิดการใหบริการภาครัฐแนวใหมมาพิจารณา
เพื่อชี้ใหเห็นวา หลักการบริหารราชการนั้น ขาราชการ และพนักงานของรัฐ มีบทบาทในฐานะผูใหบริการ
ประชาชนที่เสริมพลังอํานาจพลเมืองชัดเจนมากกวา แตหากมองการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางแนวทางการ
จัดการภาครัฐแบบ New Public Management และ New Public Service อยางที่ไดวิเคราะหไวขางตนแลว ก็
สามารถที่จะสรุปใหเห็นภาพรวมไดวา แนวทางการจัดการภาครัฐรูปแบบไหน ที่สงเสริมพลังอํานาจของพลเมือง
มากกวากัน ดังตารางที่ 1.1  
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ประเด็นเปรียบเทียบ 
(Comparative Issue) 

การจดัการภาครัฐแนวใหม 
(New Public Management) 

การใหบริการภาครัฐแนวใหม 
(New Public Service) 

1.บทบาทขาราชการ 
2.ประโยชนสาธารณะ 
 
3.ยุทธศาสตรดําเนินการ 
 
4.การจัดใหบริการ 
5.การถูกตรวจสอบ 

 
6.การใหคุณคาบริการ 
7.คานิยมที่ยึดถือ 

ขาราชการเปนผูกํากับดูแล (Steer) 
ผลประโยชนสาธารณะเปนผลพลอยได      
  
คิดเชิงกลยุทธ และดําเนินการฝายเดียว
แบบตลาด ความสําเร็จเปนของภาครัฐ 
จัดบริการใหในฐานะลูกคา( Customers)  
ความสามารถถูกตรวจสอบไดเปนเรื่องที่
ซับซอนและยากมาก 
ใหน้ําหนักที่คณุคาของผลิตภาพเทานั้น        
ยึดคุณคาของความเปนผูประกอบการอยู
เหนือพลเมือง (Value 
entrepreneurship) 

ขาราชการเปนผูใหบริการพลเมือง 
ผลประโยชนสาธารณะคือเปาหมายที่
สําคัญ (Public interest is the aim) 
คิดเชิงยุทธศาสตร แตดําเนินการแบบ
ประชาธิปไตย 
จัดบริการใหในฐานะพลเมือง   
ความสามารถที่จะถูกตรวจสอบ มิใชเรื่อง
งายเลย 
ใหน้ําหนักที่คุณคาประชาชน   
ยึ ด คุ ณ ค า ค ว า ม เ ป น พ ล เ มื อ ง แ ล ะ
ใหบริการตอสวนรวมอยูเหนือความเปน
ผูประกอบการ 

 
ตารางที่ 1.1  เปรียบเทียบแนวทางการจัดการแบบ NPM และ NPS   
ที่มา : ปรับปรุงจาก Janet V. Denhardt and Robert B. Denhardt.(2000)  
 นอกจากนี้การเปรียบเทียบมุมมองทั้ง 2 รูปแบบการการจัดการภาครัฐ ยังมีแนวทางที่ชี้ใหเห็นอีกวา การ
จัดการที่มีพื้นฐานของการมองบทบาท ฐานะพลเมืองแตกตางกัน ก็จะทําใหความสัมพันธระหวางรัฐ และพลเมือง
แตกตางกันไปดวย อันทําใหเกิดแนวคิดในการจัดบริการที่ตางกันออกไปอีกดวย เพราะฐานคติ  (Assumption) ที่
ใชวิเคราะหทางรัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร และทางธุรกิจ มีผลตอน้ําหนักแตกตางกัน ตามตารางที่ 1.2  
 
ความสัมพันธระหวางรัฐและ 

การใหบริการของรัฐ 
การเปนพลเมอืง 

          (Citizenship) 
การเปนลูกคา 
(Customer) 

1.ที่มาของทรัพยากรของบุคคล 
2.ประเภทของสิทธ ิ
3.ประเภทของความรับผิดชอบ 
 
4.พื้นฐานการเปนสมาชิกสังคม 
5.ความสัมพันธระหวางรัฐกับบุคคล 
6.การสื่อสารระหวางรัฐกับบุคคล 
7.เปาหมายของนโยบาย 
8.แนวทางการจัดการภาครัฐ 
9.จุดประสงคของการจัดการ 
10.การจัดการที่เสริมพลังอํานาจพลเมือง 

มาจากสิทธิตามกฎหมาย 
สิทธิพลเมืองทัว่ไป 
ความเปนพลเมืองและความ
รับผิดชอบทางการเมือง 
สวนรวม 
ความสัมพันธรวมกัน 
เรียกรองบริการ 
ขั้นพื้นฐานและสวัสดิการ 
เนนความมั่นคงตามกฎหมาย 

เสมอภาค/ความเปนธรรม 

แนวทางการจัดการแบบ NPS 

มาจากอํานาจซื้อ 

สิทธิเฉพาะตัวลูกคา 
รับผิดชอบในฐานะผูรับบริการ 
 
ปจเจก/สวนบุคคล 
แยกกัน/ผูใหและผูรับ 
หาทางออกให 
มอบอํานาจใหลูกคา 
เนนความพึงพอใจ 
กลไกตลาด/ประสิทธิภาพ 
แนวทางการจัดการแบบ NPM 



 

 
๑๑๕๐ 

 
ตารางที่ 1.2 เปรียบเทียบมุมมองการเปนพลเมืองกับการเปนลูกคา ตามแนวคิดการจัดการแบบ NPM และ NPS 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Pierre (1995) และเรืองวิทย  เกษสุวรรณ (2545)   
สวนสุดทาย 

5.บทสรุป  
 การจัดการภาครัฐกับการเสริมสรางพลังอํานาจพลเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบ การจัดการภาครัฐแนวใหม 
กับการใหบริการภาครัฐแนวใหม จากประเด็นคําถามขางตนที่วา  การจัดการภาครัฐแนวใหม (NPM)กับการ
ใหบริการภาครัฐแนวใหม (NPS) การจัดการแนวไหนที่เสริมสรางพลังอํานาจพลเมืองไดยิ่งหยอนกวากัน ? จากที่ได
วิเคราะหเปรียบเทียบมาแลว พบวา การจัดการภาครัฐแนวใหม (NPM) ไดปรับบทบาทฐานะของภาครัฐและ
เทคนิควิธีในการใหบริการไดอยางหลากหลายมากกวา และตอบสนองความพึงพอใจประชาชนไดเปนอยางดี โดย
การเปนผูจุดประกาย (Sparked) ผูกระตุน และการเปนผูประกอบการในสิ่งที่ภาครัฐทําไดดี แตหากไมถนัดก็จะใช
วิธีการจางเหมา และซื้อบริการจากภายนอก โดยวิธีของการเปนตัวการตัวแทน (Principal-Agency) โดยการยก
ฐานะของภาครัฐขึ้นมาอีก แตบทบาทนี้ก็เปลี่ยนมุมมองใหมไป คือเปลี่ยนไปเปนผูกํากับดูแลแทน ดังนั้น NPM จึง
ใหบริการไดคลองตัวรวดเร็วมากกวา และตอบสนองตอผูรับบริการในฐานะลูกคาไดดีกวา ดวยเทคนิควิธีที่ชัดเจน 
แตก็ไมไดใหน้ําหนักเนนไปที่การเสริมสรางพลังอํานาจของพลเมือง (Empowerment) ไดเทาใดนัก เพราะ
หลักการใหญของ NPM ลวนแลวแตเปนเทคนิควิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน
ภาครัฐมากกวา อาจกลาวไดวา NPM น้ัน สามารถเสริมพลังอํานาจลูกคาในฐานะผูซื้อบริการไดชัดยิ่งกวา    

สวนการใหบริการภาครัฐแนวใหมนั้น (NPS) เปนแนวทางที่ยืนยันบทบาทหลักของภาครัฐที่วา มีบทบาท
ภาระหนาที่ในการใหบริการประชาชนในฐานะพลเมือง เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ก็ปรับบทบาทฐานะไปตามยุคสมัย 
โดยนําเทคนิควิธีใหมๆอยาง NPM เขามาใชปรับปรุงบริการใหดีขึ้น แตก็ไมกาวผานบทบาทฐานะดั้งเดิมของตนไป
เสีย จึงหันกลับมาใชคําวา New Public Service อีกครั้งเพื่อจะบอกและยืนยันวา หนาที่ดั้งเดิมของภาครัฐ แมแต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสมัยใหม ก็คือการใหบริการ(Serving)ประชาชน มิใชจะเปลี่ยนบทบาทเดิมตัวเองไป
เปนการกํากับดูแลแทน เพราะสุดทายแลว การใหบริการประชาชนก็คือ หัวใจของการจัดการภาครัฐ และสามารถ
สรางความมั่นคงแกพลเมืองของรัฐ ซึ่งเปน Functions หลักของรัฐ ดังนั้น  NPS จึงเปนการเสริมสรางพลังอํานาจ
พลเมืองไดอยางชัดเจน เพราะใหความรูสึกมั่นคง และรูสึกเปนเจาของประเทศมากกวา(Sense of Belonging) 
มิใชแคผูอาศัย หรือลกูคาที่ตองมีอํานาจซื้อเปนเกณฑตัดสินการเขารับบริการ เพราะการใหความเปนธรรมในสังคม 
มิอาจวัดไดจากอํานาจซื้อเพียงอยางเดียว  ดังนั้น การใหบริการภาครัฐแนวใหม (NPS) จึงสงเสริมพลังอํานาจของ
พลเมืองไดชัดเจนย่ิงกวา การจัดการภาครัฐแนวใหม (NPM) ดังที่ไดวินิจฉัยมาแลว 
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ศีล ๕ : พุทธวิธีกับสันติภาพสูสังคมโลก 
FIVE PRECEPTS : BUDDHIST PEACE TO THE WORLD 

 

พระปลัดมนู  ฐานจาโร  (มน ู ชวยคิด)1 

VEN.PHRAPALADMANU  THANACHARO 
(MANU  CHAYKID) 

 

บทคัดยอ 
          ศีล ๕ : พุทธวิธีกับสันติภาพสูสังคมโลก พบวา ศีล ๕ เปนหัวใจสําคัญของวัฒนธรรม ประเพณี 
มารยาท วิถีชีวิตและขอกําหนดกฎเกณฑทางสังคมทั้งเชิงลบและเชิงบวก เปนสันติภาพภายในและภายนอก       
ซึ่งศีล ๕ เปนการยกระดับของบุคคลเขาไปสูสังคมและเปนการปดชองทางในการใชความรุนแรงและการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในระดับจุลภาคและมหัพภาค ดังนี้ คือ ศีลขอ ๑ ครอบคลุมถึงการไมใชความรุนแรง ศีลขอที่ ๒ 
ครอบคลุมถึงการไมแทรกแซงกิจการภายในของตางประเทศ ยกเวนการไดรับความเห็นชอบจากชาตินั้นๆ ศีล
ขอที่ ๓ ครอบคลุมถึงการปองกันการใชความรุนแรงตอเด็กและสตรีทุกเชื้อชาติ ศีลขอที่ ๔ ครอบคลุมถึงการไม
กาวกายแทรกแซงทางขอมูลระหวางชาติ การไมกระตุนความรุนแรงหรือกระตุนความเปนชาตินิยม ศีลขอที่ ๕ 
ครอบคลุมชีวิต ๓ ลักษณะ คือ (๑) ดานการปองกันอบายมุข (๒) ปองกันอาชญากรรมและปองกันการตกเปน
เหยื่อของอาชญากรรมทุกรูปแบบ (๓) การสงเสริมอุดมการณแบบสันติ นอกจากนี้ ศีล ๕ เปนการปองกันความ
รุนแรงทางเศรษฐกิจ สงเสริมระบบความสัมพันธและปองกันการกดขี่ทางเชื้อชาติ สงเสริมการสื่อสารอยางสันติ 
ปองกันอบายมุขอาชญากรรมขามชาติ รวมทั้งการสงเสริมอุดมการณแบบสันติวิธี เปนรากฐานของสันติภาพ ๓ 
ลักษณะ ดังนี้ (๑) เชิงโครงสราง จากวัฒนธรรมแบบสันติวิธีมาจากเมตตาจิต โดยยึดสถาบันและองคกรทาง
สังคมเขาดวยกันแบบสันติวิธีของศีล ๕ (๒) เชิงคุณคา ซึ่งเปนรากฐานของสันติภาพจากภายนอกในสูภายนอก 
ที่ยึดโยงจากมโนธรรมสํานึกไปสูปฏิบัติการทางมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน ทางสังคมที่ขับเคลื่อนสันติภาพที่
มีคุณคาทั้งแบบทวิภาวะและทวิลักษณะตอไป (๓) เชิงเปนมรรควิธีแกปญหาที่รากเหงาของความขัดแยงและ
ความรุนแรง โดยมุงเขาไปแกที่ตนตอของปญหา ไดแก ตัณหา มานะ ทิฏฐิ และรากเหงาของอกุศลมูล โดยใช
ศีล ๕ เปนรูปของมรรควิธีแกปญหาความขัดแยงและความรุนแรงแบบอริยสัจ ๔ มุงใหความสําคัญกับแนวทาง
มากกวาเปาหมาย และสันติภาพก็จะเปนผลลัพธของมรรควิธ ี
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Abstract 
             Five precepts : Buddhist approach to the peace of global community, it was found 
that the Five precepts are the heart of the culture, tradition, manners, the life style and the 
rules of the social in negative and positive. It's a peace with in  and outside. Five precepts 
can raise the level of a person into society and sealing the ways to use of violence and 
human rights violation on the micro-economic level, and Full economic level.  so the first 
precept is covered to use not the violence.  the second precept is covered to can not 

                                                            

๑พระปลัดมนู ฐานจาโร (มนู ชวยคิด) , อาจารยประจําหลักสูตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย นวบ.ชลบุรี , สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๙. 



๑๑๕๓ 

 

interfere in the internal affairs of other countries, except for the approval. The third precept 
can cover the prevention of violence  to children and women of the all races. The fourth 
precept can cover the way with the information between national and not incite violence or 
encourage nationalis. The fifth precept  can cover of 3 types : (1), to prevent the temptation 
(2) to prevent the crime and protection of victims of crime in every forms (3), the promotion 
of the cause of peace. Furthermore, the five precepts avoids the harsh economy. promote 
relation system and prevent racial. Promote peaceful communication Anti-vice and crime as 
well as promoting peace ideology. Peace is the basis of three characteristics : (1) structural. 
Culture of peace comes from compassion. Based institutions and social organization with the 
peace of five precepts (2) positive values which are the foundation of peace from the inside. 
The closely linked issue of conscience to perform humanitarian following manner (3) It is the 
Mugga approach to improve the root causes of conflict and violence.  it aims to solve the 
root of the five precepts is the approach of conflict resolution and violence aim to focus on 
the four on the four noble truths more goals.  and peace will be the result of the Mugga 
approach  
 
Keywords: Buddhist, peace, world, Five precepts 
 

๑. บทนํา 
            จากการวิวัฒนาการของโลกพบวา โลกมนุษยของเราถือวาเปนโลกที่มีความวุนวายมากที่สุดเนื่องจาก
มนุษยมีธรรมชาติที่มีการแกงแยงแขงขันหรือการมีความขัดแยงระหวางกันอยูตลอดเวลา ซึ่งเกิดปญหาขึ้น ก็คือ 
สงครามในการเขนฆาและทํารายซึ่งกันและกัน จนกลายมาเปนสภาพที่กอใหเกิดความทุกขกับทุกคนในสังคม
มนุษย จากสภาพดังกลาวเปนเหตุใหมนุษยพยายามที่จะหาทางระงับขัดแยงดังกลาวใหสงบระงับลงที่เรียกกัน
วา “สันติภาพ” หมายถึง การลดความรุนแรง ลดความโลภ โกรธ หลง หมายถึง สภาพที่มีแตความสงบ
ปราศจากความขัดแยง ความรุนแรง มีความยุติธรรม และแนวทางตางๆ ที่จะกอใหเกิดความสงบอยางมี
หลักการ และมีเหตุผลรวมทั้งรูจักสิทธิหนาที่ มีวินัยในตนเอง หรือหมายถึง ภาวะที่มีความสงบ มีความสุข          
ไรความขัดแยง ก็จะมีสันติภาพ เพราะที่ไหนมีความสงบ มีความสุข นั่นก็คือ ภาวะไรความขัดแยง ภาวะที่ทําให
มีความสงบสุข ซึ่งสันติภาพเปนสิ่งที่มนุษยพึงปรารถนามากกวาการมีสงครามเนื่องจากสันติภาพนั้นกอใหเกิด
ความสุข ดังนั้น บรรดานักปรัชญาหรือนักปราชญทั้งหลาย พยายามที่จะใหคําจํากัดความพยายามเสนอ
แนวทางที่จะกอใหเกิดสันติภาพขึ้นในสังคมโดย เฉพาะศาสนาพุทธ ซึ่งถือวาศีล ๕ เปนแกนหลักในการ
วิเคราะห เพื่อแสดงใหกระบวนทัศนของศีล ๕ ตอสันติภาพ มาเปนฐานตอสันติภาพสูสังคมโลก เพื่อเปนการ
นําเขาสูวัฒนธรรมแบบเมตตากรุณาและวัฒนธรรม แบบสันติวิธีสังคม โดยนําไปจัดโครงสรางเมืองทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม กระบวนการยุติธรรม และการศึกษา เพื่อการสงเสริมโครงสรางสังคมระดับจุลภาคจนถึงระดับ
มหัพภาค โดยโยงเอาศีล ๕ มาเปนพื้นฐานของแนวทางสันติวิธี มาเปนฐานของสันติภาพเชิงคุณคา ซึ่งเปนมโน
ธรรมสํานึกที่ทําใหเกิดความตระหนักถึงมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนสากล ทั้งความเสมอภาค ความยุติธรรม 
ภราดรภาพ สัมพันธภาพ ดุลยภาพและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซึ่งจะทําใหสังคมเปนแบบสวัสดีการที่ทุก
คนมีสิทธิเทาเทียมกัน มีความตระหนักถึงคุณคาของชีวิต และการไมใชความรุนแรงทุกกรณี ทําใหชีวิต
ปราศจากภัยคุกคาม รวมไปถึงการชวยเหลือเกื้อกูลผูที่ไดรับความทุกขยากลําบาก ทําใหมีสวัสดีภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งจะใหเกิดความสันติภาพเชิงบวกในขณะเดียวกันก็ยัง
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เปนแนวทางแกปญหารากเหงาของความขัดแยงและความรุนแรง ในรูปขอตัณหา มานะ ทิฏฐิ และอกุศลมูล 
คือ โลภะ โทสะ โมหะ ซึ้งศีล ๕ จะเปนตัวสกัดกั้นและทําลายรากเหงาของความขัดแยงและความรุนแรง โดย
รากฐานเชิงโครงสรางจะเขาไปจัดโครงสรางจะเขาจัดโครงสรางสังคมไมใหเอื้อตอการใชความรุนแรง ในขณะที่
รากฐานเชิงคุณคาจะปลุกเราใหตระหนักถึงคุณคาชีวิต เพื่อใหอยูรวมกันตามหลักมนุษยชน ซึ่งเปนรากฐานของ
มนุษย นอกจากนี้ยังเขาไปจักการกับรากเหงาที่ทําใหเกิดความขัดแยงและความรุนแรง โดยจะมีความเชื่อมโยง
กันทั้งโครงสราง คุณคาของมนุษยและการควบคุมกิเลสภายใน ซึ้งจะทําใหสันติภาพมีรากฐานที่มั่นคง ทั้งใน
ระดับจุลภาคและมหัพภาคอยางยั่นยืนตอไป   
 

๒. วัตถปุระสงคของการวิจัย 
     ๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพสูสังคมโลก 
     ๒.๒ เพื่อศึกษาการประยุกตใชศีล ๕ เพื่อสันติภาพสูสังคมโลก 
 

๓. วิธีการดําเนินวิจัย  
      ๓.๑ ศึกษาและรวบรวมในสวนที่วาการประยุกตหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับสันติภาพสูสังคมโลก จาก
คัมภีร พระไตรปฎก อรรถกถา เอกสาร และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาหรือประเด็นที่ตองการทราบ 
      ๓.๒ ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานเขียนทางการประยุกต
หลักพระพุทธธรรมเกี่ยวกับสันติภาพสูสังคมโลกในพระพุทธศาสนา และรวบรวมแนวคิดจากการวิเคราะห
ตีความของนักปราชญตางๆ 
 

๔. ผลการวิจัย 
       จะเห็นไดวา ในการปองกันและแกปญหาความขัดแยงหรือความรุนรงตามหลักของศีล ๕ จากขอ           
ที่ ๑-๕ นั้น ขึ้นอยูกับสถานการณและประเด็นของความขัดแยงเปนสําคัญ ในการแกปญหาความขัดแยงตาม
แนวทางของศีล ๕ โดยไมรูตัว เพราะวาศีล ๕ เปนหัวใจสําคัญของวัฒนธรรม ประเพณี มารยาท วิถีชีวิตและ
แนวขอกําหนดกฎเกณฑทางสังคม เพราะเปนรากฐานของสันติภาพไดทั้งเชิงลบและเชิงบวก เปนสันติภาพ
ภายในและภายนอก โดยเฉพาะสันติภาพเชิงบวกและสันติภาพภายนอก ซึ่งศีล ๕ จะเขาไปเปนปฏิบัติการทาง
สังคมยกระดับจากศีลแบบบุคคลไปสูปฏิบัติการที่สรางสรรคระดับสังคม สามารถปดชองทางในการใชความ
รุนแรงและละเมิดสิทธิมนุษยชนได และเปนรากฐานของสันติภาพทั้งในระดับจุลภาคและมหัพภาค โดยระดับ
จุลภาคจะเปนฐานของการอยูรวมกันอยางมีความสงบสุข ในรูปแบบตางๆดังตอไปน้ี 
         ศีลขอ ๑ ครอบคลุมถึงการไมใชความรุนแรงทางการเมือง การทหาร สังคมและวัฒนธรรม การไมกดขี่ 
และบีบคั้นทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง สังคม การชวยเหลือเกื้อกูล การปองกันภัยคุกคาม การให
อภัย และการเคารพในสิทธิมนุษยชน การตระหนักถึงคุณคาของชีวิตและการอยูรวมกันในฐานะพลเมืองโลก 
        ศีลขอ ๒ ครอบคลุมถึงการไมแทรกแซงกิจการภายในประเทศ ยกเวนการไดรับการเห็นชอบจากชาติ
นั้นๆ ไมฉกฉวยหรือขมขูบังคับเอาทรัพยากร เศรษฐกิจหรือผลประโยชนอื่นๆ ดวยอํานาจการไมทําลายสมบัติ
และคุณคาทางอัตลักษณของชาติอื่น เชน ทําลายเอกลักษณ ทําลายวัฒนธรรม ทําลายวิถีชีวิต เปนตน ศีลขอนี้
ในระดับมหัพภาคจึงปองกันการเกิดความรุนแรงและความเสียหายทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันแตละชาติก็ไม
ใชงบประมาณในการบริการประเทศไปสงเสริมหรือสรางเครื่องมือกอความรุนแรง 
       ศีลขอ ๓ ครอบคลุมถึงการปองกันการใชความรุนแรงตอเด็กและสตรีทุกเชื้อชาติ สงเสริมใหมีความเทา
เทียมทางเพศสภาพ โดยยึดคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย การยอมรับและใหเกียรติกัน การไมทําให
สูญเสียเกียรติยศ ปองกันการนํามนุษยไปเปนสินคาธุรกิจทางเพศ ป องกันการใชความรุนแรงทางเพศ                  
การเคารพในอัตลักษณและความแตกตางทางเชื้อชาติ โดยความโดดเดนของศีลขอนี้ในระดับมหัพภาคจะมี
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ลักษณะสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศในฐานะที่ครอบครัวโลก มีลักษณะความสัมพันธทางเครือญาติ               
(ภราดรภาพ)และการเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
          ศีลขอ ๔ ครอบคลุมถึงการไมกาวกายแทรกแซงทางขอมูลระหวางชาติ การไมกระตุนความรุนแรงหรือ
กระตุนความเปนชาตินิยม การไมปลอยขาวลวงเพื่อใหชาติสับสนแลวตนไดผลประโยชน การกระทําและรักษา
สัญญารวมกันระหวางชาติ การปองกันสงครามขาวสาร การไมละเมิดสิทธิในการรับรูขาวสารที่เปนภัยคุกคาม
ตอชีวิต การไมสรรเสริญหรือใหความชอบธรรมกับการใชความรุนแรง รวมทั้งการปฏิเสธแนวทางการใชความ
รุนรง และไมสื่อสารในลักษณะที่เปนภัยคุกคามทุกรูปแบบ นอกจากนี้ยังเปนการสื่อสารเอกระตุนใหตระหนัก
ถึงคุณคาชีวิต การประโคมขาวความทุกขยากของเพื่อนมนุษยเพื่อใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรม และการ
มุงสื่อสารเพ่ือความสันติของพลเมืองโลก 
         ศีลขอ ๕ ครอบคลุมชีวิต ๓ ลักษณะ คือ (๑) ดานการปองกันกันอบายมุข ปองกันความเสื่อมทราม
ทางสังคม ปองกันสิ่งที่จะมาบั่นทอนศักยภาพทางกุศลธรรมของมนุษย และปองกันการประพฤติชั่วรายตาม
อํานาจและขุมกําลังของอบายมุข (๒)ปองกันอาชญากรรมและปองกันการตกเปนเหยื่อของอาชญากรรมทุก
รูปแบบ(๓) การสงเสริมอุดมการณแบบสันติวิธีสามารถอยูรวมกันไดทามกลางความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสันติและมองผานชีวะทัศนอยางสรางสรรคในฐานะที่เปนเผาพงศของมนุษยชาติ ดังนั้น ศีลขอนี้จึงมีขุม
ขายพลังในการปองกันภัยคุกคามดานอบายมุขและอาชญากรรมรวมทั้งสงเสริมสันติวิธีและความปลอดภัย
ใหแกพลเมืองโลกดวย ขณะเดียวกันก็ไกสําคัญในการสกัดกั้นพฤติกรรมรุนแรง (สติ - สัมปชัญญะ)  
 

๕. นิยามและความหมายของคําวา "สันติภาพ" 
     คําวา “สันติ” หมายถึง “สงบ” กลาวคือ สงบจากสิ่งที่ไมพึงประสงคที่ตรงขามกับสันติภาพ เชน เมื่อ
พูดวาทะเลสงบ หมายถึง สงบจากคลื่น เมื่อกลาวถึงวา “สันติภาพ” คือ ความสงบ หมายถึง สงบจากสิ่งที่ไมใช
สันติภาพ2 ดังนั้นคําวา “สันติภาพ" ยังหมายถึง “ความสงบ หรือสภาพที่มีระเบียบขอบังคับที่เปนระบบหนึ่ง
ของการแกปญหาโดยไมใชกําลัง”3 ซึ่งเปนความสงบที่เกิดจากปฏิบัติตามหนาที่อยางเครงครัด เมื่อเกิดปญหา
แลวก็ไมใชความรุนแรงในการแกปญหา สันติภาพลักษณะนี้เปนการใหความหมายเชิงวิธีการและเปาหมาย 
“สันติภาพ” หมายถึง สภาวะที่ปราศจากความรุนแรง ไมวาจะเปนความรุนแรง เชิงโครงสราง หรือความรุนแรง
ในมิติตางๆที่เกิดขึ้นแลวทําใหสังคมปราศจากสันติสุข4 ภาวะที่ปราศจากความรุนแรงในความหมายของกลุมนี้
คือการปราศจากความรุนแรงเชิงพฤติกรรม การไมมีพฤติกรรมใชความรุนแรงเปนการผลจากการไมใชความ
รุนแรงเปนเปาหมายหรือผลลัพธ ซึ้งสภาวะสงบ เนื่องจากไมนําความรุนแรงมาเปนเครื่องมือในการตัดสิน
ปญหาหรือแสดงออกตามความตองการ รวมไปถึงการดําเนินชีวิดที่ไมมีความรุนแรง เพราะโดยธรรมชาติแลว   
ยังคมยอมมีความรุนแรงแฝงอยู ซึ่งมักเรียกวาความรุนแรงเชิงโครงสรางที่ไมเปนธรรม หรือเอาเปรียบ แตเมื่อ
ความรุนแรงแฝงไมแสดงไมแสดงตัวออกมาเปนความขัดแยงในระดับที่ใชความรุนแรงทางกายภาพตอกัน ก็มี 

                                                            

๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นามมีบุคสพับลิเคชั่นส
, ๒๕๔๖), หนา ๑๑๖๖ 

๓ประชุมสุข อาชวอํารุง, ประมวลความรูเรื่องสันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานพิมพจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๒๕๓๐), หนา ๑๓๓ 

๔พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี กรณีลุมแมน้ําแม
ตาชาง จ.เชียงใหม”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๗), หนา ๑๒. 



๑๑๕๖ 

 

อยูในความหมายของสันติภาพ ตัวชี้วัดระดับสันติภาพจึงอยูที่พฤติกรรมที่ปราศจากความรุนแรง และชวยกัน
สรางโลกที่มีสันติสุขหรือสันติภาพ”5

 

 

๖. ประเภทของสันติภาพ 
        คุณลักษณะที่บงบอกสภาวะของสันติภาพ คือ สันติภาพเชิงทวิภาวะ ซึ่งเปนสันติภาพประเภทที่ไดมา
จากการตีคาของสันติภาพภาวะหรือสิ่งที่ปรากฏ โดยใหน้ําหนักไปในทางคุณคาของสันติภาพตอมนุษยและโลก
ตามสภาวะ ๒ ประเภท คือ 
     ๖.๑ สันติภาพภายใน กลาวคือ สันติภาพในจะเปนพื้นฐานที่จะทําใหเกิดสันติภาพภายนอกหรือ
สันติภาพในลักษณะในลักษณะหรือประเภทอ่ืนๆสันติภาพภายในแบงออกเปน ๒ ระดับคือ 
            ๑.)สันติภาพทางจิต กลาวคือ สันติภาพระดับจิต ซึ่งเปนสันติภาพที่เกิดขึ้นจากจิตแลวขยาย
ออกไปสูสันติภาพระดับอื่น เปนพื้นฐานของฐานของสันติภาพเชิงปจเจก "สันติภาพภายนอกเกิดจากสันติภาพ
ภายในจิตใจสันติภาพภายนอกไมวาระดับใด สามารถเกิดขึ้นอยางถาวรไดหากสมาชิกในสังคม ประเทศ หรือ
โลกมีจิตใจที่สงบ ใฝสันติ ภาวะจิตใจเชิงบวกที่เปนปจจัยเกื้อกูลตอการสรางสันติภาพภายนอก ความขัดแยง
สงคราม การเบียดเบียน เขนฆา ทารุณ การกดขี่บังคับ เริ่มจากจิตใจ การปองกันไมใหเกิดภาวะเหลานั้นจะตอง
เริ่มจากการสรางสันติภาพใหเกิดขึ้นในจิตใจของทุกคน"6 และเมื่อสงบถือไดวาเปนสันติภาพในอีกแงมุมหนึ่ง 
ความขัดแยงในตัวบุคคลจะทําใหบุคคลขาดความสงบทางใจไดและในบางกรณีก็ทําใหขาดความสงบกับผูอื่น
ดวย เพราะวา สันติภาพที่แทจริงตองตั้งขึ้นจากจิตใจมนุษยกอน"7 สันติภาพภายในระดับที่จิตสงบจึงจะทําให
เปนผูใฝสันติ ซึ่งเปนสันติภาพในระดับที่ขมจิตใหสงบ โดยอาศัยกระบวนการฝกหัดทางจิต ทางพระพุทธศาสนา
เรยีกวากระบวนการทางสมถะกรรมฐาน ซึ่งจะทําใหเกิดความสงบทางจิต 
        ๒.)สันติภาพระดับครามรูแจง กลาวคือ สันติภาพระดับความรูแจง สันติภาพเปนภาวะหนึ่งที่
เกิดจากการสลัดออกจากสังสารวัฏ ซึ่งเกิดจากการที่มนุษยพัฒนาทางจิตจนถึงขั้นที่สามารถหลุดจากกิเลส
ตัณหาได "ทําใหเปนผูงดเวน เวนขาด ออก สลัดออก หลุดพน ไมเกี่ยวของกับการทะเลาะ การบาดหมาง การ
แกงแยง การวิวาท  การมุงราย มีใจเปนอิสระ (จากกิเลส) อยู ”8 ความสงบระงับจากอุปธิ คือ กิเลส ความ
พัวพัน เหตุแหงการเวียนเกิด ขันธ ๕ หรือสภาวะอันเปนที่ตั้งที่ทรงไวแหงทุกข ไดแก กาม กิเลส เบญจขันธ 
เปนตน สันติภาพประเภทนี้จะลึกกวาสันติภาพที่เกิดจากความสงบทางจิต เนื่องจากเปนสันติภาพที่เกิดจากการ
รูแจงสัจธรรม ซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกวาการบรรลุอาสวักขยญาณ คือ ปญญาที่สามารถทําลายกิเลส      
อาสวะใหหมดไปโดยสิ้นเชิง หรือเรียกวาการบรรลุนิพพาน ซึ่งถือเปนปญญาขั้นสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา 
"ตราบใดที่จิตบุคคลยังมีความโลภ โกรธ หลง เปนเชื้อแหงความขัดแยงและสงคราม สันติภาพจะเกิดไมได"9 
สันติภาพในระดับความรูแจงนี้ จะทําใหจิตมีเสรีภาพหรืออิสรภาพ (Freedom) หลุดพนจากรากเหงาของกิเลส 
ภาวะน้ีในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง "วิมุติ คือ ความหลุดพน ความดับกิเลส ภาวะไร กิเลส ไมมีทุกขเกิดขึ้น 

                                                            

๕
 ไพโรจน อยูมณเฑียร, วาทะธรรมวาดวยสันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร : บานลานธรรม, ๒๕๔๙), หนา ๓๙. 

๖พระมหานรงค กนฺตสีโล (อุนคํา), จุดเดนของพระพุทธศาสนา, (เชียงใหม : ทรีโอแอดเวอรไทซิ่ง แอนด มีเดีย 
จํากัด, ๒๕๔๘), หนา ๗๒. 

๗
 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), การศึกษาเพื่อสันติภาพ, พิมพครั้งที่ ๖.กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙. 

หนา ๖. 
๘ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๒๗๕-๒๗๖/๓๘๔. 
๙ ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล, มนุษยกับสันติภาพ, พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. หนา ๒๔. 



๑๑๕๗ 

 

มนุษยสามรถพัฒนาตนเองจนบรรลุธรรมขั้นสูงได เรียกวา นิพพาน”10  ซึ่งจะเปนภาวะที่จิตสงบและมีปญญารู
แจงดวย ในทางพระพุทธศาสนาถือวาเปนสันติภาพระดับถาวร หรือเปนสันติภาพที่ไมมีความขัดแยงทางจิตและ
ปราศจากความรุนแรง และจะทําใหเกิดสันติภาพทั้งทางปจเจกชนไปถึงระดับสังคมดวย “ทําใหเกิดความสงบ
สุขทางจิต ทางวิญญาณ ทางสติปญญา ที่เกิดจากการพัฒนาเพื่อยกระดับใหสูงขึ้นตามลําดับของมนุษยแตละ
คน ตั้งแตการไมตกเปนทาสของวัตถุ ไมมีความเห็นแกตัว จนในที่สุดถึงขั้นไมมีกิเลสอาสวะใดๆเหลืออยูในจิต 
คือ นิพพาน จัดเปนสันติภาพทางธรรมมะ”11  และธรรมะก็นําไปสูปฏิบัติการทางสังคมอันเปนกระบวนการ
สันติภาพจากภายในสูภายนอก โดยปกติแลวมักเขาใจวาสันติภาพภายในเปนสันติภาพที่มี ขอบเขตแคบกวา
สันติภาพภายนอก เพราะมองเห็นเพียงแคสภาวะเทานั้น ไมไดมองลึกลงไปถึงพลังสรางสรรคที่ทําใหเกิด
ปฏิบัติการทางสังคม คือ การกระทําที่มีเจตจํานงมาจากความรัก ความเมตตา ความกรุณา ความมีสติรูเทาทัน
ปจจุบันขณะ ทานติช นัท ฮันห กลาววา "ถาเราอยูในปจจุบันขณะอยางมีสติ เราจะรูวาตองทําอะไร และเรา
พยายามทําสิ่งที่เปนหนทางสูสันติภาพ"12 

 

๖.๒ สันติภาพภายนอก กลาวคือ สันติภาพภายนอก หมายถึง “ความอยูดีมีสุขประชาชนหรือของ
สังคมหรือของโลกทั้งหมด ซึ่งเปนภาวะที่ทุกคนมองเห็นรับรูได และเปนภาวะที่เกิดขึ้นจากการที่สังคมมีความ
สงบเรียนรอย ไมมีการรบราฆาฟน ไมมีสงคราม อยูกันโดยไมเบียดเบียน”13  ซึ่งเปนสันติภาพภายนอกในภาวะ
ที่ยังไมมีความรุนแรง สวนสันติภาพภายนอกอีกรูปแบบหนึ่งคือการสรางสันติภาพในระหวางที่มีความขัดแยง
รุนแรง "เปนกระบวนการที่แสดงออกดวยความพยายามที่จะชวยกันหาทางออกเพื่อยุติปญหาสงครามที่เกิดขึ้น
แลว และหาทางปองกันสงความไมใหเกิดขึ้นอีก โดยหาทางออกที่ทําใหเกิดความพอใจดวยกันทุกฝายทั้งฝาย          
ผูชนะและผูแพ  เรียกวาเปนสภาพแหงความสมานฉันท"14 ในเรื่องของสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาคและ            
ภราดรภาพ เพราะเชื่อวาสิ่งดังกลาวสามารถทําใหเกิดขึ้นภายในกลุม สังคม ประเทศ ระหวางประเทศ และโลก 
จะสงผลทําใหเกิดสันติภาพไดในระดับหนึ่ง ซึ่งจะตองอาศัยความรวมมือจากประเทศสมาชิกทั้งหลายอยาง
จริงจังและจริงใจ สวนหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวก็มีอยูอยางสมบูรณ มีความ
ลึกซึ้งกวางไกลและครอบคลุมยิ่งกวา เพราะสันติภาพในภาพทางพระพุทธศาสนาเปนสันติภาพที่ถาวร เมื่อ
เขาถึงแลวไดชื่อวาเปนผูปลดเปลื้องเครื่องพันธนาการทั้งหลายอยางสิ้นเชิง ซึ่งมนุษยทุกคนก็สามารถเขาถึงได
โดยเสมอภาคกัน ทาทีของพระพุทธศาสนาตอการเขาถึงสันติภาพปรากฏในชวงที่พระพุทธเจาตรัสกับสุภัททะ
วา "ถาภิกษุมีความเปนอยูชอบแลวโลกก็ไมวางจากพระอรหันต เมื่อถามวาจะดําเนินชีวิตอยางไร ก็ทรงตอบวา 
ดําเนินชีวิตในแบบที่โลกไมวางจากพระอรหันต"15   พระอรหันตเปนผูที่มีความสงบระงับ ทั้งสงบจิต การรูแจง 
และมีพฤติกรรมสงบ ไมกอใหเกิดความขัดแยงและความรุนแรงทั้งกับตนเองและผูอื่น การดําเนินชีวิตแบบโลก
                                                            

10 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
สหธรรมิก, ๒๕๓๙), หนา ๓๒. 

11คัทลียา รัตนวงศ , “แนวคิดเรื่องสันติภาพของชัดยิด กุฏบ”, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิวิยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๐. หนา ๓๒.  

12ติช นัท ฮันห, สันติภาพทุกยางกาว, แปลโดย ประชา หุตานุวัตรและสุภาพร พงศพฤกษ, พิมพครั้งที่  ๕, 
(กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๕๓),หนา ๑๔๐. 

13พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), การศึกษาเพ่ือสันติภาพ, หนา ๖.  
14ชัชวาลย ชิงชัย, “สงครามกับการสรางสันติภาพตามแนวพุทธ : ศึกษากรณีพระเจาพรหมทัตและราชกุมารทีฆาวุ”, 

สารนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฒาลงกรณราชวิทยาลัย),๒๕๔๙.  
15พุทธทาสภิกขุ, การดํารงชีวิตที่ถูกตอง, พิมพครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), หนา ๒๑. 

โลกสงบดวย อันเปนสันติภาพภายนอก ทําใหบุคคล สังคมโลกและโลกไมมีการเบียดเบียนกัน ไมใชความรุนแรงตอกัน มีความ
รัก ความผูกพัน ความยุติธรรม เสรีภาพและเคารพในสิทธิมนุษยชน รวมทั้งมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน 

 



๑๑๕๘ 

 

ไมวางจากพระอรหันตจึงเปนการดําเนินชีวิตดวยความสงบ โลกไมวางจากพระอรหันตจึงมีความหมายวาโลกไม
วางจากผูสงบ การดําเนินชีวิตอยางผูสงบก็คือ การดําเนินชีวิตอยางสงบก็คือการไมใชความรุนแรงตอกัน ซึ่งจะ
มีผลทําให 

 
 

๗. แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพตามแนวทางของศีล ๕ 
       ศีล หมายถึง "ความประพฤติดีทางกายและวาจา ,  การรักษากายและวาจาใหเรียบรอย ,ขอปฏิบัติ
สําหรับควบคุมกายและวาจาใหตั้งอยูในความดีงาม, การรักษาปกติตามระเบียบวินัย, ปกติมารยาทที่ปราศจาก
โทษ, ขอปฏิบัติในการฝกกายและวาจาใหดียิ่งขึ้น, ความสุจริตทางกาย วาจาและอาชีพ"16 นอกจากนี้ "ศีล"
หมายถึง "ความปกติหรือภาวะความปกติ"17  กลาวคือ ความมีปกติไมเบียดเบียนทางกาย วาจา และใจ มี
ความหมายคลายกับศีลธรรม ซึ่งจัดเปนธรรมในระดับศีล เพราะศีลจัดเปนธรรมอยางหนึ่ง โดยที่ศีลเปน
สวนประกอบของหัวขอธรรมที่สําคัญ เชน ไตรสิกขา บารมี อริยทรัพย อริยวัฒน เปนตน พุทธศาสนาแบงศีล
ออกเปน ๒ ลักษณะ คือ ศีลทีมีลักษณะเปนขอแนะนําที่เรียกวา "จาริตศีล" และศีลที่เปนขอหามที่เรียกวา 
"วาริตศีล" นอกจากนี้ ศีล ยังแบงเพศของผูปฏิบัติออกเปน ๒ ประเภท คือ ศีลสําหรับเพศนักบวช ไดแก             
สารเณรปฏิบัติตามศีล ๑o, ภิกษุปฏิบัติตามศีล ๒๒๗, ภิกษุณีปฏิบัติตามศีล ๓๑๑ และศีลสําหรับคฤหัสถ         
ไดแก ศีล ๘ ศีล ๕ ซึ่งศีลเปนขั้นพื้นฐานสําหรับชุมชนชาวพุทธยอมเปนบุญทางกาย วาจา ใจ ตอผูอื่น18  เพราะ            
ศีลจัดอยูจัดอยูในขั้นตอนการพัฒนาชีวิตตามหลักไตรสิกขา เรียกวา  “ศีลสิกขา”  เพื่อฝกอบรมความประพฤติ
ทางกาย ทางวาจาใหมีวินัย มีความเรียบรอยปกติ สามารถอยูรวมกับหมูคณะไดอยางสันติสุข ดังที่พระพุทธเจา
จึงทรงกําหนดคุณลักษณะของชาวพุทธใหรับเอาธรรม ๕ ขอไปปฏิบัติ เปนธรรมขั้น ศีล ชื่อวา สิกขาบท ๕ 
แปลวา สําเหนียกหรือขอฝกหัดความประพฤติที่บงบอกความเปนอุบาสกและอุบาสิกาเบื้องตน”19 บางครั้ง
เรียกวาธรรม ๕ หรือสิกขาบท ๕20 

     ซึ่งพระพุทธศาสนาสอนวา มนุษยทุกคนควรจะปฏิบัติตามเพื่อความสมบูรณในตัวเองพระพุทธศาสนา
ถือวาศีล ๕ เปนจริยธรรมที่มีเหตุผลสากล เมื่อมนุษยทุกคนถือปฏิบัติแลวจะนําไปสูความสงบสุขทั้งตนเองและ
สังคมโดยสวนรวมของศีล ๕ ดังนี้ ไดแก (๑) เวนจากปาณาติบาต คือ ไมทําลายชีวิต โดยประพฤติหรือดําเนิน
ชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผูอื่นทางดานชีวิตและรางกาย (๒) เวนจากอทินนาทาน คือ ไมเอาที่เขามิไดให 
หรือไมลักขโมยโดยประพฤติหรือดําเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนทางทรัพยสินและกรรมสิทธิ์ (๓) เวน
จากกาเมสุมิจฉาจาร คือ ไมประพฤติผิดในกามทั้งหลายโดยประพฤติหรือดําเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียน
ผูอื่นทางดานคูครอง บุคคลที่รักหวงแหนไมผิดประเพณีทางเพศ ไมนอกใจคูครองของตน (๔) เวนจากมุสาวาท 
คือ ไมพูดเท็จ โดยประพฤติหรือดําเนินชีวิตที่ปราศจากเบียดเบียนผูอื่นดวยวาจาเท็จ โกหกหลอกลวง ตัดรอน
ผลประโยชน หรือแกลงทําลายผูอื่นดวยถอยคําไมจริง (๕) เวนจากของเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหง
ความประมาท คือ ไมเสพของมึนเมา โดยประพฤติหรือดําเนินชีวิตที่ปราศจากความประมาทพลั้ งพลาดมัวเมา
เนื่องจากการใชสิ่งเสพติดที่ทําใหเสียสตสัมปชัญญะ21 

                                                            

16พระพรหมคุณาภรณ  (ป .อ.ปยุตฺ โต), พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพท , พิมพครั้งที่  ๑๑ ,
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๓๙๑. 

17พุทธทาสภิกขุ, ศีลธรรมกับมนุษยโลก, พิมพครั้งที่ ๒, (สุราษฎรธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๓๘), หนา ๑๐๑. 
18องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๖/๒๐๘. 
19พระเทพเทวี (ประยุทธ ปยุตฺโต),พุทธธรรม, พิมพครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๓๒), หนา ๔๓๒. 
20ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๒-๓๐๓. 
21ที,.๒๔๗/๒๘๖/๑๑(ไทย).ปา .องฺ,.๒๒๗/๑๗๒/๒๒ (ไทย).ปฺจก . ๒๖๔,.๓๐๗/ อภิ(ไทย).วิ.๓๕.๓๘๘/๗๖๖/  



๑๑๕๙ 

 

        ศีล ๕ ทั้งนี้ เปนขอกําหนดเกี่ยวกับความประพฤติของตน เพื่อที่จําไดอยูดวยกันเปนปกติสุขและเปน
ระเบียบเรียบรอย เพราะมนุษยเปนสัตวสังคม คือ ตองอยูรวมกันเปนหมูจะอยูตามกําลังไมได โดยเหตุที่แตละ
คนมีอัธยาศัยตางกันมีกําลังไมเทากัน ผูที่มีอัธยาศัยหยาบและมีกําลังมากขมเหงผูอื่น คนสุภาพและมีกําลังนอย
ก็อยูไมเปนสุข แมทางบานเมืองจะมีกฎหมายบังคับใชหามปรามไมใหคนประพฤติในทางที่ผิดและวางโทษแกผู
ที่ลวงละเมิดไวดวย ตรงขามกับกฎหมาย ผูใดฝาฝนกฎหมายอยูเสมอคิดวากฎหมายทําอะไรเขาไมได เพราะเขา
มีปญญาพอที่จะหาทางเลี่ยงกฎหมายได เมื่อเชนนี้ กฎหมายก็ไรความหมายศาสนาทั้งหลายมักจะบัญญัติศีลไว
ของตนขึ้นมา เพื่อทําใหคนมีความประพฤติดีประพฤติชอบทางดานกาย วาจา และใจ อยางที่พระพุทธศาสนา
บัญญัติศีล ๕ ไว เพื่อสําหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป ศีลเปนขอบัญญัติที่จําเปนทางดานมนุษยธรรมโดยแท ชื่อวา 
ที่เปนมนุษยที่แท ที่ผิดไปจากสัตวเดรัจฉานก็ตามที่ตองมีศีล จึงเชื่อวาเปนมนุษยธรรม คือ ธรรมที่จําเปน
สําหรับมนุษย ซึ่งเปนขอหามไมใหลวงละเมิดตอตนเองและลวงละเมิดตอผูอื่น การลวงละเมิดแสดงออก ๒ 
ลักษณะ คือ ละเมิดตอรางกายและชีวิตคนอื่นกับการละเมิดทรัพยสินหรือสิ่งของที่ผูอื่นครอบครองอยู22 

       ดังนั้น "ศีลไมใชขอหามเพียงเดียว แตคือขอฝกฝนดวย (สิกขาบท) ฝกฝนตนใหปลอยวางจากความชั่ว 
ประพฤติตนใหอยูในความเรียบรอย"23 ทางกาย วาจา ใจ ไมใหลวงละเมิดความดีงาม แตการลวงละเมิดศีลทุก
ขอมีจิตเปนตัวสั่งการ (เจตนา) กายกับวาจาเปนตัวกระทํา การลวงละเมิดจึงประกอบดวยกาย วาจา และใจ ศีล
ทุกขอยังมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกัน การละเมิดศีลแตละขอนําไปสูการละเมิดศีลขออื่นตามมา เชน การ
ขโมยเงินไปซื้อสุรามาดื่ม เมื่อดื่มสุราทําใหขาดสติยับยั้งชั่งใจ เกิดการประพฤติผิดในกาม เมื่อถูกจับไดก็มีการ
โกหกวาไมไดกระทําเพื่อเอาตัวรอด เมื่อถูกชักถามมากเขาก็เกิดการทะเลาะทางวาจา ยกระดับไปสูความ
ขัดแยงชกตอยและใชความรุนแรงตอกัน เมื่อสูไมไดก็นําไปสูการใชอาวุธและทําลายชีวิต เปนตน  
         โดยหลักธรรมที่สงเสริมใหศีล24  ไดแก (๑) มีเมตตากรุณา (๒) สัมมาอาชีวะ คือ การประกอบอาชีพที่
สุจริต (๓) กามสังวร คือ รูจักควบคุมตนในทางกามารมณ (สทารสันโดษ ยินดีดวยคูครองของตนเอง) ไมละเมิด
ในคูครองหรือของหวงหามที่เปนสิทธิของผูอื่น (๔) สัจจะ คือ สื่อสารดวยความจริง ๕.สติสัมปชัญญะ (อัปป
มาท คือ ความไมประมาท ) เบญจธรรมเปนหลักธรรมที่ควบคูไปกับศีล ๕ เพราะศีล ๕ เปนขอปฏิบัติเพื่องด
เวนจากการทําความชั่ว แตเบญจธรรมเปนหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงแนะนําใหปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนความดี     
ศีล ๕ จึงเปนหลักการปฏิบัติเบื้องตนสําหรับคฤหัสถ เพื่องดเวนจากการเบียดเบียนตนเองและผูอื่นใหไดรับ
ความเดือดรอน เปนหลักการสากลที่สามารถนําไปปฏิบัติไดทุกเชื้อชาติและทุกศาสนา เพราะเปนหลัก
มนุษยธรรมสากล โดยการงดเวนจากการทําความชั่วทางกายและวาจาเปนการงดเวนทางกายภาพ ซึ่งจะตองมี
คุณธรรมภายในใจที่เปนเจตนารมณสงเสริมใหปฏิบัติงดเวนพฤติกรรมชั่วทางกายและวาจา ลักษณะของศีล ๕ 
นอกจากจะเปนศีลสําหรับผูปฏิบัติแลวยังเปนศีลสังคมดวย  เพราะพฤติกรรมของสมาชิกจะมีผลตอสังคมที่เขา
อาศัยอยู การงดเวนจากการเบียดเบียนผูอื่นสงผลใหสังคมไมเดือดรอน ซึ่งถือเปนการเคารพสิทธิในชีวิตของ
ผูอื่นดวย ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหคนอยูรวมกันไดอยางมีความสุข และมีความสอดคลองกับแนวทาง
สันติภาพทั้งจุลภาคและมหัพภาค 
     เพราะเหตุนี้ ศีล ๕ มีสภาพความเปนสันติภาพอยูในตัวของมันเอง แตเมื่อมองตามวิธีการปฏิบัติแลวจะ
เห็นวาศีล ๕ เปนแนวทางสันติวิธี เพราะเปนการปฏิบัติการไรความรุนแรง ผูปฏิบัติศีลจึงเทากับเปนผูปฏิบัติ
สันติภาพ และจะเปนสันติภาพสําหรับผูอื่นดวย ซึ่งสงเสริมการปฏิสัมพันธกันอยางสันติ การละเมิดศีลแตละขอ
เปนชนวนกอใหเกิดความขัดแยงและความรุนแรง ซึ่งเปนชองทางทําใหเกิดอกุศลกรรม ศีล ๕ ไมไดทําใหคน

                                                            

22สมภาร พรมทา, พุทธศาสนากับปญหาจริยศาสตร โสเภณี  ทําแทง และการุณยฆาต,  พิมพครั้งที่  ๒,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๕๗.  

23ศีลปาโล, ศีลหา ฉบับคูมือรักษาใจ, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร, ๒๕๔๘), หนา ๕-๖. 
24พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หนา ๗๗๓. 



๑๑๖๐ 

 

เห็นพองตองกันทั้งหมด แตจะเปนแนวทางที่ทําใหคนปฏิบัติตอกันเยี่ยงมิตร ศีล ๕ จึงเปนสันติภาพเชิงพลวัต 
ไมใชการหยุดนิ่งสงบเงียบ แตสงเสริมใหมีการเคลื่อนไหวทางสังคมภายใตแนวทางที่ไมเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตและ
ธรรมชาติ ไมกอความรุนแรงทั้ งทางตรงและทางออม ศีลแตละขอจึงมีความสัมพันธกับสันติภาพ มี
ความสัมพันธกับการเพิ่มหรือลดระดับของสันติภาพ ชวงเวลาที่คนปฏิบัติตามแนวทางของศีล ๕ จะเปน
ชวงเวลาที่คนไมมุงประทุษรายกัน ทําใหเกิดสวัสดิภาพทางสังคม ปราศจากภาวะที่เปนอันตรายตอกัน การ
ปฏิบัติตามศีล ๕ ครอบคลุมแนวทางสันติภาพดวย สันติภาพในแงของการปองกันการใชความรุนแรงและการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเปนเครื่องมือทางสังคม โดยศีลประกอบไปดวยสวนที่สําคัญ ๕ 
ประการ คือ (๑) สวนที่เปนแมบท คือ ตัวแบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปนแนวทางสากล ไมวาจะปฏิบัติอยูที่ใดก็
จะเปนแบบเดียวกัน และไดรับผลเชนเดียวกัน (๒) สวนที่เปนเจตนารมณ คือ ความมุงหมายที่เล็งเห็นผล ไดแก 
เพื่อใหมีความเมตตาและกรุณาตอกัน เพื่อใหหาเลี้ยงชีพดวยความสุจริต เพื่อใหสามารถควบกามารมณหรือ
กามคุมได เพื่อใหผูมีสัจจะ และเพื่อใหมีสติสัมปชัญญะควบคุมตนเองได (๓) สวนที่เปนขอปฏิบัติ คือ การงด
เวนจากการทําชั่วตอชีวิต งดเวนจากการทําความชั่วตอชีวิต งดเวนจากการเขาไปแทรกแซงหรือกอความ
เสียหายแกทรัพยสินของผูอื่น งดจากการลวงละเมิดบุคคลอันเปนที่รักของผูอื่น และการทําลายสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล งดเวนจากการบิดเบือนขอเท็จจริง งดเวนจากการเสพสิ่งมึนเมาและยาเสพติดทุกชนิด โดยสวน
ที่เปนขอปฏิบัตินี้เองจะทําใหเกิดการงดเวนจากการประพฤติอกุศลกรรมดวย (๔) สวนที่ชวยสงเสริม คือ การ
กระทําที่กอใหเกิดประโยชนเกื้อกูล ไดแก การชวยเหลือเกื้อกูลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี การเอื้อเฟอเผื่อแผ/การ
แบงปน สงเสริมสัมพันธภาพ สงเสริมกระบวนการสื่อสารดวยความสันติ/โปรงใส และสงเสริมสติปญญาแบบ
สัมมาทิฏฐิ (๕) สวนที่เปนตัวชี้วัด คือ เกณฑการตัดสินคุณคาของศีลแตละขอ ไดแก (๕.๑) กิเลสหรือเจตนาที่
จะลวงละเมิด (๕.๒) คุณความดีหรือคุณธรรมของผูถูกลวงละเมิด และผูถูกลวงละเมิดเปนผูที่มีคุณประโยชนตอ
สังคมมากนอยแคไหน (๕.๓) ขนาดหรือปริมาณที่ถูกลวงละเมิด (๕.๔) ความพยายามในการลวงละเมิด (๕.๕) 
ผลจากการลวงละเมิดมีผลกระทบที่มีขอบเขตแคบหรือกวางมากนอยแคไหน ระดับของตัวชี้วัดมากเทาใดก็จะ
ทําใหระดับของความผิดมากขึ้นเทานั้น 
 
 
 
 
๘. การประยุกตศีล ๕ เพื่อสันติภาพสูสังคมโลก 
        การประยุกตใชศีล ๕ เพื่อสันติภาพสูสังคมโลกอันเปนพื้นฐานรองรับสําหรับการพัฒนา25 ของศีล ๕ 
วาเปนสวนสําคัญของสันติภาพ โดยสภาพเปนพื้นฐานมาจากภายใน (จากจิต) ที่อยูในกรอบของการไมใชความ
รุนแรง ซึ่งเปนรากฐานของสันติภาพ ๒ ระดับ ดังนี้ ไดแก 

๑)สันติภาพของศีล ๕ ระดับจุลภาค กลาวคือ สันติภาพของศีล ๕ ระดับจุลภาคนี้ ยึดโยงอยูในระดับ
บุคคลและสังคม ซึ่งถือวาเปนสวนยอยระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมในวงแคบ เปนศีล ๕ ในระดับที่
เหมาะแกบุคคลและสังคมกลุมเล็กๆ โดยบุคคลจะเกี่ยวเนื่องกับการควบคุมพฤติกรรมสวนตัวไมใหกอความ
เดือดรอนกับตัวเองและผูอื่น การไมเบียดเบียนชีวิต ทรัพย ครอบครัว การไมสื่อสารดวยขอมูลที่เปนเท็จ และ
การไมดื่มเครื่องมึนเมา มีลักษณะยึดโยงอยูกับสันติภาพภายใน และสันติภาพเชิงลบที่มุงละเวนพฤติกรรม          
อันจะกระทบตนเองและผูอื่นในทางราย สงผลกระทบตอผูอื่นในวงแคบ และมีระดับความรุนแรงนอย กินเวลา
สั้น เปนขอปฏิบัติเพื่อใหเกิดสันติภาพในระดับปจเจกชนตามศีล ๕ มีองคประกอบทั้งภายในและภายนอก          
                                                            

25ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นามมีบุคส
พับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖),หนา ๙๔๗. 



๑๑๖๑ 

 

ศีลทุกขอมีความผูกพันอยูกับพฤติกรรมทางกาย วาจา และใจ รากฐานของสันติภาพระดับบุคคล จึงเปน
พฤติกรรมทางใจ ซึ่งเปนคุณธรรมผลักดันใหปฏิบัติตามศีล ๕ แมจะไมรูจักศีล ๕ ก็จะรูสึกวาการทํารายผูอื่น 
การคดโกง การละเมิดบุคคลในรูปของความใครหรือดูถูกเหยียดหยาม การบิดเบือนขอเท็จจริง และการเสพสิ่ง
เสพติดเปนสิ่งไมสมควร และมักจะทําใหเกิดความขัดแยงกันระหวางผูกระทําและผูถูกกระทํา ซึ่งอาจขยายผล
ไปเปนความขัดแยงกลุมได ถูกยกระดับไปสูการใชความรุนแรง มโนธรรมสํานึกดังกลาวเปนพื้นฐานของ
สันติภาพภายใน ผูปฏิบัติตามก็เปนผูมีสันติภาพ แตการปฏิบัติก็เปนวงจรที่เปนเหตุและผลที่บุคคลรอบขาง
สามารถสัมผัสได ศีลขอที่ ๑ ผูที่ไมฆาหรือเบียดเบียนสภาพชีวิตของผูอื่น จะมีลักษณะมีเมตตาจิต ไมมี
พฤติกรรมอาฆาตพยาบาทหรือกาวราวรุนแรง รูจักใหอภัย ชอบชวยเหลือชีวิตผูที่กําลังเผชิญอยูกับความทุกข
ยาก บุคคลที่อยูรอบขางจะรูสึกผอนคลายสบายใจ การแสดงออกของบุคคลรอบขางก็จะยอนกลับมาใหผลใน
ลักษณะเดียวกัน ในขณะที่ศีลขอที่ ๒ จะทําใหผูปฏิบัติมีความโปรงใสและเปนสุจริตชน ศีลขอที่ ๓ จะสงผลให
ผูปฎิบัติมีครอบครัวที่อบอุนละเขมแข็ง ศีลขอที่ ๔ จะสงเสริมใหผูปฏิบัติมีความนาเชื่อถือเพราะเปนคนมีสัจจะ 
และศีลขอสุดทายจะสงเสริมใหผูปฏิบัติมีสติปญญา ปองกันความประมาทในชีวิต หากมองในแงของปจเจกวิถีก็
จะเห็นวาศีลขอที่ ๑-๔ มีความเกี่ยวของกับผูปฏิบัติและบุคคลอื่น สวนศีลขอที่ ๕ เปนการปฏิเสธที่จะนําปจจัย
อันเปนพิษเขามาสูรางกายตนเอง ซึ่งจะมีผลกระทบตอตนเองโดยตรง สวนอาการและพฤติกรรมของผูเสพจึ ง
กระทบตอบุคคลอื่น 
         สวนสันติภาพในระดับสังคมจะมุงเนนพฤติกรรมที่ไมสงผลตอครอบครัวและสังคม มีความยึดโยงอยู
กับศีลระดับโครงสรางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต  
       ศีลขอที่ ๑ เปนสันติภาพในรูปของการไมใชความรุนแรงโดยตรงและโครงสรางที่ไมสงเสริมความ
รุนแรงหรือวัฒนธรรมที่ไมใหความชอบธรรมกับการใชความรุนแรงทุกรูปแบบ ควบคุมเครื่องมือหรืออุปกรณที่
ใชกอความรุนแรง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการใชอํานาจมาเปนวัฒนธรรมแหงเมตตา ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่เห็น
วาการใชความรุนแรงหรือเหยื่อของความรุนแรงเปนเรื่องของคนอื่น ไมมีผลกระทบกับตนเอง จึงไมควรเขาไป
ยุงเกี่ยว มาเปนสํานึกความรับผิดชอบตอชีวิตอื่นเหมือนกับชีวิตตนเอง  
      ศีลขอที่ ๒ เปนสันติภาพที่เกี่ยวกับทรัพย อาชีพและความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ นอกจากการไมมี
พฤติกรรมลักขโมยโดยตรง เชน "การถือเอา การตัดรอน การทําลายสิทธิในคุณคาของทรัพยสินที่มีเจาของสิทธิ
ครอบครองหวงแหน ดวยการปลน การขโมย การยักยอก การสับเปลี่ยน การซอนไว การเลี่ยงภาษี การปลอม
แปลงสินคา การโกงเครื่องตวงเครื่องวัด การละเมิดศีลขอนี้เกิดขึ้นโดยการกระทําของตนเอง ดวยการสั่งใหคน
อื่นทํา ดวยการยกยองพวกขโมย ดวยการพอใจยินดีในของที่ไดมาดวยการทุจริต26 
      ศีลขอที่ ๓ เปนสันติภาพที่เกี่ยวกับความรักใครหรือเกี่ยวกับกามระหวางบุคคล เมื่อแสดงความรักใคร
ตอบุคคลที่ตนเองเปนผูครอบครองไมถือวาผิดศีล ตราบใดที่ยังไมใชความรุนแรง หรือไมไดทําลายเกียรติยศ 

และพันธสัญญาตอกัน คนทั่วไปมักเขาใจวาการละเมิดศีลขอนี้คือการมีเพศสัมพันธกับบุคคลอื่นที่ตนเองไมได
ครอบครองเทานั้น คานท กลาววา "มีแตเซ็กสในสมรสเทานั้นที่จะหลีกเลี่ยงการทําความเปนมนุษยเสื่อมถอยได 
เพราะเปนเวลาที่คนสองคนมอบตัวตนใหแกกันและกัน ไมเฉพาะสมรรถภาพทางเพศเทานั้น เซ็กสจะเปนได
มากกวาการแปลงคนเปนสิ่งของ มีเพียงหวงเวลาที่คูนอนแบงปนตัวตน รางกาย และจิตวิญญาณ รวมทุกขรวม
สุขในทุกแงมุม กิจกรรมทางเพศของเขาจะนําไปสูการหลอมรวมของมนุษย"27 หากเปนการหลอมรวมกิจกรรม
ทางเพศกับคูสมรสของผูอื่นถือเปนการลักลอบ ซึ่งจะทําใหเกิดความสัมพันธแบบหวาดระแวงตอกัน ทําใหมี
พฤติกรรมหลบๆซอนๆ เพราะกลัววาคนอื่นจะรูแลวจะถูกประณามจากสังคม "เพราะการมีเซ็กสแบบกิ๊กนั้นผิด
                                                            

26พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), นิเทศธรรม, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ลิเบอรตี้เพรส, ๒๕๓๙), 
หนา ๑๘๖-๑๘๗. 

27Immanuel Kant, Lectures on Ethics, (Cambridge : Hackett Publishing, 1981), p. 167.  



๑๑๖๒ 

 

ศีลธรรม เนื่องจากมันเปนการสนองกามตัณหาอยางเดียว ไมเกี่ยวกับความเคารพในความเปนมนุษยของคู
นอน”28 

ศีลขอที่ ๔ มีโครงสรางเกี่ยวกับการสื่อสารอยางสันติ โดยยึดโยงอยูกับความจริงและการไมยั่วยุใหใช
ความรุนแรง ไมสื่อสารดวยขอมูลเท็จ ไมสื่อสารดวยขอมูลและอาการสอเสียด ไมสื่อสารดวยคําหยาบคายและ
ไมสื่อสารดวยขอมูลหรืออาการเพอเจอ ศีลขอนี้มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องมือที่ถูกนํามาใชในการ
อธิบายความ การทําความเขาใจ การเจรจา การไกลเกลี่ย การทําขอตกลงรวมกัน เพื่อสรางความสามัคคี 
ปรองดองในสังคมทุกระดับ ซึ่งถือเปนความโปรงใสทางดานขอมูล การใหขอมูลตามสภาพ (ตามความจริง)และ
รับขอมูลดวยอาการใครครวญ ไมวิพากษวิจารณในทางรางกาย ไมกาวกายหรือลวงขอมูลลับของผูอื่น ไมนํา
ความลับมาเปดเผย ไมปลอยขาวลวง การไมทําใหเกิดความเสียหายทางขอมูล ไมบีบบังคับทางขอมูลหรือบีบ
บังคับใหผูอื่นบิดเบือนขอมูล การไมละเมิดสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะ เชน ขาวเตือนภัยพิบัติ ขาว
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน ไมวาจะเปนขาวการรับสวัสดิการ การประกาศใหไปรับบริการตรวจสุขภาพฟรี ขาวการ
ขึ้นคาแรงงาน ขาวการปรับเปลี่ยนระเบียบขอบังคับตางๆ เปนตน 
      ศีลขอที่ ๕ มีความเกี่ยวของกับสติปญญาและการควบคุมตัวเองไมใชเกิดความประมาท การไมนําวัตถุ
มึนเมา สิ่งเสพติดและสารพิษทุกชนิดเขาสูรางกาย ไมเอาปจจัยการนําเขาที่มีผลกระทบตอสติปญญา การไม
บริโภคสิ่งเปนพิษตอรางกาย โดยศีลขอนี้นอกจากจะไมเสพเองแลว ยังส งเสริมการควบคุมธุรกิจที่กอใหเกิด
ความมึนเมาหรือมอมเมา ปองกันอุบัติเหตุอันเกิดจากความมึนเมาและความประมาท ทําใหรูจักยับยั้งชั่งใจ ไม
กออาชญากรรมตามอํานาจของกรรมกิเลส (ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม บิดเบือนขอมูล) โดยศีลขอนี้
มีความยึดโยงกับสังคมระดับจุลภาคอยู ๔ สภานะ คือ (๑) สถานะของการสงเสริมรางกายที่สมบูรณแข็งแรงไม
เปนโรคภัยอันมีสาเหตุมาจากสิ่งมึนเมา (๒) สถานะที่สงเสริมการมีบุคลิกภาพที่นาเชื่อถือ (๓) สถานะของการมี
สติซึ่งเปนการควบคุมกายและวาจาไมใหเกิดกิเลส (๔) สถานะของปญญาที่ไมถูกกดทับ สงเสริมสติปญญามีเหตุ
มีผล ไมถูกชักจูงหรือมอมเมาดวยความเชื่อ อุดมการณและคานิยมที่ผิดพลาด เชน อุดมการณอํานาจนิยม 
บริโภคนิยม และการนิยมความรุนแรง เปนตน  
        ๒)สันติภาพของศีล ๕ ระดับมหัพภาค กลาวคือ สันติภาพระดับมหัพภาคนี้ เปนภาพใหญของสังคมที่
มีความซับซอนและหลากหลายทางชาติพันธ ที่ยึดโยงอยูกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและสิ่งแวดลอม แตเมื่อมองในเชิง
ขอบเขตก็ถือเอาระดับระดับชาติและระดับโลก ซึ่งเปนสันติภาพที่ครอบคลุมทั่วโลก ในหัวขอนี้มุงชี้ใหเห็น
ประเด็นของสันติภาพที่มีรากฐานจากศีล ๕ ในระดับมหัพภาค ที่มีความยึดโยงกับสังคมระดับชาติ ระหวางชาติ
และระดับโลก มีความเกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิต ทรัพยากรทางธรรมชาติสิ่งแวดลอมดวย ดังตอไปนี้ ไดแก  

๒.๑) สันติภาพระดับมหัพภาคของศีลขอที่ ๑ ทําใหเกิดสันติภาพโดยตรง เพราะเปนการงดเวนจาก
การฆา ทํารายหรือเบียดเบียนกันทางกายภาพ แตศีลขอนี้มีเจตนารมณเชิงมหัพภาค มีความเปนสากลและ
ซับซอนมากกวาระดับจุลภาค เพราะนอกจากการไมฆาแลวยังรวมไปถึงการปฏิบัติที่ไมสงเสริมใหมีการ
เบียดเบียนชีวิตกันในทุกกรณี ดังนี้ ไดแก (๑) รากฐานของสันติภาพในรูปของการไมกอความรุนแรงทาง
กายภาพ (๒) รากฐานของสันติภาพในรูปของการไมกอความรุนแรงทางจิต (๓) รากฐานของสันติภาพในรูปของ
วัฒนธรรม (๔) รากฐานของสันติภาพในรูปของการควบคุมเครื่องมือ/อาวุธ (๕) รากฐานของสันติภาพในรูปของ
การไมกดขี่ (๖) รากฐานของสันติภาพในรูปของการบริโภค (๗) รากฐานของสันติภาพในรูปของสิ่งแวดลอม (๘) 
รากฐานของสันติภาพในรูปของการไมกดดันบีบคั้นทางการเมือง เพราะเหตุนี้ ศีลขอที่ ๑ นี้เปนการครอบคลุม
กระบวนการทางการเมือง การทหาร การไมใชความรุนแรงทั้งกายภาพและทางจิตควบคุมการผลิตเครื่องมือ 
                                                            

28ไมเคิล แซนเดล, ความยุติธรรม, สฤณี อาชวานันทกุล แปล, (กรุงเทพมหานคร : โอเพนเวิลดส, ๒๕๕๔),                 
หนา ๑๗๐. 

 



๑๑๖๓ 

 

อาวุธและอุปกรณเทียมอาวุธ การไมกดขี่และบีบคั้นทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง สังคมและ
แรงงาน การบริโภคที่ไมสงเสริมความรุนแรงทุกรูปแบบ การไมปลอยมลพิษ การไมทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม
จนสูญเสียดุลยภาพ สงเสริมวัฒนธรรมแหงเมตตา การตระหนักถึงคุณคาชีวิต "พุทธศาสนามีพื้นฐานทางจิตใจที่
มีความเมตตากรุณา รูจักอดกลั้นและปฏิเสธสงครามกับการใชความรุนแรง จึงมีคุณคาพิเศษในสถานการณโลก
ปจจุบัน"29  

๒.๒) สันติภาพระดับมหัพภาคของศีลขอที่ ๒ มีความเกี่ยวของกับสิทธิในการครอบครองทรัพย ซึ่งรวม
ไปถึงการแสวงหาทรัพย อาชีพและเศรษฐกิจที่ไมกอใหเกิดความรุนแรงดวย ในระดับมหัพภาคจะมีความ
เกี่ยวของกับสันติภาพ ดังตอไปนี้ คือ (๑) รากฐานของสันติภาพในรูปของการเคารพในสิทธิการครอบครอง           
(๒) รากฐานของสันติภาพในรูปของการประกอบอาชีพ (๓) รากฐานของสันติภาพในรูปของเศรษฐกิจ              
(๔) รากฐานของสันติภาพในรูปของงบประมาณ ศีลขอที่ ๒ นี้ ไมไดมีความหมายเฉพาะการแทรกแซงระหวาง
เจาของกับทรัพยเทานั้น ไมวาจะเปนการฉกฉวย การขมขูบังคับเอาดวยอํานาจ สงนักธุรกิจไปกวานซื้อที่ดินใน
ชาติอื่นในราคาถูก การโกงสัมปทาน เปนตน และยังรวมถึงสมบัติที่ไมใชวัตถุในรูปของทรัพยสินทางปญญา    
การทําลายสมบัติและคุณคาของชาติอื่น เชน ทําลายเอกลักษณ ทําลายวัฒนธรรม ในระดับมหัพภาคเชื่อมโยง
ถึงการพรากทรัพยจากการครอบครองของชาติอื่น จนทําใหไมสามารถใชทรัพยเหลานั้นไดเต็มศักยภาพ เชน 
ชาติมหาอํานาจสงกองกําลังไปตั้งฐานทัพอยูในประเทศตางๆทําใหประเทศเหลานั้นไมสามารถใชทรัพยากรใน
บริเวณดังกลาวได สงผลกระทบตอการเขาถึงทรัพยากรของพลเมืองภายในประเทศ อีกประการหนึ่งคือการ
พรากคนในชาติออกไปจากทรัพย เชน การทําใหเกิดภัยพิบัติ สารพิษรั่วไหล การทําใหเกิดโรคติดตอ ทําให
พลเมืองโยกยายออกนอกพื้นที่ การละเมิดศีลขอนี้ในระดับมหัพภาคจึงสงผลใหเกิดความรุนแรงในภาพกวาง   
ทั้งในลักษณะธุรกิจ เศรษฐกิจและการใชงบประมาณที่ไมมีการสงเสริมความรุนแรง  

๒.๓) สันติภาพระดับมหัพภาคของศีลขอที่ ๓ เกี่ยวกับการสํารวมในการคุณที่เจาะจงในเรื่องของ          
การลวงละเมิดทางงเพศ ทั้งในลักษณะการบังคับหรือสมยอม แตเจตนารมณของศีลขอนี้จะมีลักษณะเปนการ
สรางและสงเสริมสัมพันธภาพของมนุษยทุกระดับ การสรางสัมพันธภาพจึงอาศัยความไววางใจ การใหเกียรติ
การยกยอง การยอมรับในอัตลักษณของกันและกัน ไมดูถูกเหยียดหยามบุคคลหรือสิ่งที่ภาคภูมิใจ เชน เชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน แตในระดับมหัพภาคนอกจากจะมีหนวยสังคมที่เกี่ยวกับจุลภาคแลว ยังมีความ
ซับซอนเกี่ยวโยงไปจนถึงการเจริญสัมพันธไมตรี การไมกาวกายแทรกแซงภายในประเทศ การปรับโครงสราง
ไมใหเอื้อตอการใชความรุนแรงตอเด็กและสตรี การยกระดับความสําคัญทางเพศอย างเทาเทียมกัน เปนตน             
โดยสันติภาพจากศีลขอนี้ในระดับมหัพภาคแสดงออกในรูป ดังตอไปนี้ (๑) รากฐานสันติภาพในรูปของการ
ปองกันการใชความรุนแรงตอเด็กและสตรี (๒) รากฐานของสันติภาพในรูปของความเทาเทียมทางเพศสภาพ 
(๓) รากฐานของสันติภาพในรูปของการปองกันอาชญากรรมทางเพศที่ลิดรอนเสรีภาพทางกฎหมายและ
วัฒนธรรม (๔) รากฐานของสันติภาพในรูปของการปองกันการคามนุษย (๕) รากฐานของสันติภาพในรูปของ
ความสัมพันธระหวางประเทศ  (๖) รากฐานของสันติภาพในรูปของการยอมรับทางเชื้อชาติ (๗) รากฐานของ
สันติภาพรูปของการครอบครัวโลก ศีลขอที่ ๓ นี้ ในระดับมหัพภาคจะปองกันการใชความรุนแรงตอเด็กและ
สตรีทุกเชื้อชาติ สงเสริมความเทาเทียมทางเพศสภาพในฐานะที่เปนคุณคาของความเปนมนุษยเหมือนกัน  การ
ยอมรับและใหเกียรติกัน ปองกันพฤติกรรมที่ทําใหสูญเสียเกียรติยศ ตระหนักถึงคุณคาแทของความเปนมนุษย
ที่อยูเหนือจากภาวะทางกามารมณ การปองกันการนํามนุษยไปเปนสินคาทางเพศ ปองกันการใชความรุนแรง
ทางเพศ ปองกันการลิดรอนเสรีภาพในการคัดสรรคูชีวิต การยอมรับความแตกตางทางเชื้อชาติ ไมบอนทําลาย
เกียรติยศและสงเสริมอัตลักษณทางเชื้อชาติ นอกจากนี้ยังมีลักษณะเดนในการสงเสริมความสัมพันธระหวาง
ประเทศในฐานะที่เปนครอบครัวโลกที่มีลักษณะความสัมพันธทางเครือญาติและสายโลหิต  
                                                            

29ไดซากุ อิเคดะ, สันติภาพนิรันดร, แปลโดย สันติ อิศโรวุธกุล, (กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, ๒๕๓๗), หนา ๓๘๘. 



๑๑๖๔ 

 

๒.๔) สันติภาพระดับมหัพภาคของศีลขอที่ ๔ มีความโดดเดนทางดานการสื่อสารเพื่อสันติ เปน
เครื่องมือสําคัญในการทําความเขาใจ แกปญหาความขัดแยง ทั้งในรูปของการเจรจา การไกลเกลี่ย การทํา
ขอตกลง เปนตน ซึ่งถือวาเปนรากฐานที่สําคัญของสันติภาพ ดังนี้ ไดแก (๑) รากฐานของสันติภาพในรูปของ
การไมกาวกายแทรกแซงทางขอมูล (๒) รากฐานของสันติภาพในรูปของการไมกระตุนความรุนแรง (๓) รากฐาน
ของสันติภาพในรูปของการไมปลอยขาวลวง (๔) รากฐานของสันติภาพในรูปของการไมลงโฆษณาชวนเชื่อเกิน
ความจริง (๕) รากฐานของสันติภาพในรูปของการทําพันธสัญญา (๖) รากฐานของสันติภาพในรูปของการ
ปองกันสงครามขาวสาร (๗) รากฐานของสันติภาพในรูปของความสมมาตร (๘) รากฐานของสันติภาพในรูปการ
ไมละเมิดสิทธิในการรับรู (๙) สันติภาพในรูปของการไมสรรเสริญความรุนแรง (๑o) สันติภาพในรูปของการยุติ
ภัยคุกคาม (๑๑) รากฐานของสันติภาพในรูปของการสื่อสารเพื่อสันติ ศีลขอที่ ๔ มีรากฐานที่ออกมาในรูปของ
การไมกาวกายแทรกแซงทางขอมูลระหวางชาติ การไมกระตุนความรุนแรงหรือชาตินิยม การไมปลอยขาวลวง
เพื่อใหชาติอื่นสับสนแลวตนไดผลประโยชน การไมโฆษณาชวนเชื่อเกินความเปนจริง การทําพันธสัญญารวมกัน
ระหวางชาติ การปองกันสงครามขาวสาร มีความสมมาตรทางอํานาจ เศรษฐกิจและโอกาส การไมละเมิดสิทธิ
ในการรับรูขาวสารที่เปนภัยคุกคามตอชีวิต การไมสรรเสริญความรุนแรงหรือแสดงความเห็นชอบกับการใช
ความรุนแรงและการกระทําที่เปนภัยคุกคามทุกรูปแบบ ในขณะเดียวกันก็สื่อสารใหเห็นวาการใชความรุนแรง
ทุกรูปแบบขัดตอสิทธิมนุษยชน และแสดงเจตจํานงตอสาธารณะวาทุกชาติจะรวมกันตอตานการใชความรุนแรง 
และสื่อสารเพื่อกระตุนใหตระหนักถึงคุณคาของชีวิต การประโคมขาวความทุกขยากของเพื่อนมนุษยเพื่อความ
ชวยเหลือทางมนุษยธรรม และการมุงสื่อสารเพื่อความสันติของพลเมืองโลก ซึ่งการสื่อสารจะยึดชุดความจริง ๒ 
สถานะ คือ (๑) ฐานความจริงตามสภาพ คือ ยึดตามคุณคาของมนุษยที่ไมมีการบิดเบือนได เชน มนุษยมีสิทธิ
ในชีวิตของตนเองตามสภาพที่ไมสามารถถายโอนใหคนอื่นได และชีวิตยอมมีความสิทธิ์ขาดที่ไมอาจลวงละเมิด
ได แมแตตัวเจาของชีวิตก็ไมมีสิทธิ์ทําลายชีวิตได แตมีหนาที่บํารุงชีวิตใหดีงาม (๒) ฐานความตามจริงตาม
ปรากฏการณ คือ ยึดตามปรากฏการณที่ปรากฏโดยไมบิดเบือน เชน การฆาเปนปรากฏการณของความ
โหดราย ที่มนุษยทุกคนไมอาจยอมรับไดทุกกรณี สวนความจริงรูปแบบอื่นเปนชุดความจริงที่มนุษยสามารถ
สรางขึ้นมาได และมักจะมีความเปนอคติอยูเสมอ จึงไมควรนํามาเปนพื้นฐานของสันติภาพ เพราะจะเปน
สันติภาพในรูปของภาพลวงตาที่หลอกหลอนใหหลงเชื่อในบางชวงเวลาสั้นๆเทานั้น 

๒.๕) สันติภาพระดับมหัพภาคของศีลขอที่ ๕ นี้ มีความยึดโยงอยูกับการปองกัน การแกปญหา
อบายมุขและปญหาอาชญากรรม นอกจากนี้ยังมีมิติของการสงเสริมสติปญหา การคิดคน การพัฒนา การ
สรางสรรค รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางความคิดเห็น และวัฒนธรรม ปองกันการมอมเมาดวยลัทธิ
อุดมการณแบบมิจฉาทิฏฐิ ซึ่งมีความยึดโยงอยูกับความสงบสุขของสังคมโลก โดยศีลขอนี้ในระดับมหัพภาคจะ
เปนรากฐานของสันติภาพ ดังนี้ ไดแก (๑) รากฐานของสันติภาพในรูปของการปองกันอบายมุข (๒) สันติภาพใน
รูปของการปองกันอาชญากรรม (๓) สันติภาพในรูปของการสงเสริมอุดมการณแบบสันติวิธี ศีลขอที่ ๕ นี้ ใน
ระดับมหัพภาคมีความเกี่ยวของกับชีวิต ๓ ลักษณะ คือ (๑) ดานการปองกันอบายมุข ปองกันความเสื่อมทราม
ทางสังคม ปองกันสิ่งที่จะมาปนทอนศักยภาพของมนุษย และลดทอนอํานาจตลอดถึงขุมขายกําลังของอบายมุข 
(๒) ปองกันปญหาอาชญากรรมทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งมีชีวิต สินคา อาวุธ ขอมูล สิ่งเสพติด 
หรือการกระทําที่มีผลกระทบตอรางกายและชีวิตในทางราย (๓) การสงเสริมอุดมการณแบบสันติวิธีทามกลาง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทําใหมองผานชีวทัศนอยางสรางสรรค ตระหนักถึงคุณคาของชีวิต มีอุดมการณ
เพื่อเชื่อมโยงมนุษยใหอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้น ศีลขอนี้จึงมีขุมขายพลังในการปองกันภัยคุกคามดาน
อบายมุขและอาชญากรรม รวมทั้งสงเสริมความปลอดภัยใหแกพลเมืองโลกดวย 
 

๙. สรุปวิเคราะห 



๑๑๖๕ 

 

ศีล ๕ : พุทธวิธีกับสันติภาพสูสังคมโลก พบวา พฤติกรรมการใชความรุนแรงของมนุษยมักจะสงผล
กระทบตอชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ โดยอุปสรรคของสันติภาพจะมาในรูปความขัดแยง
และความรุนแรง  สวนแนวทางสันติภาพจะมาในรูปของสันติวิธี  ซึ่งสันติภาพมีหลายประเภทคือ เมื่อแบงตาม
ลักษณะจะออกมาในรูปของสันติภาพเชิงบวกและสันติภาพเชิงลบ แตเมื่อแบงตามสภาวะก็จะออกมาในรูปของ
สันติภาพภายในและภายนอก  ซึ่งสันติภาพเปนเพียงภาวะที่มีความสันติสุขในแตละชวงเวลา จึงแบงสันติภาพ
ตามชวงเวลาเปนสันติภาพชั่วคราว สันติภาพระยะยาวและสันติภาพแบบถาวร หากแบงตามสันติภาพก็จะ
ออกมาในรูปของการสรางจากภายในสูภายนอก หรือจากคนสูสังคมและสรางจากภายนอกสูภายใน ดวยการ
กําหนดเกณฑและโครงสรางสังคมเพื่อใหเอื้อตอสันติภาพ ในขณะเดียวกันบางสถานการณสันติภาพก็เกิดขึ้นได
แบบไรระบบ เพราะเกิดขึ้นเองโดยที่มนุษยไมตองเขาไปแทรกแซง แตบางสถานการณสันติภาพเกิดจากการ
กระทําของมนุษยอยางเปนระบบ เมื่อมองสันติภาพตามระดับก็จะเห็นวาสันติภาพมีทั้งระดับจุลภาคและ
มหัพภาค หรือจากระดับบุคคลไปจนถึงระดับโลก ในขณะที่การสรางสันติภาพมีกระบวนการแบบไตรภาคี ซึ่ ง
เปนการประสานกันระหวางการยุติการใชความรุนแรงทางตรง การสรางสันติภาพทางออมและสันติภาพทาง
วัฒนธรรม ซึ่งเปนกระบวนการที่ยึดโยงกันอยางเปนระบบ และยังพบวาสามารถแบงสันติภาพออกตามสภาพได
ดังตอไปนี้ ไดแก สันติภาพที่มีสภาพปราศจากสงคราม สันติภาพที่มีสภาพปราศจากความรุนแรง สันติภาพที่มี
สภาพปราศจากความรุนแรงและความขัดแยง และสันภาพที่มีสภาพปราศจากความรุนแรงแตขัดแยงกันได ซึ่ง
พบวาสันติภาพที่มีสภาพปราศจากความรุนแรงแตขัดแยงกันได ซึ่งพบวาสันติภาพมี ๒ ลักษณะ คือ (๑) สถานะ
เชิงปฏิเสธ ไดแก สภาวะที่ไมมีความขัดแยง สภาวะที่ไมเบียดเบียน สภาวะที่ไมมีภัยคุกคาม สภาวะที่ไมใชความ
รุนแรง (ความรุนแรงมีอยูแตไมใช)  และ (๒) สถานะเชิงคุณคา ไดแก ความสงบสุข สันติสุข การพัฒนา การ
สรางสรรค ความยุติธรรม ความปรองดองและความสามัคคี เปนตน ซึ่งแสดงวาสันติภาพเปนสิ่งสําคัญและเปน
สิ่งจําเปนตอความปลอดภัยตอชีวิต ทรัพยสิน ทรัพยากรและความมั่นคงของโลกดวย การที่พระพุทธเจาทรง
วางศีล ๕ เปนหลักปฏิบัติเบื้องตนสําหรับสังคมคฤหัสถ  จึงเปนการวางรากฐานของสันติภาพไปดวย เพราะศีล 
๕ เปนสันติภาพภายในตัวของมันเอง เจตนารมณก็เปนไปเพื่อสันติภาพ การปฏิบัติตามก็เปนแนวทางสันติวิธี 
ทุกสวนประกอบของศีล ๕ ลวนเกื้อหนุนและสงเสริมใหเกิดสันติภาพทั้งทางตรงและทางออม 

ศีล ๕ ยึดอยูกับบุคคล ครอบครัวและสังคมในวงแคบ ซึ่งการกระทําของคนในสังคมจะสงผลกระทบถึง
สมาชิกในสังคมเดียวกันดวย เปนสันติภาพในวงแคบที่ยังไมมีความซับซอนมากนัก แตก็อยูในขอบเขตของการ
ไมใชความรุนแรง คัดคานการใชความรุนแรง ชวยเหลือเหยื่อหรือผูไดรับผลกระทบจาการไมใชความรุนแรง, 
การแสวงหาทรัพย การประกอบอาชีพ ธุรกิจและผลประโยชนดวยความสุจริต ไมยึดครองเอาสิ่งของผูอื่น,
ควบคุมกามคุณและทําใหเกิดสัมพันธภาพทางสังคม ,  มีการติดตอสื่อสารกันอยางสันติและรักษาสัญญา
ประชาคม, การมีสติควบคุมกาย วาจา  มีปญญาใครครวญอยางมีเหตุผล, การปฏิบัติตามศีล ๕ จึงเปนรากฐาน
ของสันติภาพในระดับจุลภาค เพราะคนในสังคมจะไมใชความรุนแรงตอสิ่งมีชีวิต ไมแยงชิงผลประโยชนของ
ผูอื่น ควบคุมความอยากทางกามคุณและเคารพในเกียรติยศศักดิ์ศรีของผูอื่น การสื่อสารอยางสรางสรรคเพื่อ
สันติ และการมีสติปญญาควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจา รวมทั้งขบคิดในทางสรางสรรค ซึ่งจะเปนพื้นฐาน
ของการอยูรวมกันอยางสงบสุข  และเปนรากฐานของสันติภาพระดับสูงตอไป 
  สวนศีล ๕ มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยมีพัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับสันติภาพตาม
ชวงเวลา ซึ่งในชวงตนใหความหมายของสันติภาพวาเปนสภาวะที่ปราศจากสงคราม ตอมาคํานิยามความหมาย
ของสันติภาพก็แปรไปเปนสภาวะที่ปราศจากการใชกําลังตอกัน และในชวงหลังสงครามเย็นนิยามความหมายก็
เปลี่ยนไปเปนสภาวะที่ไมบีบบังคับ  จนมาถึงปจจุบันที่เปนยุคสิทธิมนุษยชน สันติภาพก็พัฒนาการมาเปนการ
ไมละเมิดสิทธิมนุษยชน แมวาจะมีแนวคิดเรื่องสันติภาพที่แตกตางกันก็ตาม แตก็เปนที่ยอมรับรวมกันวา
สันติภาพเปนสภาวะที่มนุษยและสังคมพึงปรารถนา โดยสันติภาพระดับมหัพภาคมักถูกโยงเขากับการทํา



๑๑๖๖ 

 

สงคราม การใชกองกําลังบีบบังคับ การบีบบังคับทางเศรษฐกิจ การทําใหสูญเสียสภาพคลองภายในประเทศ 
การกาวกายและแทรกแซงกิจการภายในประเทศ การโจมตีกลาวหา หรือการคุกคามที่มีผลกระทบในวงกวาง 
ในขณะที่สันติภาพระดับมหัพภาคเปนโครงสรางสังคมระดับบนที่ครอบโครงสรางระดับจุลภาคไวภายใน การจัด
โครงสรางเพื่อปองกันความรุนแรงและลดปจจัยเอื้อที่จะเปนชองทางในการกอความรุนแรง โดยสวนใหญการ
จัดการกับสันติภาพจะมีลักษณะปองกันความรุนแรง แกปญหาความรุนแรงในรูปของการเจรจาตกลง เจรจา
ตอรอง การเซ็นสัญญาและการใชกองกําลังเขาไปแทรกแซงหรือควบคุม ศีล ๕ ในระดับมหัพภาคจะปองกัน
ความรุนแรงตอชีวิต ปองกันความรุนแรงตอเศรษฐกิจ ปองกันการทําลายระบบความสัมพันธและการกดขี่ทาง
เชื้อชาติ สงเสริมการสื่อสารอยางสันติและปองกันการนําขอมูลไปเปนเครื่องมือในการเอารัดเอาเปรียบชาติอื่น
ปองกันอบายมุขและอาชญากรรมขามชาติ รวมทั้งการสงเสริมอุดมการณแบบสันติวิธี ภาพของความแตกตาง
ของสันติภาพระดับจุลภาคและมหัพภาคจึงเปนความแตกตางเพียงแคขนาดและความซับซอนเทานั้นเอง สวน
เจตนารมณยังคงไมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ในขณะเดียวกันสันติภาพจะตั้งอยูไดนานหรือมั่นคงแคไหน
ขึ้นอยูกับการปลูกฝงคุณคาและโครงสรางของสันติภาพขึ้นในสังคม ผสานเขากับความเข็มขนของระดับการ
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Abstract 
              The administration will be faced with the changing environment.  The manager runs the 
organization effectively, has to have ability in predicting to the changing environment properly and can 
adjust himself to the change.The management is using the limited resources to make maximum benefit. It 
is widely known that we live in the world with limited resources, using the resources, we need to realize 
two major is when we used any resources, they were already depleted resources, and they cannot be 
renewed.  We must choose to use the appropriate resources, to do not an extravagant waste.  The 
management and economics are so closely related. The economics is the study of the distribution of using 
the resources is limited. However, the managers of the organization have to produce their produces and 
manage the organization effectively and efficiently. 

               Administration is the implementation of the committee which a group of administrators of the 
organization in relation to planning, organizing, appointment to staffing, directing and controlling activities. 
To carry out the policy and objectives of the organization that placed saving and most effective.Human 
resource management is the living resource management in the organization which has spirit, knowledge, 
ideas and discretion regarding the implementation of activities in the organization to succeed and achieve 
their goals more efficiently, "People", which is more important factor in those administration resources. 
Keywords: Administration/ Management/Buddhist Management principles/POSDCORB Model 

Introduction 

    Management is both a science and an art. It is collocation of the organization systematically 
that has the rules and principles and theory which can be trust.  They are caused from science 
research for benefit on the management looks like this. The management is also a social science. But 
if we consider the administrative as aspects of practice that depends on knowledge, ability, 
experience and skills of each executive to work for achieving the goal.  This is an application of 
knowledge, principles and theories to deploy on operations to suit the situation and environment, 
the management will look into the arts (Arts). 
 
The Definition of management 

The term "administration is derived from Latin, the "Administatrae" refers to helping (Assist) or 
director (Direct). The administration is correlated or significantly close to the word "Minister" which means 
servant or servants or state servants is the Minister. For an original meaning of the word "Administer" means 
for monitoring things, but the word "Management" used in the private sector or the business sector which 
aims at the establishment to seek profit or getting its maximum profit. 
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For the benefit will have to the public as a secondary objective or as a byproduct. When this is so 
different from the aim of establishing a government agency established to serve all public services. The 
Public administration today is also called Management and Administration which more related business 
sectors, such as taking thinking framework of Chief Executive Officer or CE adapted for using in the 
government. Its Public administration is going on rapidly reduction of unnecessary steps, it is reducing 
bureaucratic procedures and motivated by the reward and so on. 

 Phramethethammaporn (Prayoon Thammajitto) mentioned that the administration duty appears in 
the definition that management refers to the work arts for achieving its success by depend on others. 
Managers have function for responsible for planning, organizing, directing, and controlling to human 
resources and other resources to operate in the same direction to achieve the goals of the administration 
with the 5  aspects : Planning, Organizing, Appointment to Staffing, directing and controlling, although the 
five aspects of the administration will be determined by modern scholars, but on practice, Thai has 
administrated this country long ago. The function of management clearly appeared in the management of 
the organization since ancient times. 

staffing, directing and controlling activities. To carry out the policy and objectives of the organization that 
placed saving and most effective. 

 Tin Prachpeuk looked that the administration is process by means of leading to the decision and 
taking policy to practice, but the administration means to related with taking the public policy to practice. 

 Sano Thiyaow mentioned that management importance has 5 types : 

               (1) Management is working with the people and by the people that means the administration is 
a social process which based on a group of people working together to achieve the goals of the 
organization.  the Executive will be responsible for the successful cooperation of others. Otherwise, it will 
work out. The essences of the administration in this way show that executives were successful, they have 
been associated between good leadership and operating their works as team. They have ability to adapt to 
the environment if there is a change in circumstances and the ability to work to achieve the goal. 

    ( 2 )  The administration causes their work achieved the goals of the organization, the goal or 
purpose of the organization relies on the cooperation of everyone to make the goal. The goal is to make 
the manager have to make it for achieving the goal. There are 3 important things: firstly high goals. It can 
lead to successful, but having highest goal is hard to achieve the success.  Having lowest goal does not 
challenge. Secondly, to reach the goal must have a quality and effective plan. Finally, they must identify 
the time of achieving that goal. 

 ( 3 )  The management is the balance between the effectiveness and efficiency.  The word 
“effectiveness” means working to achieve the goal in the time but the word “efficiency” means working by 
using less resources as efficiency.  The working to achieve to success not enough, they have work’s cost 
savings as minimum. Both working for success is achieving the desired results and using minimum resources. 
It is balance between effectiveness and efficiency. 
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   (4) The management is using the limited resources to make maximum benefit. It is widely known 
that we live in the world with limited resources, using the resources, we need to realize two major is when 
we used any resources, they were already depleted resources, and they cannot be renewed.  We must 
choose to use the appropriate resources, to do not an extravagant waste. The management and economics 
are so closely related.  The economics is the study of the distribution of using the resources is limited. 
However, the managers of the organization have to produce their produces and manage the organization 
effectively and efficiently. 

              ( 5 )  The administration will be faced with the changing environment.  The manager runs the 
organization effectively, has to have ability in predicting to the changing environment properly and can 
adjust himself to the change. 

Thinking Framework, Management Theories 
 Pongsak Pajapornphol mentioned that the administration process consists of 10 reasons. 
  1)  Planning means setting out of the work or the work procedures in advance.  By about 
forecasting, setting the objective, developmental strategy, planning which realizing the policy for work plan 
that set up, it has the consistency in the operation.    
  2)  Organizing refers to the work system development for various tasks can continue to be 
coordinated well. 
   3)  Setting the people for working:  Staffing means providing people access the worker to fit the 
position for their responsibilities. 
   4) Decision refers to the ability of the manager to decide, identify and analyze out that the work 
will have to be some decisions. 
   5)  Directing refers to study the way on the any decision including the control the work and 
supervision through the art of management to make daily work of all staff as well.    
 6) Controlling means cooperation in order to the work goes well and smoothly. Studying the rules 
and the procedures to be improved and coordination to resolve the problems which be occurred.   
 7) Coordinating means the liaison for all parties have an understanding of their work, join the work 
well in the unison. More significant term of the coordination is cooperation that is a matter of the "mind". 
    9)  Reporting refers to the report on the work’ s results of the organization to executives and 
members was aware of the movement of their operation. Public Relation lets people know the movement. 
In general, the report means to the way of institution which related to information to interested ones to 
contact the supervisors / co-workers. The importance of the report will be based on its fact. 
  10) Budgeting means of the budget to identify its system and method for managing the budget. 
The financial know how to use the budgetary in control the work. 
   Gulick L.  and Urwick J.  noted that the administrative process must include significant steps, 
known for its abbreviation as "POSDCORB Model", which describes the meaning as the followings.  
   
    1) P = Planning refers to setting out the project and plan in advance what to do and how to do. 
  2) O = Organizing means setting out the department for determining the organization structure to 
work in various positions and authority clearly. 
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    3)  S =  Staffing means setting out the people is administration on staffs that is setting the 
manpower recruiting staff, staff development, creating a good work atmosphere, evaluation work and take 
any staffs out of work. 
   4)  D =  Directing means making the decision, consideration to department for making the 
cooperation to proceed towards the same goal.     
  5) Co = Coordinating means to coordinate the activities of the agency for making cooperation to 
continue to same goal. 
 
   6) R = Reporting means to the report on the work’s results of the department  to the executives 
and the members of the department was aware of the movement of the work operation how to any 
progress.     
              7) B = Budgeting means the budget preparation, the budget spending account, funds, controlling 
and monitoring the finances.  
 Henri Fayol summarized that the management principle essence as follows: 
  1)  Management function consists of 5 main functions that is Planning, Organizing, Commanding, 
Coordinating and Controlling.   
 2) The executive characteristic has to consist of the physical, mental aptitude, knowledge learning, 
work technical and experiences.   
 3)  Management Principles have general principles that is used for serving as guidelines for the 
executive consisted of 14 issues (1)  the principles of authority, responsibility, (2)  having only Unity of 
command, (3) having principles of a common purpose (Unity of direction), (4) principles of scalar of chain, 
(5) principles of division of work, or specialization, (6) discipline. (7) Principles of subordination of individual 
to general interest, (8) Principles of the main remuneration, (9) Principles of the total power of the public 
(Centralization), (10) Principles of the order, (11) Principles of equality, (12) Principles of the stability of the 
commissioning work (Stability of tenure), (13) Principles of creative initiatives, and (14) Esprit de corps. 

Theo Haiman & William G. Scott (1974, p.77) mentioned that management principles included: 
1) 5 Management function is Planning, Organizing, Commanding, Co- Ordination, and Controlling. 

Management Principles 
2) Executive features are required along with the physical, mental, aptitude, learning, work technical 

and experiences.  
          3) Management Principles are used as general guidelines for the executives included 14 issues:  
                 1. Authority and Responsibility. 
                 2. Unity of Command. 
                 3. Unity of Direction. 
                 4. Scalar Chain. 
                 5. Division of Work or Specialization. 
                 6. Discipline. 
                 7. Holding personal benefit as second. 
                 8. Remuneration. 
                 9. Centralization. 
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                 10. Order. 
                 11. Equity. 
                 12. Stability of Renure. 
                  13. Intensive. 
                  14. Harmony (Esprit) 

The essence of management 
 Human resource management is the living resource management in the organization which has 
spirit, knowledge, ideas and discretion regarding the implementation of activities in the organization to 
succeed and achieve their goals more efficiently, " People" , which is more important factor in those 
administration resources.  
9 administration resources : 
          1. Man 
  2. Money  
  3. Material 
  4. Management  
  5. Market 
  6. Morality  
  7. Message  
  8. Minute 
  9. Measurement     

Buddhist Management principles 
   From the Tripitaka ( Buddhist Scripture)  ( Thai edition)  in Anguttara Nikaya, Bangkok:  The 
Mahachulalongkornrajavidyalaya mentioned that (Iddhipada) 4 Path of accomplishment as follows:   
 1) The growing path of accomplishment included chantasamatipatansangkhan (Concentration 
occurred from the aspiration and perseverance creatively). 
 2) The growing path of accomplishment included viriyasamatipatansangkhan (Concentration 
occurred from the expert and perseverance creatively).   
  3) The growing path of accomplishment included Chittasamatipatansangkhan (Concentration 
occurred from thoughtfulness and perseverance creatively). 
 4) The growing path of accomplishment included   
Vimamsasamatipatansangkhan (Concentration occurred from investigation and perseverance creatively). 
   

4 Iddhipada: path of accomplishment; basis for success  
1. Chanda: will; zeal; aspiration  
2. Viriya: energy; effort; exertion; perseverance  
3. Citta: thoughtfulness; active thought; dedication  
4. Vimamsa: investigation; examination; reasoning; testing    

   From Iddhipada Suttar, many experts and scholars have explained the meanings of 4 path of 
accomplishment with interested:  
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  Payutto, P.A. (Phra Brahmagunabhorn)  mentioned that (Iddhipada) 4 path of accomplishment is 
(Chanda) satisfying the requirements to do something so, keen, energy; effort and love to do it regularly 
and the desire to make a good result even more, perseverance is industrious entrepreneurs that efforts 
hardiness cognizant unflinching), Chittagong (ideas geared to the mental awareness of what to do and. do it 
with the idea I prefer not to get distracted mind to drift. Dedication devoted to what I do) scrutiny (the trial 
is deliberate or persistent intelligence, surveillance contemplation and examine the reasons for less in what 
it has devised a way to measure the improvement plan).   
 Prayoon Thammachitto ( Phra Thammagosajarn)  mentioned to the path of accomplishment ( 4 
Iddhipada) means foundational of success, which refers to morality, the things help to achieve the success, 
according to its wishes. The people who have hope for success in anything they have to be themselves as 
perfection on which is classified as 4 aspects:  
   1) Chanda : Satisfaction, loved it. 
   2) Viriya : Persistence in it. 
   3) Chitta : Concentrate attention on it. 
   4) Vimamsa : Regularly monitoring of the reasons thereof. 
  4 Dhammas have continuously relation to each its own specific function. 
 Chanda is satisfaction as one regarded as the best things we should have.  This is the first 
encouragement which causes joints to all. 
 Viriya is persistence which means the contact action do not stop as well as long-term until get 
the success, this word is the definition of courage, alloy with it.  
 Citta means not abandon something from the sense of doing what is the objective to clear the 
mind in this sense of the word, with a focus on fully. 
 Vimamsa means ambush on the causes and effects of success which about the issue deeply, this 
word is included with the meaning of intelligence fully.  
 (4 Iddhipada) Path to the success of the four aspects: 
 1) Chanda is satisfaction in the work has done means to love ones job or like ones job, whether 
a job in any field.  The obstacle of satisfaction is boredom, lacking of love in the jobs, unmanned and 
frustrated, the ones became hopeless and aimless, do not succeed. To solve the problem must create a 
satisfaction in mind.  Any work is liked from the beginning, ones have to learn, try to understand it, and 
consider the effect of such work, the satisfaction will occur, if one has big work, more creative satisfaction. 
  2) Viriaya is persistence, painstaking in work, using a painstaking, more or less, depending on the 
type of work, the persistence will occur according to any level of the persistence, the more persistence, 
the more persistence will occur depend on its obstacles. That is laziness which not fight against with the 
obstacles or environmental incident and went to work to create the conditions proxy to happen a lot. To 
provide persistence was strong proxy support, such as friends, at least. Refrain from mingling with people 
lazy.  
 3) Chitta (thoughtfulness) means to keep monitoring, always keen on their jobs. The obstacles of 
the thoughtfulness are keen to heed or disregard being done to solve the educational work being done on 
it so clearly apparent.  In order to know what should be done in time, where, and what to do, such as 
planting trees, we need for watering, fertilization, pesticides, etc. 
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 4) Vimamsa (investigation) refers to the scrutiny of intelligence and knowledge to be applied in 
the work done. The obstacles of ignorance are lack of scrutiny is the pursuit of knowledge. The solution is 
to act in the knowledge that a lot of research to find ways to work more steadily increased. The big event 
was organized with the mobilization of the intelligence community to help. 
 Somporn Thepsithar mentioned path to the success as one virtue that should be instilled in the 
minds and have developed until it become conscientious, due to it is a virtue that leads to the 
achievement of the intended four aspects. 
  1) Chanda : satisfaction is needs to be done, Keen love to do it regularly and the desire to make 
the results even more. 
  2) Viriaya : perseverance is hard working, with unflinching efforts, hardiness. 
  3) Chitta : thoughtfulness is the mental awareness of what to do and do it with the idea with 
mind to concentrate on the mental distraction to decline. 
  4 )  Vimamsa :  investigation or effort, deliberate scrutiny, or contemplating the reasons for 
surveillance and monitoring any less of what they do, how they think, is planning measures to improve 
progress towards achievement.  
 Summary that is the community development based on path to the success means the 
developing the ability of people in the community to achieve confidence in the self-help, neighbors and 
the community to a standard of living higher by the collaboration between the public and the government. 
The community development is a way to bring government services for appending to the needs of the 
people to enhance the quality of life were: 
   The community administration and development on satisfaction means having commitment to 
prepare the plan, study details procedures for the administration to meet the objectives.  
  The community administration and development on perseverance means having strengthened, 
tolerance, and unflinching patience, an effort to make a success objectives. 
    The community administration and development on thoughtfulness means a willingness monitor 
things done correctly and achieving its objectives. 
   The community development management followed ( 4 Iddhipada)  on path to the success 
means the scrutiny of surveillance and monitoring for any reason less, the administration problem, 
inventing solutions to improve even further. 

Conclusion 
The administration to achieve the objectives of the organization, especially in the era of 

globalization, the administration process will begin the personnel, process, materials, equipments, 
technologies and information systems to successfully run the work faster.  The management strategic is 
trying to use administrative resources, the management is also a science which involved with psychology, 
sociology and political science in the same way, considering this administration has to require knowledge, 
skills and management experience to work to achieve this goal by applying the principles. 

And putting the theory to the deployment of the administration for suit the situation and the 
environment. The administration looks arts which have strategic and administrative factors to achieve the 
same objective by using the same staffs. But the same people work less, but the quality of work as well as 
or better than the original. It is managed effectively. 



๑๑๗๕ 

 

The administrational theories are practice comprehensive theories or operating in all parts of the 
organization for each segment has steps and plan as system.  It easy to contact and operations, it’ s the 
element, such as planning, organizing.  personnel administration, directing, coordinating, reporting and 
budgeting. These principles should be to provide operational flexibility and more efficiency. 
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การมีสวนรวมขององคกรชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อความยั่งยืน 
นายอําพล  ปุญญา 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  หนวยฯวิทยบริการ จ.พิจิตร 

บทคัดยอ 

การมีสวนรวมของประชาชน ในฐานะสมาชิกของสังคม ไมวาจะอยูในบริบทของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
หรือวัฒนธรรม ยอมเปนการแสดงออกใหเห็นถึงการพัฒนาการรับรู และภูมิปญญาในการกําหนดชีวิต อยางเปนตัวของตนเอง 
จากการควบคุมการใช และการกระจายทรัพยากรที่มีอยูเพ่ือประโยชนตอการดํารงชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจําเปน 
จึงเกิดองคกรชุมชนซึ่งมีฐานะเปนโครงสรางทางสังคม ในการจัดการกับปญหาเพ่ือตอบสนองความตองการพ้ืนฐาน เพราะปญหา
บางอยางอาจมีความยากเกินไปสําหรับชุมชนแหงเดียวที่จะจัดการเองได ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการประสานงานกัน เปนไปตาม
รูปขององคกรชุมชน กอตั้งขึ้นเพ่ือใหแตละองคกรทราบวากําลังดําเนินการอะไร และเพ่ือวางแผนสําหรับสิ่งที่ตองการ  ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือความยั่งยืน จึงตองอาศัยการพัฒนามนุษยเปนพ้ืนฐาน ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ดวย
ระบบแหงไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา โดยเนนดานพฤติกรรม ดานจิตใจ และดานปญญา จึงจะบรรลุจุดหมายการบริหาร
จัดการและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

คําสําคัญ : องคกรชุมชน, การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา, ความยั่งยืน 

Abstract 

Public participation As a member of society Whether in the context of social, economic, political, or 
cultural development, it expresses the development of perception. And the wisdom to determine life. As 
yourself From control to use. And the distribution of available resources for the sake of economic and 
social well-being as needed. It is a community organization which has a social structure. To deal with 
problems to meet basic needs. Because some issues may be too difficult for a single community to 
manage themselves, there is a need for coordination. Follow the image of the community organization. 
Established for each organization to know what is being done. And to plan for something like that. To 
manage water resources for sustainability. Human development is fundamental. According to Buddhist 
principles. With the system of Three Senses, the precepts of concentration meditation, focusing on mental 
and intellectual behavior, will achieve management goals and achieve sustainable development. 

Keywords: community organization, water resources management, sustainability 

๑. บทนํา  

มนุษยจัดเปนสัตวสังคมที่ตองมีการปฏิสัมพันธระหวางกัน มีการพ่ึงพาอาศัยกัน และตองอยูรวมกันเปนกลุมเพ่ือความ
อยูรอด ดังนั้น ชุมชนจึงเกิดขึ้นเพ่ือเปนหลักประกันในการดําเนินชีวิตของมนุษย องคกรชุมชนเปนองคกรทางสังคมหรือพ้ืนที่ที่มี
กลุมคนที่มีความสนิทสนมรูจักกัน โดยการรวมกลุมเปนไปเพ่ือความสงบสุข พรอมทั้งเพ่ือตอบสนองความตองการพื้นที่สวนใหญ 
และสามารถแกไขปญหาสวนใหญในชุมชนของตนเองได การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจึงมีการเกี่ยวของทางดานจิตใจและ
อารมณ (Mental and emotional Involvement) ของบุคคลหนึ่ง ในสถานการณกลุม (Group situation) ซึ่งผลของการ
เกี่ยวของดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทําการให (Contribution) บรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้น กับทั้งทําใหเกิดความรูสึกรวม
รับผิดชอบกับกลุม ซึ่งในการมีสวนรวมนั้นองคกรชุมชนไดพัฒนาการรับรูและภูมิปญญาซึ่งแสดงออกในรูปการตัดสินใจในการ
กําหนดวิถีชีวิตของตนอยางเปนตัวของตัวเอง ซึ่งเปนยุทธศาสตรของการบริหารจัดการที่ตองการจัดทรัพยากรทั้งธรรมชาติและ
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มนุษย ใหเปนไปในทิศทางที่กอใหเกิดความมั่งคั่งและยั่งยืน โดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสงวนไวสําหรับคนรุนหลังและ
จะบรรลุเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๒. แนวคิดการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

เอกสารที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของภาคประชาชน มีนักวิชาการไดกลาวอธิบายไวหลายทาน ซึ่งผูวิจัยไดนํามา
เปนแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 

๑) ความหมายของการมีสวนรวม  
แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึงการที่ประชาชนมีการปฏิบัติรวมกันในการพัฒนาชุมชน โดยความสมัครใจ 

ในลักษณะของการรวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติงาน รวมประเมินผล รวมบํารุงรักษา และรวมรูสึกเปนเจาของนําไปสูการพัฒนา 
(นดา  ดําริหเส็ม, ๒๕๔๒ : ๒๑).จึงหาแนวทางของการมีสวนรวมโดยการระดมสมอง เปนเทคนิคอยางหนึ่งที่จะชวยวิธีการ
ทําลายวิธีการขัดขวางความคิด และยังชวยในการแสวงหาความคิดที่แยบยล ในบางเรื่องที่ไมสามารถทําลายความคิดออกไปได
การใชเทคนิคระดมสมอง ถือวาเปนทางเลือกที่เหมาะสมยิ่งเรามีการระดมพลั งสมอง ชวยในการคนหาคําตอบที่ตองการ และ
สามารถขจัดคําตอบที่ไมตองการออกไป (ธัญญา ผลอนันต , ๒๕๕๔ : ๖๙)เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม 
การพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติ และรวมรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง (ยุวัฒน  วุฒิ เมธี, 
๒๕๒๖ : ๒๐)กลาวคือ การใหประชาชน เปนผูคิดคนปญหา เปนผูนํา ทุกอยางตองเปนเรื่องของประชาชนที่คิดขึ้นมา (อคิน ระ
พีพัฒน, ๒๕๒๗ : ๓๒๐) ลักษณะที่เปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาตั้งแต 
เริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ ไดแก การรวมกันคนหาปญหา วางแผนการตัดสินใจ การระดมความคิด (ปาริชาติ วลัยเสถียร, ๒๕๔๒ 
: ๑๓๘-๑๓๙) ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตองใหองคกรภาคประชาชนเขามามีสวนรวม คือ การเขารวมอยางแข็งขันของ
ประชาชนในการดําเนินการตัดสินใจในทุกระดับและทุกรูปแบบ ของกิจกรรมตาง ๆ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
และโดยเฉพาะในบริบท ของกระบวนการวางแผนที่มีการกําหนดรูปแบบ แนวคิดการมีสวนรวมสัมพันธกับการเขารวม ของ
มวลชนอยางกวางขวาง ในการเลือกการบริหารและการประเมินผลของแผนงานและโครงการ ตาง ๆ ที่จะนํามาซึ่งการยกระดับ
ความเปนอยูใหสูงขึ้น (ชินวัฒน สมสืบ, ๒๕๓๙ : ๒๓) องคการสหประชาชาติ เนนวา การมีสวนรวมของประชาชนจะตองมี
ความหมาย ครอบคลุม ๓ ประการ คือ  

๑) การที่ประชาชนมีสวนรวมในผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากโครงการพัฒนา  
๒) การที่ประชาชนมีสวนรวมชวยเหลือในการปฏิบัติตามโครงการ  
๓) การที่ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ ตลอดกระบวนการพัฒนา   

ไดกลาววาการมีสวนรวมหมายถึงการเปดโอกาสใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุมประชาชนหรือประชาชน ไดมี
โอกาสรวมรับรูขาวสาร รับฟงและรวมแสดงความคิดเห็นในรูปแบบตางๆตอการเตรียมการโครงการหรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น 
(ทวีวงศ ศรีบุรี, ๒๕๓๙ : ๑๐๐) 

สรุปไดวา การมีสวนรวมของภาคประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการ
จัดการ ควบคุมการใช การกระจายทรัพยากร และปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคม เพ่ือประโยชนตอการดํารงชีพตามความจําเปน
อยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคม ซึ่งในการมีสวนรวมนั้นประชาชนไดพัฒนาการรับรูและภูมิปญญาซึ่งแสดงออกใน
รูปการตัดสินใจในการกําหนดวิถีชีวิตของตนอยางเปนตัวของตัวเอง (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, ๒๕๓๗ : ๑๗) 

๒) ความสําคัญขององคกรชุมชน  
คําวา “ชุมชน” ในสังคมไทยนั้นไดถูกใชในความหมายที่แตกตางกันไปอยางหลากหลายตามแตทัศนะของนักวิชาการ

และผูรูแตละคน เชน ชุมชน หมายถึง  กลุมชนซึ่งรวมกนโดยความรู สึกผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจะอาศัยหลักผูกพันทาง
เชื้อชาติ  เผาพันธุ  ศาสนาเดียวกันก็ตามทําใหแตละคนมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคมนั้นในความหมายดังกลาว เปนการที่
กลุมชนมีความรูสึกนึกคิด ผลประโยชนและผูกพันตามเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมรวมกันโดยอาศัยอยูในบริเวณพ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตรเดียวกัน ตลอดจนการใชประโยชนและบริการทางสังคมรวมกัน (สุวิทย  ยิ่งวรพันธุ, ๒๕๕๔ : ๑๔) 
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จึงพอสรุปความหมายไดวา กลุมคนที่อาศัยอยูในในพ้ืนที่เดียวกันหรือตางตางพ้ืนที่ก็ไดแตกลุมบุคคลเหลานั้นจะตองมี
ความสนใจรวมกัน  (Common Interest) มีความสัมพันธกัน (Relationship) มีการกระทําระหวางกัน (Interaction) มี
ความรูสึก (Sense) และมีพ้ืนฐานชีวิตอยางเดียวกัน คําวามีพ้ืนฐานของชีวิตอยางเดียวกัน นั้นหมายความวา มีสถาบันสังคมหรือ
มีระบบวัฒนธรรมที่ตอบสนองความจําเปนเพ่ือการดํารงอยูของมนุษย  ไดแก สถาบันครอบครัว เครือญาติ การเมือง การ
ปกครอง ศาสนา ศิลปะ เปนตน 

อยางไรก็ตามผลของการพัฒนาประเทศโดยภาพรวมที่ผานมาของประเทศไทย การพัฒนาในเขตเมือง สามารถพัฒนา
ขีดความสามารถของตนเองได แตชนบทกลับออนแอลง ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดกระบวนการจัดองคกรหรือกลุม เพ่ือผนึกกําลังของ
คนในชุมชนเขาดวยกัน เพ่ือใหเกิดศักยภาพหรือพลังของชุมชนและนํามาใชในการพัฒนาชุมชน (สนธยา  พลศรี, ๒๕๔๕. : ๕๐-

๕๑) เพ่ือเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือความยั่งยืนตอไป 

๓. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

 ความหมาย การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา หมายถึง เปนการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรม การพัฒนา การจัดสรรและใช
ประโยชน การปองกัน และการฟนฟูลุมน้ํา แมน้ําลําคลองเพ่ือใหไดรับประโยชนอยางเสมอภาคและยั่งยืน   

จากนักคิดนักวิจัยไดเสนอแนวความคิดวาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํานั้น ความหมายของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา มีวิธีการดําเนินการในพ้ืนที่รับประโยชนจากน้ําอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานการจัดหา การพัฒนา การเก็บรักษา
ซอมแซมสิ่งสึกหรอใหคืนสูสภาพ การฟนฟูแหลงเสื่อมโทรมใหใช ประโยชนไดตอไป เพ่ือใหสิ่งที่ดําเนินการนั้นบังเกิดผลอยาง
ยั่งยืนตอมวลมนุษยและธรรมชาติ (เกษม จันทรแกว, ๒๕๓๐ : ๑๐) ซึ่งจะนําไปสูการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เปนวิธีการหรือ
กิจกรรมดําเนินการที่เก่ียวของกับการพัฒนาแหลงน้ํา การจัดสรรน้ํา การปองกัน และแกไขภัยธรรมชาติดานน้ํา และการปองกัน 
แกไขมลพิษทางน้ํา เพ่ือใหสามารถใชน้ําใหเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด (ปธาน สุวรรณมงคล, ๒๕๔๐ : ๑๕) ดวยความสมเหตุสมผล
ตอการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เปนกระบวนการในการจัดหาน้ํา  จัดสรร อนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนจากทรัพยากรน้ํา 
อยางยั่งยืน ตลอดจนการแกไขปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในทุกพ้ืนที่ (กรมทรัพยากรน้ํา,, ๒๕๔๖ : ๔). มีความเปนแนวทางการ
ปฏิบัติตอการบริหารจัดการน้ําความหมายโดยรวมของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ตามมาตรการ วิธีการหรือกระบวนการ
ตาง ๆ ไมวาจะเปนการศึกษาปญหา การวางแผน การกําหนดนโยบาย การพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินการจัดหา จัดสรร 
อนุรักษฟนฟู ใชประโยชนจากทรัพยากรน้ํา และแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เปนธรรมและยั่งยืน 

หลักการจัดการทรัพยากรน้ําวา ตองคํานึงถึง หลักการดังตอไปนี้ (ปธาน สุวรรณมงคล, ๒๕๔๐ : ๑๗)  
๑) การพัฒนาอยางองครวม (holistic approach) น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทหนึ่งที่มีความสัมพันธเกี่ยวของ

กับทรัพยากรธรรมชาติอยางใกลชิด เชน ดิน ปาไม ในมิติ ตาง ๆ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ  
๒) มีลักษณะของสหวิทยาการ (interdisciplinary) การจัดการทรัพยากรน้ํา เปนการนําความรูจากหลายหลายวิธีมาใช

ในการจัดการทรัพยากรน้ํา เชน ดานวิศวกรรมศาสตร ดานเศรษฐศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร และดานสังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา ครอบคลุมตั้งแต การออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการใชประโยชนจากน้ํา เทคโนโลยีการกอสรางเพ่ือนําน้ํามาใช 
ประโยชนการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดประโยชนตามนโยบายผูบริหารประเทศ ขนบธรรมเนียม ประเพณีเกี่ยวกับน้ําในชุมชน 
รวมถึงการแกไขปญหาความขัดแยงในการใชน้ําระหวางกลุมคนใน สังคม เปนตน  

๓) อยูภายใตกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) เปนการผสมผสาน การนําทรัพยากรธรรมชาติ
มาใชใหเกิดประโยชนกับสังคม ในขณะเดียวกันก็มีการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติใหเหมาะสมกับของทรัพยากรตาง ๆ  

๔) มีความเปนเอกภาพ (unity) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลาย จะตองมี ความเชื่อมโยงเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เพื่อใหสอดคลองกับระบบนิเวศตามธรรมชาติ  

๕) มีความเปนเครือขาย (network) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะตองเนน เครือขาย ในที่นี้หมายถึง เครือขายของ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลาย และเครือขายของผูที่มีสวน เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้น อันไดแก รัฐ เอกชน และ
ประชาชน  

๖) การมีสวนรวมของประชาชน (people participation) น้ําจัดเปนสมบัติ สาธารณะที่ทุกฝายในสังคมตองมีสวนรวม
ในการจัดการ เพ่ือจัดหาน้ําที่มีคุณภาพและตอบสนอง วัตถุประสงคของการใชน้ําได นับตั้งแตการจัดหาน้ําเพ่ือการอุปโภค



๑๑๗๙ 
 

บริโภค อุตสาหกรรม รวมไป จนถึงการธํารงรักษาวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ําได (สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานัก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๒๕๔๒ : ๗) จึงมีความสอดคลองกับเปนองคกรจัดการทรัพยากรน้ําประเทศแคนาดา ไดใชหลักการ
จัดการ ทรัพยากรน้ําใหประสบความสําเร็จ และเกิดความยั่งยืนวาตองคํานึงถึงดุลยภาพของระบบนิเวศ และ ความเทาเทียมกัน
ของคนในสังคมสําหรับคนรุนปจจุบันและอนาคต มีองคประกอบการ จัดการทรัพยากรน้ํา ดังนี้  ๑) การจัดการทรัพยากรน้ํา
อยางผสมผสาน โดยการเชื่อมโยงคุณภาพและปริมาณน้ํา กับการจัดการทรัพยากรประเภทอ่ืน ๆ ความตระหนักถึงความสัมพันธ
ระหวางระบบ สถาบันที่ ๒) สนับสนุนการอนุรักษ และคุมครองคุณภาพน้ํา โดยตระหนักถึงคุณคาของ ปริมาณน้ําที่มีอยูจํากัด 
รวมทั้งคาใชจายในการจัดการทั้งปริมาณและคุณภาพ สรางความสมดุลใน ดานการศึกษาการใชน้ํา กลไกตลาดและกฎเกณฑ
เพ่ือสนับสนุนทางเลือกใหกับผูใช และตระหนัก ถึงความรับผิดชอบและประโยชนที่ผูใชตองรับผิดชอบจากการใชทรัพยากรน้ํา 
๓) การแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ํา โดยนําเอาระบบการวางแผน ติดตาม ประเมินผลและการวิจัยมาใช นําเอาระบบขอมูลทุก
ดานมาประกอบการตัดสินใจ สนับสนุนใหมี การปรึกษาหารือและการมีสวนรวมจากสาธารณชน มีการนํากลยุทธการเจรจา
ตอรอง และการ ไกลเกลี่ยมาใชเพ่ือหาฉันทามติรวมทั้งสนับสนุนใหสาธารณชนรับทราบถึงขอมูลขาวสาร อยางโปรงใส และให
การศึกษากับประชน  
 
๕. สรุป 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่ยั่งยืนขององคกรชุมชน เปนการบริหารจัดการในลักษณะบูรณาการเปนองครวมที่ตัว
แปรทั้งหลายตองมาประสานกันครบองคอยางมีดุลยภาพ แมวาจะอยูในบริบทที่มีความหลากหลายบนความแตกตางทางดาน
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่ตองคํานึงถึงการบริหารจัดการตามขีดความสามารถในการแขงขันบนพ้ืนฐานทรัพยากรของ
ตนเอง โดยนําหลักการเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ตามแนวพุทธ คือ การพัฒนามนุษย ตาม
หลักการทางพระพุทธศาสนา เริ่มดวยการพัฒนาระบบการดําเนินชีวิตทั้งสามดานคือ ระบบแหงไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ 
ปญญา ใหเกิดขึ้นกับสามสวนกอนคือ พัฒนาคนในองคกรชุมชน เพ่ือพัฒนาคนเขาสูการมีสวนรวมในองคกรชุมชน และไปมีสวน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยเนนพัฒนาคนสามดาน ไดแก ดานพฤติกรรม ดานจิตใจ ดานปญญา ซึ่งเปนการพัฒนาที่
คนกอน จึงจะเปนการพัฒนาที่ไดผลอยางยั่งยืนตลอดไป 
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บทคัดยอ 

  
 หลักธรรมาภิบาล เปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่ง
ครอบคลุมถึงฝายวิชาการฝายปฏิบัติการ ฝายราชการและฝายธุรกิจสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคีและ
รวมกันเปนพลังใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและเปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศ เพ่ือบรรเทาปองกัน
หรือแกไขเยียวยาภาวะเกิดวิกฤตที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใสและความมีสวนรวม 
อันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข
สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปจจุบัน 
 จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ไดสงผลกระทบตอทุกภาคสวนของสังคม สาเหตุสําคัญเกิดจากความบกพรอง ความ
ออนแอ และหยอนประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในระดับชาติ และระดังองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการ
ทุจริต และกระทําผิดจริยธรรมในวิชาชีพ ดังนั้นการแกไขปญหาก็คือการขจัดสาเหตุของปญหา และสรางธรรมรัฐ หรือ ธรรมาภิ
บาล เพ่ือการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ใหปรากฏเปนจริงในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังนั้ นผูเขียน 
จะขอนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวของกับการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล เพ่ือ เปนแนวทางใหกับผูที่สนใจในเรื่องการ
บริหารตามหลักธรรมมาภิบาล และนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาองคการทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ ใหเกิดการพัฒนาอยู
ตลอดเวลา 
 
คําสําคัญ: แนวคิด, ทฤษฎี, การบริหาร, การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 

Abstract 
Good governance is an important guideline for organizing the public, private, and public sectors, as 

well as academic, operational The risks arising from the economic crisis will arise if there is a risk in the 
future. National Economic and Social Reform from the economic crisis that has arisen from weakness and 
management at the national and the state level, as well as fraud and execution. Ethical Problem Solving, 
Problem Solving, and the Creation of State or Corporate Governance for Better Management of Industrial 
and Social Affairs in the Public, Private and Public sectors. We would like to present the content and 
criteria related to the management in accordance with the rules and guidelines prescribed in accordance 
with the guidelines. Developed all the time. 
 

 

๑. บทนํา 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกลาวถึงองคประกอบของ
การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีไว ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดวา “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักธรรม
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รัฐ ซึ่งเรารูจักกันในนาม “Good Governance”  ซึ่งหมายถึง การปกครองที่เปนธรรม นั้นไมใชแนวความคิดใหมที่เกิดขึ้นใน
สังคม แตเปนการสะสมความรูที่เปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกันเปนสังคมของมวลมนุษยเปนพันๆ ป ซึ่งเปนหลักการเพ่ือการอยู
รวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชนและคลี่คลายปญหา ขอขัดแยงโดยสันติวิธีและ
พัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวยหลัก  ๖  ประการ  คือ  หลักนิติธรรม  หลัก
คุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุมคา 

 

๒  หลักธรรมาภิบาล 

๒.๑  ความเปนมาของหลักธรรมาภิบาล  

     จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปจจุบันไดสงผลกระทบตอทุกภาคสวนของสังคม ดังที่ 
ทราบกันทั่วไปแลววา สาเหตุสําคัญประการหนึ่งเกิดขึ้นจากความบกพรอง ความออนแอ และหยอนประสิทธิภาพของกลไกดาน
การบริหารจัดการในระดับชาติ และระดับองคกร ทั้งในภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงการทุจริต และการกระทําผิดจริยธรรมใน
วิชาชีพ ซึ่งแยกพิจารณาไดดังนี้ 

     ๑. การขาดกลไกและกฎเกณฑที่ดีพอในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม ขณะที่กลไกที่มีอยูบกพรอง ไม
สามารถเตือนภัยที่เคลื่อนตัวเขามากระทบระบบเศรษฐกิจและการเงินอยางรวดเร็วได รวมทั้งเมื่อถูกกระทบแลวยังไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนกลไก และฟนเฟองการบริหารจัดการตาง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนใหทันตอสถานการณได 

     ๒. ความออนดอยและถดถอยของกลุมขาราชการ นักวิชาการ หรือ เทคโนแครต(Technocrats) คนกลุมนี้ตองมี
บทบาทสําคัญในการศึกษา คนควา เสนอแนะนโยบาย และแกไขขอบกพรองตาง ๆ ที่จําเปนในการบริหารประเทศ 

     ๓. ระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการทั้งของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนมีลักษณะที่ขาดความโปรงใส
บริสุทธิ์และยุติธรรม สงผลใหตัวระบบเองไมมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็เปดโอกาสหรือชองทางใหเกิดความฉอฉลผิด
จริยธรรมในวิชาชีพขึ้นได 

     ๔. ประชาชนขาดขอมูลขาวสาร ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณบานเมืองอยางชัดเจน จึงทําใหไมมี
โอกาสในการรวมตัดสินใจและรวมแกไขปญหา 

     ๕. ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งเกิดขึ้นอยางกวางขวางและมีการรวมกันการกระทํา
ทุจริตอยางเปนกระบวนการ จากสาเหตุดังกลาว หากไมไดรับการจัดการแกไขและปองกันโดยเรงดวนแลวโอกาสการฟนตัวจาก
วิกฤติเศรษฐกิจของไทย อาจตองใชเวลานานกวาที่ควรจะเปน ดังนั้นการแกไขปญหาอยางยั่งยืนก็คือ การขจัดสาเหตุของปญหา
ดังกลาวขางตน และสรางธรรมรัฐ หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) เพ่ือการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ให
ปรากฏเปนจริงในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน๑ 

     สรุปไดวา จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ไดสงผลกระทบตอทุกภาคสวนของสังคม สาเหตุสําคัญเกิดจากความ
บกพรอง ความออนแอ และหยอนประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในระดับชาติ และระดังองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมทั้งการทุจริต และกระทําผิดจริยธรรมในวิชาชีพ ดังนั้นการแกไขปญหาก็คือการขจัดสาเหตุของปญหา และสรางธรรมรัฐ 
หรือ ธรรมาภิบาล เพ่ือการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ใหปรากฏเปนจริงในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

๒.๒  ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 
ธรรมาภิบาล เปนคําที่ประกอบดวยศัพท ๒ ศัพทดวยกัน คือ ธรรม กับ อภิบาล คําวาธรรมไดมีทานผูรูไดให

ความหมายได ดังนี้ 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ไดใหความหมายวา ธรรม หมายถึง ความยุติธรรม, ความ

ถูกตอง, กฎ, กฎเกณฑ, กฎหมาย, และไดใหความหมายของ อภิบาล หมายถึง บํารุงรักษา, ปกครอง  
 พระราชญาณวิสิฐ ไดเขียนหนังสือเรื่องหลักธรรมาภิบาลและประมุขศิลปมีใจความตอนหนึ่งวา การปกครองการ
บริหารแบบบูรณาการ (Infegration) ของหัวหนาฝายบริหาร (CEO–Chief Executive Officer) ขององคกรตาง ๆ ไมวาจะเปน

                                                 

๑ความเปนมาของหลักธรรมาภิบาล, <http://images.akaruna.multiply.multiplycontent.com>,  พฤษภาคม ๒๕๕๓. 



๑๑๘๒ 
 

องคกรของทางราชการในสวนกลาง องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ดี องคกรรัฐวิสาหกิจ และองคกรธุรกิจเอกชนก็ดี องคกรทาง
ศาสนา และองคกรสาธารณะอ่ืน ๆ ก็ดี จะใหบังเกิดผลสําเร็จดวยดีมีประสิทธิภาพสูงจะตองมีหลักการบริหารที่ชื่อวา การ
บริหารการปกครองที่ดี (Good Governance) นั้นประมวลรวมยอลงใน  “หลักธรรมาภิบาล”๒ 

        เกษม   วัฒนชัย กลาววา “ธรรมาภิบาล” เปนคําที่แปลมาจากภาษาอังกฤษวา             Good  Governance คํา
วา “Good” แปวา “ดี” Governance แปลวา “การกํากับที่ดี การดูแลอยางดี” ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance จึงเปน
หลักคิดสําหรับการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือประกันวาในองคกรจะไมมีการฉอราษฎรบังหลวง ไมดอยประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาล
ของสถานศึกษาจะชวยประกันเรื่องนี้ได เพราะที่ผานมาการศึกษาของเรามีการโกงกินกันในทุกระดับ และบริหารงานไมมี
ประสิทธิภาพ๓ 
        ไชยวัฒน   ค้ําชู กลาววา ธรรมาภิบาล หมายถึง การมีสวนรวม คือความโปรงใสตรวจสอบได และการมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ือใหหลักประกันวาการดําเนินนโยบายทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจวางอยูบนฉันทานุมัติ 
อยางกวางขวางของสังคม และใหความมั่นใจวาเสียงคนยากจนและคนดอยโอกาสจะเปนที่รับฟงในกระบวนการกําหนดและ
ดําเนินนโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร๔  
 ณดา   จันทรสม ใหความหมาย “การบริหารจัดการที่ดี” หรือ “ธรรมาภิบาล” หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ 
และการนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติที่เกี่ยวของกับกิจการสาธารณะและสิทธิมนุษยชน โดยหลักการบริหารจัดการที่ดี ตอง
ปราศจากการบิดเบือนใชประโยชนในทางท่ีผิดและคอรัปชั่น และเปนไปตามกฎแหงกฎหมาย๕ 
 ธีรยุทธ   บุญมี ชี้วา ความคิดธรรมรัฐเปนการมอบอํานาจการเมือง การปกครองแบบใหมที่แข็งทื่อตายตัว แตใหมี
ปฏิสัมพันธกับภาคประชาชนและใหมีลักษณะแยกยอยมากขึ้น แนวคิดธรรมรัฐ คือ การเปนหุนสวนกันในการบริหารและ
ปกครองประเทศโดยรัฐ ประชาชนและเอกชน ซึ่งขบวนการอันนี้จะกอใหเกิดความเปนธรรม ความโปรงใส ความยุติธรรม โดย
เนนการมีสวนรวมของคนดี ซึ่งแนวคิดนี้เกิดจากการที่ประชาชนเห็นวา ระบบราชการลาหลัง ทุกสวนตองการการปฏิรูป ตองมี
การปรับโครงสรางราชการใหดีขึ้น ใหประชาชนมีสวนรวมมากข้ึน และประชาชนตองการใหมีการตรวจสอบโดยสื่อมวลชน และ
นักวิชาการ๖ 

 บุษบง   ชัยเจริญวัฒนะ ,ดร. และบุญมี   ลี้ กลาววา สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยไดอธิบายวา ธรรมาภิ
บาล เปนศัพทที่สรางขึ้นจากคําวา ธรรม ซึ่งแปลวา ความดี หรือกฎเกณฑ  สวนคําวา อภิบาล แปลวา บํารุงรักษา ปกครอง เมื่อ
รวมกันก็กลายเปน ธรรมาภิบาล ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับคําวา  Good Governance๗ 

     ปญญา   ฉายะจินดาวงศ และรัชนี   ภูตระกูล ไดเขียนหนังสือเรื่องธรรมาภิบาลกับสังคมไทย มีใจความตอนหนึ่ง
วา ธรรมาภิบาล (Good  Governance) หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือการพัฒนาของ
ประเทศ โดยมีการเชื่อมโยงองคประกอบ    ทั้ง ๓  สวนของสังคม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และใหมีการ
สนับสนุนซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค กอใหเกิดความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองอยางสมดุล สงผลใหสังคมดํารง
อยูรวมกันอยางสันติ ตลอดจนมีการใชอํานาจในการพัฒนาประเทศชาติใหเปนไปอยางมั่นคงยั่งยืน และมีเสถียรภาพ๘ 
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สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๕๐), หนา ๑๒. 
  
 ๗เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๑๖. 
๘ปญญา  ฉายะจินดาวงศ และรัชนี  ภูตระกูล, ธรรมาภิบาล (Good  Governance) กับสังคมไทย,(กรุงเทพมหานคร : บพิธการ

พิมพ, ๒๕๔๙), หนา ๓. 



๑๑๘๓ 
 

 สมคิด   บางโม เห็นวา ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีคุณธรรม มุงใหประชาชนมีความอยู
ดี กินดี มีความสุข และบานเมืองประกอบดวยภาครัฐ ภาคเอกชน (ธุรกิจ) และภาคประชาสังคม (ประชาชนทั่วไป) นั่นคือใหทุก
ภาคสวนของบานเมืองไดรับความเปนเมืองและมีความสุข๙ 

    สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ใหความหมายของคําวา “ธรรมาภิบาล” หมายถึง การบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี เปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่ง
ครอบคลุมถึงฝายวิชาการฝายปฏิบัติการ ฝายราชการและฝายธุรกิจสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคีและ
รวมกันเปนพลังใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและเปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศ เพ่ือบรรเทาปองกัน
หรือแกไขเยียวยาภาวะเกิดวิกฤตที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใสและความมีสวนรวม 
อันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปจจุบัน๑๐ 

       อานันท   ปนยารชุน  กลาวถึง ธรรมาภิบาล วาเปนผลลัพธของการจัดการกิจกรรมซึ่งบุคคลและสถาบันทั่วไป 
ภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชนรวมกันไดกระทําลงในหลายทาง มีลักษณะเปนขบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจนําไปสู
การผสมผสานผลประโยชนที่หลากหลายและขัดแยงกันได ๑๑   

     จากคํานิยามขององคกรและนักวิชาการตาง ๆ ที่ไดใหความหมายของธรรมาภิบาลมาแลวในขางตน จะเห็นไดวามี
แนวความคิดที่หลากหลายคลายคลึงกัน ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะการปกครอง วัฒนธรรม และวัตถุประสงคของประเทศและองคกร
ที่ผลักดันใหนําแนวคิดนี้ไปใช โดยพอสรุปไดวา ธรรมาภิบาล หรือ  Good Governance หมายถึง การบริหารการจัดการ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และสังคมเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยมีการเชื่อมโยงองคประกอบ ๓ สวนของสังคมเขาดวยกัน คือ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมและใหมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค กอใหเกิดความสัมพันธระหวาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางสมดุล ซึ่งจะสงผลใหสังคมดํารงอยูรวมกันอยางสันติ ตลอดจนมีการใชอํานาจในการบริหาร
ราชการแผนดินใหมีความแข็งแกรง มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความโปรงใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะสงผลให
การพัฒนาประเทศชาติเปนไปอยางมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ 
 ๒.๓  ความสําคัญของธรรมาภิบาล 

     ประเทศไทยมีความตื่นตัวสนใจเรื่องธรรมาภิบาลอยางมากโดยเฉพาะภายหลังจากการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นอกจากนี้วิกฤติเศรษฐกิจก็มีสวนทําใหความสนใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลมีมากยิ่งขึ้น เปน
ที่เชื่อกันวาหากประเทศไทยมีการนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับการปฏิบัติงานภาคราชการ เอกชน และประชาชนแลว จะทํา
ใหประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี และเกิดความเปนธรรมในดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

     อยางไรก็ตาม ประเทศไทยในปจจุบันยังมีปญหานานัปการที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาไปสูการมีธรรมาภิบาลอยาง
แทจริง เชน วัฒนธรรมระบบอุปถัมภ กลุมอิทธิพล และกลุมผลประโยชนตาง ๆ ที่ตองการรักษาสถานภาพดั้งเดิมไว นอกจาก
ความพยายามของนักวิชาการ ผูรูและผูสนใจที่เกี่ยวของแลว องคกรระหวางประเทศจัดวามีบทบาทในการผลักดันใหเกิด ธรร
มาภิบาล และการปฏิรูปองคกรของรัฐได ดังเชนธนาคารโลกมีบทบาทในการจัดการบริหารการใชจายของภาครัฐ และการปฏิรูป
ระบบราชการ กลาวคือ ธนาคารโลก นอกจากจะใหความสําคัญและชวยเหลือประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาลแลว ยัง
รวมถึงการปรับปรุงกฎเกณฑในดานความชวยเหลือทางการเกษตร การแกไขกฎระเบียบที่เกี่ยวของใหทันสมั ยขึ้น ในขณะที่
องคกรการเงินระหวางประเทศหรือ International Monetary Fund (IMF) กระตุนใหมีการปรับโครงสรางของสถาบันการเงิน 
และการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน สวนโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติหรือ United Nations Development 
Programme (UNDP) สนับสนุนใหมีการจัดทําโครงการนํารองเพ่ือกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมเรื่องการบริหาร
                                                 

๙สมคิด  บางโม, จริยธรรมทางธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร :  พัฒนวิทยการพิมพ, ๒๕๔๙),          หนา ๑๐๕. 
๑๐สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ, (กรุงเทพมหานคร:กองกลาง สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, ๒๕๔๔), หนา ๑๓.  
 ๑๑อานันท   ปนยารชุน, อางใน บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ,ดร. และ บุญมี  ลี้, รายงานการวิจัยเร่ืองตัวชี้วัดธรรมาภิบาล, หนา ๑๒. 
 



๑๑๘๔ 
 

ทรัพยากรมนุษย ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย Asian Development Bank (ADB) เปนองคกรสําคัญอีกองคกรหนึ่งที่ใหทุน
สนับสนุนประเทศไทยคอนขางมากดังเห็นไดจาก ชวงระหวางป พ.ศ.๒๕๑๑ – ๒๕๔๐ ประเทศไทยไดรับทุนความชวยเหลือจาก 
ADB ในรูปของเงินกูประมาณ ๔.๒๕ พันลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และอีก ๓๗.๔ พันลานเหรียญในรูปของความชวยเหลือพิเศษ  
ความชวยเหลือหลัก ๆ ที่ ADB ให มีดังนี้ 

     ๑) การกระจายอํานาจและการกระตุนใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
     ๒) การสงเสริมใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรของรัฐ 
     ๓) การเรงใหมีการปรับโครงสรางเพื่อการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
     ๔) การลดบทบาทการแทรกแซงของรัฐและการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจไทย 
     ๕) การสงเสริมใหมีการประสานงานในขั้นตอนของการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติ และ 
     ๖) การสนับสนุนใหมีการปฏิรูปกฎหมายและระบบตุลาการ 
     นอกจากนี้ยังมีองคกรความชวยเหลือระหวางประเทศจาก ประเทศญี่ปุน แคนาดานิวซีแลนด และออสเตรเลีย ที่

ตางก็มีบทบาทสนับสนุนโครงการพัฒนาเฉพาะที่เกี่ยวของกับหลักธรรมาภิบาลในประเทศไทย  
     ในประเทศไทย ธรรมาภิบาลไดกลายเปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับวาเปนหลักการที่เกื้อหนุนสังคมประชาธิปไตย 

ไดมีการเสนอและกลาวถึงแนวคิดนี้อยางกวางขวาง ตัวอยางที่เห็นอยางเปนรูปธรรม คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ใชอยูในปจจุบันนี้ไดบัญญัติมาตราตาง ๆ ที่สัมพันธกับหลักธรรมาภิบาล ถาหากมีการนําแนวคิดธรรมาภิ
บาลไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง จะทําใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีการตรวจสอบการทํางานของรัฐโดยประชาชน
และองคกรที่เกี่ยวของ และระบบบริหารของรัฐมีความยุติธรรมและเปนที่เชื่อถือทั้งในและตางประเทศ อีกทั้งไปสูการลดการ
ทุจริตซึ่งเปนปญหาเรื้อรังของบานเมืองได นอกจากนี้ยังมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ออกมาเพ่ือการนี้โดยเฉพาะ อยางไรก็ตามการที่จะทราบวามีการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติใหเปนผลหรือไม
จําเปนตองมีเครื่องชี้วัดที่เหมาะสมและเชื่อถือได ปจจุบันมีหลายหนวยงานไดพยายามสรางตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและใชใน
หนวยงานของตนเอง แตตัวชี้วัดนั้น ๆ ยังเปนที่ถกเถียงและไมไดรับการยอมรับใหเปนตัวชี้วัดกลาง เนื่องจากความหลากหลาย
ของตัวชี้วัดและมิติที่แตกตาง ซึ่งมิติเหลานั้นขึ้นอยูกับ ความเขาใจและกรอบการรับรูของผู นําเสนอแตละบุคคลหรือองคกร 
โดยทั่วไปสาระสําคัญของธรรมาภิบาลสามารถพิจารณาไดจากองคประกอบหลัก อันไดแก หลักความคุมคา หลักคุณธรรม 
ความชอบธรรม สิทธิมนุษยชน ความยั่งยืน ความโปรงใส ความเสมอภาค ความยอมรับ การตรวจสอบ ความมีประสิทธิภาพและ
การมีสวนรวม๑๒  

     สรุปไดวา ความสําคัญของธรรมาภิบาล เปนหลักเกณฑการปกครองบานเมืองตามวิถีทางธรรมาธิปไตย เปนการ
ปกครองบานเมืองที่มีความเปนธรรม มีกฎเกณฑที่ดีในการบํารุงรักษาบานเมืองและสังคมใหมีการพัฒนาครอบคลุมทุกภาคสวน
ของสังคม รวมทั้งมีการจัดระบบองคกรและกลไกตาง ๆ ในสวนราชการ องคการของรัฐ รัฐบาล การบริหารราชการสวนภูมิภาค
และทองถิ่น ตลอดจนองคกรอิสระ องคกรเอกชน กลุมชมรมและสมาคมตาง ๆ ทั้งที่เปนนิติบุคคล ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม ดังนั้น ธรรมาภิบาล จึงเปนแนวทางในการจัดระเบียบ เพ่ือใหสังคมของประเทศทั้งภาครัฐภาคธุรกิ จเอกชน และภาค
ประชาชนของทั้งประเทศสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข และตั้งอยูในความถูกตองเปนธรรม 

๒.๔  องคประกอบของธรรมาภิบาล 

     องคประกอบของธรรมาภิบาลเปนเรื่องเกี่ยวกับกรอบ เปาหมาย วัตถุประสงค แนวทางหรือวิธีปฏิบัติ ในการ
พิจารณาองคประกอบของธรรมาภิบาลในที่นี้ไดพิจารณาจากการนําแนว นโยบาย และหลักเกณฑการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดธรรมาภิ
บาลของหนวยงานหลักที่มีความสําคัญ ไดแกองคกรระหวางประเทศ และหนวยงานราชการภาครัฐ ในสวนของหนวยราชการ

                                                 

 ๑๒สถาบันพระปกเกลา, ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๙), หนา 
๙ – ๑๑.   

 



๑๑๘๕ 
 

ภาครัฐ จะไดพิจารณาถึงสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ     พลเรือน 
(ก.พ.)๑๓ 

     ๑) สํานักนายกรัฐมนตรี 
     สํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบวาระแหงชาติสําหรับการสรางระบบ

บริหารกิจการบายเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ ขึ้น ระเบียบนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ โดยทุกสวน
ราชการตองถือปฏิบัติ และรายงานผลการปฏิบัติตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา๑๔ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ไดระบุถึงหลัก
สําคัญของธรรมาภิบาล ๖ หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุมคา จะเห็นไดวาองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลที่เสนอโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เนนการกําหนด
เปนกรอบแนวทางใหแกหนวยงานราชการเพ่ือถือปฏิบัติ 

     ๑. หลักนิติธรรม เปนการตรากฎหมาย และกฎขอบังคับ ใหทันสมัยและเปนธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม อันจะทํา
ใหสังคมยินยอมพรอมใจกับปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎขอบังคับเหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใช
อําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

     ๒. หลักคุณธรรม เปนการยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติ
หนาที่เพ่ือใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพ่ือใหคน ไทยมีความซื่อสัตย 
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 

     ๓. หลักความโปรงใส เปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทํางานของ
องคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย 
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก และมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจน 

     ๔. หลักความมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และ        เสนอความเห็นในการตัดสินใจ
ปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแสดงความเห็นการ                   ไตสวนสาธารณะ ประชาพิจารณ และการแสดง
ประชามติ 

     ๕. หลักความรับผิดชอบ เปนการตะหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหา
สาธารณะของบานเมือง และการกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะ
ยอมรับผลจาการกระทําของตน 

     ๖. หลักความคุมคาเปนการบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดย
รณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมครองสรางสรรคสินคาและบริการที่มีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในเวที
นานาชาติ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 

     ๒) กระทรวงมหาดไทย 

     องคประกอบในการเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมของกระทรวง  มหาดไทย มี ๑๑ องคประกอบ
คือ การมีสวนรวม ความยั่งยืน สิ่งที่ชอบธรรม ความโปรงใส ความเปนธรรมและความเสมอภาค ความรูและทักษะของเจาหนาที่ 
ความเสมอภาคทางเพศ ความอดทนอดกลั้น หลักนิติธรรม ความรับผิดชอบ และการเปนผูกํากับและดูแล จะเห็นไดวา
องคประกอบของธรรมาภิบาลที่เสนอโดยกระทรวงมหาดไทยนั้นเนนไปทางดานการบริหาร การปกครอง การพัฒนา และการ
กระจายอํานาจ ซึ่งเปนสายงานที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบโดยตรง๑๕  

                                                 

๑๓บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ, ดร. และ อาจารยบุญมี  ลี้ , ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 
๒๕๔๖), หนา ๑๘. 

  
๑๔ชนะศักดิ์  ยุวบูรณ, กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี, ใน การปกครองที่ดี         (Good  Governance), (กรุงเทพฯ  

: บพิธการพิมพ, ๒๕๔๓), หนา ๓ – ๑๒. 
๑๕สุดจิต  นิมิตกุล, กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี, ใน การปกครองที่ดี (Good  Governance), (กรุงเทพฯ : บพิธ

การพิมพ, ๒๕๔๓), หนา ๑๓ – ๒๔. 



๑๑๘๖ 
 

     ๑. การมีสวนรวม (Participation) เปนการมีสวนรวมของทั้งประชาชนและเจาหนาที่รัฐในการบริหารงาน เพ่ือให
เกิดความคิดริเริ่มและพลังการทํางานที่สอดประสานกันเพ่ือ บรรลุเปาหมายในการใหบริการประชาชน 

     ๒. ความยั่งยืน (Sustainability) มีการบริหารงานที่อยูบนหลักการของความสมดุลทั้งในเมืองและชนบท ระบบ
นิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ 

     ๓. ประชาชนมีความรูสึกวาเปนสิ่งที่ชอบธรรม (Legitimacy) และเปนการยอมรับ (Acceptance) การดําเนินงาน
ของแตละหนวยงานสอดคลองกับความตองการของประชาชน ประชาชนพรอมจะยอมที่จะสูญเสียผลประโยชนสวนตนเพ่ือไป
เปนประโยชนของสวนรวมที่   ตองรับผิดชอบรวมกัน 

     ๔. มีความโปรงใส (Transparency) ขอมูลตาง ๆ ตองตรงกับขอเท็จจริงของการดําเนิน การและสามารถตรวจสอบ
ได มีการดําเนินการที่เปดเผยชัดเจนและเปนไปตามที่กําหนดไว 

     ๕. สงเสริมความเปนธรรม (Equity) และความเสมอภาค (Equality) มีการกระจายการพัฒนาอยางทั่วถึงเทาเทียม
กัน ไมมีการเลือกปฏิบัติ และมีระบบการรับเรื่องราวรองทุกขท่ีชัดเจน 

     ๖. มีความสามารถที่จะพัฒนาทรัพยากร และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  เจาหนาที่ของทุก
หนวยงานจะตองไดรับการพัฒนาความรูและทักษะเพ่ือใหสามารถนําไปปรับใชกับการทํางานได และมีการกําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือใหทุกหนวยงานยึดถือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน 

     ๗. สงเสริมการเสมอภาคทางเพศ (Promoting Gender Balance) เปดโอกาสใหสตรีทั้งในเมืองและชนบทเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งใหเขามามีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นมากขึ้น 

     ๘. การอดทนอดกลั้น (Tolerance) และการยอมรับ (Acceptance) ตอทัศนะที่หลาก    หลาย (Diverse 
Perspectives) รวมทั้งตองยุติขอขัดแยงดวยเหตุผลหาจุดรวมที่ทุกฝายยอมรับรวม  กันได 

     ๙. การดําเนินการตามหลักนิติธรรม (Operating by Rule of Law) พัฒนาปรับปรุงแกไขและเพ่ิมเติมกฎหมายให
มีความทันสมัยและเปนธรรม 

     ๑๐. ความรับผิดชอบ (Accountability) รับผิดชอบตอประชาชนความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงาน
จะตองชี้วัดสําคัญในการประเมินความสําเร็จของหนวยงานและเจาหนาที่ 

     ๑๑. การกํากับดูแล (Regulator) แทนการควบคุม โอนงานบางอยางไปใหองคกรทองถิ่นซึ่งใกลชิดกับประชาชน
ที่สุด หรืองานบางอยางก็ตองแปรรูปใหเอกชนดําเนินการแทน 

     ๓) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
     หลักธรรมาภิบาลของสํานักงานขาราชการพลเรือน เปนผลจากการประชุมประจําประหวางสวนราชการกับ

สํานักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ ซึ่งประกอบดวยหลักสําคัญ ๖ ประการคือ หลักนิติธรรม ความโปรงใส ความ
รับผิดชอบ ความคุมคา การมีสวนรวม และหลักคุณธรรม จะเห็นไดวาองคประกอบของสํานักงาน ก.พ. เนนเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล และการใหบริการของรัฐ ซึ่งพอสรุปไดดังตารางที่  ๒.๑ 

 
ตารางที่ ๒.๑ องคประกอบของธรรมาภิบาลที่เสนอโดยสํานักงาน ก.พ. 
 
หลักนิติธรรม กฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ มีความเปนธรรม สามารถปกปองคนดีและ

ลงโทษคนไมดีได 
มีการปฏิรูปกฎหมายอยางสม่ําเสมอใหเหมาะกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนไป 

การดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส และ
ตรวจ 
สอบได และไดรับการยอมรับจากประชาชน 

ประชาชนตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ หนาที่ของตนเอง เขาใจกฎเกณฑตาง ๆ 
และมีสวนรวมในกรณีตาง ๆ 



๑๑๘๗ 
 

หลักความโปรงใส การสํารวจความพึงพอใจของผูมาใชบริการของรัฐและจาหนาที่ของสวน
ราชการ 
จํานวนเรื่องกลาวหา รองเรียน หรือสอบสวนเจาหนาที่ของรัฐ 

เกณฑการใชดุลพินิจของสวนราชการมีความชัดเจนเปนที่ยอมรับ 

สวนราชการมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมและเปดเผยตอ
สาธารณะ 

หลักความ
รับผิดชอบ 

การไดรับการยอมรับและความพอใจจากผูรับบริการและผูเกี่ยวของ 
การบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวของงานที่ปฏิบัติ 
คุณภาพของงานทั้งดานปริมาณ ความถูกตอง ครบถวน รวมทั้งจํานวนความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และจํานวนการองเรียนหรือการ
กลาวหาที่ไดรับ 

หลักความคุมคา ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 

หลักการมีสวนรวม ความสัมฤทธิ์ผลของโครงการตาง ๆ รวมถึงการประหยัดงบประมาณ 

ความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูไดรับผลกระทบ 

จํานวนผูเขารวมแสดงความคิดเห็นหรือจํานวนขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็น
ของประชาชนในการดําเนินการเรื่องตาง ๆ รวมถึงคุณภาพของการเขามามี
สวนรวม 

หลักคุณธรรม การรองเรียนหรือรองทุกขในการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ทั้งในและนอก
องคกรลดลง 
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น มีการบริการจัดการและใชทรัพยากรใน
ชาติอยางเกิดประโยชนสูงสุด 

สังคมมีเสถียรภาพ อยูรวมกันอยางสงบสุขดวยความมีระเบียบวินัย 

แผนภาพที่ ๒.๑ องคประกอบของธรรมาภิบาลที่เสนอโดยสํานักงาน ก.พ. 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ๒๕๔๒ 

 
     สําหรับ Commonwealth Secretariat องคกรที่ชวยประเทศสมาชิก ในการสงเสริมฝกอบรมและปรับปรุงการ

บริหารการจัดการของภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล (Agere ๒๐๐๐) เนนหลักธรรมาภิบาลในองคประกอบของ ความโปรงใส 
การตรวจสอบ การมีสวนรวม และการตอสูกับปญหาคอรรัปชั่น ขณะที่องคประกอบของธรรมาภิบาลตามที่ United Nations 
Development Programme (UNDP) เสนอประกอบดวย การมีสวนรวมของประชาชน กฎหมายที่ยุติธรรม ความเปดเผย
โปรงใส การมีฉันทานุมัติรวมในสังคม กลไกการเมืองที่ชอบธรรม ความเสมอภาค ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พันธะความ
รับผิดชอบตอสังคม และการมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ๑๖  

     ๑. การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) ประชาชนทั้งชายและหญิงมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนการมีสวนรวมโดยตรงหรือทางออม โดยผานสถาบันตาง ๆ ที่มีอํานาจอันชอบธรรม 
(legitimate intermediate institution) 

     ๒. กฎหมายที่ยุติธรรม (Rule of Law) การปกครองประเทศจะใชกฎหมายเปนบรรทัดฐานและทุกคนเคารพ
กฎหมาย โดยที่กรอบของกฎหมายที่ใชในประเทศตองมีความยุติธรรมและถูกบังคับใชกับคนกลุมตาง ๆ อยางเสมอภาคเทาเทียม
กัน 

                                                 

๑๖เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, ธรรมรัฐภาคเมือง : บทบาทภาคีเมือง, (รัฐสภาสาร ๔๖ : ๒๕๔๑), หนา ๑ – ๖๕.  



๑๑๘๘ 
 

     ๓. ความเปดเผยโปรงใส (Transparency) กระบวนการทํางาน กฎเกณฑ กติกาตาง ๆ มี 
ความเปดเผยตรงไปตรงมา ขอมูลขาวสารตาง ๆ ในสังคมสามารถถายโอนไดอยางเปนอิสระ      (free flow of information) 
ประชาชนสามารถเขาถึงและรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะของทางราชการไดตามที่กฎหมายบัญญัติ 

     ๔. การมีฉันทานุมัติรวมในสังคม (Consensus Orientation) การตัดสินใจดําเนินนโยบาย 
ใด ๆ ของภาครัฐ ตองมีการประสานความตองการหรือผลประโยชนที่แตกตางของกลุมในสังคม ใหเกิดเปนความเห็นรวมกัน 
(broad consensus) บนพื้นฐานของสิ่งที่เปนประโยชนสูงสุดแกสังคมโดยรวม 

     ๕. กลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political Legitimacy) กระบวนการเขาสูอํานาจทางการเมืองมีความชอบธรรมและ
เปนที่ยอมรับของคนในสังคม เชน การไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีคุณภาพ การมีคณะรัฐมนตรีที่ปฏิบัติงานเพ่ือ
ประโยชนแกสวนรวม การมีระบบราชการที่สุจริตโปรงใสตรวจสอบได การมีกระบวนการเปดเผยทรัพยสินและหนี้สินของ
นักการเมือง การมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ทําหนาที่ไตสวนและวินิจฉัยเจาหนาที่รัฐที่
ร่ํารวยผิดปกติ 

     ๖. ความเสมอภาค (Equity) ประชาชนทุกคนมีความสามารถอยางเทาเทียมกันในการเขาถึงโอกาสตาง ๆ ในสังคม 
เชน โอกาสพัฒนาหรือมมีความเปนอยูที่ดี โดยรัฐเปนผูจัดสรรสาธารณูปโภคขึ้นพ้ืนฐานเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการ
โดยเทาเทียมกัน 

     ๗. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) กระบวนการและ  สถาบันตาง ๆ เชน รัฐ
สามารถจัดสรรใชทรัพยากรตางๆ ไดอยางคุมคาและเหมาะสม เพ่ือตอบสนองความตองการของคนในสังคมโดยรวม รวมถึงการ
ทํางานที่รวดเร็ว มีคุณภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

     ๘. พันธะความรับผิดชอบตอสังคม (Accountability) การตัดสินใจใด ๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนตองกระทําโดยมีพันธะความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทําตอสาธารณชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียกับหนวยงานนั้น 
โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นแกสวนรวมเปนหลักและมีจิตใจเสียสละ เห็นคุณคาสังคมท่ีตนเองสังกัดอยู 

     ๙. การมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ (Strategic Vision) การที่ผูนําและประชาชนในประเทศมีวิสัยทัศนในการสรางธรร
มาภิบาล และการพัฒนาอยางยั่งยืน 

     สรุปไดวาองคประกอบของธรรมาภิบาลเปนเรื่องเกี่ยวกับกรอบ เปาหมาย วัตถุประสงค แนวทาง หรือวิธีปฏิบัติ 
โดยไดจากการนําแนวนโยบายและหลักเกณฑการปฏิบัติมาใชเพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในหนวยงานที่มีหลักความสําคัญ คือ 
องคกรระหวางประเทศ และหนวยงานการภาครัฐ โดยจะเนนหลักธรรมาภิบาลในองคประกอบของความโปรงใส การตรวจสอบ 
การมีสวนรวม และการตอสูกับปญหาคอรรัปชั่น และใหประชาชนไดมีสวนรวมในกระบวนการ กฎหมายที่ยุติธรรมตองบังคับใช
อยางเสมอภาค ความเปดเผยโปรงใสอยางอิสระในขาวสารและขอมูล การมีฉันทานุมัติรวมในสังคมตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานที่เปน
ประโยชนแกสังคมโดยรวม กลไกการเมืองที่ชอบธรรมเปนที่ยอมรับของคนในสังคม ความเสมอภาคอยางเทาเทียมกัน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด พันธะความรับผิดชอบตอสังคมโดยตองคํานึงถึงผลประ โยชนที่จะ
เกิดข้ึนแกสวนรวม และการมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธในการสรางธรรมาภิบาล และการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

๓. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 ในชวงเวลาที่ผานมาประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางมาก บางเรื่องมีผลใน
การขยายตัวและสรางสรรค บางเรื่องมีผลในการชะลอตัวหรือกอใหเกิดกระทบในทางที่ไมพึงประสงค จนบางครั้งกลายเปน
ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง ซึ่งภาควิชาการและผูไดผลกระทบเห็นวา สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากความหยอน
ประสิทธิภาพของกลไกบริหารกิจการบานเมือง การบริหารราชการ การกําหนดนโยบายสาธารณะและการทุจริตประพฤติ มิ
ชอบในวงราชการ อันเปนความรับผิดชอบของภาครัฐทั้งฝายการเมืองและฝายขาราชการประจํา ขณะเดียวกันในภาคประชาชน 
พลังสําคัญมีความจําเปนที่จะสรางความตื่นตัวและรับผิดชอบตอสังคม  ตลอดจนความตระหนักในสิทธิและหนาที่ของแตละฝาย
เพ่ิมขึ้น หากความออนแอและหยอนประสิทธิภาพดังกลาวไมไดรับการจัดการแกไขอยางแทจริงและรีบดวน โอกาสที่จะนําพา
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ประเทศฟนตัวจากวิกฤตยอมเปนไปไดยาก ทั้งอาจจะกอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของ
ประเทศยิ่งข้ึนอีกดวย แนวทางในการจัดระเบียบราชการและวางมาตรการแกปญหาควรมีจุดมุงหมาย๑๗   

๑. แนวทางในการบริหารราชการของไทยตามหลักธรรมาภิบาล 

ธรรมาภิบาลหรือ good governance ในความหมาย กวางๆ แลว เปนคําที่มีความหมายถึงการปกครองหรือการบริหารที่ดี ที่มุง 
ใหเกิดประโยชนตอประชาชน สังคม ประเทศชาติหรือองคกรนั้น แตหากพิจารณาใหแคบเขา คําวา “ธรรมาภิบาล” หรือการ
บริหาร กิจการบานเมืองที่ดี หรือธรรมรัฐ ธรรมาภิบาลมาจากคําวา “ธรรม” + “อภิบาล” มาจากคําภาษาอังกฤษวา good 
governance ซึ่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อธิบายวา อภิบาล หมายถึง วิธีการใชอํานาจเพ่ือบริหาร ธรรมาภิบาล เปนหลักการ
บริหารการปกครอง ที่มุงประโยชนสูงสุดของประชาชน และประเทศชาติโดยยึดหลักเหตุผล และความเปนธรรม  (ปธาน 
สุวรรณมงคล,๒๕๕๘ :๓-๔) 
   
หลักธรรมาภิบาลมีองคประกอบ ๖ ประการดังนี้ 

๑. หลักนิติธรรม  
๒. หลักคุณธรรม 

๓. หลักความรับผิดชอบ 

๔. หลักความคุมคา 
๕. หลักความมีสวนรวม 

๖. หลักความโปรงใส 

๒. ความสําคัญของธรรมาภิบาลตอการบริหารภาครัฐ  

ปธาน สุวรรณมงคล กลาววา ธรรมาภิบาลมีความสําคัญตอการบริหารภาครัฐในหลายมิติ ดังนี้ มิติของภาครัฐ ชวย
สงเสริมใหบุคลากรในภาครัฐมีเปาหมายอยูที่การ ยึดประโยชนสุขของประชาชนและประเทศชาติ ใหความสําคัญกับ 
ประสิทธิภาพในการบริหารภาครัฐอยางจริงจังมากข้ึนโดยมีการปรับปรุง กระบวนการทํางานใหมีความรวดเร็ว และประหยัดทั้ง
เวลาและงบประมาณ มีความคุมคามากขึ้นซึ่งวัดไดจากความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  

 ธรรมาภิบาล ประกอบไปดวยหลักการสําคัญหลายประการ แลวแตวัตถุประสงคขององคกรที่นํามาใช หลักการที่มี
ผูนําไปใชเสมอคือ การมีสวนรวมของประชาชน การมุงฉันทามติ การมีสํานึกรับผิดชอบ ความโปรงใส การตอบสนอง 
ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ ความเทาเทียมกันและการคํานึงถึงคนทุกกุลมหรือพหุภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม  

หลักของนิติธรรม  คือ การตรากฎหมาย การออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ใหเปนที่ยอมรับของสังคม เปนกรอบและ
กติกาของสังคม ถาผูมีอํานาจในระบบราชการ ขาราชการ บุคลากร จะใชกฎหมายตามอําเภอใจเพ่ือประโยชนของตนเองและ
พวกพอง มากกวาเพ่ือประชาชนโดยรวม กฎหมาย กฎระเบียบตางๆจะเกิดผลเสียมากกวาผลดี 

หลักคุณธรรม คือการยึดมั่นในคามถูกตอง มีคุณธรรม เชน ขาราชการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความซื่อสัตย 
ขยัน อดทน เคารพในสิทธิของผูอื่น  

หลักความรับผิดชอบ คือความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของขาราชการ รับผิดชอบตอหนาที่ มีจิตสํานึกในความ
รับผิดชอบชอบตอประชาชนและสังคม มีความกระตือรือรนในการทํางาน คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของประชาชนที่พึงไดรับ 

หลักความคุมคา เปนหลักการสรางจิตสํานึกของขาราชการ ของหนวยงานในการใชอํานาจที่มีอยูใหคุมคา มุงหวังเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชนปละรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ เชน การใชทรัพยากรอยางประหยัดใหไดประโยชนคุมคา
ที่สุด ลดขั้นตอนในการทํางานและการใหบริการประชาชน เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

                                                 

๑๗สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒,  
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานขาราชการพลเรือน, ๒๕๔๒),  หนา  ๒. 
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หลักความมีสวนรวม คือการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร และแสดงความคิดเห็นตอการทํางานของ
ภาครัฐได การมีสวนรวมระหวางภาครัฐและประชาชนสามารถเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารที่เกิดการพัฒนาได 

หลักความโปรงใส เปนหลักความโปรงใสเปนการสรางความพึงพอใจในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของรัฐ 
จากประชาชน ซึ่งในการทํางานของระบบราชการนั้น มีความโปรงใส ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลและตรวจสอบขอมูลนั้นได 
ความโปรงใสจะแสดงใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการของไทย 

 

๔. บทสรุป  
 ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance หมายถึง การบริหารการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และสังคมเพ่ือการ
พัฒนาประเทศโดยมีการเชื่อมโยงองคประกอบ ๓ สวนของสังคมเขาดวยกัน คือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมและ
ใหมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค กอใหเกิดความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางสมดุล ซึ่งจะ
สงผลใหสังคมดํารงอยูรวมกันอยางสันติ ตลอดจนมีการใชอํานาจในการบริหารราชการแผนดินใหมีความแข็งแกรง มี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความโปรงใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะสงผลใหการพัฒนาประเทศชาติเปนไปอยาง
มั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ 
 ความสําคัญของธรรมาภิบาล เปนหลักเกณฑการปกครองบานเมืองตามวิถีทางธรรมาธิปไตย เปนการปกครอง
บานเมืองที่มีความเปนธรรม มีกฎเกณฑที่ดีในการบํารุงรักษาบานเมืองและสังคมใหมีการพัฒนาครอบคลุมทุกภาคสวนของสังคม 
รวมทั้งมีการจัดระบบองคกรและกลไกตาง ๆ ในสวนราชการ องคการของรัฐ รัฐบาล การบริหารราชการสวนภูมิภาคและ
ทองถิ่น ตลอดจนองคกรอิสระ องคกรเอกชน กลุมชมรมและสมาคมตาง ๆ ทั้งที่เปนนิติบุคคล ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
ดังนั้น ธรรมาภิบาล จึงเปนแนวทางในการจัดระเบียบ เพ่ือใหสังคมของประเทศทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน
ของทั้งประเทศสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข และตั้งอยูในความถูกตองเปนธรรม 
 องคประกอบของธรรมาภิบาลเปนเรื่องเกี่ยวกับกรอบ เปาหมาย วัตถุประสงค แนวทาง หรือวิธีปฏิบัติ โดยไดจาก
การนําแนวนโยบายและหลักเกณฑการปฏิบัติมาใชเพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในหนวยงานที่มีหลักความสําคัญ คือ องคกรระหวาง
ประเทศ และหนวยงานการภาครัฐ โดยจะเนนหลักธรรมาภิบาลในองคประกอบของความโปรงใส การตรวจสอบ การมีสวนรวม 
และการตอสูกับปญหาคอรรัปชั่น และใหประชาชนไดมีสวนรวมในกระบวนการ กฎหมายที่ยุติธรรมตองบังคับใชอยางเสมอภาค 
ความเปดเผยโปรงใสอยางอิสระในขาวสารและขอมูล การมีฉันทานุมัติรวมในสังคมตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานที่เปนประโยชนแกสังคม
โดยรวม กลไกการเมืองที่ชอบธรรมเปนที่ยอมรับของคนในสังคม ความเสมอภาคอยางเทาเทียมกัน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด พันธะความรับผิดชอบตอสังคมโดยตองคํานึงถึงผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นแกสวนรวม 
และการมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธในการสรางธรรมาภิบาล และการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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การมีสวนรวมกับการพัฒนาชุมชนที่ย่ังยืน 
Participation and the sustainable community development 

 

นายศศิกิจจ  อ่ําจุย  

                           Mr.Sasikit  Amchui  

 

บทคัดยอ 

 
บทความนี้มีวัตถุประสงคในการรวบรวมเอกสารแนวคิดทฤษฎีนักวิชาหลายๆทาน ตลอดจนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับ

การมีสวนรวมกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในดานตางๆมาเพ่ือใหเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมและปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนในที่ตางๆ เพ่ือเปนประโยชนตอการเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน ชวยเสริมสรางการพัฒนา
อันเปนรากฐานของการพัฒนาชุมชน การมีสวนรวมนับเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาชุมชนที่อยางยั่งยืน เพราะนอกจากจะเปนการ
ใหโอกาสแกคนในชุมชนไดมีโอกาสเขารวมกําหนดทิศทางการพัฒนาของชุมชนตามสภาพปญหาที่แทจริงแลวความตองการใน
ชุมชน ยังเปนการรวมกันในการเสนอความคิดเห็นตอชุมชนในการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งเปนการตัดสินใจในการดําเนิน
กิจกรรม การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม การมีสวนรวมในการรับผลปะโยชน ตลอดจนการมีสวนในการประเมินผล ซึ่งเปน
การควบคุมและตรวจสอบการดําเนินกิจกรรม รวมทั้งเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
อีกตอไป 

 

คําสําคัญ : การมีสวนรวม, การพัฒนาชุมชนที่ยังยืน 

 

Abstract 

 This article aims to summarize current academic theories and research papers relating to social 

participation with the development of sustainable community.  The objective is to ascertain the important 

of social participation as a foundation in the sustainable community development. 

Keyword : participation sustainable 

บทนํา 

การมีสวนรวมกอใหเกิดผลดีตอการขับเคลื่อนองคกรชุมชนหรือเครือขาย เพราะมีผลในทางจิตวิทยาเปนอยางยิ่ง 
กลาวคือผูที่เขามามีสวนรวมยอมเกิดความภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของการไดมีสวนรวม ความคิดเห็นถูกรับฟงและนําไป
ปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และที่สําคัญผูที่มีสวนรวมจะมีความรูสึกที่ดีในการที่ไดรวมคิด รวมทํา รวมสราง ความรูสึกทํา ให
เกิดกําลังใจในการขับเคลื่อนที่ดีที่สุด ผลดีตอการบริหารจัดการเครือขายชุมชน ทําใหการบริหารหรือการพิจารณาแนวทางใน
การแกปญหามีความหลากหลายเปนไปอยางถี่ถวน  รอบคอบ เพราะเปนการระดมแนวคิด จากบุคคลที่มีความหลากหลาย ทั้ง
ความรอบรู และประสบการณ ทําใหมีการถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน  โดยมิใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอํานาจมากเกินไป ซึ่งอาจ
นําไปสูการใชอํานาจในทางที่ไมถูกตองอันเกิดผลเสียหายแกเครือขายได เปนการขจัดปญหา มิใหการดําเนินนโยบายใด ๆ มีผล
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ตอกลุมใดกลุมหนึ่งมากหรือนอยเกินไป  ซึ่งจะกอใหเกิดความยุติธรรมในการดําเนินการตอทุกฝายได กอใหเกิดการประสานงาน
ที่ดี ทําใหการบริหารเครือขายเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ขอความรวมมืองายการรวมตัวกันของบุคคลเปนเครือขาย
จะกอใหเกิดพลังที่เขมแข็ง  สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมใหเปนไปตามวัตถุประสงคและตรงเปาหมาย โดยทุกคนมีความรูสึกเปน
เจาของ 
 

หลักการมีสวนรวม 

หลักของการมีสวนรวม ในความหมายของการบริหารจัดการจะมีความเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับ “การตัดสินใจ” นั่นคือ 
การมีสวนรวม จะนําไปสูการตัดสินใจอยางมีคุณคาและอยางชอบธรรม  และตองเปนการมีสวนรวมอยางแทจริง (meaningful 
participations)  ไมวางระบบไวใหดูเหมือนวาไดจัดกระบวนการใหมีสวนรวมแลวเทานั้น  

ถาการตัดสินใจที่เกิดจากการมีสวนรวมมีความสมเหตุสมผลและชอบธรรมก็ตองนําไปปฏิบัติ แตถาผูมีอํานาจเห็นวาการ
ตัดสินใจนั้นไมเหมาะสม ขัดกับการตัดสินของการมีสวนรวม ก็จะตองอธิบายไดโดยมีมาตรฐานแหงความชอบธรรมที่จะเลือก
ตัดสินใจเชนนั้น โดยที่สังคมสวนใหญยอมรับได  
 เห็นวาการตัดสินใจนั้นอาจมีผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียก็ควรจะตองมี “การปรึกษาหารือ” ก็ถือวามีสวนรวมใน
ระดับที่สูงขึ้นมาอีกเล็กนอย คือไดรับฟงความคิดเห็นกอนตัดสินใจ วิธีการที่มักจะหยิบขึ้นมาทํากันบอยๆในระดับนี้คือ “การทํา
ประชาพิจารณ” หรือ “การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน” ตองเนนย้ําวากระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวน
เสีย จะตองทําตั้งแตเริ่มคิดและตระหนักถึงปญหา (ไมใชทําเมื่อไดตัดสิน ใจไปแลวและไดรับการประทวง) เชน ตระหนักวามี
ปญหาเรื่องจํานวนขยะที่เพ่ิมขึ้น มีความจําเปนที่จะตองหาที่ทิ้งขยะ จึงจัดการใหคนมามีสวนรวมเพ่ือคิดหาวิธีแกปญหารวมกัน 
กระบวนการมีตั้งแต จัดเวทีคุยกันในกลุมเล็ก เคาะประตูบาน ใชแบบสอบถาม แลวประมวลขอมูลเพ่ือนําเสนอตอผูมีอํานาจเพื่อ
ตัดสินใจ การตัดสินใจก็ตองฟงประเด็นตางๆ พิจารณาทุกประเด็น และตอบคําถามใหไดทุกประเด็น การตัดสินใจตองมีคุณธรรม
และเปนที่ยอมรับได หากไมทํากระบวนการมีสวนรวมเหลานี้ แตมาทําเพียงวิธีการรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการครั้งเดียว
หรือสองครั้ง ก็จะเกิดเปนปญหา เพราะกลายเปนเวทีที่แตละฝาย คือ ฝายสนับสนุนและฝายคานมาแสดงจุดยืน ตอกย้ํา
ความเห็นดวยและไมเห็นดวย มายืนยันวาฉันถูก เธอผิด เวทีนี้จึงมักจะไมเหมาะที่จะเปนเวทีแหงการมาพูดคุยกัน 

หากมีขอขัดแยงกันมาก การปรึกษาหารือหรือการรับฟงความคิดเห็นเฉยๆจะไมเหมาะสม  จําเปนตองใชกระบวนการมี
สวนรวมที่ระดับสูงกวา คือการรวมเจรจาหาขอยุติ (negotiation) หรือ เจรจาโดยมีคนกลางกํากับกระบวนการ (mediation)  
คนกลางที่มากํากับกระบวนการจะตองไมใชผูที่มีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจ  ผูที่จะทําหนาที่ตัดสินใจคือผูมีสวนไดสวนเสีย
ทั้งหลายหรือคูเจรจา หาทางออกท่ีดีที่สุดโดยกระบวนเรียนรูรวมกันจนทุกๆฝายพอใจ  

สวนกระบวนการมีสวนรวมระดับสูงสุดคือการลงประชามตินั้น แมจะดูดีที่แตละคนสามารถลงมติ แตละคนทีละคนได 
แตการลงมติลงไดเพียง “ใช” หรือ “ไมใช” หรือ “เอา” หรือ “ไมเอา” อาจจะยิ่งกอใหเกิดความขัดแยง ความแตกแยกขึ้นอีก 
ถาสังคมยังไมเขาใจกระบวนการประชาธิปไตยอยางแทจริง 

 “กระบวนการมีสวนรวม” เปนกระบวนการที่จะกระจายอํานาจจากผูมีอํานาจที่แตเดิมมักจะใช อํานาจเหนือ (power 
over หรือ power against) ตามทฤษฎีผูมีอํานาจจะชอบที่จะใชอํานาจเหนือ เชน แมซึ่งมีอํานาจมากกวาลูก ก็มักจะใชอํานาจ
เหนือลูก สั่งใหลูกกลับบานกอนค่ํา มาถึงวันหนึ่งลูกซึ่งโตขึ้นมาเปนหนุมเปนสาวแลว ก็จะขอกลับบานดึก เพราะจะไปงานวันเกิด
เพ่ือน แมก็ยังใชอํานาจเหนือใหกลับบานภายในหกโมงเย็น ถามวาลูกสาวจะยังเชื่อและปฏิบัติตามไหม ตามทฤษฎีแลว หากผูมี
อํานาจยิ่งใชอิทธิพลเหนือไปเรื่อยๆ อํานาจนั้นๆ ก็จะใชไมได เพราะอํานาจที่มีหรือไมมีนั้น ไมใชวาเรา “มี” หรือ “ไมมี” 
“อํานาจ” อยางเดียว แตอยูที่คนอ่ืนๆ ที่อยูรอบขางหรือที่เราใชอํานาจเหนือเขานั้น เขามองวาเราเหมาะสมที่จะมีอํานาจเหนือ
หรือไม ซึ่งบางครั้งสําคัญกวาดวยซ้ําไป ฉะนั้นแทนที่แมจะใชอํานาจเหนือ หันมาใช อํานาจรวมกับ  (power with) ลงมาพูดคุย
กับลูก หาทางออกท่ีดีกวาแทนการสั่งอยางเดียว ลูกก็จะยินดีปฏิบัติและเชื่อฟงแมตอไป 



๑๑๙๔ 

 

 การทํางานแบบมีสวนรวมนั้นไมวาจะเปนระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน ระดับชุมชน ระดับองคกร หรือระดับประเทศ
นั้นวามีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนทัศนปจจุบัน เพราะจะชวยใหผูมีสวนรวมเกิดความรูสึกความเปนเจาของ (ownership) 
และจะทําใหผูมีส วนรวมหรือผู มีสวนไดส วน เสียนั้น  ยินยอมปฏิบัติตาม (compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ 
(commitment) ไดอยางสมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ ไดมีการดําเนินการแกปญหาความไมเรียบรอยในหองเรียนโดย
กระบวนการมีสวนรวม หลังจากพยายามดวยวิธีการใชไมเรียว ใชกฎกติกาที่ครูอาจารยออกกฎ หรือวางระ เบียบใหนักเรียน
ปฏิบัติ แตการยอมรับก็ยังไมไดผลดีนัก ครูประจําชั้นไดชวนนักเรียนในหองใหรวมกัน “ตระหนัก” ถึงปญหาในหองเรียน เชน 
ความสกปรก การแตงกายนักเรียน การไมมีระเบียบในหองเรียน ใชกระบวนการมีสวนรวมที่จะวางกติกากันเอง จนในที่สุดได
ระเบียบปฏิบัติประจําหองท่ีครูรับ เอามาจัดพิมพติดไวในหอง ปรากฏวาไดรับการยอมรับและการปฏิบัติตามอยางดีกวากฎกติกา
ที่ครูกําหนดกติกานั้น ตัวอยางเชนนี้ เปนตัวอยางที่สามารถจะนําไปใชในองคการหรือรัฐวิสาหกิจที่จะสรางกระบวนการมีสวน
รวมที่จะเปนเครื่องมือของการมีสวนรวมอยางมีคุณภาพตอไป๑ 

แนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวม 

การมีสวนรวมของประชาชนปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๕ (๒๕๒๕-๒๕๒๙) เปนตนมาและรัฐไดใช
การมีสวนรวมนี้เปนเครื่องมือใหประชาชนเขารวมโครงการของรัฐ โดยที่คําจํากัดความของการมีสวนรวมมีจํานวนมากแตก็ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ทั้งในแงการเมืองการปกครองที่เห็นวา การเขามามีสวนรวมของชาวชนบท เปนกระบวนการเรียนรูซึ่งกันและกัน
ของทุกฝาย และยังอาจเปนการปูพ้ืนฐานมั่นคงสําหรับวิวัฒนาการไปสูการปกครองตนเองของทองถิ่นไดในบั้นปลาย และได
กลาวถึง จุดเริ่มตนของการมีสวนรวมของประชาชนวาเริ่มตนจากการเขารวมกิจกรรมที่แตละคนมีผลประโยชนเกี่ยวของและ
สนใจเปนเรื่องๆไป เชน การสรางแหลงกักเก็บน้ําฝน การศึกษา การสาธารณสุข เปนตน ขอสําคัญกิจกรรมเหลานี้ จะตอง
สัมพันธกับปญหาและความตองการของชาวบานการมีสวนรวมยังอธิบายไดในหลายมิติ การมีสวนรวมถือเปนสิ่งสําคัญตอ
ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการตาง ๆ เปนอยางมาก โดยเฉพาะการมีสวนรวมในกิจกรรมดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกรธุรกิจของพนักงาน ที่ประกอบไปดวยกิจกรรมตาง ๆ มากมายที่ตองการการมีสวนรวมของพนักงานทั่วไป จึง
จะสงผลใหการบริหารจัดการงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจของพนักงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีความหมาย
ของการมีสวนรวมกลาวถึงการมีสวนรวมในการบริหารไววา การมีสวนรวมของบุคคลจะกอใหเกิดการมีสวนเกี่ยวของและการมี
สวนเกี่ยวของจะสงผลใหเกิดความผูกพันตอหนวยงานและภารกิจที่ตนเองมีสวนรวม๒ 

การมีสวนรวม หมายถึง การไดเขาไปเกี่ยวของที่อาจเปนการเขารวมแบบทางตรง หรือทางออมในการทํากิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งก็ได๓การมีสวนรวม หมายถึง การที่ปจเจกบุคคลก็ดี กลุมคนหรือองคกรประชาชนไดอาสาเขามามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจการดําเนินโครงการ การแบงปนผลประโยชนและการประเมินผลโครงการพัฒนาดวยความสมัครใจโดยปราศจาก
ขอกําหนดที่มาจากบุคคลภายนอกและเปนไปเพ่ือตอบสนองตอความตองการของสมาชิกในชุมชน รวมทั้งที่อํานาจอิสระในการ
แบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการพัฒนาใหกับสมาชิกดวยความพึงพอใจและผูเขามามีสวนรวมมีความรูสึกเปนเจาของโครงการ
ดวยการมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการของกลุมองคกรชุมชนมีการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมลงมือปฏิบัติ โดยมีความเขาใจ
ปญหาของตนและตระหนักถึงสิทธิ์ของตนที่มีตอสิ่งนั้น ซึ่งความรูสึกเหลานี้จะเกิดขึ้นไดดวยการที่บุคคล ไดรับขอมูลใหมที่ชวย
เพ่ิมอํานาจ ความคิด และโอกาสไดรวมวิเคราะห และตัดสินใจกําหนดเปาหมายในกิจกรรมเหลานั้น การมีสวนรวม 
                                                           

๑ วันชัย วัฒนศัพท. การมีสวนรวมกับการพัฒนาองคกร บรรยายในการสัมมนานายจางและลูกจางภาครัฐวิสาหกิจ เรื่อง “ระบบทวีภาคี
กับการแกปญหาแรงงานในรัฐวิสาหกิจ วันท่ี ๖-๘ มีนาคม ๒๕๔๖ โรงแรมพัทยาเซนเตอร เมืองพัทยา ชลบุรี จัดโดย กองรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

๒ เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, การบริหารเพ่ือความสรางสรรค, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบริษัทตนออแกรมมี่, ๒๕๓๗), หนา ๑๗๘. 
๓ เนตินา โพธิ์ประสระ, ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทสิทธิ

ผล ๑๙๑๙ จํากัด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๑), หนา ๕๘. 



๑๑๙๕ 

 

(Participation) เปนวิธีการที่ผูนําสามารถนํามาปรับใชในการจูงใจและสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากร เปนกลยุทธที่จะชวยให
มีแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้น มีลักษณะเปนกระบวนการที่จะทําใหพนักงานมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจที่เก่ียวของกับงานของ
ตน บุคลากรที่มีสวนรวมในการตัดสินใจอาจมีความผูกพันในการทํางานยิ่งกวาการเขามีสวนรวมในการตัดสินใจเทานั้น ยิ่งไปกวา
นั้นการเขาไปมีสวนรวมจะทําใหบุคลากรเกิดทัศนะตอการบริหารงานขององคกรดีขึ้น สงผลใหบุคคลเกิดความพอใจในการ
ทํางานและมีแรงใจที่จะมุงสูความสําเร็จในชีวิตการทํางาน ตลอดจนทําใหเขาไดรับการยอบรับ (Recognition) มีความ
รับผิดชอบ (Responsibility) และเกิดความนับถือตนเองมากขึ้น (Self-esteem) นอกจากนี้ยังพบวา การมีสวนรวมของบุคลกร
สงผลใหเขามีความชัดเจนในความคาดหวังมากยิ่งขึ้น กลาวคือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจจะทําใหบุคคลกรเกิดความเขาใจ
การทํางาน และการบริหารงานในองคการไดดียิ่งขึ้นอีก ทั้งจะเชื่อมโยงไปสูความเขาใจในการทํางานกับระบบรางวัลไดดีขึ้น 
ความหมายของการมีสวนรวมวา “เปนการเกี่ยวของในดานจิตใจ และอารมณความรูสึกของบุคคลในสถานการณกลุม ที่จะ
กระตุนใหเกิดการสรางสรรคที่จะกระทําในสิ่งที่บรรลุเป าหมายของกลุม และแบงความรับผิดชอบกันระหวางสมาชิกในกลุมทํา
ใหเกิดการมีสวนรวม”การมีสวนรวมในการพัฒนาชนบทวา หมายถึง ความรวมมือของทองถิ่นที่อยูภายใตเงื่อนไขหรือ
สถานการณใด ๆก็ตามที่ตองการใหประสบผลสําเร็จในเป าหมายของการพัฒนาที่เกิดขึ้นโดยหนวยงานพัฒนาและรัฐบาลกลุม
ประเทศดวยพัฒนา๔ 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปความหมายของการมีสวนรวม คือ การเขาไปมีสวนรวมทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอาจเปนการ
เขารวมแบบทางตรง หรือทางออมก็ได และยังเปนวิธีการที่ผูนําสามารถนํามาปรับใชในการจูงใจและสรางขวัญกําลังใจใหแก
บุคลากร เปนกลยุทธที่จะชวยใหมีแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้น การเขาไปมีสวนรวมยังทําใหบุคลากรเกิดทัศนะตอการ
บริหารงานขององคกรดีขึ้น สงผลใหบุคคลเกิดความพอใจในการทํางาน เกิดความผูกพันตอหนวยงานและภารกิจที่ตนเองมีสวน
รวมมีแรงใจที่จะมุงสูความสําเร็จในชีวิตการทํางาน สําหรับการมีสวนรวมในดานตางๆ นี้ นักวิชาการสาขาตาง ๆ มีจุดเน นของ
การมีสวนรวมแตกตางกันออกไป ดังนี้ 

๑. การมีสวนรวมเปนทางการและไมเปนทางการ(Formal-informal Participation) ๑) การมีสวนรวมอยางเปน
ทางการ เปนการมีสวนรวมที่ถูกตองตามระบบขององคกร ซึ่งเปนการมีสวนรวมตามหนาที่ที่มีอิทธิพลตอการเขารวมตาม
ขอบเขตที่องคกรไดวางนโยบายไว ๒)การมีสวนรวมอยางไมเปนทางการเปนการมีสวนรวมที่เกิดขึ้นอยางไมมีโครงสราง เปนการ
รวมตกลงกันระหวางสมาชิกในกลุม ระหวางพนักงานในบรรยากาศของความเปนสวนตัวมากกวา ลักษณะการมีสวนรวมอยาง
เปนทางการ 

๒. การมีสวนรวมทางตรงและทางออม (Direct-indirect Participation) ๑) การที่ประชาชนมีสวนรวมโดยตรง (direct 
participation) เปนการมีสวนรวมกันโดยตรงที่สมาชิก หรือการรวมกลุมตาง ๆ โดยไดมีสวนรวมแบบทันทีแตละคนมีสิทธิและ
โอกาสที่จะแสดงการมีสวนรวมที่เก่ียวของโดยผานองคกรที่จัดตั้งโดยประชาชน ๒) การที่ประชาชนมีสวนรวมทางออม (indirect 
participation) โดยผานองคกรผูแทนของประชาชน กรรมการของกลุมหรือชุมชน   

๓. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การตัดสินใจชนิดนี้เปนศูนยกลางของการเกิดความคิดที่หลากหลาย มีการกําหนดและ
ประเมินทางเลือกตัดสินใจ เลือกเปรียบเทียบไดกับการวางแผนเพ่ือนําทางที่เลือกมาสูการปฏิบัติ สามารถแบงการตัดสินในนี้
ออกเปน ๓ ชนิด คือ ๑) การตัดสินใจชวงเริ่มตน เปนการเริ่มตนหาความตองการจากคนในทองถิ่น และวิธีการเขาไปมีสวนรวม
ในโครงการที่สําคัญ ขั้นตอนนี้มีความสําคัญที่จะเลือกเอาโครงการที่เปนประโยชนตอกลุมคนและมีความเปนรูปธรรม โดยผาน
การใชกระบวนการตัดสินใจ ในระยะนี้สามารถใหขอมูลที่สําคัญของทองถิ่นและปองกันความเขาใจที่อาจจะเกิดขึ้นและเสนอกล
ยุทธเพ่ือแกไขปญหา ซึ่งคนในทองถิ่นสามารถเขามาเกี่ยวของตั้งแตชวงเริ่มตนโครงการทั้งในเรื่องการเงิน การจัดสรรบุคลากร 
ตลอดจนวิธีการเขาไปมีสวนรวมในโครงการและสนับสนุนโครงการที่จะนําเขามา  ๒) การตัดสินใจในชวงดําเนินการ คนใน
ทองถิ่นอาจไมไดเขามามีสวนรวมในชวงเริ่มตน แตถูกขอรองใหเขามาดําเนินการเมื่อโครงการเขามา ความสําเร็จในชวงนี้ เกิดขึ้น

                                                           

๔ โกวิทย  พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบพิธการพิมพ, ๒๕๕๓). 



๑๑๙๖ 

 

ไดมากกวาการมีสวนรวมในการตัดสินใจในชวงเริ่มตน ซึ่งโครงการจะตองคนหาความตองการของบุคคลที่เขามามีสวนรวมใน
ภายหลังนี้ และจัดลําดับความสําคัญของโครงการและวิธีการดําเนินโครงการที่สอดคลองกับความตองการของผูที่เขามามีสวน
รวม ๓) การตัดสินใจในชวงปฏิบัติการ เปนความเกี่ยวของในองคกรเมื่อโครงการเขามามีการเชื่อมโยงโครงการเขามาสูคนใน
ทองถิ่น มีการรวบรวมขององคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือกําหนดกฎเกณฑสําหรับปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ กรอบที่สมาชิก
ยึดถือประกอบดวย การประชุมเพ่ือจัดทํานโยบาย การคัดเลือกผูนําที่จะมีอิทธิพลตอองคกร๕ 

๔. การมีสวนรวมในการปฏิบัติ คนในทองถิ่นสามารถมีสวนรวมในการปฏิบัติ แบงไดเปน ๓ ชนิด คือ ๑) การมีสวนรวม
ในการสละทรัพยากร สามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบ ไดแก แรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ และขอมูลขาวสาร ทั้งหมดนี้เปน
แหลงทรัพยากรหลักท่ีสําคัญซึ่งมีอยูในทองถิ่น นํามาใชเพ่ือพัฒนาโครงการ การสงเสริมโดยใชแรงงานในทองถิ่นเปนสิ่งที่ดี การ
บริจาคเงินและวัสดุอุปกรณตาง ๆ และอ่ืน ๆ แสดงใหเห็นทิศทางที่ชัดเจนของการมีสวนรวม สิ่งสําคัญของการมีสวนรวมนี้ คือ 
การรูวาใครเปนผูสนับสนุนและทําอยางไรโดยวิธีการสมัครใจ การไดรับคาตอบแทน หรือโดยการบีบบังคับ การสนับสนุน เรื่อง
ทรัพยากรบอยครั้งที่พบวามีความไมเทาเทียมกันและการแสวงหาผลประโยชนสวนตัว  ๒) การมีสวนรวมในการบริหารและการ
ประสานงาน คนในทองถิ่นสามารถรวมตัวกันในการปฏิบัติงาน โดยการเปนลูกจางหรือสมาชิกทีมที่ปรึกษาหรือเปนผูบริหาร
โครงการ เปนสมาชิกอาสา ซึ่งทําหนาที่ประสานงานกิจกรรมของโครงการ มีการฝกอบรมใหรูเทคนิคการปฏิบัติงานในโครงการ
สําหรับผูเขามาบริหาร หรือประสานงาน วิธีนี้นอกจากจะเพ่ิมความไววางใจใหกับคนในทองถิ่นแลวยังชวยให เกิดความตระหนัก
ถึงปญหาของตนเองอีกดวย อีกทั้งยังทําใหเกิดการสื่อสารขอมูลภายใน และไดรับคําแนะนําซึ่งเปนปญหาของคนในทองถิ่น 
ตลอดจนผลกระทบที่ไดรับเมื่อโครงการเขามา๓) การมีสวนรวมในการขอความรวมมือ การขอความรวมมือไมจําเปนตองมี
ผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ แตพิจารณาจากขอเท็จจริงที่วา ผลเสียที่ตามมาหลังจากนําโครงการเขามา และผลที่เกิดกับคนใน
ทองถิ่นท่ีเขารวมในโครงการ 

๕. การมีสวนรวมในผลประโยชน เปนสิ่งที่เกิดขึ้นมานานและมีผลในทางเศรษฐกิจซึ่งไมควรมองขามไป การมีสวนรวม
ในผลประโยชนแบงได ๓ ชนิด คือ ๑) ผลประโยชนดานวัตถุ เปนความตองการขั้นพ้ืนฐานของบุคคล เชน เปนการเพ่ิมการ
บริโภค รายได และทรัพยสิน แตสิ่งเหลานี้อาจจะทําใหการสรุปขอมูลลมเหลวได ซึ่งควรวิเคราะหใหไดวาใครคือผูมีสวนรวม 
และดําเนินการใหเกิดขึ้น ๒) ผลประโยชนดานสังคม เปนความตองการขั้นพ้ืนฐานดานสาธารณะ ไดแก บริการหรือความพึง
พอใจการสาธารณูปโภค การเพ่ิมโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใชรูปแบบการผสมผสานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตใหกับคนยากจน จึง
จําเปนตองมีการกําหนดการมีสวนรวมในผลประโยชนทั้งในเรื่องปริมาณ การแบงผลประโยชน และคุณภาพบริการและความพึง
พอใจ ๓) ผลประโยชนดานบุคคล เปนความปรารถนาที่จะเขามาเปนสมาชิกกลุมหรือไดรับการคัดเลือกเขามา เปนความตองการ
อํานาจทางสังคมและการเมือง โดยผานความรวมมือในโครงการ ผลประโยชนสําคัญที่ไดจากโครงการมี ๓ ชนิด คือ ความรูสึกมี
คุณคาในตนเอง อํานาจทางการเมือง และความรูสึกวาตนเองทํางานมีประสิทธิผล การมีสวนรวมในผลประโยชนควรศึกษา
ผลเสียที่จะเกิดข้ึนตามมาภายหลังดวย เพราะอัตราการมีสวนรวมในผลประโยชนมีความแตกตางกัน จะเปนขอมูลที่สําคัญในการ
วางนโยบายหลักที่เกี่ยวของวาจะใหใครมีสวนรวม หากผลที่ออกมาตรงกันขามกับความคาดหวัง จะไดแกไขเพ่ือหาแนวทางที่มี
ความเปนไปไดในการวางรูปแบบใหม 

๖. การมีสวนรวมในการประเมินผล เปนสวนที่มีการเขียนเปนรายงานไวนอย สามารถประเมินโครงการได ๒ รูปแบบ
คือ การมีสวนรวมทางตรง และการมีสวนรวมทางออม การมีสวนรวมในการประเมินผล สวนใหญเปนเจาหนาที่จากสวนกลาง
มากกวาคนในทองถิ่น ซึ่งทําหนาที่ประเมินผลดานงบประมาณ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีตอโครงการ ประเมินวามีผูเห็นดวย
กับโครงการหรือไม ผูที่มีสวนรวมไดแกใครบาง มีสวนรวมโดยวิธีใด มีการแสดงความคิดเห็นผานสื่อตางๆ หรื อผานตัวแทนที่
เลือกเขาไปอยางไร และทําอยางไร ความคิดเห็นตางๆ จึงจะไดรับการนําไปใชประโยชน 

                                                           

๕ สถาบันพระปกเกลา. “การพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน”. กรุงเทพมหานคร : เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมาธิการรัฐสภา, ๒๕๕๑. (อัดสําเนา) 



๑๑๙๗ 

 

๗. การมีสวนรวมแบบเปนไปเอง (Spontaneous) ซึ่งโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันเองเพ่ือแกไขปญหาของ
ตนเอง โดยเปนการกระทําไมไดรับการชวยเหลือจากภายนอกซ่ึงเปนรูปแบบที่เปนเปาหมาย 

๘. การมีสวนรวมแบบชักนํา (Induced) ซึ่งเปนการเขารวมโดยความตองการความเห็นชอบหรือสนับสนุนโดยรัฐบาล 
ซึ่งเปนรูปแบบทั่วไปของประเทศกําลังพัฒนา 

๙. การมีสวนรวมแบบบังคับ (Coercived) เปนการเขารวมโดยความตองการความเห็นชอบหรือสนับสนุนโดยรัฐบาล 
ภายใตการจัดการโดยเจาหนาที่ของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรงรูปแบบนี้เปนรูปแบบที่ผูกระทําไดรับผลทันที แตจะไมไดผลใน
ระยะยาว และมักจะมีผลเสียตรงที่ไมไดรับการสนับสนุนจากประชาชนในที่สุด๖ 

๑๐. การมีสวนรวมตามโครงการ ๑) โครงการที่จัดทําขึ้นจะตองแสดงใหกลุมเปาหมายสนใจวา จะสนองความตองการ
ของบุคคลอยางแทจริง ๒) กลุมเปาหมายนั้นตองไดมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆใหมากท่ีสุด ๓) การตัดสินใจตอง
มาจากกลุมเปาหมายสวนใหญและไมขัดแยงตอความเชื่อตางๆ ในชุมชนนั้น๗ 

  วิธีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน วิธีการที่กลาวถึงตอไปนี้คือตัวอยางของวิธีการสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยมีความเหมาะสมแตกตางกันไปตามบริบทของเนื้อหา พ้ืนที่ ผูเกี่ยวของ ทรัพยากรที่มีและสภาพแวดลอมวิธีการ 
รูปแบบการดําเนินงาน จุดเดน จุดดอย ขอเสนอแนะในการปฏิบัติไดสรุปเงื่อนไขที่จะทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนา แบงได ๖ ประเภท คือ ๑) เงื่อนไขทางการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ๒) เงื่อนไขของโครงการ
พัฒนา ๓) เงื่อนไขของนักพัฒนา ๔) เงื่อนไขของผูนํา๕) เงื่อนไขทางการบริหารจัดการ ๖) เงื่อนไขทางสังคมและจิตวิทยา๘ 

เงื่อนไขที่ประชาชนไมเขามามีสวนรวมทางการเมืองเทาที่ควร นั้นเปนเพราะเหตุดังนี้ ๑) ทัศนะของประชาชนที่มีตอ
การเมือง คิดวาการเมืองเปนเรื่องไกลตัว ไมตอบสนองความตองการของคนในทองถิ่น มองการเมืองเปนเรื่องของนักการเมื อง 
ไมใชเรื่องของประชาชน ๒) ความรูสึกของประชาชนที่มีตอทองถิ่นและความเปนทองถิ่น กลาวคือ คนไทยขาด  Civic Culture 
ขาดความรูสึกผูกพันกับทองถิ่น ไมสนใจติดตามตรวจสอบ กํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําหนาที่ตอบสนองความ
ตองการและพัฒนาทองถิ่นใหกาวหนา ๓) วิถีชีวิตของประชาชนในแตละทองถิ่น คือชาวบานจะมีความประนีประนอมสูงเพราะมี
ความสัมพันธในเครือญาติ และมีความเกรงใจ ประกอบกับชาวบานมีการพูดคุยกันเมื่อเกิดปญหา ๔) วัฒนธรรมการยึดตัวบุคคล 
เปนผลมาจากสังคมไทยเปนระบบอุปถัมภ ประชาชนขาดความรูที่แทจริงทําใหถูกชี้นําและขาดอิสระในการตัดสินใจ๙ 

ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน โดยทั่วไปแลว กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการที่ตอง
ดําเนินการอยางเปนขั้นตอนตอเนื่อง ซึ่งกอใหเกิดตนทุนในการดําเนินการมากพอสมควร อยางไรก็ตามขอดีของการมีสวนรวม 
คือ การกอใหเกิดการผลิตนโยบายและบริการสาธารณะที่สอดคลองกับความตองการของสาธารณชนเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการจัดสรรทรัพยากรของสาธารณะใหสูงขึ้นโดยการมีสวนรวมของประชาชนกอใหเกิดประโยชนตาง ๆ ดังนี้ ๑) เพ่ิมคุณภาพ
ของการตัดสินใจ กระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชน ชวยใหเกิดความกระจางในวัตถุประสงคและความตองการของ
โครงการหรือนโยบายนั้น ๆ ๒) การลดคาใชจายและการสูญเสียเวลา การใหประชาชนมีสวนรวมมาตั้งแตตนในการดําเนินงาน 
สามารถที่จะลดความลาชาและลดคาใชจายที่เกี่ยวของกับความขัดแยงของประชาชนได  ๓) การสรางฉันทามติ (Consensus 
Building) โครงการมีสวนรวมของประชาชนสามารถที่จะสรางขอตกลงที่มั่นคงและยืนยาวและการยอมรับระหวางกลุม ลดความ
ขัดแยงทางการเมืองและสรางใหเกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ  ๔) ความสําเร็จและผลในการปฏิบัติของโครงการ 

                                                           

๖ United Nations, Department of International Economic and Social Affairs. Participation’s Place in Rural 
Development, (Washington D.C. : United Nations Publication., ๑๙๘๙), p. ๘. 

๗ โกวิทย พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบพิธการพิมพ, ๒๕๕๓), หนา ๑๗๙. 
๘ปาริชาติ  วลัยเสถียร, กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา , พิมพครั้งที่ ๑,(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุน

สนับสนุนกาวิจัย, ๒๕๔๒), หนา ๑๓๐-๑๓๒. 
๙วุฒิสาร  ตันไชย, การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่น, ( กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๓), หนา 

๑๐๕-๑๑๒. 



๑๑๙๘ 

 

การมีสวนรวมในการตัดสินใจทําใหคนเรามีความรูสึกถึงความเปนเจาของการตัดสินใจนั้น ซึ่งจะไดรับความรวมมือจากประชาชน 
๕) การหลีกเลี่ยงการเผชิญหนา หรือหลีกเลี่ยงความขัดแยงที่รุนแรง ๖) ความนาเชื่อถือและความชอบธรรม การมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนวิถีทางที่จะนําไปสูความชอบธรรมและการดํารงอยูของความชอบธรรม 

การมีสวนรวมมีความสําคัญตอการเรียนรูรวมกันของชุมชนและการพัฒนาชุมชนหลายประการ ไดแก เปนสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของประชาชนที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ สอดคลองกับปรัชญาแนวความคิดและหลักการเรียนรูรวมกันของชุมชน เปน
เครื่องชี้วัดความสําเร็จนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการกระจายอํานาจนําไปสูการพ่ึงตนเองของชุมชน ทําใหดําเนินการพัฒนา
ชุมชนไดตรงกับความตองการที่แทจริงของประชาชนและชุมชน เปนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลกลุมและองคกรในชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพ เปนการสรางความพึงพอใจรวมกัน ทําใหการพัฒนามีความชอบธรรมทําใหเกิดความรักหวงแหนรับผิดชอบและ
เปนเจาของชุมชน ถือวาเปนกระบวนการสําคัญในการสนับสนุนสงเสริมการเรียนรูรวมกันของชุมชนใหประสบผลสําเร็จเพ่ือชวย
แบงเบาภาระของรัฐบาล เพราะการพัฒนาแบบมีสวนรวมเปนการพัฒนาของคนในชุมชน โดยคนในชุมชนและเพ่ือคนในชุมชน
อยางแทจริง รัฐบาลเปนเพียงผูสนับสนุนในบางสวนเทานั้น 

จากการศึกษามองวาปญหาการมีสวนรวมของประชาชนในสังคมไทย ยังคงมีในประเด็นดังนี้  ๑) การเพิกเฉยตอการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชน ซึ่งในประชาชนกลุมชั้นกลางข้ึนไปปฏิเสธที่จะมีสวนรวมในรูปแบบที่เปนทางการ เนื่องจาก
ปญหามาจากการขาดความเชื่อถือศรัทธาตอพฤติกรรมของนักการเมืองและพรรคการเมือง อีกทั้งวิถีชีวิตในโลกเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม ทําใหขาด “สาธารณประโยชนจิต” คือมองเห็นประโยชนสวนตน มากกวาสวนรวมสวนประชาชนที่เปนกลุมคนระดับ
ลางนั้นจะขาดความรูความเขาใจในการมีสวนรวมทางการเมืองดวยเหตุจากฐานะยากจน ขาดการศึกษา ขาดโอกาสการประกอบ
อาชีพ ๒) การมีสวนรวมทางการเมืองในเชิงสัญลักษณ โดยปราศจากความตระหนัก ความเขาใจในคุณคาและความสําคัญของ
การมีสวนรวมทางการเมืองอยางแทจริง หรือเปนการมีสวนรวมเพราะอิทธิพลของปจจัยแทรกซ อนอ่ืนๆ เชนการซื้อสิทธิขาย
เสียง ซึ่งกอใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมามากมาย เชน การทุจริต คอรัปชั่น ๓) การมีสวนรวมอยางไมมีระบบ เปนพฤติกรรมการมี
สวนรวมที่กอใหเกิดผลกระทบในเชิงทําลายความสงบสุขของสังคมและพัฒนาการทางการเมือง ๔) การมีสวนรวมในรูปแบบที่ไม
เปนทางการที่มากเกินไป เนื่องจากการใชนโยบายที่เกิดผลกระทบกับประชาชน ทําใหเกิดภาวะกดดันคับของใจจนตองลุก
ออกมาเรียกรอง กดดันเผชิญหนากับอํานาจรัฐ โดยการกอม็อบ การประทวง จนอาจเกิดการเคลื่อนยายอํานาจทางการเมืองโดย
วิถีทางนอกระบอบประชาธิปไตย ๕) การมีสวนรวมในลักษณะของการจัดตั้งเพ่ือผลประโยชนแอบแฝง เปนการระดมสรรพกําลัง
ทางการเมืองของประชาชนมาเปนฐานรองรับอํานาจหรือวัตถุประสงคทางการเมืองหรือกอใหเกิดการเคลื่อนยายอํานาจทางการ
เมืองของนักการเมือง หรือพรรคการเมือง ๖) วิธีคิดหรือพฤติกรรมของบุคลากรของรัฐ โดยมองเห็นพฤติกรรมการมีสวนรวมดวย
การชุมนุมประทวง ไมเห็นดวยหรือคัดคานนโยบายของรัฐ เปนพฤติกรรมของการกอกวน กอความไมสงบวุนวายเปนอุปสรรคตอ
การทํางานของรัฐบาลในการศึกษาครั้งนี้ ไดนํากรอบแนวคิดทฤษฎีระบบของ John Easton มาเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย
โดยมีตัวแปรปจจัยนําเขา (Input) ๓ ปจจัย ไดแก ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานชุมชนและปจจัยดานองคการ สวนกระบวนการ 
(Process) คือ กลไกหรือวิธีการดําเนินงาน และตัวแปรปจจัยนําออก (Output) คือ การตัดสินใจมีสวนรวม และระดับการมีสวน
รวมของประชาชน๑๐ 

การพัฒนาชุมชนที่ย่ังยืน 

การพัฒนาชุมชนเปนอีกแนวคิดหนึ่งที่พยายามใชหลักบูรณาการบนพ้ืนฐานความเชื่อและความเขาใจเบื้องตนหลาย
ประการรวมกันดังตอไปนี้ 

                                                           

๑๐ จันทนา สุทธิจารี , บทวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรของการจัดการปาไมโดยชุมชน,  (เชียงใหม : โรงพิมพวี.เจ.พริ้นติ้ ง, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๔), หนา ๔๒๗-๔๒๙. 



๑๑๙๙ 

 

ประการแรก การพัฒนาและการพัฒนาชุมชนมีความแตกตางกันหลายประการ ทั้งในดานแนวความคิดที่อยูบนพ้ืนฐาน
ความเชื่อ หลักการ รวมทั้งวิธีการตาง ๆ การพัฒนาชุมชนอยางเปนทางการนั้นเปนทั้งศาสตรและศิลปเชิงสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary) ซึ่งมีพัฒนาการทางวิชาการอยางเปนระบบไมเกินหนึ่งศตวรรษที่ผานมา การขาดทฤษฎีตลอดจนองคความรู
เชิงลึกที่มีลักษณะเฉพาะดาน ทําใหการพัฒนาชุมชนมีลักษณะทางวิชาการที่เรียกวา การพ่ึงพาทางทฤษฎี (Theoretical 

Dependency) ซึ่งหมายถึง การเอาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ วิธีการจากศาสตรสาขาอ่ืน ๆ เชน สังคมวิทยา (Sociology) 

มานุษยวิทยา (Anthropology) การศึกษา (Education) รัฐศาสตร (Political Science) เศรษฐศาสตร (Economics) จิตวิทยา 
(Psychology) และอ่ืน ๆ มาบูรณาการแนวคิดขึ้นมาใหม เงื่อนไขดังกลาวทําใหผูที่สนใจทางดานการพัฒนาชุมชนจําเปนที่
จะตองมีฐานความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ รอบดาน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ ศาสตรแหงการพัฒนา ก็คือ บูรณาการหรือ
นวัตกรรมทางการศึกษาซึ่งมุงหวังจะสรางองครวมแหงความรูใหแกผูที่มุงมั่นที่จะศึกษา อยางไรก็ตาม ลักษณะการพ่ึงพาทาง
ทฤษฎีของนักวิชาการทางดานการพัฒนานี่เองที่ทําใหการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติมีจุดเนนหนักแตกตางกันออกไปตามพ้ืน
ฐานความรู ความเชื่อ แนวคิด ของผูมีหนาที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูบริหารงานและผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ดานการพัฒนา แตอยางนอยที่สุด ในปจจุบันนี้ ทุกฝายตางเห็นพองตองกันวา รากฐานของการพัฒนาประเทศที่แทจริงนั้น ควร
จะยึดคนรวมทั้งสิ่งแวดลอมเปนศูนยกลางแหงการพัฒนา 

ประการที่สอง สังคมไทยนั้นมีประวัติศาสตรตลอดจนความเปนมาอันยาวนาน ความเชื่อ บรรทัดฐาน วัฒนธรรม 

รูปแบบการดําเนินชีวิตตลอดจนรูปแบบของพฤติกรรมทางสังคมถูกถายทอดโดยขบวนการเรียนรูทางสังคม  (Socialization) 

จากบรรพบุรุษสูคนรุนหลัง และยังปรากฏรองรอยใหเห็นไดอยางชัดเจนไมวาจะเปนวัฒนธรรมแหงการยอมตาม  (Passive 

Culture) ความสัมพันธแบบขา-บาว ผูอุปถัมภ-ผูรับอุปถัมภ ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฤกษยาม ผีสาง เทวดา ซึ่งเห็นไดอยาง
ดาษดื่น 

จริงอยู ถึงแมวาวัฒนธรรมที่ถายทอดมาจากบรรพบุรุษสูคนยุคปจจุบันบางอยางจะวิจิตรงดงามเต็มไปดวยคุณคาควรแก
การอนุรักษ บางรูปแบบจะแฝงการสั่งสมภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom) เอาไวอยางลึกซึ้งนาภาคภูมิใจ แตกลับไมปรากฏ
แนวคิดอันแหลมคมเพียงพอที่จะชี้ใหเห็นมิติดานลบของวัฒนธรรมไทยที่มีอิทธิพลตอการคาดคะเนสัมฤทธิ์ผลหรือความลมเหลว
ของการพัฒนา การวิพากษเชิงกลาวหาแนวคิดเสรีนิยม วัตถุนิยมหรือสังคมนิยม ตลอดจนการปฏิเสธไมยอมรับแนวความคิด
ที่มาจากตะวันตกโดยพยายามชี้นําใหเชื่อวาความลมเหลวของการพัฒนาประเทศ  นับตั้งแตเริ่มดําเนินงานตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีสาเหตุใหญมาจากการนําเอาแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ มาใชโดยขาดการพิจารณาไตรตรองอยาง
รอบคอบถึงขอตกลงเบื้องตน เงื่อนไขรวมทั้งปจจัยตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคตอการนําเอาทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ จึงมีลักษณะการ
มองปญหาแบบอัตนิยม (Subjectivity) ชาตินิยม (Nationalism) วัฒนธรรมนิยม (Ethnocentrism) ซึ่งมักจะละเลยหรือ
มองขามความไมรู ขอบกพรองตลอดจนความออนแอทางปญญาของตนเอง วิธีมองปญหาดังกลาวจะแตกตางกับการวิเคราะห
ปญหาในเอกสารชุดนี้ ซึ่งเนนหลักการมองปญหาแบบวัตถุประสงคนิยม (Objectivism) องครวมนิยม (Totalism) หลังสมัยใหม
นิยม (Post-Modernism) ซึ่งใหความสําคัญกับการพิจารณาเชิงพิพากษถึงสาเหตุแหงความออนแอและการดอยพัฒนาทุกดาน
ของหนวยการวิเคราะห อันหมายถึงชุมชนในวาเกิดจากการครอบงํา (Hegemony) การรุกราน (Penetration) ขบวนการติดตอ
และผสมผสานทางวัฒนธรรม (Acculturation & Assimilation) การพ่ึงพา การไมสามารถอยูอยางโดดเดี่ยว การแสวงหา
ผลประโยชนจากผูที่ออนแอกวา รวมทั้งการขูดรีด (Exploitation) อันเปนพ้ืนฐานทางจิตวิทยาของสังคมมนุษย เนื่องจาก การ
พัฒนาหรือการดอยพัฒนา ความเขมแข็งหรือออนแอของสังคมใด ๆ ก็ตามนั้น มิไดมีความหมายในตัวเอง หากแตเปนความคิด
เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Concept) ซึ่งขึ้นอยูกับการเชื่อมโยงเปรียบเทียบกับสภาพแวดลอมหรือสังคมอ่ืน  โดยใช
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กฎเกณฑที่ถูกกําหนดโดยกรอบแนวคิดของผูคิดผานกระบวนการถายทอดทางภาษาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนขึ้นเปนดัชนีชี้วัด 

อาทิเชน วัดความเขมแข็งของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง โดยการพิจารณาจากการเรียนรูและมีสวนรวมอยางแข็งขันของคนในชุมชน
หรือวัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใชรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรเปรียบเทียบกับคามาตรฐานเฉลี่ย เราไมสามารถจะ
เขาใจความหมายของพัฒนาหรือดอยพัฒนา ความเขมแข็งหรือออนแอ ความยั่งยืนหรือไมยั่งยืนจากสิ่งใดได ถาหากไมสามารถ
พิจารณาสัมพันธกับสิ่งที่ใชเปนเกณฑเปรียบเทียบ ซึ่งการเปรียบเทียบก็มักจะถูกอิทธิพลของมิติทางดานวัฒนธรรม การครอบงํา
ทางดานภาษาซึ่งเปนสื่อในกระบวนการถายทอดความรูเขามาเกี่ยวของ  โดยเฉพาะความรูสึกทางดานชาติพันธุนิยม 

(Ethnocentrism) ซึ่งเกิดจากการยึดติดวา วัฒนธรรมของตนเองนั้นดีกวา สูงกวาวัฒนธรรมอ่ืน ที่นาสังเกต ก็คือ แนวคิดเหลานี้
ไมสามารถกาวพนไปจากความคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thought) กับศาสตรสาขาอ่ืนไดอยูนั่นเอง กลาวโดยสรุป ก็
คือ วิธีคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาและการพัฒนาชุมชนนั้น มีลักษณะเปนวิธีคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking) ซึ่ง
สามารถจําแนกออกเปนกลุมใหญ ๆ ไดอยางนอย ๖ กลุมดังตอไปนี้ คือ ๑. แนวความคิดแบบวิวัฒนาการ (Evolution) ๒.
แนวความคิดแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (Social & Cultural Change) ๓.แนวคิดแบบเศรษฐศาสตรและ
เศรษฐศาสตรการเมือง (Economics & Political Economy) ๔.แนวคิดแบบการปฏิบัติการและการเคลื่อนไหวทางสังคม 

(Social Action & Social Movement) ๕.แนวคิดแบบความขัดแยงทางสังคม (Social Conflict)๖.แนวคิดแบบการพัฒนา
ชุมชน (Community Development) 

ทั้ง ๖ แนวคิดหลักในการพัฒนา จะเห็นไดวา การพัฒนาชุมชนเปนแนวคิดหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะ คือ มุงเนนไปที่การ
เปลี่ยนแปลงในตัวมนุษย รวมทั้งศักยภาพของมนุษยเปนหลัก และการพัฒนาที่จะสื่อความหมายใหแกความเขาใจที่ถูกตอง
ชัดเจนนั้นจะตองมีคํานามที่มีขอบเขตของคํานิยามที่ชัดเจนตอทายคําวา การพัฒนา เสมอ เชน การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนา
ชุมชน การพัฒนาองคกร การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาการศึกษา หรืออ่ืน ๆ  

ประการที่สาม ความเชื่อพ้ืนฐานของการพัฒนาชุมชนที่สําคัญและแตกตางจากแนวคิดที่ยึดถือปฏิบัติกันในการพัฒนา
ทั่วไปอยางนอยท่ีสุดตามประเด็นดังตอไปนี้ 
 ประเด็นแรก การพัฒนาและการพัฒนาชุมชนนั้น ถึงแมวาจะไมปฏิเสธความเชื่อมั่นอยางแนนแฟนเกี่ยวกับศักยภาพ
ตลอดจนศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย แตปฏิเสธไมยอมรับสิ่งที่คานกับตรรกศาสตรเกี่ยวกับความเปนจริงสากลของสังคม 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การยอมรับในความไมเทาเทียมกันดานศักยภาพของมนุษย ทั้งทางดานกายภาพ สติปญญา ความเฉลียว
ฉลาด การเรียนรู การปรับตัว วิสัยทัศน การแกปญหา วุฒิภาวะทางปญญาและอารมณ และอ่ืน ๆ ความไมเทาเทียมกันในดาน
ตาง ๆ ของมนุษยนี่เองที่นาจะเปนเหตุผลประการหนึ่ง ซึ่งอธิบายไดถึงการประจักษตอความผิดพลาดและลมเหลวในภายหลัง
ของการพัฒนาประเทศ หลังจากที่เดินตามรองรอยความคิดที่ผูนําทางความคิดแตละยุคสมัยกําหนดใหดวยวัฒนธรรมแหงการ
ยอมตาม อันเปนวัฒนธรรมพื้นฐานของสังคมไทยโดยขาดการพิจารณาและการโตแยงวิพากษอยางมีเหตุผล ดังกลาวมาแลว 

 ประเด็นที่สอง ดวยเหตุผลรวมทั้งความเชื่อในความไมเทาเทียมกันของมนุษยนี่เองที่ทําใหมนุษยมีความแตกตาง
ทางดานสติปญญา รวมทั้งศักยภาพดานตาง ๆ ในการดํารงชีวิตอยูในสังคม จึงทําใหไมสามารถปฏิเสธความจริงของพ้ืนฐานของ
มนุษยซึ่งเคยเปนมานับตั้งแตยุคเริ่มตนเผาพันธุมนุษยจนกระทั่งปจจุบัน คือ ทุกองคประกอบของสังคมมนุษยจะตองมีผูนํา 

(Leader) และผูตาม (Follower) เสมอ ไมวาจะเปนผูนําทางความคิด ผูนําทางการบริหารประเทศ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม 

การศึกษา และอ่ืน ๆ ก็ตาม 

 ความเขาใจในการไมสามารถอยูอยางโดดเดี่ยว การรวมมือ การชวยเหลือ การพ่ึงพา ความขัดแยง การผสมผสาน
และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่เปนขบวนการพ้ืนฐานทางสังคมนี่เองที่ทําใหเกิดการตอสู ชวงชิงสิทธิอํานาจ ชัยชนะ ความพาย
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แพ สงคราม การขูดรูด การแสวงหาผลประโยชน การรุกราน (Penetration) ระหวางคนตั้งแต ๒ กลุม สองชาติ สองวัฒนธรรม
ขึ้นไป จนสงผลไปถึงความเขาในรวมทั้งการกอกําเนิดของความคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและกระบวนการพัฒนาชุมชน ซึ่ง
ในความหมายหนึ่งก็คือ กระบวนการที่มีเปาหมายในอันที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนใหดีขึ้น  ซึ่งแนนอนวา
กระบวนการดังกลาวและไมอาจปฏิเสธเหตุผลพ้ืนฐานของการที่จะตองมีผูนําในทุก  ๆ ดานของกระบวนการพัฒนาหรือ
กระบวนการพัฒนาชุมชนได 

 ประเด็นที่สาม การยอมรับความคิดตามประเด็นทั้งสองขางตน ทําใหการพัฒนาชุมชนมีลักษณะที่ใหน้ําหนักตอการ
ทําความเขาใจในภาวะการกอกําเนิด การคงอยู พลวัต การเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร อารย
ธรรม  ความ เป น ผู นํ า  (Leadership) กระบวนการตั ดสิ น ใจ  (Decision Making Process) การบริห ารการจั ดการ 

(Administration and Management) การวิเคราะหตลอดจนการปรับตัวใหเขากับสถานการณ  (Situational Analysis & 

Adaptation) และการวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ซึ่งเปนองคความรูที่แตกแขนงมาจากความ
เขาใจเบื้องตนดังท่ีกลาวมาแลว๑๑ 

         สรุป 

จากการแนวคิดทฤษฎี นักวิชาการตลอดจนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนชุมชน
ในดานตางๆนั้นจะเห็นไดวาการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหชุมชนเกิดการพัฒนา เชน การมีสวนรวม 
หลักการพัฒนาชุมชน กระบวนการพัฒนาชุมชน เปนตน สิ่งเหลานี้จึงเปนเรื่องที่สําคัญที่ตองใชในงานพัฒนาชุมชน และคนก็มี
สวนสําคัญท่ีสุด เพราะคนเปนศูนยกลางหลักในการพัฒนาที่จะทําใหชุมชนมีการพัฒนาไปในทางท่ีดี การมีสวนรวมเปนหัวใจของ
การพัฒนาชุมชนที่ยังยืน ตลอดไป 
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              .  การมีสวนรวมกับการพัฒนาองคกร บรรยายในการสัมมนานายจางและลูกจางภาครัฐวิสาหกิจ เรื่อง “ระบบทวี
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                 บทคัดยอ 

 
บทความนี้มีจุดประสงคในการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในงานประเพณีแหเจาพอ -เจาแม 

ปากน้ําโพ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค เนื่องจากงานประเพณีดังกลาวเปนงานประเพณีที่สราง
รายไดใหกับจังหวัดนครสวรรคและเปนงานประเพณีที่สําคัญของจังหวัดที่สรางเอกลักษณ รายได และอาชีพ
ใหกับประชาชนในจังหวัด โดยจะเห็นไดความสําคัญของงานประเพณีไดจากคําขวัญของจังหวัดคือ “เมืองสี่
แคว แหมังกร พักผอนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ด ปากน้ําโพ” จากการศึกษาพบวา เถานั้ง(คณะกรรมการจัดงาน
ประเพณีแหเจาปากน้ําโพ) เปนผูบริหารดําเนินการจัดงานประเพณีแหเจาพอ-เจาแมปากน้ําโพ โดยไดรับการ
สนับสนุนและความรวมมือจากทุกภาคสวน ซึ่งเปนการดําเนินการจัดงานประเพณี โดยคณะบุคคลที่ไดรับการ
คัดเลือกเปนตัวแทนการบริหารจัดงานดวยวิธีการเสี่ยงทาย ที่ถึงแมจะไมมีเกณฑการคัดเลือกตามแบบปกติที่
เปนมาตรฐานความสามารถของบุคคล แตอยางไรก็ตามเถานั้งก็สามารถสรางสรรคงานประเพณีฯที่มีการจัด
งานอยางเปนระเบียบแบบแผน และสําเร็จลุลวงไปไดเปนอยางดี  ดวยกําลังและความรวมมือของประชาชน
และทุกภาคสวนในอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรคนั่นเอง 

คําสําคัญ: เถานั้ง, การมีสวนรวมของประชาชน,ประเพณีแหเจาพอ-เจาแม ปากน้ําโพ 
 

Abstract 
 This article aims to study the public participation in organizing the traditional 
Paknampho god-goddess parade festival  festival of Nakornsawan province. The festival is an 
important tradition that not only yield major revenues for the province, but also constructs 
the provincial’s identity to the local community as presented in its motto, “the city where 
four river unite, Dragon parade, Bung Boraphet great lake, Plentiful and delicious fish, draw 
all to test.  The study found that “ Dao Nang” , Organizing of the Paknampho god-goddess 
parade festival. The committee consists of local volunteers. There is no selecton  process to 
assess suitable capabilities but tossing the lucky stick.  The result shows that public 
collaboration and coordination from the local communities is key to success of the festival. 

Keywords : Dao Nang,Public participation, Paknampho god-goddess parade festival 
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บทนํา 

เมืองนครสวรรคตั้งอยูบนที่ราบตอนบนของที่ราบภาคกลาง ดินแดนที่อยูในนครสวรรคนี้จัดเปนเมือง
ชายขอบของอาณาจักรทวาราวดี ครั้งถึงสมัยสุโขทัย นครสวรรคถูกเรียกวา เมืองพระบาง ซึ่งเปนเมืองหนา
ดานทางใตที่คั่นอาณาจักรอยุธยาไว และในสมัยอยุธยา นครสวรรคถูกพมาใชเปนที่ประชุมพลจัดทัพ การที่
พมาใชเมืองนครสวรรคเปนที่ประชุมพล เพราะเปนเมืองที่อุดมสมบูรณ เปนศูนยกลางการคมนาคมทั้งทางบก
และน้ํา   จนถึงในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงเคยใชเมืองนครสวรรคเปนที่ลําเลียงพลรบ
และเสบียงที่ยกมาทางลําน้ําปง  และเมื่อถึงในสมัยรัตนโกสินทร นครสวรรคจึงเริ่มมีความสําคัญที่โดดเดนใน
ฐานะชุมทางการคมนาคมคาเชื่อมโยง ภาคกลางกับภาคเหนือ1 

จากความเปนมาตามประวัติศาสตร บทบาทเดนของนครสวรรคจึงมีฐานะเปนรัฐกึ่งกลาง 2  ที่เปน
ศูนยกลางทางการคาและคมนาคม  ดวยเหตุที่เมืองนครสวรรคเปนเมืองที่ใชขนถายสินคามาตั้งแตในสมัยอดีต
นั้น ทําใหเกิดการอพยพของพอคาชาวจีน3เขามาในเมืองนครสวรรคมากยิ่งขึ้น โดยพอคาชาวจีนบางสวนจะตั้ง
รกรากอยูที่เมืองนครสวรรค แตก็มีพอคาชาวจีนบางสวนที่ใชเมืองนครสวรรคเปนพ้ืนที่ชุมทางน้ําเพ่ือคาขาย
และเดินทางไปยังจังหวัดอ่ืนๆตอไป4 นอกจากการอพยพเขามาตั้งรกรากในเมืองนครสวรรคแลว  ชาวจีนก็ได
นําขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อของชาวจีนเขามาในจังหวัดนครสวรรคนี้ดวย  
ถึงแมวาในปจจุบันจะไมมีพอคาชาวจีนมากมายเชนในสมัยอดีต เพราะเนื่องจากมีการผสมผสานกลืนทาง
สายเลือดโดยการแตงงานกับคนในพ้ืนที่ แตจังหวัดนครสวรรคโดยเฉพาะในตลาดเมืองปากน้ําโพนั้นยังคงมีชาว
จีนและคนไทยเชื้อสายจีนมากเปนอันดับที่สามของประเทศไทย รองมาจากภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร5 และก็
ยังคงมีการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนา ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน 
โดยเรื่องที่ผูเขียนจะกลาวถึงก็คือเรื่อง ประเพณีการแหเจาพอ-เจาแมปากน้ําโพ(งานตรุษจีนนครสวรรค) ที่มี
การสืบทอดประเพณีกันมาอยางตอเนื่องและยาวนาน แมจะไมมีหลักฐานปรากฏอยางแนชัดวาเริ่มขึ้นเมื่อใด 6 
แตงานประเพณีการแหเจาพอ-เจาแมปากน้ําโพ(งานตรุษจีนนครสวรรค) ก็ไดกลายมาเปนประเพณีและ
เทศกาลที่สําคัญของชาวจังหวัดนครสวรรคไปเสียแลว  โดยความสําคัญของงานประเพณีดังกลาวก็ไดปรากฏ
อยางเดนชัดอยูบนคําขวัญของจังหวัดคือ เมืองสี่แคว แหมังกร พักผอนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ําโพ  
ซึ่งงานประเพณีที่สําคัญของจังหวัดนั้นไดสรางสรรคและดําเนินงานโดยกลุมคนที่เรียกวา “เถานั้ง” ที่รวมตัว
กันเปนมูลนิธิซึ่งมีการบริหารงานโดยตัวแทนของประชาชนชาวปากน้ําโพ  ที่มีลักษณะการบริหารงานแบบ
องคกรอิสระที่จัดตั้งขึ้นมาดวยแรงศรัทธาและความเชื่อตอความศักดิ์สิทธิของเจาพอ -เจาแมปากน้ําโพ  โดย
การบริหารจัดการและการจัดงานประเพณีดังกลาวนั้นไดกลายเปนเทศกาลที่ดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งในประเทศ
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2535) 
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และตางประเทศใหหลั่งไหลเขามาเที่ยวชมงานประเพณีดังกลาว  จึงทําใหในชวงงานเทศกาลตรุษจีนนั้น 
เศรษฐกิจของจังหวัดเมืองปากน้ําโพจะมีเงินเดินสะพัดมากกวาชวงอ่ืน เพราะการหลั่งไหลเขามาของ
นักทองเที่ยวและการจับจายซื้อใชสอยของคนในพ้ืนที่และเทศกาลดังกลาวนั้นยังไดสรางความรวมมือรวมใจ
ของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนที่ใหความรวมมือและใหการสนับสนุนในการจัดงานเทศกาลดังกลาวดวย  
ซึ่งตรงจุดนี้ทําใหผูเขียนมีความสนใจในพ้ืนที่การดําเนินการจัดงานเทศกาลตรุษจีนของเถานั้ง ที่ไดรับความ
รวมมือและใหการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเปนอยางดีมาโดยตลอด  การประสานงาน
ระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน และการใหอิสระแกประชาชนสามารถมีบทบาทและมีสวนรวมในการจัดการกับ
ความตองการของตนที่มีตอประเพณีทองถิ่นนั้น ทําใหมีประชาชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพการงาน 
การศึกษา ที่หลากหลายไดมารวมตัวกัน เพ่ือรวมสรรสรางงานประเพณีการแหเจาพอ -เจาแมปากน้ําโพ ซึ่ง
รูปแบบงานเทศกาลตรุษจีนนครสวรรคในแตละปนั้น จะมีรูปแบบที่ไมแนนอนตายตัว ขึ้นอยูกับการตัดสินใจ
ของเถานั้ง  ที่มีการเปลี่ยนคณะทํางานกันทุกๆป จึงทําใหการจัดเทศกาลตรุษจีนในแตละปนั้นมีรูปแบบไมซ้ํา
กัน โดยในความเปนจริงแลวทุกปๆจะมีความยิ่งใหญและอลังการขึ้นเรื่อยๆ เพราะเปนการแสดงศักยภาพการ
บริหารงานของเถานั้ง 

งานเทศกาลดังกลาวนั้นผูเขียนเห็นวาเปนพ้ืนที่ที่ควรแกการศึกษา เพราะเปนพ้ืนที่สาธารณะที่จะ
สามารถสรางโอกาสใหกับประชาชนที่จะแสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองใหผูอ่ืนไดรับรูอีกทางหนึ่ง 
และเนื่องจากงานเทศกาลตรุษจีนเปนงานที่ยิ่งใหญระดับจังหวัด ก็จึงเปนเรื่องที่ขาดเสียไมไดของบุคคลที่
ตองการที่จะมีบทบาททางการเมือง โดยใชพ้ืนที่การจัดงานเทศกาลดังกลาวสรางคะแนนความนิยมและเปน
พ้ืนที่ในการเปดตนเองภายนอกสนามการแขงขันไดอยางถูกตองและชอบธรรม ที่จะสามารถเขาถึงประชาชน
ไดโดยงาย  โดยการใหความชวยเหลือในดานตางๆตามความเหมาะสม  ซึ่งโดยสวนใหญแลวนักการเมืองใน
ระดับตางๆ ขาราชการ และประชาชนที่ผันตนเองสูเสนทางการเมือง รวมไปถึงประชาชนทั่วไปนั้น ตางก็
พยายามที่จะมีสวนรวมในการจัดงานเทศกาลนี้ดวยกันทั้งสิ้น 

ดังนั้นผูเขียนจึงมีความสนใจในพ้ืนที่การบริหารงานของเถานั้ง ที่ เปนกลุมทางสังคมกลุมหนึ่งที่จะ
สามารถสรางความสัมพันธระหวางคนในสังคมที่มีความเชื่อและคานิยมที่คลายกัน  การที่ประชาชนทั่วไป
สามารถทํางานสังคมรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ทําใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงภาครัฐและเอกชนไดงาย
ขึ้น ดังนั้นการที่ประชาชนทั่วไปจะมีโอกาสไดทํางานรวมกันภาครัฐ ภาคเอกชน และหรือนักการเมืองในระดับ
ตางๆ จึงมีพ้ืนในการจัดงานเทศกาลตรุษจีนนี้ที่ เปนจุดเชื่อมโยงใหประชาชนในสังคมมีโอกาสไดเขาถึง
นักการเมือง เจาหนาที่ของรัฐ ฯลฯ ไดงายขึ้น  เพราะการมีสวนรวมในงานเทศกาลดังกลาวเปนการเปดกวาง
ใหคนในสังคมสามารถเขามามีสวนรวมได  อีกทั้งการทํางานรวมกันในงานเทศกาลนี้ยังสามารถสรางโอกาส
ตางๆใหกับตนเองไดเชนกัน เนื่องจากการมีสวนรวมในเทศกาลตรุษจีนนี้สามารถเปนพ้ืนที่ใหเรียนรูผูอ่ืนและ
เรียนรูตนเองจากการทํางานรวมกันไดอีกดวย     เพราะฉะนั้นการมีบทบาทและการมีสวนรวมของประชาชน
ในเทศกาลตรุษจีนนั้นจึงเปนพ้ืนที่ที่จะสามารถสรางหรือลดโอกาสทางการเมืองที่จะเปดหรือปดรับบุคคลๆนั้น
ในทางการเมืองที่สูงหรือไม และสามารถสรางจิตสาธารณะของประชาชนโดยผานการมีสวนรวมของประชาชน
ในกิจกรรมของสังคมไดหรือไม โดยในสวนแรกของบทความนี้จะเริ่มจากประวัติความเปนมาของงานประเพณี
การแหเจาพอ-เจาแมปากน้ําโพ สวนที่สองจะเปนเนื้อหาที่เกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการจัดงานและ
ภารกิจของคณะกรรมการฯ และสวนสุดทายจะเปนบทสรุป  
ตนกําเนิดงานประเพณีการแหเจา-พอเจาแมปากน้ําโพ7 
                                                 

7คณะกรรมการบรหิารศาลเจาพอเทพารักษเจาแมทับทิม นครสวรรค,ตนกําเนิดประเพณีแหเจาพอ-เจาแมปากน้ําโพ, เอกสาร
ประกอบการประชุมไหหลําสัญจร คร้ังท่ี 18  จังหวัดนครสวรรค, หนา  13 : ม.ป.พ. 2548. 
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การแหเจาพอ – เจาแมปากน้ําโพ  เปนประเพณีที่กลายเปนวัฒนธรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค  
ซึ่งปฏิบัติสืบเนื่องติดตอกันมา  การแหเจาพอ - เจาแมปากน้ําโพเริ่มครั้งแรกเมื่อใดไมปรากฏหลักฐานชัดเจน 
จากภาพถายและคําบอกเลาของผูอาวุโสชาวไหหลํา  นายเตียงตุน  แซภูกลาววา การแหเจามีมากอนที่จะเกิด
โรคระบาด  โดยสมัยกอนจะแหทางน้ํา ซึ่งใชเวลาในการแห  ๒ วัน  โดยวันแรกจะอันเชิญรูปจําลองเจาพอ – 
เจาแมประทับบนเกี้ยว  แลวนําลงเรือบรรทุกขาวหรือเรือบรรทุกไมไปลองในตลาดใต  บานตากุย  แลวอันเชิญ
กลับศาล  วันที่สองจะทําการแหขึ้นไปทางเหนือสถานีรถไฟ  ซึ่งในขบวนแหจะมีเฉพาะองคเจาและพะโหลว  
ตอมาเมื่อการคมนาคมทางบกสะดวก  จึงไดอันเชิญออกแหรอบตลาดปากน้ําโพ  และไดนําเอาศิลปวัฒนธรรม
ของชาวไหหลํา  คือการเชิดเสือ สาวงามถือถือธง  และโบยโบ  มารวมในขบวน จวบจนกระทั่งป  พ .ศ.  
๒๔๖๐– ๒๔๖๒  เกิดโรคหา(อหิวาตกโรค)ระบาด  ทําใหประชาชนตองลมตายเปนจํานวนมาก  ดวยเหตุนี้
เพราะการแพทยและสาธารณสุขในสมัยนั้นยังไมเจริญเทาที่ควร  ชาวบานตองพ่ึงพาหมอชาวบาน  หรือซินแส
จีน  ซึ่งก็ไมสามารถรักษาและยับยั้งโรคระบาดได  ทําใหชาวบานสวนใหญหันไปพ่ึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ในครั้งนั้นเจา
พอแควใหญ (เจาพอเทพารักษ)ไดประทับทรงและทําพิธีรักษาโรคดวยการเขียน “ยันตกระดาษ” หรือที่
เรียกวา  “ฮู”  ใหนําไปติดตัวหรือติดไวหนาบาน หรือเผาไฟใสน้ําดื่มกินและประพรมรอบตลาด  ในบริเวณใด
ที่ไดทําพิธีแลวก็จะไดผาแดงกั้นไว  เปนผลใหการระบาดของโรคหมดไป  ความศักดิ์สิทธิ์จากปากตอปาก เลา
ขานกันและดวยแรงศรัทธา จึงทําใหมีผูคนมากราบไหวเพ่ิมข้ึนทุกป  โดยทั้งชาวไทย ชาวจีนกวางตุง  จีนแคระ  
จีนแตจิ๋ว  ไดรวมในขบวนแหโดยนําศิลปะของเชื้อชาติตนเขารวมขบวน  เชน  ขบวนสิงโต  ขบวนมังกร   
ขบวนเอ็งกอ  ขบวนลอโกว  ฯลฯ  ตามบริษัท  หาง  รานตาง ๆ ก็จะจัดโตะรับเจาทั่วตลาดปากน้ําโพ  เพ่ือ
ความเปนสิริมงคลตอกิจการและครอบครัว 
 สําหรับวันที่ใชแห ซึ่งในชวงที่มีแตชาวไหหลํานั้น วันแหจะขึ้นอยูกับองคเทพเจากําหนด  แตเมื่อมี
หลายชนชาติหลายภาษามารวมขบวน  คณะกรรมการศาลเจาพอแควใหญ  จึงขอเจาพอใหกําหนดวันที่
แนนอน  โดยกําหนดวันขึ้น ๔  ค่ําเดือนอายจีน เปนวันแหเจาที่สืบตอมาจนทุกวันนี้ 
 ในอดีตขบวนแหของชาวไหหลําจะเลือกลูกหลานของชาวไหหลําเขารวมในขบวนแห  โดยทาง
คณะกรรมการจะนําสมพรอมผาเช็ดหนาและซองอ่ังเปาไปมอบใหที่บาน  เพ่ือใหเขารวมขบวนแห  โดยถาถูก
เลือกมาใหถือธงหรือโบยโบ  บิดามารดาของบานนั้น ๆ จะตัดเสื้อผาชุดใหม  และแตงตัวใหลูกสาวอยาง
สวยงาม  ซึ่งทางศาลเจาเพียงแตจัดหาหมวกและมอบถุงมือใหเทานั้น 
 เมื่อการแหเจาพอ-เจาแมปากน้ําโพนั้นเริ่มเปนที่สนใจและศรัทธาของชาวปากน้ําโพเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ
นั้น ทําใหการจัดงานเทศกาลดังกลาวเริ่มมีความใหญโตขึ้น จากคนกลุมหนึ่งที่มีแรงศรัทธาตอความเชื่อของ
พวกตน ไดพัฒนามาเปนประเพณีทองถิ่นที่สําคัญที่มีการอนุรักษและสืบสานมาจนถึงทุกวันนี้ จากงานเทศกาล
ที่เปนเพียงการตอบสนองตอแรงศรัทธาของกลุมคนไดกลายมาเปน งานเทศกาลที่เปนประเพณีเทศกาลที่
สําคัญของจังหวัดและเปนที่จับตามองของประเทศ เพราะเปนจุดเริ่มตนงานเทศกาลตรุษจีนเปนที่แรกใน
ประเทศไทย เมื่อเทศกาลดังกลาวเปนที่สนใจของสังคมที่กวางขึ้น ภาครัฐและภาคเอกชนจึงขอมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมดังกลาว  ทําใหเงินบริจาคท่ีใชในการจัดการแหนั้นมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนทุกปๆ และการนําเงินที่
ไดรับมานั้นใชงานการจัดงานประเพณีดังกลาวเปนที่เสร็จสิ้นเรียบรอย จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดการกับ
จํานวนเงินที่เหลือจากการจัดงานประเพณี เพื่อความยุติธรรม โปรงใส และใหเปนที่ยอมรับของทุกคนในสังคม 
จึงเกิดเปนการคัดเลือกตัวแทนของประชาชนชาวปากน้ําโพที่รวมบริจาคใหเขามาเปนแกนหลักในการจัดการ
งานประเพณีดังกลาวหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไป ที่เรียกวา คณะกรรมการจัดงานประเพณีการแหเจาพอ -

เจาแมปากน้ําโพ หรือ เถานั้ง ซึ่งภายหลังมีการจัดตั้งเปนมูลนิธิ 
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การคัดเลือกและภารกิจคณะกรรมการจัดงานประเพณีแหเจาปากน้ําโพ8 
 งานประเพณีแห เจาปากน้ําโพ ไดมีการจัดงานติดตอกันมายาวนานมีวัฒนธรรมการคัดเลือก
คณะกรรมการที่จะเขามาดําเนินการจัดงานแทนคนในตลาดปากน้ําโพจํานวน ๔๐ คน มีวาระอยูทํางานเพียง
หนึ่งป และเมื่อไดรับการคัดเลือกแลวผูที่ไดรับคัดเลือกเปนกรรมการจะมาขอรับการคัดเลือกอีกในปตอไป
ติดตอกันไมได ตองเวนไป ๕ ป จึงจะมีสิทธินําชื่อมาลงคัดเลือกไดใหม  โดยการคัดเลือกคณะกรรมการจะเริ่ม
คัดเลือกกันตั้งแตคืนวันแรกของการจัดงานในเทศกาลตรุษจีนเริ่มตั้งแตเวลา ๑๙.๐๐ น. เปนตนไป สวนรายชื่อ
ที่จะนํามาทําการคัดเลือกนั้นเปนชื่อรานหรือบริษัทของผูประกอบการคาอยูในตลาดปากน้ําโพ เทานั้น  ที่
คณะกรรมการไดไปขอเรี่ยไรเงินทําบุญ หรือเรียกวา“เตยจี๊”ในภาษาจีน ที่จะนํามาใชในการจัดงาน ซึ่งแบงเปน
สายคือเปนยานถนนที่ออกไป “เตยจี๊” 
 วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการ การคัดเลือกจะมีคณะกรรมการสักขีพยานและเปนตัวแทนทําการเสี่ยง
ทายตอหนารูปองคเจาพอ-เจาแมที่ศาลชั่วคราวในบริเวณการจัดงาน คณะกรรมการที่เรียนเชิญจะเปนผูที่
กรรมการจัดงานเคารพนับถือมาเปนประธานและกรรมการการคัดเลือกที่ผานมาก็จะเรียนเชิญ ผูวาราชการ
จังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอเมือง นายกเทศมนตรี และบุคคลที่ชาวตลาดปากน้ําโพเคารพนับ
ถือมาเปนผูเสี่ยงทายให 
 วิธีการคัดเลือก เริ่มจากอันดับแรก นํารายชื่อรานคาในปากน้ําโพเทานั้นเขียนลงในกระดาษมวนให
เรียบรอย แลวใสลงในขันหรือพานขนาดใหญ จากนั้นกรรมการจะเสี่ยงจับขึ้นมาครั้งละ ๕ ชื่อ หรือมากกวา 
นอยกวาตามความเห็นของกรรมการคัดเลือกในแตละปจะเห็นสมควรไมมีกฎเกณฑตายตัวแลวประกาศชื่อให
ทราบทั่วกัน 
 อันดับที่สอง เรียนเชิญคณะกรรมการมาทําการเสี่ยงทายฺโดยการโยนไมคูที่เรียกวาการปวะปวย 
สามครั้ง ซึ่งการจะไดเปนกรรมการนั้นการปวะปวยที่ผูเสี่ยงทายโยนไมคูที่ใชเสี่ยงทายจะตองคว่ําอันหงาย อัน 
เรียกภาษาจีนวา “เซงปวย” เปนจํานวน ๒ ครั้ง เสี่ยงทายครั้งสุดทายไมคูที่ใชเสี่ยงทายจะตองคว่ําทั้ง ๒ อัน 
ภาษาจีนเรียกวา “อุงปวย”เปนจํานวน 1 ครั้ง ภาษาจีนจะเรียกวา “หนอเสงเจ็กอุง”เมื่อเสี่ยงทายโดยการ
โยนครบ ๓ ครั้ง แลวถาไดเปนกรรมการก็จะบันทึกไว แตถาหากรายชื่อชุดที่นําขึ้นมาทําการเสี่ยงทายไมไดตาม
กฎเกณฑ คณะกรรมการจะคัดออกแยกไวตางหากอีกทีหนึ่ง เพ่ือนํากลับมาคัดเลือกใหมในกรณีที่คัดเลือกใน
รอบแรกไดกรรมการไมครอบตามจํานวน 
 อันดับท่ีสาม คณะกรรมการคัดเลือกจะเสี่ยงจับรายช่ือชุด ตอไปขึ้นมาทําการเสี่ยงทายเหมือนครั้งที่
สองทําไปเรื่อย ๆ จนไดกรรมการครบทั้ง ๔๐ คน เกิดจับรอบแรกไปจนรายชื่อที่อยูในขันหรือในพานหมด แลว
ยังไดกรรมการไมครบทั้ง ๔๐ คน ก็ใหเอารายชื่อที่จับในครั้งแรกมาทําการจับใหม โดยการเสี่ยงจับมาครั้งละ ๕ 
ชื่อเชนเคย ทําอยางนี้ไปจนไดกรรมการครบตามจํานวน เคยมีเหตุการณที่จับรอบเดียวไดครบเลย และก็เคยมี
ที่กวาจะไดครบทั้ง ๔๐ คน เลนกันยาวนานจนดึกดื่น 
 เมื่อไดครบแลวนําชื่อติดประกาศ บางคนก็มาดูตั้งแตเริ่มคัดเลือกเพ่ือลุนใหตัวเองไดเปนกรรมการ ถา
ไมมาคนที่อยูในที่เลือกพอรูวาใครไดเปนก็จะรีบโทรศัพทไปแสดงความยินดี เพราะถือวาการไดรับคัดเลือกเปน
มงคลของชีวิตที่ไดมีโอกาสรับใชเจาพอ-เจาแม บางคนทํามาหากินอยูในตลาดปากน้ําโพทั้งชีวิตเสี่ยงทายไมเคย
ไดเลย การไดเปนกรรมการจัดงานประเพณีแหเจา คนปากน้ําโพจึงถือวาไดเปนกรรมการเพราะเจาทานเลือก 
เขาจึงถือวาเปนโชคดี จะมีคนแสดงความยินดีกันทั้งบานทั้งเมือง 

                                                 

8สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค, สืบสานประเพณีตรุษจีนเมืองปากน้ําโพ,นครสวรรค: อินทนนทการพิมพ, 2549. 



๑๒๐๘ 

 

 ตําแหนงในคณะกรรมการเจาพอ-เจาแมปากน้ําโพ ประกอบดวย (ตัวอยางการจัดวางตําแหนงของ
บางป ไมใชหลักเกณฑที่แนนอนเสมอไป) 
 ประธานคณะกรรมการ      1 คน 
 รองประธานฝายพัสดุ      1 คน 
 รองประธานฝายประสานงาน     1 คน 
 รองประธานฝายสวัสดิการและสถานที่    1 คน 
 รองประธานฝายจัดซื้อ      1 คน 
 รองประธานฝายการแสดง      1 คน 
 รองประธานฝายจัดหารายได     1 คน 
 เลขานุการฝายไทย      1 คน 
 เลขานุการฝายจีน      1 คน 
 เหรัญญิก       1 คน 
 สมุหบัญชี       1 คน 
 ประชาสัมพันธ       1 คน 
 ผูชวยฝายพัสดุ       5 คน 
 ผูชวยฝายประสานงาน      5 คน 
 ผูชวยฝายสวัสดิการและสถานที่     4 คน 
 ผูชวยฝายจัดซื้อ       5 คน 
 ผูชวยฝายการแสดง      4 คน 
 ผูชวยฝายจัดหารายได      4 คน 
 ผูชวยเลขานุการฝายไทย      1 คน 
  รวมทั้งสิ้น      40 คน 
ภารกิจของคณะกรรมการจัดงานประเพณีแหเจาปากน้ําโพหลังจากไดรับเลือกแลว 

คณะกรรมการชุดนี้ จะเรียกกันวากรรมการชุดใหม ขั้นตอนการดําเนินการครั้งแรกคือ เรียกมาประชุม
กันเพ่ือทําความรูจักมักคุนกัน กรรมการบางคณะก็สามารถเลือกประธาน เลือกตําแหนงกันไดเลยเพราะรูกัน
อยูวาใครมีศักยภาพที่จะเปนผูนําได ใครมีอาวุโสใครถนัดอะไร เหตุเพราะเปนคนในตลาดปากน้ําโพเหมือนกัน
อยูกันมานานรูจักกันหมด แตบางคณะก็ตองใชเวลาพอสมควรกวาจะเลือกประธาน เลือกตําแหนงกันได 
หลังจากนั้นคณะกรรมการชุดใหมก็จะเริ่มเขาไปศึกษาดูการทํางานกันตั้งแตรูวาตนเองไดรับเลือกในทุกคืนทุก
วัน โดยจะมาสังเกตการวามีอะไรตองทํากันบางในแตละคืน ภารกิจที่ตองทําตลอดอายุการเปนกรรมการใน
หนึ่งปมี ๕ งานดวยกันดังนี้ 

๑. การจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง เปนงานแรกจัดตรงกับงานวันสงกรานต วันที่ ๑๓ 
เมษายนของทุกป สาระสําคัญของการทํางานคือจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง จัดเครื่องเซนไหว และการแสดง
งิ้ว มายุคหลังใชวิธีฉายภาพยนตรแทน โดยทําที่ศาลหลักเมือง ในชวงนี้ก็จะจัดกรรมการออกเรี่ยไรเงินตาม
รายชื่อรานคาที่เคยบริจาคกันไว ซึ่งจะไดรายชื่อมาจากคณะกรรมการชุดเกาคือชุดที่ผานมาสงมอบบัญชี
รายชื่อรานคาให 

๒. จัดงานทําบุญวันเกิดเจาพอกวนอู ชวงเดือนมิถุนายน ของทุกป สาระของงานคือการ 
จัดงานทําบุญ จัดเครื่องไหว ออกบัตรเชิญใหชาวตลาดปากน้ําโพมากินเลี้ยงโดยจัดกันที่ศาลเจาพอเทพารักษ 

๓. จัดงานสารทจีนโดยจัดกันในเดือนกรกฎาคม สาระของงานคือการจัดการไหวเจา การ 



๑๒๐๙ 

 

มีงานงิ้ว ทั้งหมดจัดกัน ๓ วัน ๓ คืน สถานที่จัดงานคือที่ศาลเจาแมหนาผา 
๔. จัดงานวันเกิดเจาแมทับทิม โดยจัดในเดือนพฤศจิกายนของทุกป สถานที่จัดงานคือ 

ศาลเจาพอเทพารักษสาระของการจัดงานคือการจัดทําบุญ จัดเครื่องเซนไหวเจาแมและออกบัตรเชิญชาวตลาด
ปากน้ําโพมากินเลี้ยง 

๕. การจัดงานประเพณีแหงเจาพอ-เจาแม ในชวงเทศกาลตรุษจีน จัดเปนการเฉลิมฉลอง 
การขึ้นปใหม ตามปฏิทินจีน เปนงานที่ยิ่งใหญที่สุดของกรรมการ มีการเตรียมงานกันทั้งป ภารกิจใหญคือการ
จัดหารายไดมาสนับสนุนการจัดงาน เพราะการเขามาเปนกรรมการไมมีเงินกองทุนใหทํางาน คณะกรรมการใน
แตละปตองจัดหากันเอง และกรรมการก็ไมมีการออกเงินกันเปนสวนตัว 
 ทุนทรัพยทีน่ํามาเปนคาใชจายมาจาก 

หนึ่ง  เงินเรี่ยไรตามรานคาในตลาดปากน้ําโพ เฉลี่ยครั้งหนึ่ง ๆ ที่ออกเรี่ยไรก็จะได 
ประมาณแสนกวาบาท 
 สอง  ไดจากเงินทําบุญท่ีศาลชั่วคราวระหวางจัดงานตาง ๆ แตไมใชเงินที่ศาลเจา 
 สาม  ไดจากผูสนับสนุนเขียนปายผาอวยพร จากบริษัทในกรุงเทพฯที่ทําการคากับชาวปากน้ําโพ
มาเปนป และจากผูใจบุญที่เคารพในองคเจาพอ-เจาแม 
 ส่ี  ไดจากการประมูลสิ่งของ ในศาลเจาชั่วคราวที่จัดงาน 
 ทั้งหมดเปนภารกิจหลัก ๆ ที่คณะกรรมการในแตปจะตองดําเนินการ ในการบริหารจัดการนั้นไมมี
ระเบียบที่ตองกําหนดเกณฑวาจะตองอะไรอยางไร แตเปนการกระทําที่ถือปฏิบัติกันเปนประเพณี ทุกคนจะรู
วาตองทําอะไร หากไมเขาใจก็ใหสอบถามจากคณะกรรมการชุดที่ผาน ๆ มา แตดวยความที่จัดตอเนื่อง
ยาวนานงานประเพณีท้ังหมดนั้นอาจกลาวไดวาอยูในสายเลือกของชาวตลาดปากน้ําโพทุกคนทุกรุน 

กวาจะมีมูลนิธิ  ไดในวันนี้9 
 เมื่อกาลครั้งกอนที่ถนนหนทางยังไมดี  ที่ตองพ่ึงการสัญจรทางน้ําเปนหลัก  ชาวจีนกลุมเล็ก ๆ กลุม
หนึ่ง  ไดลองเรือทวนกระแสน้ําเจาพระยาขึ้นมาจนถึงทําเลที่เปนตนกําเนิดของแมน้ําสายหลักสายนี้  ที่ปากน้ํา
โพนี้เอง  จึงเปนทําเลที่ชาวจีนกลุมเล็ก ๆ กลุมนั้น  เลือกยึดเปนที่มั่นในการคาขายทํามาหากิน  เมื่อการคา
เจริญขึ้น  สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  และเปนที่เคารพสักการะของเขาในขณะนั้น  คือ  ศาลเจาพอเทพารักษ  
และศาลเจาแมทับทิม  จึงไดรวมใจกันกอสรางศาลเจาขึ้น  ในเทศกาลตรุษจีนแตละป  จะมีการอัญเชิญเจาพอ 
– เจาแมออกแหแหนสมโภช  ปดเปาใหชาวบาน  รานตลาดอยูเย็นเปนสุข  เปนที่ศรัทธาของชาวตลาดปากน้ํา
โพเปนประจําทุกปมา 
 เมื่อชนกลุมนี้ไดขยายตัวตามการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  พลังศรัทธาของพ่ีนองประชาชนที่มีตอ
เจาก็มีมากขึ้น  ดังเห็นไดจากแรงศรัทธาที่ปรากฏออกมาในรูปของเงินบริจาค  ทําบุญเพ่ือใชในการจัดงานใน
แตละปนั้นมากขึ้นเปนลําดับมากจนเกินกวาคาใชจายในการจัดงาน  จึงเกิดเปนภาระวาเงินที่เหลือจากการจัด
งานจะทําอยางไรกันดี  ซึ่งคณะกรรมการจัดงานในแตละปก็ไดหาทางออกดวยการซื้อทรัพยสินถาวร   ในรูป
ของที่ดินบาง  ในรูปอาคารบาง  ฯลฯ  แตทั้งที่ดินและอาคารดังกลาว  ก็มิไดเปนชื่อของเจาพอ – เจาแมแต
อยางใด  แตอยูในนามของประธานและกรรมการจัดงานในแตละป  ซึ่งบางครั้งอาจกอใหเกิดความสูญหาย  
เสียหายตอทรัพยสินของเจาพอ – เจาแม  ดังมีปรากฏใหเห็นเปนตัวอยางในศาลเจาบางแหง  ประกอบกับการ
ที่คณะกรรมการจัดงานเจาพอ – เจาพอ  ของแตละปที่จัดงาน  เมื่อเสร็จสิ้นการจัดงานในเทศกาลตรุษจีนแลว  
ทรัพยสินตาง ๆ ในการแสดงก็ถูกทอดทิ้งไมมีผูใดรับผิดชอบอยางจริงจัง  จึงทําใหสิ่งของตาง ๆ เสียหายเปน

                                                 

9หนังสือท่ีระลึกพิธีเปด ศาลเจาพอ-เจาแมหนาผา วันท่ี 10  มกราคม 2535. 



๑๒๑๐ 

 

จํานวนมากคิดเปนเงินก็หลายแสนบาท  ที่ตองเสียไปในแตละป  จึงทําใหเกิดความคิดวาจัดตั้งจะคนสักกลุม
หนึ่งขึ้นมารับผิดชอบเก็บรักษาทรัพยสินของเจาพอ – เจาแม  ความวิตกกังวลดังกลาวจูงใจใหคุณนําชัย  อนุ
รัชชนานันท และ คุณสุวัฒน  ศิลปะเวชกุล จึงไดเริ่มชักชวนกรรมการปตาง ๆ โดยเริ่มจากกรรมการป  ๒๕๒๑  
เปนตนมา  จนถึงปกรรมการป  ๒๕๒๗  รวบรวมเงินที่เหลือจากการจัดงานซึ่งกระจัดกระจายอยูตามธนาคาร
และไมไดทําประโยชนอะไรมารวมเปนเงินกอนเดียวจํานวน  ๓,๒๒๔,๕๙๘  บาท  แลวจัดตั้งเปนชมรมวา  
“ชมรมกรรมการจัดงานเจาพอ – เจาแม  ปากน้ําโพ”  โดยเมื่อตนป  ๒๕๒๘  โดยมีคุณประเสริฐ  ภัทร
ประสิทธิ์  เปนประธานชมรม  นายอดุลย  ศรีประทักษ  เปนเลขาและมีประธานจัดงานของแตละป  ตั้งแตป  
๒๕๒๑  ถึง  ๒๕๒๗  เปนรองประธานและกรรมการของแตละปสงเขามารวมกับชมรมอีกปละ  ๔  ทานเพื่อมา
ชวยกันดูแลทรัพยสินของเจาพอ – เจาแม  โดยชมรมไดประชุมกันหลายครั้งเพ่ือจะนําเงินที่เหลือไปซื้อที่ดิน
ขางเคียงศาลเจาเพ่ิม และติดขัดเรื่องปจจัยที่ยังไมพอ และปญหาเรื่องกฎหมาย  เนื่องจากชมรมเปนชมรมที่ไม
ถูกตองตามกฎหมาย  ตอมาเมื่อคณะกรรมการชมรม  ซึ่งประกอบดวยนายประธาน  ภัทรประสิทธิ์  เปน
ประธาน  (แทนนายประเสริฐ  ภัทรประสิทธิ์)  รองประธานชมรมไดแก  ประธานคณะกรรมการจัดงานในป
ตาง ๆ พรอมดวยกรรมการอีกจํานวนหนึ่งไดประชุมเพ่ือหาขอยุติในประเด็นที่วา  จะตั้งเปนสมาคมหรือมูลนิธิ  
ก็สรุปไดวากอตั้งเปนสมาคมนั้น  จะมีปญหาและความยุงยากมากกวา  และในปนั้น  (๒๕๓๐)  มีประธานจัด
งาน  คือคุณสุทธิ  สงตระกูล  เขามารวมกับชมชมรมพรอมสมาชิกอีก  ๔ ทาน  ที่ประชุมจึงตกลงใหไปจด
ทะเบียนเปนมูลนิธิ ฯ ตอจากนั้นที่ประชุมกรรมการจึงขอใหทานกรรมการชวยตั้งมูลนิธิ  โดยคณะกรรมการได
เสนอชื่อมูลนิธิ  โดยคณะกรรมการไดเสนอชื่อมาเปนจํานวนมาก  แตชื่อที่คัดเขามาเลือกถูกตัดทิ้งไปคงเหลือ
เพียง  ๓  ชื่อ  คือ  “มูลนิธิปากน้ําโพรวมใจ” , “มูลนิธิพัฒนากองทุนเจาพอ – เจาแม  ปากน้ําโพ” , “มูลนิธิ
สงเสริมงานประเพณีแหเจาพอ – เจาแมปากน้ําโพ”  โดยมีการฉลองตราสารมูลนิธิสงเสริมงานประเพณีแหเจา
พอ – เจาแมปากน้ําโพ  เมื่อวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๓๒  โดยมีผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค  นายประกิต  
พิณเจริญ  เปนผูมอบตราสาร  ณ  ศาลเจาพอ – เจาแมหนาผา  จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เงินที่เหลือจากการจัด
งานตรุษจีนของแตละป  ก็ไดนํามาสรางศาลเจาหลังใหมแทนหลังเกาที่ชํารุดและคับแคบ 
 ศาลเจาพอเจาแมหลังใหมนี้  เริ่มกอสรางประมาณเดือนกรกฎาคม  ๒๕๓๓  โดยกอนลงมือกอสราง  
คณะกรรมการมูลนิธิไดเดินทางไปชมศาลเจาตาง ๆ อาทิ  เชนที่ชุมแพ  ขอนแกน  สุพรรณบุรี  ที่หนองมนและ
ที่วิหารเซียนวัดญาณสังวร ฯ ชลบุรี  เพื่อเปนแนวทางในการกอสรางศาลหลังใหมใหสวยงามที่สุดเทาที่จะทําได   
นายชางผูรับเหมาในการกอสรางไดแก  นายเจริญชัย  อุดมรุงขจรชัย  จากชลบุรี  ทานอาจารยสงา  กุลกอบ
เกียรติเปนผูกําหนดสถานที่ตั้งศาล ฯ ใหม  และใหคําแนะนําตามแบบแผนโบราณ  ใชงบประมาณในการ
กอสรางประมาณ  สี่ลานสองแสนบาท  กอสรางแลวเสร็จประมาณเดือนธันวาคม  ๒๕๓๔ และทําพิธีฉลอง
ศาล ฯ ในวันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๓๕  อาคารศาลเจาพอ – เจาแมหนาผาหลังใหมจะเปนสถาปตยกรรมที่
เปนผลจากความสามัคคีของพอคา  ประชาชนชาวนครสวรรคเปนที่สถิตของเจาพอ – เจาแมที่คุมครองปองกัน
ภัยใหพวกเราไดดําเนินชีวิตในแนวทางที่ถูกตองตลอดไป 
วัตถุประสงคของมูลนิธิ  คือ 

๑. ใหการทํานุบํารุงกิจการพระพุทธศาสนา 
๒. ใหการทํานุบํารุง  ซอม  สราง  และดูแลรักษา  ทรัพยสินที่เปนสมบัติของมูลนิธิ 
๓. ใหทุนการศึกษาหรือสงเคราะหดานอื่น ๆ ที่เหมาะสมแกนักเรียน  นิสิต  ในจังหวัดนครสวรรค  ที่

เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย 
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๔. เพ่ื อดํ าเนิ นการเพ่ือสาธารณ ประโยชน   หรือรวมมือกับองคการการกุศล อ่ืน  ๆ เพ่ื อ
สาธารณประโยชน  และใหการสนับสนุน  สงเสริม  ตลอดจนแนะนําการจัดงานประเพณีประจําป
ของจังหวัดนครสวรรค 

๕. ไมดําเนินการเก่ียวของกับการเมือง  แตประการใด 
รูปแบบของการคัดเลือกประธานในมูลนิธิ 

ประธานของคณะกรรมการจัดงานจะกลับมาเปนประธานมูลนิธิ  แลวจะเลือกเอาจากเลขาฯ  รอง
ประธานจากเถานั้ง ในแตละปเขามาอยูในมูลนิธิ  ๓  คน  เพราะกรรมการของมูลนิธิจะมีทั้งหมด  ๒๕  คน  ก็
หมายถึงจะตองจับฉลากออกไปทุกปๆละ  ๑๕  คน  แตประธานคนใหมสามารถเรียกคนที่จับฉลากออกไป
กลับมาทํางานได  ถามีความสามารถ  ในอดีตมูลนิธิฯจะมีกรรมการเถานั้งแค  ๒๐ คน  แตพอยายมาเปนศาล
ปจจุบันที่สรางเสร็จในป ๒๕๓๕มีคณะกรรมการเพ่ิมมาเปน ๔๐ คน(จํานวนตั้งแตในป ๒๕๓๕-ปจจุบัน)  ความ
ผูกพันระหวางมูลนิธิฯกับเถานั้งก็คือ  ประธานมูลนิธิก็คือประธานเถานั้ง  ซึ่งก็เปนหลักสืบทอดตอกันมาเรื่อยๆ  
จนในปจจุบันมูลนิธิฯเปนหลักใหกับเถานั้งมาโดยตลอด  ซ่ึงหนาที่ของมูลนิธิฯจะเหมือนกับของเถานั้ง แตจะไม
กาวกายกัน หมายความวาทางมูลนิธิฯจะคอยชวยเถานั้ง หากเถานั้งตองการใหทางมูลนิธิฯชวย  ทางมูลนิธิถึง
จะเขาไปชวย  ซึ่งมีการประสานงานกันระหวางมูลนิธิฯและเถานั้งตลอด  สวนตําแหนงในมูลนิธิฯจะมีประธาน
ฯ  รองประธานฯ  เหรัญญิก  ฝายปฏิคม  ฝายดูแลสถานที่  ฝายพัสดุ  รูปแบบเดียวกับของเถานั้ง    โดยใช
การโหวตเลือกผูเขาดํารงตําแหนง  แตในปจจุบันใชการเรียงลําดับจากประธานของเถานั้ง  กลาวคือละจาก
ประธานเถานั้ง๑  ปก็จะมาเปนประธานของมูลนิธิฯไลไปตลอด  สวนรองประธานของมูลนิธิ  ก็จะไลมาจาก
เลขาของเถานั้ง ไลตอๆกันมา  เงินสนับสนุนจากมูลนิธินั้นจะไดมาจากเงินที่ผูศรัทธานํามาบริจาคใหกับเจาพอ-

เจาแม  สวนรายไดทางอ่ืนจะไมมี  โดยในปหนึ่งๆถาเถานั้งมีงบประมาณเหลือก็จะบริจาคใหทางมูลนิธิตลอด  
ซึ่งทางมูลนิธิจะมีเงินทุนไวสําหรับใหเถานั้งยืม ปละ  ๒  ลานบาทและพอหมดวาระทางกรรมการเถานั้ง 
จะตองคืนเงินใหกับทางมูลนิธิตามท่ียืมไปเพ่ือที่จะไดเปนเงินทุนไวในปตอไป นี่คือกฎตายตัว   
 ซึ่งจะเห็นไดวาการที่คนในสังคมไดเขามาเปนตัวแทนของประชาชนในการเปนคณะกรรมการจัดงาน
นั้น มีความสัมพันธกับการบริหารงานของมูลนิธิที่เปนรูปธรรม โดยที่ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถใหความ
ชวยเหลือและสนับสนุนไดอยางเต็มที่  อีกทั้งการติดตอประสานงานกับภาครัฐและภาคเอกชนนั้น ทําใหคนที่
ไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนนั้นตองสนใจกับสภาพเหตุการณในปจจุบัน เพ่ือใหสอดคลองตามความ
ตองการของสังคมและมีความกระตือรือรนที่จะจัดการความความตองการของคนในสังคมใหมีการพัฒนาและ
ใหสามารถคงไวซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดตอกันมา  ใหเปนที่ดึงดูดที่สนใจของนักทองเที่ยวจากที่ตางๆ
และเปนการสงเสริมใหการทองเที่ยวภายในและเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรคมีการพัฒนาที่สูงขึ้นอีกดวย  
งานประเพณีดังกลาวจึงเปนที่มาของบทความฉบับนี้ ซึ่งประเพณีดังกลาวเปนการเปดโอกาสใหคนในสังคมมี
โอกาสที่จะเปนตัวแทนในการเขามามีสวนรวมจัดการกับความตองการของสังคม โดยพื้นที่นี้ยังเปนพ้ืนที่ที่เปด
กวางใหสังคมของชาวตลาดปากน้ําโพมีความใกลชิดซึ่งกันและกันมากขึ้นอีกดวย  เพราะการทํางานเพ่ือ
สวนรวมที่ตองอาศัยแรงสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งความรวมมือรวมใจของคนในสังคมที่
ตองการพัฒนางานประเพณีดังกลาวใหกลายเปนที่สนใจในระดับตางๆทั้งในระดับทองถิ่นและในระดับประเทศ 
บทสรุป 
 การมีสวนรวมของประชาชนในงานประเพณีตรุษจีนนั้น  ประชาชนในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัด
นครสวรรคตางก็มีสวนรวมในอันดับแรก คือ  การใหเงินสนับสนุน เพ่ือใชในการจัดงานประเพณี ซึ่งในการที่
ประชาชนไดบริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานประเพณี  ทําใหหางรานหรือบุคคลนั้น มีโอกาสไดรับคัดเลือกเปน
ตัวแทนในการดําเนินการจัดงาน(คณะกรรมการจัดงาน)ซึ่งตองอาศัยวิธีการเสี่ยงทายตอหนาองคเจาพอ-เจาแม 
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วาบุคคลหรือหางรานนั้นเหมาะสมที่จะไดรับการคัดเลือกใหเปนเถานั้งหรือไม ซึ่งในสวนนี้ทําใหคนที่บริจาคเงิน
สนับสนุนนั้นตางก็มีโอกาสที่จะไดรับคัดเลือกทั้งสิ้น  การคัดเลือกคณะกรรมการในรูปแบบนี้ ทําใหประชาชน
ในสังคมที่บริจาคเงินทุกคน ไมวาจะบริจาคมากหรือนอยนั้น  ตางก็มีโอกาสไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนการจัด
งานดวยกันทั้งสิ้น  โดยประชาชนที่มีสวนรวมนั้นแมจะไมไดรับการคัดเลือกใหเปนเถานั้งในแตละป แตก็ยังคง
ใหการสนับสนุนและความรวมมือกับทางคณะกรรมการดวยดีมาโดยตลอด  เพราะดวยเหตุที่วาตองการให
ประเพณีที่สืบทอดตอกันมาอยางยาวนานนั้นดํารงอยู เพ่ือเปนที่เคารพสักการะของคนในปากน้ําโพ  ซึ่งทําให
จากการจัดงานประเพณีดวยแรงศรัทธาของคนกลุมเล็กๆไดกลายเปน การรวมแรงรวมใจของคนในสังคม  ที่
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และภาคเอกชนในการมีบทบาทและสวนรวมในการจัดงานประเพณีดังกลาวนี้
ดวย  โดยการมีสวนรวมของประชาชนในงานประเพณีตรุษจีนนี้นั้นเปนการบริหารและดําเนินงานของตัวแทน
ที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนเถานั้ง ตั้งแตการวิเคราะหถึงปญหา ความตองการของชุมชน การปฏิบัติงานการมี
สวนรวมติดตามและประเมินผลและในสวนของการบํารุงการจัดงานประเพณี  โดยที่ไมมีการแทรกแซงจาก
ภาครัฐและเอกชนแตจะเปนการใหความชวยเหลือและสนับสนุนทางดานตางๆแทน เชน ปจจัยทางการเงิน 
เสื้อผา เครื่องแตงกาย เครื่องเสียง และหรือแรงงานคน ที่ใหการชวยเหลือในงานเทศกาลเปนตน  ซึ่งจะเห็นได
วาการมีสวนรวมของประชาชนในเทศกาลดังกลาวนั้นมีตัวแทนของประชาชนที่ไดรับการคัดเลือกเปนแกนหลัก
ในการดําเนินงาน ซึ่งถึงแมจะเปนงานเทศกาลที่ยิ่งใหญในระดับจังหวัด แตธรรมเนียมปฎิบัติที่สืบทอดตอกันมา
ก็ยังคงดํารงอยู จะมาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของทองถิ่นนี้ไมได  ดังนั้นการจัดการดําเนินงานของเถานั้งนั้นจึง
ตองอยูในการดูแลของภาคสวนทองถิ่น  ที่ตองมีการประสานงานกันโดยตลอด เพราะเปนงานของสังคมที่ไดรับ
ความสนใจทั้งจากภายในและจากภายนอก  ที่ถึงแมวาจะมีการแนะนําใหภาครัฐเขาไปมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานใหขัดเจนกวาที่เปนอยู เพ่ือความกาวหนาและการพัฒนาใหคลายกับในพ้ืนที่อ่ืนๆนั้น  แตดวยแรง
ศรัทธาและความตองการของทองถิ่นจึงไมสามารถทําใหเปนไปตามเชนนั้นได  จึงทําใหการดําเนินการจัดการ
ในงานประเพณีดังกลาวจึงเปนไปตามธรรมเนียมปฎิบัติ เพราะความเขมแข็งของสังคมนั่นเอง 

ในบางปผูที่ถูกเลือกเขามาเปนเถานั้งเปนนักการเมือง  ซึ่งในสวนนี้ทําใหความสัมพันธของคนในกลุม
สังคมใกลชิดกันมากข้ึน  อีกท้ังในเรื่องการทํางานรวมกับผูอ่ืนในเรื่องที่เปนผลประโยชนของสวนรวมนั้น  ทําให
ตองตระหนักถึงการยอมรับฟงความคิดเห็นของเสียงสวนมาก และการสนใจขาวสารตางๆในเหตุการณปจจุบัน 
จึงทําใหประชาชนที่เปนเถานั้งนั้นไดรับโอกาสการมีสวนรวมกับการประสานงานกับภาคสวนตางๆมากกวา
ปกติ เพราะเรื่องการหาทุนเขามาสนับสนุนการจัดงานปประเพณีตรุษจีนนั่นเอง ซึ่งนอกเหนือจากการ
ประสานงานกับภาคสวนตางๆในทางกิจกรรมสังคมแลวในสวนของขอความรวมมือในเรื่องภายนอกการจัดงาน
ดังกลาวก็ยังมีอยู โดยการขอความรวมมือมายังมูลนิธิ สมาคม และชมรมตางๆ นอกเหนือไปจากการกระจาย
ขาวสารไปยังผูนําชุมชนในเขตเทศบาล ซึ่งหากมีขาวสารใดๆไมวาจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองโดยตรง
หรือไมนั้น การกระจายรูขาวสารก็จะสงผานมายังตัวแทนประชาชนที่กลาวมาขางตนนี้กอน ซึ่งในสวนของการ
ติดตามขาวสารทางการเมืองนั้น  จะเห็นไดวาประชาชนที่ทําการศึกษานั้นติดตามขาวสารทางการเมืองมีอยู
อยางสม่ําเสมอ เพราะการเปนเถานั้งนั้นจะตองรับรูขอมูลในสังคมใหรอบดาน  ซึ่งในปนี้จะเห็นไดอยางชัดเจน
ในเรื่องการเมืองที่ไมมีเสถียรภาพ  ทําใหการประสานงานระหวางภาครัฐและการขอความรวมมือในการให
ความชวยเหลือจากนักการเมืองนั้นกระทําไดโดยยาก เพราะตองระวังในเรื่องการถูกรองเรียนในการสนามของ
การเลือกตั้ง  โดยการที่มีนักการเมืองตางๆนั้นเขามามีสวนรวมในการเปนที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการนั้น อีก
ทั้งการบริจาคทรัพยและอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ ทําใหนักการเมืองที่เขามามีบทบาทในสวนนี้ไดมี
ความสัมพันธที่ใกลชิดกับกลุมคนในสังคมมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะพวกท่ีไดรวมงานกัน ดังนั้นในสวนที่การเขามา
เปนเถานั้งและการทํางานในสังคมรวมกันนั้นทําใหมีการพูดคุยถึงนักการเมืองและการติดตอกับนักการเมือง
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บางทานตลอด จึงทําใหเกิดการสรางความสัมพันธระหวางกัน  ดังนั้นเมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นไมวาในระดับใด
ก็ตาม หากมีบุคคลที่เปนที่รูจักหรือเคยทํางานรวมกันมากอนลงสมัครรับเลือกตั้งนั้น เถานั้งและประชาชนที่มี
สวนรวมจะมีความกระตือรือรนที่จะใหการสนับสนุนและใหความชวยเหลือ  มากกวาบุคคลที่ไมเคยมีสวนรวม
ในสังคมเลย  ซึ่งจะเห็นไดจากผลการศึกษาที่มีประเด็นเกี่ยวกับนักการเมืองที่รูจัก นั้น  นักการเมืองที่ปรากฏ
ชื่ออยูบนคําตอบของคนเกือบจะท้ังหมดนั้นตางเปนนักการเมืองที่ใหการสนับสนุนและเคยเปนเถานั้งดวยกันมา
กอนแทบทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการติดตามขาวสารทางการเมืองแลว  การเปนเถานั้งนั้นทําใหกลุม
บุคคลที่เปนตัวแทนของสังคมไดมีโอกาสประสานงานใกลชิดกับการติดตอขอความรวมมือจากทุกภาคสวน
ตางๆ ไมวาจะเปนในสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมสังคมนี้หรือไมก็ตาม เพราะวาภายหลังจากภารกิจในการ
ดําเนินงานนี้  ความสัมพันธของบุคคลก็ยังคงมีอยู ดังนั้นความสัมพันธของประชาชนที่เปนตัวแทนในการจัด
งานดังกลาวนี้จึงมีความสัมพันธใกลชิดกัน ไมวาจะเปนประชาชน -ประชาชน ประชาชน-ภาครัฐ ประชาชน-

ภาคเอกชน และประชาชน-นักการเมือง  เปนตน 
เถานั้ง(คณะกรรมการฯ)นั้นตางเปนตัวแทนที่ไดรับการคัดเลือกมา  ซึ่งในการเปนตัวแทนหรือผูนํา

ดังกลาว ไมไดใชความสามารถสวนตัวหรือการตัดสินโดยการใชเหตุผลในการวัดความสามารถของบุคคล  แต
อาศัยการเสี่ยงทายซึ่งเปนเรื่องที่ไมสามารถพิสูจนไดก็จริง แตการที่ตัวแทนของคนในสังคมไดรับการคัดเลือก
เขามาแลวนั้น  ตางก็มีใจตองการกระทําเพ่ือสังคมโดยสวนรวมดวยกันทั้งสิ้น  ดังนั้นการที่จะใหแตละบุคคล
ดํารงตําแหนงใดๆนั้นตองอาศัยความถนัดของแตละบุคคล  โดยการสอบถามและใชการหยั่งเสียง  เพ่ือให
สามารถจัดสรรคนที่เหมาะสมใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆได แตในกรณีการคัดเลือกตําแหนง
ประธานและรองประธานนั้นจะตองอาศัยจากการพิจารณาจาก วัยวุฒิ คุณวุฒิ และประสบการณ ความถนัด 
เพ่ือใหบุคคลที่จะขึ้นมาดํารงตําแหนงผูนํานั้นสามารถบริหารจัดการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพจริงๆ 
เพราะการเปนประธานการจัดงานนั้น จะตองเปนบุคคลที่มีความสามารถที่จะตองจัดการกับปญหาตางๆที่จะ
เกิดขึ้น ไมวาจากภายในและภายนอก ดังนั้นบุคคลที่จะขึ้นมาดํารงตําแหนงประธานเถานั้งไดนั้น จะตองเปน
คนที่คณะกรรมการใหการยอมรับนับถือ และไดรับคะแนนเสียงสวนมากในการคัดเลือก  เพราะผูที่จะขึ้นมา
เปนประธานไดนั้นจะตองเผชิญกับปญหาตางๆที่จะเกิดขึ้นในระหวางการดําเนินและการจัดทํากิจกรรม  ดังนั้น
บุคคลที่จะกาวขึ้นมาดํารงตําแหนงประธานไดนั้นจะตองเปนบุคคลที่มีความสามารถในการตัดสินและแกปญหา
ตางๆไดจริง เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น 

การทํางานรวมกันในกิจกรรมของสังคมนั้น  ทําใหประชาชนไดรูถึงความตองการของตนเองและความ
ถนัดสวนบุคคล เปนเพราะตองการทําใหสวนรวมใหสังคมมีการพัฒนา  และคิดวาตนเองนั้นสามารถที่จะทําให
สังคมมีการพัฒนาได เพราะการทํางานรวมกับผูอ่ืนนั้น ทําใหบุคคลรูถึงศักยภาพของตนเองและความตองการที่
จะเปลี่ยนแปลงสังคมที่เปนอยูในทุกวันนี้ใหดีขึ้น  โดยการมองอะไรที่นอกเหนือจากตนเองและครอบครัว  การ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนนั้นทําใหทราบวาสังคมในปจจุบันเปนเชนไร  และคนในสังคมตองการอะไร  เพราะฉะนั้น
เมื่อมีโอกาสที่สามารถมองเห็นถึงความตองการตรงจุดนั้นได จึงตองการที่จะเปลี่ยนใหสังคมดีขึ้น  เนื่องจาก
ตนเองนั้นตองการเปนตัวแปรในการสรางความเปลี่ยนแปลงในสังคม  แตโดยทั้งนี้แลวความตองการสวนตั ว
ของบุคคลนั้นก็เปนเพียงแคแรงบันดาลใจที่ตองการจะทําใหสังคมสวนรวมมีความเจริญ  การเขามาเปนเถานั้ง
นั้นทําใหไดมีโอกาสใกลชิดกับคนในสังคมมากยิ่งขึ้น  หางรานที่ไมเคยไดรูจักกันก็ไดมารูจักกันในการมีสวนรวม
นี้เอง  ดังนั้นการเปนเถานั้งทําใหมีโอกาสไดพบปะผูคนในสังคมไดอีกทางหนึ่ง  ถึงแมวาในปนั้นจะไมไดรับการ
คัดเลือกใหเปนตัวแทน แตก็สามารถมีสวนรวมโดยใหความชวยเหลือในดานตางๆได  ไมวาจะเปนดานความคิด 
ทุนทรัพย และการใหแรงงานในการดําเนินกิจกรรม  โดยการประสานงานกันในกิจกรรมดังกลาวนี้นั้น ไม ไดมี
แตคนในสังคมดวยกันเพียงอยางเดียว แตมีการติดตอประสานงานกับภายนอกสังคมดวย  ดังนั้นการเขามามี
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สวนรวมในงานประเพณีตรุษจีนดังกลาวนี้ จึงเทากับวาเปนการสรางความใกลชิดและความผูกพันของคนใน
สังคมนี้มากกวาการที่ไมมีกิจกรรมสังคมที่เปดโอกาสอยางอิสระในการดําเนินการในลักษณะนี้ 

 

 การที่ประชาชนที่มีสวนรวมในการพัฒนากิจกรรมสังคมของตนเองโดยไดรับการสนับสนุนจากภาค
สวนของรัฐนั้น  ทําใหประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมสังคมนี้นั้นไดมีโอกาสทํางานและประสานงานกับภาค
สวนตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการรวมกลุมของประชาชนในสังคมที่เปนการรวมตัวกันเปน มูลนิธิ สมาคม 
และชมรมตางๆนั้น ทําใหการรวมกลุมของคนในสังคมมีความเปนรูปธรรมมากขึ้น  การใหการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชนก็จะกระทําไดงายขึ้น  รวมไปถึงการถายทอดขอมูลขาวสารตางๆของ
สังคมนั้นสามารถกระทําผานมูลนิธิและสมาคมตางๆได ซึ่งนอกเหนือจากการถายทอดสูผูนําชุมชนตางๆ ซึ่ง
การรวมตัวของประชาชนในการรักษาผลประโยชนในเรื่องการรักษาวัฒนธรรมประเพณีนั้น  ทําใหประชาชนที่
มีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาวนี้นั้น เปนสมาชิกของสังคมที่มีความกระตือรือรน เอาการเอางานและสนใจความ
เปนไปและความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบัน ซึ่งการทํางานเพ่ือสังคมนั้นจะตองมีการติดตอประสานงาน
กับบุคคลภายนอกสังคมดวย จึงทําใหประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมสังคมนี้มีลักษณะที่มีความกระตือรือรน
ในการสนใจขาวสารตางๆ เพื่อใหปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เพราะ
การทํางานรวมกันเพ่ือสวนรวมจะตองมีการติดตอกับบุคคลสวนมาก  เพ่ือใหการดําเนินการและการ
บริหารงานเปนไปไดดวยดี  ดังนั้นประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมจึงมีความสัมพันธกับบุคคลตางๆ
ในสังคมมากยิ่งขึ้น  ทําใหสังคมในพ้ืนที่ดังกลาวมีความใกลชิดกันมากกวาเดิม ซึ่งรวมไปถึงความสัมพันธสวน
บุคคลระหวางแตบุคคลดวย  ซึ่งจากการทํากิจกรรมและการมีสวนรวมของประชาชน จะเห็นวาความสัมพันธ
ของคนในสังคมที่มีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาวนี้จะมีความสัมพันธกับประชาชนในสังคมที่กวางขวางมากยิ่งขึ้น  
รวมไปถึงโอกาสในการประสานงานกับเจาหนาของรัฐและนักการเมือง  โดยจะเห็นวาประชาชนที่เขามามีสวน
รวมในการพัฒนาของสังคมนั้น จะทําใหประชาชนมีจิตสาธารณะมากยิ่งขึ้น  โดยการตระหนักถึงผลประโยชน
ของสวนรวมมากกวาการเห็นแตผลประโยชนของตนเอง  
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แนวทางการศึกษาวิชารัฐศาสตรในปจจุบัน 
Approaches in Political Science 

 
นางสาวพูลลาภ  จันทรเฉลิม 
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บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอแนวคิดของรัฐศาสตร  การศึกษารัฐศาสตรเปนการศึกษาในลักษณะของสห
วิทยาการ โดยอาศัยองคความรูในศาสตรสาขาอ่ืนมาชวยในการอธิบายหรือประกอบในการศึกษาปรากฏการณทางการเมืองตาง 
ๆ ที่เกิดขึ้น  แนวทางในการศึกษารัฐศาสตรนั้นมีอยูหลายแขนงดวยกัน และแบงออกไดเปน ๓  ยุค  คือ  ยุคคลาสสิค  ยุค
พฤติกรรมศาสตร และยุคหลังพฤติกรรมศาสตร รัฐศาสตรเปนการศึกษาเกี่ยวกับสถาบันที่เปนสาธารณะ และถูกแบงเปนหลาย
ดาน เชน รัฐศาสตรเปรียบเทียบ รัฐศาสตรระหวางประเทศ ปรัชญาทางรัฐศาสตร รัฐศาสตรระดับชาติ รวมไปถึงระเบียบวิธีวิจัย
ทางรัฐศาสตร  ตลอดจนเปนศาสตรที่ศึกษาในเรื่องของการเมืองการปกครอง กระบวนการทางการเมือง สถาบันทางการเมือง 
รวมถึงปรากฏการณตาง ๆ ทางการเมือง 
คําสําคัญ  : ยุคคลาสสิค,  ยุคพฤติกรรมศาสตร,  ยุคหลังพฤติกรรมศาสตร  

 
 
Abstract 
 The purpose of this article is to identify an approach in Political Science. Political Science provided 
by multi – science which focus on political issues what happened recently. The contents of this article 
divided into three era ; 1. Classic Era 2. Behavior Era 3. Post Behavior Era, the approaches of this science 
aims to focus on Public institutions : Comparative Government, International Relations, Political Philosophy 
and Research method in Political Science.  
 
Keyword : Classic Era, Behavior Era, Post Behavior Era 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทนํา 

การศึกษารัฐศาสตรเปนความพยายามศึกษาหากฎ กฎเกณฑ หรือหลักการเกี่ยวกับการเมือง แตเปนกฎ หรือหลักการ
กวางๆ ไมถึงกับเปนกฎที่แมนยํา ตายตัวเหมือนศาสตรทางดานวิทยาศาสตรธรรมชาติ  เชน  ศาสตรทางดานฟสิกส คณิตศาสตร 
เคมี ชีววิทยา ฟสิกส ดาราศาสตร ธรณีวิทยา ปฐพีวิทยา รัฐศาสตรจัดอยูในหมวด  “สังคมศาสตร (Social Science)” ตาม
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เกณฑ  ยูเนสโก  (Unesco – United  Nations  Educational, Scientific  and  Cultural Organization)๑ ที่เรียกวาเปน
ความรูเพราะคําวา “ศาสตร” (science) ดั้งเดิมมาจากภาษาละตินทีว่า “scire” แปลวา “รู” ศาสตรจึงหมายถึงตัวความรูที่เปน
ระบบ เนื่องจากมนุษยไดพัฒนาความรูในสาขาตางๆ  มานานนับพันป ประเด็นที่นาคิด คือความรูทางการเมืองดังกลาวนี้พัฒนา
มาจนเปนระบบไดอยางไร และพ้ืนที่ตรงไหนเปนการเมือง โครงสรางทางการเมืองเปนอยางไร มีวิวัฒนาการหรือพัฒนาการ
เปนมาอยางไรเมื่อไหรถึงไดมีความเปนรัฐศาสตร 

การศึกษาวิชารัฐศาสตรในปจจุบัน ถือไดวาเปนศาสตรที่มีผูสนใจเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมาก เพราะการศึกษารัฐศาสตรให
ความสนใจหรือมุงเนนในเรื่องของการศึกษาทางดานการเมือง  ดานความสัมพันธระหวางประเทศ และดานการบริหารรัฐกิจหรือ
รัฐประศาสนศาสตร ซึ่งในแตละศาสตรนั้นลวนเปนศาสตรที่มีความละเอียดออน รัฐศาสตรเปนศาสตรที่วาดวยเรื่องของรัฐ 
(state)  Political  Science  ซึ่งมาจากภาษากรีกที่วา Polis  มีความหมายวา  เมือง   Science = ศาสตร หรือวิชาในการ
แสวงหาความรู  การศึกษาทางดานการเมือง (Politics)  จะเนนในเรื่องของกระบวนการ แขงขันตอสูเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจ เปน
กิจกรรมการจัดสรรทรัพยากร ผลประโยชนของคนในสังคมหรือรัฐซึ่งมีองคกรตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกันคือ  พรรคการเมือง 
(Party) กลุมผลประโยชน  (Interest Group) ฯลฯ  ดานความสัมพันธระหวางประเทศ (International Relations) นั้นมุงเนน
ศึกษาในดานการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นขามเขตพรมแดนของรัฐ ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยรัฐหรือตัวแสดงอ่ืน ๆ ที่ไมใชรัฐก็
ได ซึ่งสงผลถึงความรวมมือหรือความขัดแยงระหวางประเทศตาง ๆ ในโลก  เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความรวมมือ และความ
ขัดแยงระหวางประเทศ ซึ่งเปนเรื่องที่กระทบกระเทือนการอยูรวมกันอยางเปนสุขในสังคมโลก  และดานสุดายคือการบริหารรัฐ
กิจหรือรัฐประศาสนศาสตรนั้น ภาษาอังกฤษใชคําวา  “Public Administration” มีความเปนศาสตร (Science) และศิลป 
(Art)   เปนการรวบรวมหลักการ  กฎเกณฑของการบริหารงานใหมีความเปนระบบระเบียบหรือที่เราเรียกวาการบริหารราชการ 
รัฐศาสตรตามรากศัพทนี้ จึงเปนวิชาการที่เกี่ยวของกับการกระทําหรือการสรางบานเมือง หรือการสถาปนาชุมชน/ เมืองขนาด
ใหญ ที่มีจุดประสงคเพ่ือใหคนใชเปนที่อยูอาศัยดวยความสันติสุข 

ทําไมเราตองศึกษารัฐศาสตร ไดมีผูตั้งคําถามไวมากมาย อยางที่ไดบอกไวแลวในเบื้องตน รัฐศาสตรมีผลตอการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของเรา ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  ดานการเมือง มีผลกระทบจากการกระทําและการตัดสินใจของรัฐ
ตอชีวิตของประชาชนในรัฐนั้นๆ  ซึ่งเกี่ยวของกับการบริหารของผูนํา   การตัดสินใจชองผูนํา  ในการศึกษารัฐศาสตรนั้น 
รัฐศาสตรถือไดวามีความเปนพลวัตร (Dynamic) สูง คือ มีความเคลื่อนไหวอยูในตัวของมันเอง สามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
สภาวการณหรือสถานการณที่เกิดขึ้นได เรียกงาย ๆ คือ การไมอยูนิ่งตายตัว เพราะฉะนั้น  หากสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ไมดีหรือดี   การเมืองก็จะตองเปลี่ยนตามไปในทางที่ดีหรือไมดีก็ได หากการเมืองและสังคมเปลี่ยนไปในทางที่ไมดี
หรือดี   เศรษฐกิจก็เปลี่ยนแปลงตามไปในทางที่ดีหรือไมดีก็ได   และหากการเมืองและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมดี
หรือดี   สังคมก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือไมดีก็ไดเชนกัน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหรือสถานการณที่
เกิดข้ึนไดเสมอ 

ความเชื่อมโยงกันของมิติทางรัฐศาสตรมีดวยกัน ๓  มิติ คือ  ๑. มิติทางสังคม  ๒. มิติทางเศรษฐกิจ และ ๓.มิติ 
การเมือง หากตัวใดตัวหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงยอมมีผลกระทบตอกัน เชน หากประเทศที่มีสภาวะเศรษฐกิจมั่งคั่ง ประชาชนจะ
เขามามีสวนรวมทางการเมืองมากกวาประเทศท่ีมีเศรษฐกิจดอย สังคมและวัฒนธรรมก็จะปราศจากอาชญากรรมได  ทั้งสามมิติ
จะตองมีความเชื่อมโยงตอกันซึ่งไมอาจสามารถแยกออกจากกันได  

การศึกษารัฐศาสตรเปนการศึกษาแบบกวาง คือ ใหความสนใจเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นทางการเมือง  ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ  การจัดการบริหารองคกร  แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวของกับการนําพาสังคมไปในทิศทางที่กอใหเกิดความ
สมานฉันท (Conformity) หลักปราณีปรานอม  หลักฉันทานุมัติ (Consensus)  ซึ่งเปนที่ยอมรับของสมาชิกในสังคม  เปน
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน รัฐศาสตรเปนศาสตรที่วาดวยการเมือง  เปนศาสตรที่วาด วยรัฐ (State) และรัฐบาล 
(Government)  ศึกษาเรื่องอํานาจ ผลประโยชนสาธารณะ กลุมอิทธิพล  ตลอดจนกลุมพลังทางการเมือง รัฐศาสตรมี

                                                        

๑ศ.พิเศษ ดร. จิรโชค  วีระสยและคณะ. รัฐศาสตรทั่วไป POL110. กรุงเทพ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. ๒๕๕๗. หนา ๓๒  
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วัตถุประสงคที่ชัดเจน  คือ  เปนการผลิตคนใหมีความรอบรู  มีความคิดความสํานึกตอสาธารณะ  คํานึงผลประโยชนสวนรวม
หรือผลประโยชนแหงชาติเปนหลักสําคัญ  รัฐศาสตรมุงศึกษาในเรื่องดังตอไปนี้๒ 

๑. รัฐ (State) ศึกษารัฐในฐานะเปนสังคมการเมืองที่สําคัญที่สุดของมนุษย การกําเนิดของรัฐ  สวนประกอบปละ
วิวัฒนาการของรัฐ  รัฐในอุดมคติของนักปราชญ 

๒. สถาบันการเมือง  (Political  Institution)  ศึกษาถึงสถาบัน  หนวยงานตาง ๆ  ที่กอตั้งขึ้นเพ่ือประโยชนในการ
ปกครองรัฐ  ใหเปนไปตามเจตนารมณหรือแนวนโยบายของรัฐ ไดแก รัฐธรรมนูญ  สถาบันอํานาจการบริหาร  สถาบันอํานาจตุ
ลการ  สถาบันอํานาจนิติบัญญัติ  พรรคการเมือง  ตลอดจนองคกรระหวางประเทศ 

๓. แนวความคิดทางการเมือง (Political  Ideology)   หรืออุดมการณทางการเมือง หมายถึงความเชื่อในลัทธิหรือ
ปรัชญาทางการเมืองตาง ๆ  ที่มีอิทธิพลตอนักปรัชญาทางการเมือง  โดยเฉพาะมีอิทธิพลตอบุคคลชั้นหัวหนาของรัฐหนึ่ง 

๔. พฤติกรรมทางการเมือง  (Political  Behavior)  ศึกษาบทบาทของรัฐบาล  ปรากฏการณทางการเมือง เชน 
เหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เหตุการณสามจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยแสดงออกมาเปนกฎเกณฑทั่วไปใหสอดคลองกับ
ทฤษฎีธรรมชาติของมนุษยและสังคม  เชน  อิทธิพลตางๆ  ที่มีผลตอการเมือง  กลุมพรรคการเมือง  สื่อสารมวลชน  ฯลฯ  
แนวทางการศึกษารัฐศาสตร๓ 
 แนวการศึกษารัฐศาสตรนั้น สามารถแบงออกไดเปน  ๓  แนวทาง ดังตอไปนี้ 

๑. แนวการศึกษาแบบคลาสสิค  (Classic Era/ Classical Approach)   
เปนแนวการศึกษาเพ่ือการแสวงหาคําตอบ  เปนแนวปรัชญาโบราณ  โดยมุงเนนที่นครรัฐเปนศูนยกลาง  เนื่องจากวา

นครรัฐเปนหนวยการปกครองหลัก  สมมติฐานที่สําคัญของนักปรัชญาโบราณที่วา  รัฐที่ดีจะนํามาซึ่งชีวิตที่ดีและยุติธรรมของ
บรรดาสมาชิกได   มุงแสวงหาคําตอบวาสังคมการเมืองหรือนครรัฐที่ดีนั้นควรเปนอยางไร  มีโครงสรางรูปแบบอยางไร  
ผูปกครองที่ดีอันจะนํามาซึ่งความยุติธรรม เปนตน 

แนวการศึกษาแบบคลาสสิค  มีการนําเอาคานิยม  เชน ความดี - ความเลว ผิด – ถูก  ยุติธรรม – อยุติธรรม มา
พิจารณาดวย    เปลโตพยายามที่จะคนหารัฐที่ดีมีคุณธรรม  สามารถสรางชีวิตที่ดีใหเกิดขึ้นกับสวนรวมได   งานเขียนชิ้นสําคัญ
ของเพลโตคือ  อุตมรัฐ  (The  Republic)  เปลโตไดพยายามคนหาคําตอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของรัฐที่ดี  โดยชี้วารัฐที่จะสราง
ความยุติธรรมใหกับสมาชิกของสังคมไดจะตองเปนรัฐที่มีผูปกครองที่มีคุณธรรม  รัฐที่ดีควรปกครองโดยราชาปราชญ 

สวนอริสโตเติ้ล   ผลงานชิ้นสําคัญคือ  Politics  ใชเทคนิคการเปรียบเทียบรูปแบบการปกครองของนครรัฐตาง ๆ  เพื่อ
แสวงหารูปแบบของการปกครองที่ดีสุด   
 อาจสรุปไดวา  แนวการศึกษาแบบคลาสสิคนี้มุงศึกษาแนวปรัชญา  เปนการศึกษาที่เนนเรื่องคานิยม  (Value)  เปน
หลัก  ใหความสนใจวาการเมืองควรจะเปนเชนไร  เชน  ผูปกครองที่ดีควรเปนเชนไร  รัฐที่ดีควรเปนอยา งไร เชน  เพลโตกลาว
วา  รัฐที่ดีตองปกครองโดยราชาปราชญ 
 แนวนิติสถาบัน  ใหความสําคัญกับ  กฎ  กรอบกฎหมาย  มีการคิดคนหาสถาบันมากกวาบุคคล เชน อริสโตเติ้ล  เชื่อวา
รูปแบบของการปกครองที่ดีท่ีสุดคือ  กฎหมาย/รัฐธรรมนูญ  เพราะเขาเห็นวากฎหมาย/รัฐธรรมนูญเปนอํานาจสูงสุด 

๒. แนวการศึกษาเชิงพฤติกรรม๔  (Behavior  Era) 
แนวการศึกษานี้ไดรับความนิยมตั้งแตสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่  ๒  (World  War  II)  (ระหวางป  ค.ศ.  ๑๙๕๐-

๑๙๖๐)  จิตวิทยาไดเขามามีบทบาทที่สําคัญตอการศึกษาเชิงพฤติกรรม 
จุดมุงหมายที่สําคัญของแนวการศึกษาเชิ งพฤติกรรมศาสตร  ก็คือ  ความพยายามที่จะใหไดมาซึ่งคําตอบของ

ปรากฏการณใด ๆ อยางเปนวิทยาศาสตร  คือ  ตองอาศัยทฤษฎีหรือหลักการมีการสังเกตการณ  มีการทดสอบกับขอมูลที่เปน

                                                        

๒
 เดชชาติ  วงศโกมลเชษฐ, หลักรัฐศาสตร หนา ๒. 

๓
 รศ.สิทธิพันธ  พุทธหุน, แนวการศึกษารัฐศาสตร  หนา ๙. 

๔
 เร่ืองเดียวกัน หนา  ๑๐. 



๑๒๑๙ 

 

จริง  ไมคํานึงถึงคานิยม  (Value  Free)  David  Easton  ไดสรุปฐานคติและเปาหมายของพฤติกรรมศาสตรไว ๘  ประการ  
ดังตอไปนี้ 

๑. ความสม่ําเสมอ  เปนเรื่องของการแสวงหารูปแบบใด ๆ  ที่สามารถพบไดจากปรากฏการณที่เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําอีก  
อันจะนําไปสูการสรางขอสรุปทั่วไป  (Generalizations)  หรือหลักการเชิงทฤษฎี  ทฤษฏีที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใชอธิบายหรือ
ปรากฏการณท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได 

๒. สามารถพิสูจนใหเห็นไดจริง  ความถูกตองเที่ยงตรงของขอสรุปทั่วไปนั้นจะตองสามารถพิสูจนไดโดยอาศัยขอมูลที่
เกี่ยวของ 

๓. เทคนิค  อาศัยเทคนิคและวิธีการในการเก็บขอมูลแปรความ ตลอดจนวิเคราะหพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเชื่อถือได 
๔. ใชวิธีเชิงปริมาณ  การไดมาซึ่งขอสรุปทั่วไปนั้น  ตองอาศัยวิธีการในเชิงปริมาณในแงของขอมูลที่เกี่ยวของ 
๕. คานิยม  เนนการอธิบายเชิงประจักษ  ปลอดจาคานิยม  แตขณะเดียวกันอาจศึกษาโดยการใชการประเมินคาเชิง

จริยธรรมดวย  เพ่ือชวยสรางความกระจางใหกับพฤติกรรมที่เกิดข้ึน 
๖. เนนการจัดระบบในการวิจัย  โดยปกตินั้นทั้งทฤษฎีและการวิจัยมักจะถูกมองวามีความสัมพันธกับองคความรูอยาง

ใกลชิด  การวิจัยใด ๆ  ถาปราศจากทฤษฎีเปนเครื่องชี้นําแลว  จะนํามาซึ่งความไมเชื่อถือ เชนเดียวกับกรณีการสรางทฤษฎีโดย
ไมมีขอมูลมาสนับสนุน 

๗. ความเปนศาสตรบริสุทธิ์  การประยุกตใชความรูนั้นถือเปนเรื่องของความเปนวิทยาศาสตร  เชนเดียวกับความรู
ความเขาใจในทฤษฎี  จะชวยใหเราเขาใจเรื่องราวทางการเมืองที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ  และยังชวยเปนฐานใหแกนักพฤติกรรม
ศาสตรในการนําเอาความรูทางการเมืองเพ่ือหาทางแกไขปญหาเรงดวนของสังคมอีกดวย 

๘. บูรณาการ  เนื่องจากสังคมศาสตรเปนศาสตรที่เกี่ยวของกับสถานการณของมนุษยในทุกดาน  ฉะนั้นนักวิจัย
ทางการเมืองจึงอาจละเลยไมใหความสําคัญกับผลงานวิจัยของศาสตรอ่ืน  ที่มีสวนใหขอสรุปของตนดอยลง  ในแงของความ
ถูกตองและความเปนสากล การศึกษาเชิงพฤติกรรมจึงกลับมาเนนที่สหวิทยาการอีกครั้งหนึ่ง 

Robert  A. Dahl  ไดสรุปวา  แนวการศึกษาเชิงพฤติกรรมเปนความพยายามที่จะพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การเมืองดวยวิธีการแสวงหาแนวทางที่จะอธิบายประเด็นเชิงประจักษของการดําเนินการทางการเมือง  โดยอาศัยเครื่องมือตาง 
ๆ  เชน  วิธีการ  ทฤษฎี  และเกณฑการพิสูจนที่เปนที่ยอมรับกันตามหลักการ และกฎเกณฑทั่ว ๆ  ไป  และฐานคติของศาสตร
เชิงประจักษ  

๓. แนวการศึกษายุคหลังพฤติกรรมศาสตร๕  (Post Behaviors Era) 
ในชวงหลังทศวรรษ  ๑๙๖๐  ไดมีแนวโนมของแนวความคิดหนึ่งไดพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบโตหรือเปนแนวคิดที่ทวนกระแส

การศึกษาเชิงพฤติกรรมซึ่งใหความสําคัญกับระเบียบวิธีที่เปนวิทยาศาสตรอยางเครงครัดมากเกินไป  พวกนี้มีความคิดวา
การศึกษาการเมืองนั้นควรจะสอดคลองกับความเปนจริงทางสังคม  โดยมีแนวทางดังตอไปนี้ 

๑. ควรใหความสําคัญกับเนื้อหาสาระ  (Substance)  มากกวาเทคนิคหรือวิธีการ  เพราะสังคมมีปญหาเรงดวน
มากมายควรมากอนการทุมเทใหกับการพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห 

๒. แนวพฤติกรรมศาสตรคอนขางอนุรักษนิยมในแงอุดมการณ  ( Ideologically  conservative)  จํากัดตัวอยู
กับความเปนนามธรรมทางทฤษฎีมิไดสัมผัสกับสภาพความเปนจริงในระยะที่มีวิกฤตตาง ๆ  ในสังคม 

๓. ความเปนวิทยาศาสตรใชวาจะประเมินไดดวยใจเปนกลาง  ปลอดจากคานิยม  (Value  free)  เพราะ
ขอเท็จจริงไมอาจแยกออกไดจากคุณคาและการกลาวอางความใด ๆ  จากคานิยมตองสัมพันธกับความรู 

๔. ปญญาชนตองมีความรับผิดชอบตอสังคม  ตองกลาหาญที่จะพิทักษปกปองคุณคาหรือคานิยมของมนุษยที่กอ
ตัวมาจากอารยธรรม  นักวิชาการมิใชเพียงชางเทคนิคที่อยูโดดเดี่ยว  ไมรับผิดชอบตอผลกระทบตอปญหาใด ๆ  อันเกิดจากการ
ทํางานของตน 

                                                        

๕
 เร่ืองเดียวกัน  หนา  ๑๒. 



๑๒๒๐ 

 

๕. ปญญาชนตองนําความรูออกมาใชประโยชนในการสรางสรรคปฏิรูปสังคม 
๖. ปญญาชนตองเขารวมในขบวนการตอสูแหงยุคสมัย  และเขารวมการชูบทบาททางการเมืองของวิชาชีพของ

ตน  และสถาบันวิชาการของตนใหโดดเดน 

ขอบเขตของวิชารัฐศาสตร๖ 

 วิชารัฐศาสตรเปนวิชาที่มีขอบเขตกวางขวางมาก  จึงเปนการยากที่ จะกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนของวิชารัฐศาสตร  
รัฐศาสตรเปนแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร ดังนั้น  วิชาตาง ๆ  ในสาขาศาสตรจึงมีความเกี่ยวของกับวิชารัฐศาสตรเกือบทั้งหมด   
อยางไรก็ตาม  สภาวิจัยแหงชาติไดเคยวิเคราะหของเขตของวิชารัฐศาสตรไววา  วิชารัฐศาสตร  คือ  โครงการศึกษาวิชาเกี่ยวกับ
รัฐและวิธีการอันเหมาะสมที่สุดในอันที่จะปฏิบัติตามวิชาการเกี่ยวกับรัฐ  ขอบเขตของวิชารัฐศาสตรจึงรวมถึงสวนประกอบทุก
สวนในความสัมพันธภายในและภายนอกรัฐ  และมีที่มาจากวิชาประวัติศาสตร  ปรัชญากฎหมาย  และวิวัฒนาการกาวหนาจนมี
ลักษณะเปนวิชาของตนเองโดยเฉพาะ      
 

ขอบขายหรือสาขาของการศึกษาวิชารัฐศาสตร 

แมในปจจุบันนักรัฐศาสตรตางยังไมอาจหาขอยุติไดวาการศึกษารัฐศาสตรควรมีขอบขายวิชาครอบคลุมไปในเรื่อง
ขอบขายอะไรบางและควรศึกษาอยางไร ซึ่งเปนเรื่องของวิธีการศึกษาวิชารัฐศาสตร และผูเขียนเอกสารบรรยายก็มิไดมุงประสงค
ที่จะชี้ขอสรุปเชนนั้น ดังจะเห็นไดจากขอบขายการศึกษาวิชานี้ที่ไดยกมาใหเห็นอยางคอนขางหลากหลายแตอยางไรก็ดี  หาก
พิจารณาในทางหนึ่ง ไมวาขอบขายของการศึกษารัฐศาสตรจะเปนไปในแบบใด  ตางก็เนนไปที่ความมุงหมายของการศึกษา
รัฐศาสตรอยางนอย ๒ ประการ คือ  

      (๑) เพ่ือแสวงหาความเปนศาสตรทางการเมือง   
(๒) แสวงหาหนทางไปสูความมีชีวิตที่ดีของมนุษยในสังคม ดวยกันทั้งสิ้น 

การศึกษาวิชารัฐศาสตรหรือแขนงวิชารัฐศาสตรนั้น ไดมีนักวิชาการทั้งตางประเทศและนักวิชาการดานรัฐศาสตรไทยได
จําแนกแยกยอยขอบเขตของวิชารัฐศาสตรไวหลายแขนง  เชนที่ เดชชาติ  วงศโกมลเชษฐ๗ ไดจําแนกขอบเขตการศึกษา
รัฐศาสตรเพื่อความสะดวกและประโยชนในการวิจัย ออกเปน ๖ แขนงประกอบดวย 

๑. ทฤษฎีการเมืองและประวัติความคิดทางการเมือง (Political theory and History of political thought) กลุมนี้
วิจัยถึงทฤษฎี ตําราและความคิดเห็นตาง ๆ ที่สําคัญตั้งแตสมัยโบราณจนถึงสมัยปจจุบันเพ่ือทราบถึงเหตุและผล  รวมทั้งการ
ตอเนื่องกันของสถาบันการเมือง 

๒. สถาบันทางการเมือง (political  institutions) สาขาวิชานี้เจาะจงวิจัยและนิยามระบบองคประกอบ และอํานาจ
ของสถาบันทางการเมือง รวมทั้งนโยบายการจัดตั้งและโครงรางของการปกครองของรัฐ (รวมทั้งการปกครองสวนทองถิ่น) และ
การปกครองเปรียบเทียบระหวางรัฐ (Comparative government) 

๓. กฎหมายสาธารณะ (Public laws) กลุมนี้มุงไปในงานวิจัยรากฐานของรัฐรวมทั้งปญหาของการแบงแยกอํานาจ 
คนควาถึงความสัมพันธของกฎหมายทั่วไปกับกฎหมายสูงสุดของรัฐ และปญหาการบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย การพิจารณา
ถึงอํานาจหนาที่ของระบบศาลยุติธรรมและความสัมพันธระหวางจารีตประเพณีกับกฎหมายดวย 

                                                        

๖
 รองศาสตราจารยดําริห  บูรณะนนท, ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตรและกฎหมายมหาชน, หนา ๓. 

๗
 เดชชาติ วงศโกมลเชษฐ เร่ืองเดียวกัน หนา  ๑๐-๑๑) 



๑๒๒๑ 

 

๔. พรรคการเมือง กลุมอิทธิพลและประชามติ (Political parties, Pressure Groups and publics opinion) กลุมนี้
พิจารณาถึงบทบาท จุดประสงคการจัดตั้งและผลของพรรคการเมือง กลุมอิทธิพล และประชามติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในความ
พยายามที่จะมีอิทธิพลตอสถาบันทางการเมืองรวมทั้งการประเมินผลการใชปจจัยทั้งสามโดยนักการเมือง 

๕. รัฐประศาสนศาสตร (Public administration) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการกําลังคน เงินและวัตถุ ในอันที่จะปฏิบัติให
เปนไปตามเจตจํานงของการปกครองของรัฐ กลุมนี้จึงเกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติ (execution) ใหเปนไป
ตามอุดมคติและจุดประสงคของรัฐอยางมีสมรรถภาพและไดผลที่สุด 

๖. ความสัมพันธระหวางประเทศ (International Relation) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนโยบาย หลักการและวิธีการใน
ความสัมพันธระหวางรัฐแขนงวิชาที่รวมอยูในกลุมนี้ไดแก  นโยบายตางประเทศ การเมืองและการบริหารระหวางประเทศ 
องคการระหวางประเทศ กฎหมายระหวางประเทศและการดําเนินการทางการทูต 

 จรูญ สุภาพ ไดจําแนกขอบเขตการศึกษารัฐศาสตรออกเปน ๘ แขนง ประกอบดวย 
๑. ทฤษฎีหรือปรัชญาการเมือง 
คําวา “ทฤษฎีการเมือง (Political Theory)” นั้น มีความเกี่ยวของกับหลายคําที่เราทานอาจเคยไดยินหรือคุนเคยมา

บางเชนคําวา “ความคิดทางการเมือง (Political Thought)” ซึ่งหมายถึง ความเชื่อเกี่ยวกับการเมืองของคนกลุมหนึ่งกลุมใดใน
ยุคหนึ่งยุคใดและปรัชญาทางการเมือง อันหมายถึง หลักจริยธรรมซึ่งถือเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของสังคม  อันเปน
เสมือนหลักการแหงเหตุผล หรืออธิบายในแงหนึ่งไดวาเปนเหมือนราดฐานของระบบการเมือง ซึ่งแตละรูปแบบระบบการเมืองก็
จะมีปรัชญาการเมืองเปนเบื้องหลังแตกตางกันไป ควบคูไปกับอุดมการณทางการเมือง (Political Ideology) ซึ่งเปนเสมือน
เปาหมายทางการเมืองที่เปนพลังผลักดันใหมนุษยมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือใหเปน ไปตามเปาหมายนั้น 
เหตุที่ทฤษฎีทางการเมืองเกี่ยวของกับปรัชญาทางการเมือง และความคิดทางการเมืองก็เนื่องมาจาก ทฤษฎีการเมืองเปน
สาขาวิชาที่มีรากฐานมาจากวิชาปรัชญาการเมืองหรือความคิดทางการเมือง (ทินพันธ นาคะตะ ๒๕๔๑, ๑๙) 

นอกจากนี้ ทฤษฎีการเมืองนี้สิ่งสําคัญยังชวยใหนักรัฐศาสตรสามารถรวบรวมขอมูลที่ไดจากสาขาวิชาอ่ืน  และ
ดําเนินการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เกี่ยวกับการเมืองไดอยางมีกรอบและทิศทางอางอิง  และสามารถนําขอมูลนั้นมาหา
ขอสรุปและแนวทางในการแกไขปญหาเชิงปฏิบัติ เชน การใชหลักกฎหมายในการปกครองประเทศ การถวงดุลอํานาจ เปนตน 

๒. พรรคการเมือง มติมหาชน และกลุมอิทธิพล ซึ่งรวมเรียกวา Political Dynamics 
สาขาวิชานี้นับไดวาเปนเรื่องใหมที่ไดรับความสนใจกันทั่วไป   โดยเปนสาขาวิชาที่ศึกษาถึงพลังตาง ๆ ที่มีผลตอรัฐบาล

และการเมือง เชน อํานาจทางศีลธรรม เศรษฐกิจสังคม เปนตน และพลังอํานาจเหลานี้ จะชวยใหเขาใจถึงการดําเนินงานทาง
การเมืองและลักษณะแหงปรากฏการณทางการเมือง สาขานี้ครอบคลุมถึงการศึกษาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร องคการ และ
วิธีการตาง ๆ ของพรรคการเมือง บทบาทของกลุมอิทธิพล การวัดและการใชมติมหาชน การวิเคราะหการโฆษณาชวนเชื่อ และ
คําที่สื่อความหมายทางการเมือง ประโยชนของวิชานี้คือชวยในการวิเคราะหทางการเมือง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
การเมือง 

๓. กฎหมายที่เกี่ยวกับสาธารณะหรือกฎหมายมหาชน 
การศึกษารัฐศาสตรในสาขากฎหมายมหาชน นับไดวามีพัฒนาการความเปน มาอันยาวนาน กระทั่งกลาวไดวากฎหมาย

มหาชนเปนองคประกอบที่เกาแกที่สุดของรัฐศาสตร ในอดีตกฎหมายมหาชนศึกษาเกี่ยวกับอํานาจและขอบเขตแหงอํานาจของ
รัฐบาลการควบคุมกิจกรรมของบุคคลหรือกลุมบุคคลโดยรัฐบาล  รวมทั้งการแกไขปญหาความขัดแยงระหวางกลุมบุคคลกับ
รัฐบาล เชน การศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง เปนตน  สวนปจจุบันกฎหมายมหาชนไดหันมาศึกษาถึง
ปรากฏการณทางกฎหมายที่มีความสัมพันธกับการเมืองการปกครอง เชน แนวความคิดตาง ๆ ที่เนนในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
การกําหนดและตีความในขอบัญญัติเพ่ือเปนแนวทางในการทํางานของรัฐบาล กฎหมายปกครอง ตลอดจนการศึกษาในเรื่องสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน กระบวนการตุลาการกลาวเชนนี้ นักศึกษาจะเห็นภาพไดวา วิชารัฐศาสตรจะเริ่มตนดวยการศึกษา
เกี่ยวกับหรือสัมพันธกับกฎหมายมหาชนอยางแยกไมออก เนื่องจากกิจกรรมเกือบทุกอยางของรัฐบาลยอมมีความเกี่ยวพันกับ
กฎหมายอยูเสมอ 



๑๒๒๒ 

 

๔. รัฐประศาสนศาสตร 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรหรือการบริหารรัฐกิจ นับไดวาเปนสาขาหรือแขนงใหมของวิชารัฐศาสตร เนื่องจากการที่

รัฐบาลมีขอบเขตการทํางานหรือการบริหารงาน ที่ตองนําเอากฎหมายและนโยบาลการตัดสินใจไปสูการปฏิบัติที่กวางขวางมาก
ขึ้นนอกจากนี้ ยังเปนความสําคัญที่จะตองเกี่ยวของกับกระบวนการตาง ๆ ในการจัดองคการและการบริหารงาน โดยมุงเนนใน
เรื่องความถูกตองและเปนประโยชนตอสาธารณะ ในปจจุบัน การศึกษารัฐประศาสตรมีความสัมพันธกับรัฐศาสตรและประกอบ
ไปดวยการศึกษาที่ยึดหลักประสิทธิภาพในการบริหาร ความเสมอภาคและเปนธรรมในสังคม ความสัมพันธระหวางการเมือง 
นโยบาย และการบริหาร มนุษยสัมพันธ ภาวะผูนํา องคการสาธารณะ ระบบราชการ ทฤษฎีองคการ  รัฐประศาสนศาสตร
เปรียบเทียบ พัฒนบริหารศาสตร รวมทั้งเทคนิคตลอดจนวิธีดําเนินการวิจัยทางการปฏิบัติการใหม ๆ เปนตน 

๕. ความสัมพันธระหวางประเทศ ซึ่งรวมถึงทางการฑูต การเมืองระหวางประเทศกฎหมายระหวางประเทศ และ
องคการระหวางประเทศ 

การศึกษาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศนั้น ไดรับความสนใจอยางมาก  ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ ซึ่งกอน
สงครามโลกครั้งดังกลาว มิไดถือกันวาวิชานี้เปนสาขาหนึ่งของวิชารัฐศาสตร โดยตอมาไดรับความนิยมมากขึ้นในภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ในระยะหลังมีหลายสาขาที่เปนสวนหนึ่งของวิชาความสัมพันธระหวางประเทศอาทิเชน  การฑูต การเมือง
ระหวางประเทศ กฎหมายระหวางประเทศ องคการระหวางประเทศนโยบายตางประเทศ ซึ่งตองอาศัยองคความรูทางรัฐศาสตร
และความรูของวิชาตาง ๆ ในสาขาสังคมศาสตรดวย เชน ภูมิศาสตร ประชากร เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร วัฒนธรรมเหลานี้เปน
ตน 

๖. รัฐบาลเปรียบเทียบ 
สาขาวิชานี้นับไดวาเปนสาขาวิชาที่เกาแกที่สุดสาขาหนึ่ง พอ ๆ  กับวิชาทฤษฎีการเมือง ดูไดจากการศึกษาสังเกต

ลักษณะของรัฐบาลตาง ๆ ของอริสโตเติ้ลในสมัยโบราณ ซึ่งถือวาเปนการศึกษารัฐบาลเปรียบเทียบเปนครั้งแรกของโลก 
สาระสําคัญของวิชานี้คือการสํารวจศึกษาระบบ รัฐบาลและการเมืองของประเทศตาง ๆ ในนานาทวีป 

๗. สภา (Legislature) และการออกกฎหมาย (Legislation) 
๘. รัฐบาล และการธุรกิจ 

โรดี และคณะ (Rodee and Others ๑๙๘๓, ๗-๑๕) กลาววา นับเปนเวลาประมาณ ๒,๕๐๐ ป ที่วิชารัฐศาสตรไดมี
การศึกษาเกี่ยวกับรัฐในเรื่องการกําเกิดรัฐ การตัดสินความ ขอจํากัดอํานาจหนาที่ กระบวนการและกระบวนการวิธีเหมาะสมใน
การศึกษา แตกระนั้น นักรัฐศาสตรก็ยังไมอาจหาขอสรุปที่แนชัดเกี่ยวกับการจําแนกแยกยอยขอบเขตของการศึกษาวิชา
รัฐศาสตรที่สมบูรณและถูกตองเพียงพอ (complete and sufficiently exact) 

โรดี และคณะ (Rodee and Others ๑๙๘๓, ๗-๑๕) ไดจําแนกขอบเขตการศึกษารัฐศาสตรไว ๑๒ สาขาดวยกัน 
กลาวคือ 

๑. ปรัชญาการเมือง  
๒. การตัดสินความและกระบวนการทางกฎหมาย  
๓. กระบวนการทางบริหาร  
๔. องคการทางการบริหารและพฤติกรรม  
๕. การเมืองวาดวยการนิติบัญญัติ  
๖. พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน  
๗. การออกเสียงและมติมหาชน  
๘. การกลอมเกลาทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมือง  
๙. การเมืองเปรียบเทียบ  
๑๐. การพัฒนาทางการเมือง  
๑๑. การเมืองระหวางประเทศและองคการระหวางประเทศ  



๑๒๒๓ 

 

๑๒. ทฤษฎีทางการเมืองและวิธีการศึกษา  
 

สรุป 
 แนวทางในการศึกษารัฐศาสตรนั้นมีอยูหลายแขนงดวยกัน เปนการศึกษาเกี่ยวกับสถาบันที่เปนสาธารณะ สาขาวิชา
รัฐศาสตรนี้มักถูกแบงเปนหลายดาน เชน รัฐศาสตรเปรียบเทียบ รัฐศาสตรระหวางประเทศ ปรัชญาทางรัฐศาสตร รัฐศาสตร
ระดับชาติ รวมไปถึงระเบียบวิธีวิจัย 

รัฐศาสตรเปนการศึกษากลุมหนึ่งของสาขาวิชาสังคมศาสตรที่เกี่ยวของกับทฤษฎี องคการ รัฐบาล แนวปฏิบัติของรัฐ 
ปจจุบันจะเนนที่การศึกษาระบบการเมือง  เปนศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวของกับการเมืองการปกครอง กระบวนการทางการเมือง 
สถาบันทางการเมือง รวมถึงปรากฏการณตาง ๆ ทางการเมือง การศึกษารัฐศาสตรเปนการศึกษาในลักษณะของสหวิทยาการ 
โดยอาศัยองคความรูในศาสตรสาขาอ่ืนมาชวยในการอธิบายหรือประกอบในการศึกษาปรากฏการณทางการเมืองตาง ๆ ที่
เกิดข้ึนการศึกษาวิชา 

วิวัฒนาการของรัฐศาสตรไดเดินทางเรื่อยมากระทั่งถึง  ยุคใหมๆไดมีนักวิชาการ ไดอธิบายวา ในยุคนี้ วิธีการศึกษาทาง
รัฐศาสตรมักไมสนใจในเรื่องมาตรฐานของความดีหรือความชั่วความควรหรือไมควรในทางการเมือง แตหันไปใหความสนใจกับ
การศึกษาปรากฏการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นเปนกรณี ๆ ไปหรือที่เรียกกันวา การศึกษารัฐศาสตรเชิงพฤติกรรม  (behaviorism 
/“BEHAVIORALISM”) ดวยการใหความสําคัญกับแหลงขอมูลที่ไดจาการรวบรวมเชิงประจักษและผานกระบวนการแสวงหา
ความรูที่อิงแนวคิด ทฤษฎีหรือขอสรุปทั่วไป (Generalization) มากกวาในยุคแรกที่เปนการศึกษาเชิงปรัชญาทางการเมือง โดย
มุงพิจารณาเปาหมายตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหรือการเสนอแนะรูปแบบการประพฤติเพ่ือใหบรรลุเปาหมายนั้น นี่
เปนสิ่งที่อธิบายใหเห็นไดวาเหตุใดการศึกษารัฐศาสตรโดยเฉพาะในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒  จึงมุงเนนไปในเรื่องของ
การศึกษาปรากฏการณและพฤติกรรมทางเมือง 

รัฐศาสตรไดกาวเขาสูบริบทใหมของสังคมและการเมืองไทย อันไดสงผลใหรัฐศาสตรเองมีแนวโนมเปลี่ยนไปดวยการถูก
มองและตีความในความหมายที่เปลี่ยนไปจากการมองรัฐและการเมืองในฐานะการสรางภาวะสถาบัน เพ่ือความมั่นคงและความ
มีเสถียรภาพ  การพัฒนาและการมีสวนรวมจากศูนยกลางอํานาจ  บทบาททางการเมืองของกลุมคนตาง ๆ ในสังคม ไมใชแต
เพียงการเมืองของผูนํา ทางการเมืองเทานั้น รัฐศาสตรแนวใหมจะมองไปที่พฤติกรรมการเมืองที่เปนจริงในชีวิตประจําวัน เชน   
การเมืองบนทองถนน (สภากาแฟ)  และการประทวงตอสูของผูเสียโอกาส กลุมนอกระบบราชการ กลุมนักธุรกิจ สมาคมการคา 
รวมไปถึงเอ็นจีโอ ชมรม สมาคม การกอความรุนแรงและการกอการราย เปนตน  

นักรัฐศาสตร จึงตองมีคุณสมบัติที่ดูมีความเปนวิชาการ มีความเปนนักคิด มีความเปนพลวัตรและจะตองมีความโดดเดน
ในหลายดานหลายประการไดแก การมีจิตสํานึกแหงการวิเคราะห (analytical mind) ที่สามารถเรียนรู เขาใจและวิเคราะห
ปญหาที่เกิดขึ้น ในโลกปจจุบัน โดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองได ปญหาดังกลาวนับวันจะมีความสลับซับซอน 
จนแยกจากกันไมออกความสามารถในการวิเคราะหอาจจะเกิดขึ้นโดย  ดังนั้นในการศึกษารัฐศาสตร เราควรจะเนนใหผาน
กระบวนการฝกฝนทางการคิดเชิงวิเคราะหปญหาการเมืองการปกครอง  เพ่ือเปนการสรางแนวความคิด (conceptualization) 
ซึ่งจะเปนองคประกอบสําคัญที่สุด ของการวิเคราะหปญหาในขั้นตอไป การสรางแนวความคิด อาศัยทักษะแหงการคิด การตั้ง
คําถาม การใชทฤษฎีการแสวงหาคําตอบ ดวยขอมูลและตรรกะเหตุผล ที่สอดคลองตองกัน รวมทั้งการวิเคราะหหาจุด เดนและ
ขอดอยของการสรางแนวคิดที่เปนระบบ 

อยางไรก็ตามการศึกษาวิชารัฐศาสตรหรือการจะเปนนักรัฐศาสตรนั้น จะตองไมอคติหรือเอนเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง  
ตองยอมรับในสถานการณที่เกิดขึ้น ตองมีความรับผิดชอบตอสังคม  ตองนําความรูออกมาใชประโยชนในการสรางสรรคปฏิรูป
สังคม  รัฐศาสตรมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน  คือ  เปนการผลิตคนใหมีความรอบรู  มีความคิดความสํานึกตอสาธารณะ  คํานึง
ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนแหงชาติเปนหลักสําคัญ  เปนศาสตรที่มุงศึกษาถึงการที่มนุษยอยูรวมกันในสังคม ซึ่งยังไม
สามารถที่จะหาทฤษฎีหรือกฎเกณฑที่แนนอนเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยในสังคม หรือหลักการที่จะมีรูปแบบการปกครองที่ ดี 
หรือมีรัฐบาลที่ดีที่สุด 
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บทคัดยอ 

  

การบริหารราชการของไทยในปจจุบันนั้น เปนที่ทราบกันดีวาระบบราชการเปนการบริหารงานขององคการขนาดใหญมี
ความสลับซับซอน เกิดการทุจริตคอรัปชั่น ขาดความโปรงใส จึงตองใหความสําคัญกับระบบราชการ เนื่องจากระบบราชการไทย
เปนสถาบันทีมีความสําคัญตอความมั่นคงและความอยูรอดของประเทศไทย  

บทความนี้ไดนําเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารราชการไทย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบริหาร
องคการ ไดแก (๑) หลักนิติธรรม (๒) คุณธรรม (๓) หลักความโปรงใส (๔) หลักการมีสวนรวม (๕) หลักความรับผิดขอบ (๖) 
หลักความคุมคา มาประยุกตใชในการบริหารและพัฒนา เพ่ือกอใหเกิดการบริหารงานแบบมีประสิทธิภาพ มุงหวังใหระบบ
ราชการของไทยมีการบริหารกิจการที่ดี นําไปสูการเปนองคการที่มีสุขภาพด ี(Organizational Health)    
คําสําคัญ : ธรรมาภิบาล การบริหารราชการไทย  

 

Abstract 

  At present , Bureaucracy in Thailand is steted for a system of government in which most of 

complex , corruption and non-transparency.T herefore,this article is written to suggest the approach of Thai 

Bureaucracy development. Good governance consists of 1. Rule of raw  2. accountability 3. transparency 4. 
Participatory 5.responsibility and officiency to apply the administration and development for Organizational 

health 

Keywords : Good governance Bureaucracy 

 

๑.บทนํา 

 การบริหารราชการไทยในปจจุบันนั้น หลักธรรมาภิบาลมีบทบาทสําคัญและทุกภาคสวนใหความสนใจกับหลักธรรมาภิ
บาลมากขึ้น เนื่องจากการบริหารงานของระบบราชการของไทยเปนที่ทราบกันดีวาระบบราชการของไทยนั้นเปนองคการที่มี
ขนาดใหญและมีความสลับซับซอน การทํางานมีความลาชา อีกทั้งประชาชนยังวิพากษวิจารณวาระบบราชการและการ
บริหารงานของรัฐยังทํางานไปเรื่อย ไมมีเปาหมาย ไมมีทิศทาง ตอบสนองความคุมคาตอประชาชนผูเสียภาษี จึงเกิดคําถามที่วา
ภาครัฐควรจะดําเนินการอยางไร เพ่ือหาคําตอบในเรื่องนีแ้ละสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆในการบริหารงาน  

การบริหารงานราชการของไทยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายที่วางไว จึงนําหลักธรรมาภิบาลหรือการ
บริหารจัดการที่ดีนั้นนํามาประยุกตใชเปนหลักในการทํางานของขาราชการและการบริหารราชการใหเกิดประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผล สุจริต โปรงใส มีจิตสํานึกในการทํางาน มีความรับผิดชอบกับสิ่งที่ไดรับมอบหมาย มีศีลธรรม และจริยธรรมในการ
ทํางาน คํานึงถึงผลประโยชนตอสวนรวม 

ดังนั้นเพ่ือเปนการแบงเบาภาระการทํางานของ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานภาครัฐไดนั้น จึงตองมีการบริหารกิจการที่ดี ที่
เนน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุมคา เปนกติกาในการทํางานรวมกัน ระหวาง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และธรรมาภิบาลจึงเปนแนวปฏิบัติสําหรับผูนําและขาราชการ เชน ความโปรงใส ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ เปนตน การมี
การจัดการที่ดีจะชวยใหเปนองคการที่มีสุขภาพดี (Organizational Health)  ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีนั้นจึงเป
นหลักในการบริหารและพัฒนาของระบบราชการไทยอยางยั่งยืน 

๒. การบริหารราชการคือ 

 คํ าว า  “การบริห ารราชการ” ในภาษาไทยนั้ น ตรงกับคํ า ในภาษาอังกฤษวา  “Public Administration”  
 การบริหาร (Administration) หมายถึงความพยายามในการที่จะรวมมือกันดําเนินงานของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง
เพ่ือใหบรรลุเปาที่วางไว 
 ราชการ (Public) หมายถึง ขาราชการหรือกิจการตางๆที่รัฐพังปฏิบัติ ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับราชการพลเรือน และ
ราชการทหารของฝายบริหาร รวมกิจการตางๆของฝายนิติบัญญัติฝายตุลาการดวย (สมาน รังสิโยกฤษฏ ,๒๕๔๖ :  ๕) 
 ดังนั้น การบริหารราชการ (Administration)  คือการกําหนดนโยบายและทิศทางในการปกครองประเทศในดานตางๆ 
ใหบรรลุเปาหมายที่รัฐไดกําหนดไว และเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในประเทศ 

 

๓. หลักการบริหารราชการแผนดิน 

  หลักการบริหารราชการแผนดินของไทย มี อยู ๓ หลักคือ 

  หลักการรวมอํานาจปกครอง ( Centralization ) เปนหลักที่ใชในการจัดระเบียบบริหารราชการ ไดแก 
กระทรวง ทบวง กรมตางๆในสวนกลาง 
  หลักการแบงอํานาจ (Deconcentration) เปนหลักท่ีใชในการจัดระเบียบราชการสวนภูมิภาค โดยใชเฉพาะใน
กรณีที่มีความจําเปนจะตองมีการแบงหรือมอบอํานาจในการบริหารราชการบางอยางจากสวนกลางไปใหหนวยราชการหรือ
ตัวแทน (Agent) ของสวนกลางที่อยูในสวนภูมิภาค สวนภูมิภาคของไทย ไดแก จังหวัด กับ อําเภอ   

 หลักการกระจายอํานาจ ( Decentralization) เปนหลักที่ใชในการจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 
โดย โดยการกระจายอํานาจหรือโอนอํานาจในการดําเนินกิจการบางอยางไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆไปดําเนินการ
โดยตนเอง 
 

๔. การจัดระเบียบการบริหารราชการไทย 

 การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินของไทยในปจจุบั น รัฐบาลไดออกกฎหมายการปกครองขึ้นมา คือ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  

 มาตรา ๔ ใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน ดังนี้ 
(๑) ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
(๒) ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 

(๓) ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 
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การจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง 
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕ ไดกําหนดใหมี กระทรวงและสวนราชการที่มี

ฐานนะเปนกระทรวง จํานวน ๒๐ แหง คือ 

(๑) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(๒) กระทรวงกลาโหม 

(๓) กระทรวงการคลัง 
(๔) กระทรวงการตางประเทศ 

(๕) กระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬา (จัดตั้งใหม) 
(๖) กระทรวงการพัฒนาสังคม และความม่ันของมนุษย (จัดตั้งใหม) 
(๗) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(๘) กระทรวงคมนาคม 

(๙) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (จัดตั้งใหม) 
(๑๐) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จัดตั้งใหม) 
(๑๑) กระทรวงพลังงาน (จัดตั้งใหม) 
(๑๒) กระทรวงพานิชย 
(๑๓) กระทรวงมหาดไทย 

(๑๔) กระทรวงยุติธรรม  
(๑๕) กระทรวงแรงงาน (เปลี่ยนชื่อ ) 
(๑๖) กระทรวงวัฒนธรรม 

(๑๗) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เปลี่ยนชื่อ) 
(๑๘) กระทรวงศึกษาธิการ 

(๑๙) กระทรวงสาธารณะสุข 

(๒๐) กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

สุเทพ เอ่ียมคง ไดอธิบาย การจัดระเบียบบริหารราชการไทย ไวดังนี้ 

 (๑)     ระเบียบการบริหารราชการสวนกลาง  ใชหลักการรวมอํานาจโดยใหอํานาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัย
สั่งการสูงสุดอยูในสวนกลาง คือกรุงเทพมหานครอันเปนเมืองหลวงและศูนยกลางการบริหารราชการแผนดินของรัฐ แบงสวน
ราชการออกเปน (๑) สํานักนายกรัฐมนตรี (๒) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง (๓) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง (๔) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัดหรือไม สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง สํานักนายกรัฐมนตรี สวนราชการดังกลาวนี้มีฐานะเปนนิติบุคคล 

(๒) การบริหารราชการสวนภูมิภาค   ใชหลักการแบงอํานาจ โดยราชการสวนกลางเปนเจาของอํานาจ แลวแบง
อํานาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการใหแกภูมิภาคนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน และการปฏิบัติของ
ภูมิภาคนั้นจะตองใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมและขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละพ้ืนที่ ทั้งนี้จะตองไมขัดตอ
นโยบายของสวนกลางหรือของคณะรัฐมนตรี หรือตัวบทกฎหมายของประเทศ  
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การบริหารราชการสวนภูมิภาค มี ๒ ระดับ ดังนี้  

๑. จังหวัด เปนหนวยราชการที่ปกครองสวนภูมิภาคที่ใหญที่สุด มีฐานะเปนนิติบุคคลประกอบขึ้นดวยอําเภอหลาย
อําเภอหลาย อําเภอ การตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปนกฎหมายพระราชบัญญัติในจังหวัดหนึ่ง ๆ มีผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง และกรม มาปฏิบัติการให
เหมาะสมกับทองที่และประชาชนและเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดในบรรดาขาราชการฝานบริหารสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดที่
รับผิดชอบ อาจจะมีรองผูวาราชการจังหวัดหรือ ผูชวยผูวาราชการจังหวัด ซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

 ผูวาราชการจังหวัด มีคณะปรึกษาในการบริหารราชการแผนดินในจังหวัดนั้นเรียกวา คณะกรมการจังหวัด
ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน รองผูวาราชการจังหวัดหนึ่งคนตามที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด 
อัยการจังหวัดซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการอัยการจังหวัด รองผูบังคับการตํารวจซึ่งทําหนาที่หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดหรือผูกํากับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด แลวแตกรณีและหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจากกระทรวงและทบวงตาง ๆ เวนแตกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งประจําอยูในจังหวัด กระทรวง และทบวงละหนึ่งคนเปนกรมการจังหวัด และหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนกรมการจังหวัดและ
เลขานุการใหแบงสวนราชการของจังหวัด ดังนี้ 

(๑) สํานักงานจังหวัด มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้นมีหัวหนา
สํานักงานจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานจังหวัด 

(๒) สวนตาง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ไดตั้งขึ้น มีหนาที่เก่ียวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้นๆ มีหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดนั้นๆเปนผูปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ ๒. อําเภอ เปนหนวยราชการบริหารสวนภูมิภาครองจาก
จังหวัด แตไมมีฐานะเปนนิติบุคคลเหมือนจังหวัด การจัดตั้ง ยุบเลิกและเปลี่ยนแปลงเขตอําเภอ กระทําไดโดยตราเปน พระราช
กฤษฎีกา มีนายอําเภอเปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชาขาราชการในอําเภอ และรับผิดชอบการบริหารราชการของอําเภอ 
นายอําเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย และใหมีปลัดอําเภอและหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอซึ่งกระทรวงตาง ๆสงมาประจํา
ใหปฏิบัติหนาที่เปนผู 

(๓)  การบริหารราชการสวนทองถิ่น  อยางอิสระ โดยที่ตองไมขัดตอกฎหมายของประเทศหรือความสงบเรียบรอย
ของประชาชน กิจกรรมที่ทําไดสวนใหญจะเปนเรื่องการพัฒนา มีอิสระในการตัดสินใจในการแกปญหาหรือการสนับสนุน
กิจกรรมของทองถิ่น ออกขอบังคับหรือระเบียบตาง ๆ มาบังคับในเขตการปกครองของตนไดโดยไมขัดตอกฎหมาย การบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น ในปจจุบันมีรูปแบบ (๑) องคการบริหารสวนจังหวัด (๒) เทศบาล (๓) สุขาภิบาล และ (๔) ราชการบริหาร
สวนทองถิ่นอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  

วิศิษฐ ทวีเศรษฐ กลาววา การจัดระเบียบบริหารราชของไทย โดยภาพรวมแลวมีลักษณะโนมไปในทางรวมอํานาจ
ปกครองมากกวาการกระจายอํานาจปกครองเพราะนอกจาก กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเปนราชการบริหารสวนกลาง ไดจัด
ระเบียบราชการบริหารแบบรวมอํานาจปกครองแลว การปกครองสวนภูมิภารในทองที่ตางๆทั่วป ระเทศ มีขาราชการหรือ
เจาหนาที่ของราชการบริหารสวนกลางเปนตัวแทนประจําอยูในเขตการปกครองดังกลาว 

สรุปไดวาการจัดระเบียบการบริหารราชการทั้ง ๓ สวนนี้ ไดแก  
(๑) ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
(๒) ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 

(๓) ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

ทั้ง ๓ สวนนี้อยูในการควบคุมดูแลของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบบริหารราชการแผนดิน อันครอบคลุมไปถึง
การกําหนดนโยบายเพ่ือใหขาราชการนําไปปฏิบัติ การอํานวยความสะดวกและการใหบริการสาธารณะแกประชาชนตาม
กฎหมาย นโยบาย และคําสั่งของคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนผูบังคับบัญชา และสําหรับประเทศไทยนั้นไดยึดหลักการรวมอํานาจไวที่
สวนกลางและหลักการแบงอํานาจไปใหสวนภูมิภาคมาโดยตลอด เนื่องจาก รัฐบาลไดใชหลักการรวมอํานาจและหลักการแบง
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อํานาจผสมผสานกันไป ทําใหรัฐบาลสามารถควบคุมไดทุกสวนของประเทศโดยผานตัวแทนของตนในสวนภูมิภาค มีผลทําให
การบริหารประเทศมีเอกภาพและมีความมั่นคงมาจนถึงปจจุบัน 

 

 

๕.แนวทางในการพัฒนาการบริหารราชการไทย 

 จากที่กลาวมาแลวขางตน การบริหารราชการของไทยนั้นมีความสลับซับซอนเพราะเปนองคกรที่มีขนาดใหญ จึงทําให
การบริหารราชแผนดินของไทยยังไมเปนไปตามที่ประชาชนคาดหวัง จึงเกิดคําถามถึงประสิทธิภาพของการบริหารราชการ
แผนดินของไทยนั้นตอบสนองเจตนารมณของเปาหมายที่วางไวหรือไม ประชาชนไดรับประโยชนอยางสูงสุดจากการบริหารได
หรือไม การทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐ ขาดความโปรงใส ปญหาตางๆเหลานี้ จึงตองมีแนวทางในการพัฒนา โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล หรือ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ( Good Governance ) มาประยุกตเปนหลักการสําคัญในการพัฒนาการบริหารราช
ของไทยและพัฒนาระบบราชการไทยควบคูไปดวย เพ่ือมุงหวังใหการบริหารราชการของไทยพัฒนาอยางยั่งยืน นําไปสูการเปน 
องคกรที่มีสุขภาพดี หรือ (Organizational Health)    

จิรประภา อัครบวร ผู เชี่ยวชาญดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (อางถึงในชัชวาล อรวงศศุภทัต
,๒๕๕๒)  จิรประภา อัครบวร ไดอธิบายสุขภาพขององคการ ในผลงานเขียนเรื่อง  องคการสุขภาพดีคืออะไร   คุณลักษณะของ
องคการสุขภาพดีวาเปนองคการที่มีความสามารถในการประกอบการและเติบโตอยางยั่งยืน (Sustainable Growth) ซึ่งเมื่อมี
ปญหามารุมเรา ไมวาเปนปญหาภายในหรือจากสภาพแวดลอมภายนอกองคการ  องคการจะยังสามารถดํารงอยูได อันเปรียบได
กับการมีสุขภาพดีของมนุษยที่หากแมมีโรคภัยไขเจ็บมาเบียดเบียน  รางกายของมนุษยก็ยังจะสามารถรองรับหรือดานทานโรค
นั้นได  บริบทของสุขภาพองคการที่จิรประภาไดนําเสนอไวนี้  ไดเปดโลกทัศนใหมใหแวดงวงวิชาการและการบริหารไดเห็นวา 
องคการที่มีสุขภาพดีนั้นมิไดเปนเพียงอุดมการณเทานั้น หากแตยังพึงไดรับความสนใจในฐานะแนวคิดที่จําเปนสําหรับการพัฒนา
องคการ (Concept of Organization Development) เพื่อใหองคการสามารถเติบโตและอยูรอดอยางยั่งยืนได  โดยประการนี้ 
สุขภาพองคการ จึงจัดไดวาเปนเครื่องมือที่เรียกกันวา  การวินิจฉัยองคการ   

ดังที่กลาวมาขางตนองคการก็เปรียบเสมือนกับรางกายของมนุษย เนื่องจากมนุษยทุกคนตองการมีสุขภาพรางกายที่
แข็งแรงไมมีโรคภัยไขเจ็บ เชน เบาหวาน ความดัน เปนตน สิ่งตางๆนี้ก็เหมือนกับระบบราชการของไทยตองพัฒนาเปนเปน
องคการที่มีสุขภาพดี เชน ขาราชการมีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึก โปรงใส ขาราชการมีความซื่อสัตย สิ่งเหลานี้เปนสวนหนึ่งใน
การขับเคลื่อนใหระบบราชการพัฒนา ผลที่ไดก็จะเกิดกับความคุมคาตอภาษีของประชาชนและสามารถพัฒนาประเทศใหมีความ
เปนเลิศได 

๑. แนวทางในการบริหารราชการของไทยตามหลักธรรมาภิบาล 

ธรรมาภิบาลหรือ good governance ในความหมาย กวางๆ แลว เปนคําที่มีความหมายถึงการปกครองหรือการบริหารที่ดี ที่มุง 
ใหเกิดประโยชนตอประชาชน สังคม ประเทศชาติหรือองคกรนั้น แตหากพิจารณาใหแคบเขา คําวา “ธรรมาภิบาล” หรือการ
บริหาร กิจการบานเมืองที่ดี หรือธรรมรัฐ ธรรมาภิบาลมาจากคําวา “ธรรม” + “อภิบาล” มาจากคําภาษาอังกฤษวา good 

governance ซึ่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อธิบายวา อภิบาล หมายถึง วิธีการใชอํานาจเพ่ือบริหาร  ธรรมาภิบาล เปนหลักการ
บริหารการปกครอง ที่มุงประโยชนสูงสุดของประชาชน และประเทศชาติโดยยึดหลักเหตุผล และความเปนธรรม  (ปธาน 
สุวรรณมงคล,๒๕๕๘ :๓-๔) 
   

หลักธรรมาภิบาลมีองคประกอบ ๖ ประการดังนี ้
๑. หลักนิตธิรรม  
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๒. หลักคุณธรรม 

๓. หลักความรับผิดชอบ 

๔. หลักความคุมคา 
๕. หลักความมีสวนรวม 

๖. หลักความโปรงใส 

๒. ความสําคัญของธรรมาภิบาลตอการบริหารภาครัฐ  

ปธาน สุวรรณมงคล กลาววา ธรรมาภิบาลมีความสําคัญตอการบริหารภาครัฐในหลายมิติ ดังนี้  มิติของภาครัฐ ชวย
สงเสริมใหบุคลากรในภาครัฐมีเปาหมายอยูที่การ ยึดประโยชนสุขของประชาชนและประเทศชาติ ใหความสําคัญกับ 
ประสิทธิภาพในการบริหารภาครัฐอยางจริงจังมากข้ึนโดยมีการปรับปรุง กระบวนการทํางานใหมีความรวดเร็ว และประหยัดทั้ง
เวลาและงบประมาณ มีความคุมคามากขึ้นซึ่งวัดไดจากความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  

 ธรรมาภิบาล ประกอบไปดวยหลักการสําคัญหลายประการ แลวแตวัตถุประสงคขององคกรที่นํามาใช หลักการที่มี
ผูนําไปใชเสมอคือ การมีสวนรวมของประชาชน การมุงฉันทามติ การมีสํานึกรับผิดชอบ ความโปรงใส การตอบสนอง 
ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ ความเทาเทียมกันและการคํานึงถึงคนทุกกุลมหรือพหุภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม 
(ถวิลวดี บุรีกุล,๒๕๕๘ : ๗) 

 

หลักของนิติธรรม  คือ การตรากฎหมาย การออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ใหเปนที่ยอมรับของสังคม เปนกรอบและ
กติกาของสังคม ถาผูมีอํานาจในระบบราชการ ขาราชการ บุคลากร จะใชกฎหมายตามอําเภอใจเพ่ือประโยชนของตนเองและ
พวกพอง มากกวาเพ่ือประชาชนโดยรวม กฎหมาย กฎระเบียบตางๆจะเกิดผลเสียมากกวาผลดี 

หลักคุณธรรม คือการยึดมั่นในคามถูกตอง มีคุณธรรม เชน ขาราชการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความซื่อสัตย 
ขยัน อดทน เคารพในสิทธิของผูอื่น  

หลักความรับผิดชอบ คือความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของขาราชการ รับผิดชอบตอหนาที่ มีจิตสํานึกในความ
รับผิดชอบชอบตอประชาชนและสังคม มีความกระตือรือรนในการทํางาน คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของประชาชนที่พึงไดรับ 

หลักความคุมคา เปนหลักการสรางจิตสํานึกของขาราชการ ของหนวยงานในการใชอํานาจที่มีอยูใหคุมคา มุงหวังเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชนปละรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ เชน การใชทรัพยากรอยางประหยัดใหไดประโยชนคุมคา
ที่สุด ลดขั้นตอนในการทํางานและการใหบริการประชาชน เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

หลักความมีสวนรวม คือการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร และแสดงความคิดเห็นตอการทํางานของ
ภาครัฐได การมีสวนรวมระหวางภาครัฐและประชาชนสามารถเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารที่เกิดการพัฒนาได 

หลักความโปรงใส เปนหลักความโปรงใสเปนการสรางความพึงพอใจในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของรัฐ 
จากประชาชน ซึ่งในการทํางานของระบบราชการนั้น มีความโปรงใส ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลและตรวจสอบขอมูลนั้นได 
ความโปรงใสจะแสดงใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการของไทย 

 

๖.บทสรุป  
การนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบริหารราชการสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน การทุจริต

คอรัปชั่น  ความคุมคา จิตสํานึกในความรับผิดชอบ ความโปรงใส อีกท้ังประชาชนยังสามารถมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสาร 
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และการดําเนินงานตางๆของภาครัฐ มีการใชหลักนิติธรรมควบคูไปกับหลักนิติธรรม คือ มีทั้งกฎระเบียบขอบังคับ ขาราชการมี
จําสึกนึก มีคุณธรรม การดําเนินงานและการปฏิบัติงานของภาครัฐสามารถบรรลุเปาหมายที่ภาครัฐกําหนดไวได 

การบริหารราชการของไทยนั้นผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาที่ ที่มีสวนเกี่ยวของพอใจในงานที่ทํา มีความเพียรพยายาม
เอาใจใสในหนาที่การงานนั้นอยางตอเนื่อง มีความรอบคอบ การบริหารและระบบราชการของไทยซึ่งเปนหนวยงานที่อยูคูกับคน
ไทยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันสามารถพัฒนาไปสูความเปนเลิศได มุงหวังการนําระบบราชการใหเปนองคการที่มีสุขภาพดี 
(Organizational Health) เรื่องสุขภาพขององคกรเปนองคประกอบหนึ่งที่กําลังไดรับความสนใจในแงของการบริหารและ
พัฒนาอยางยั่งยืนตอไป  
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บทคัดยอ 
 

การบริหารเปนเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินงานขององคกร เพราะเปนเครื่องมืออันสําคัญ
ในอันที่จะชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จ หรือลมเหลว ความมีประสิทธิภาพ หรือความไรประสิทธิภาพของหนวยงาน การบริหารเปน
เครื่องบงชี้ใหทราบถึงความเจริญกาวหนา การบริหารเปนลักษณะการทํางานรวมกันของกลุมบุคคลในองคการ  ดังนั้น การ
บริหารจึงเปนเรื่องที่นาสนใจ และจําเปนตอการที่จะดํารงชีวิตของบุคคลในสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารนั้น จะครอบคลุม
ถึงหนาที่ในการบริหาร อันประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การสั่งการหรือการมอบหมายงาน การประสานงาน การ
รายงาน และการงบประมาณ นอกจากนี้องคประกอบที่สําคัญของการบริหาร จะประกอบดวย วัตถุประสงคที่แนนอน 
ทรัพยากรในการบริหาร มีความประสานระหวางกัน และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารงาน ซึ่งแนวคิดเหลานี้จะ
ครอบคลุมไปถึง การบริหารแบบมีสวนรวม และการบริหารเชิงกลยุทธ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารนั้น ประกอบดวย การวางแผน 
การจัดองคการ การบริหารบุคคล การสั่งการ การประสานงาน การรายงานผล และการงบประมาณที่ผูบริหารทุกๆ องคการ
จะตองมีเพ่ือใหการทํางานนั้นเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการทํางาน 

 

คําสําคัญ: แนวคิด, ทฤษฎี, การบริหาร 
 

Abstract 
 

M a n a g e m e n t  i s  o n e  o f  t h e  e m in e n t  o r  im p o r ta n t  a n d  e s s e n t ia l  p a r t s  o f  t h e  o r g a n iz a t io n 's  o p e r a t io n  s y s t e m . I t  is  

a ls o  c a l le d  a  g r e a t  t o o l  t o  p o in t  o u t  s u c c e s s ,  f a i lu r e  a n d  e f f i c ie n c y  a s  w e l l  a s  t h e  in e f f i c ie n c y  o f  t h e  a g e n c y . I t  i s  

a n  in d ic a t o r  o f  p r o g r e s s  t o o . M a n a g e m e n t  h a s  a  c o l la b o r a t i v e  n a tu r e  o f  i n d iv id u a ls  in  t h e  o r g a n iz a t io n ;  t h e r e f o r e ,  

i t  p la y s  a n  in t e r e s t in g  r o le  f o r  t h e  o r g a n iz a t io n . N o t  o n ly  f o r  t h e  o r g a n iz a t io n  b u t  a ls o  m a n a g e m e n t  i s  a p p l i c a b le  

a n d  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s o c ie t y  t o o  t o  b e  p r a c t i c a l l y  a p p l ie d  f o r  t h e  d a y  t o  d a y  l i f e . T h e  c o n c e p t  o f  m a n a g e m e n t  

c o v e r s  t h e  a d m in is t r a t i v e  f u n c t io n s ,  i n c lu d in g  o r g a n iz a t io n a l  p la n n in g ,  o r d e r in g  o r  a s s ig n m e n t ,  c o o r d i n a t io n ,  

r e p o r t in g  a n d  b u d g e t in g  e t c . I n  a d d i t io n ,  t h e  k e y  e le m e n t s  o f  t h e  m a n a g e m e n t  p r o c e s s  a r e  c o n s is t s  o f  a n  e x a c t  

p u r p o s e ,  a n  a d m in is t r a t iv e  r e s o u r c e s ,  ‘t h e r e  i s  s y n e r g y  a n d  p e r f o rm a n c e  E f f e c t i v e n e s s  m a n a g e m e n t ’. T h e  

m a n a g e m e n t  t h e o r ie s  l ik e  P a r t i c ip a t o r y  m a n a g e m e n t  A n d  s t r a t e g ic  m a n a g e m e n t  u s e  f o r  t h e  o r g a n iz a t io n a l  

p la n n in g  a n d  t h e  P e r s o n n e l  m a n a g e m e n t  i s  a p p ly  f o r  t h e  a c t s  s u c h  a s  o r d e r in g ,  c o o r d in a t io n ,  r e p o r t in g  a n d  

b u d g e t in g  e t c . t h a t  c r e a te  a n d  m a k e  t h e  o r g a n iz a t io n  b r in g  s y s t e m a t ic a l l y  w o r k a b le . I t  i s  a ls o  b r in g s  t h e  g o o d  

e f f e c t s  o f  t h e  d o n e  w o r k s .  
Keywords: concept, theory, management 
 
๑. บทนํา 

การบริหาร เกิดขึ้นควบคูกับสังคมมนุษย และพัฒนามาเปนลําดับ  ในระยะแรก อาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสามัญ
สํานึก เชนในครอบครัว  หมูบาน  วัด  ชุมชน และอ่ืนๆ   ตอมาเมื่อโลกมีความเจริญขึ้น สภาพแวดลอมและสังคมมีการเปลี่ยนแปลง  
มนุษยจึงมีความจําเปนตองรวมกันทํางานเปนกลุม  มีการดูแลควบคุม  การแบงสรรงาน ทั้งนี้เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงควางไว 
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กอน คริสตวรรษที่  ๑๘  แนวความคิดทางดานการบริหารยังไมไดเกิดขึ้นอยางเปนเรื่องเปนราว แตลักษณะการทํางาน
มีการใชอํานาจ และอํานาจหนาที่ (Power and  Authority)  ของผูเปนใหญ หรือผูปกครองเจาของทรัพยสิน หรือนายทุน  ซึ่งไม
คํานึงถึงเหตุผลหรือหลักการ กฎเกณฑใดๆ ถือเปนแนวความคิดดานการบริหารจัดการในยุคนั้น 

 จนกระทั่งมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอเมริกาและยุโรป ระหวางคริสตวรรษที่ ๑๘  การผลิตเปลี่ยนจากสภาพ
ครัวเรือนมาเปนโรงงาน   มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบองคการ องคการมีขนาดใหญขึ้น ดําเนินการแบบธุรกิจ มีสภาพเปนบริษัท และมี
กฎหมายคุมครอง   เนื่องจากความกาวหนาทางวิทยาการไมเจริญเทาที่ควร การบริหารจัดการตั้งอาศัยเวลาในการพัฒนา การศึกษา
วิชาการบริหารอยูในรูปการจัดการทางธุรกิจจํากัดในหลักเศรษฐศาสตร   ตอมามีการศึกษารูปแบผสมผสานวิชาการ มีการนํา
ศาสตร ทฤษฎีตางๆ  มาศึกษารวมกัน จึงทําใหการบริหารมีกฎเกณฑ และหลักการ และนําไปใชอยางแพรหลาย และมีการพัฒนา
สืบเนื่องจนถึงปจจุบัน ในบทความนี้ผูเขียนขอนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

 

๒. ความหมายการบริหาร  
การบริหาร จําเปนตองมีการบริหารที่ดีซึ่งผูบริหารจะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดในการบริหาร เพราะการ

บริหารเปนศาสตร.และศิลปะ.(Science.and.Arts).ที่จะชวย   ใหการบริหารประสบความสําเร็จ กลาวคือ การบริหารศาสตรจะ
ชวยเปนหลักวิชาการที่ระบุไวอยางแนนอน.ชัดเจน.สามารถพิสูจนใหเห็นไดจริง.และเปนศิลปะเนื่องจากการนําไปใชให เกิดผล
นั้นจําเปนตองอาศัยการฝกและทดลองใชซ้ําอีกในสถานการณตางๆ จนเชี่ยวชาญจนสามารถใชงานไดทันที  เปนเรื่องที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานขององคการ.เพราะเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชี้ใหเห็นความสําเร็จ หรือความลมเหลว ความ
มีประสิทธิภาพหรือความไรประสิทธิภาพของหนวยงาน.ดังนั้น.การบริหารจึงเปนเรื่องท่ีนาสนใจและจําเปนตอการที่จะดํารงชีวิต.
ของมนุษยในสังคม.มีนักบริหาร.และนักวิชาการมากมายหลายทานไดใหความหมายของการบริหารไวหลายทัศนะซึ่งพอสรุปได
ดังนี้ 

กิตติมา ปรีดีดิลก กลาววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการสั่งการและควบคุมกิจกรรมของสมาชิกในองคการรูป
นัย เพ่ือวัตถุประสงคในการทําใหเปาหมายและจุดมุงหมายของสถาบันประสบผลสําเร็จ๑ 

คณาจารยภาควิชาบริหารรัฐกิจ.มหาวิทยาลัยรามคําแหง.ไดกลาวถึง.แนวคิดของ ฟาโย.(Henry.Fayol).นักวิชาการ
เหมืองแรชาวฝรั่งเศส.ผูเปนตนกําเนิดในการเสนอ      องคประกอบมูลฐานของการบริหารแบบกระบวนการ ๕ ประการ ที่เรียกวา 

POCCC ไวดังนี้ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การสรางทางเลือกหรือแนวทางดําเนินการไวลวงหนา เพ่ือใชในการ
ตัดสินใจในอนาคต 

๒. การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง การกําหนดโครงสรางหนวยงานและระบุหนาที่ โดยการผสมผสาน
ระหวางวัตถุ คน และเงิน 

๓. การบังคับบัญชา (Commanding) หมายถึง การทําใหเกิดการดําเนินงานตามที่ไดมีการกําหนดไว ซึ่งการ
บังคับบัญชาที่ดีนั้นจะตองมีการติดตอสื่อสาร ๒ ทาง กลาวคือ การยอมใหผูใตบังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นได 

๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การรวมความพยายามของผูปฏิบัติงานและชวยสนับสนุนใหเกิดการ
ติดตอสื่อสารระหวางกัน เพ่ือใหการทํางานสําเร็จ 

๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การติดตามการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
จันทรานี  สงวนนาม ไดสรุปวา การบริหารเปนทั้งศาสตรและศิลป  เปนสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบอยางมีระบบ 

คือมีหลักการ กฎเกณฑ และทฤษฎี ที่พึงเชื่อถือได อันเกิดจากการคนควาเชิงวิทยาศาสตร เพ่ือประโยชนในการบริหารงานโดย

                                         

๑ กิตติมา ปรีดีดิลก, ทฤษฎีบริหารองคกร, (กรุงเทพมหานคร : ธนะการพิมพ, ๒๕๓๙), หนา ๔. 
๒.คณาจารยภาควิชาบริหารรัฐกิจ,.สรุปเนื้อหาวิชาทฤษฎีองคการ,.(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

๒๕๔๙),.หนา ๙. 



๑๒๓๔ 

 

ลักษณะเชนนี้การบริหารจึงเปนศาสตรทางสังคม (Science) ที่อยูกลุมเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร แตถา
พิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ตองอาศัยความรู ความสามารถ ประสบการณ และทักษะของผูบริหารแตละคน
ที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งเปนการประยุกตเอาความรู หลักการและทฤษฎีไปปรับใชในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเหมาะสมกับ
สถานการณ และสิ่งแวดลอมแลว การบริหารก็จะมีลักษณะเปนศิลป (Arts)๓ 

ชาญชัย อาจิณสมาจาร กลาววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการสั่งการและควบคุมกิจกรรมของสมาชิกใน
องคการรูปนัย เพ่ือวัตถุประสงคในการทําใหเปาหมาย          และจุดมุงหมายของสถาบันสําเร็จผล๔ 

ติน ปรัชญพฤทธิ์ การบริหาร หมายถึง กระบวนการนําเอาการตัดสินใจ และนํานโยบายไปปฏิบัติ สวนการบริหาร
รัฐกิจนั้น หมายถึง การนําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติไดเสนอภารกิจสําคัญในการบริหารไว ๗ ประการ คือ 

๑) การวางแผน หมายถึง การกําหนด โครงการอยางกวาง ๆ วามีอะไรบางที่จะตองลงมือปฏิบัติตามลําดับ วาง
แนววิธีปฏิบัติพรอมดวยวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานนั้น กอนลงมือปฏิบัติการ 

๒) การจัดองคการ หมายถึง การจัดรูปโครงสรางหรือเคาโครงของการบริหาร      โดยกําหนดอํานาจหนาที่
ของหนวยงานยอยหรือตําแหนงตาง.ๆ ของหนวยงานใหชัดเจน   พรอมดวยกําหนดลักษณะ และวิธีการติดตอสัมพันธตามลําดับ
ชั้นแหงอํานาจหนาที่สูงต่ําลดหลั่นลงไป 

๓) การจัดคนเขาทํางาน หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของหนวยงานการบริหารบุคคลดังกลาว 
รวมตั้งแตการแสวงหาคนทํางานมาบรรจุ การแตงตั้ง การฝกอบรม และการพัฒนาบุคคล การบํารุงขวัญ การเลื่อนขั้น ลดขั้น 
ตลอดจนการพิจารณาใหพนจากงาน และการบํารุงรักษาสภาพของการทํางานใหดี และมีประสิทธิภาพใหคงอยูตอไป 

๔) การสั่งการ หมายถึง การอํานวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการ หลังจากการไดวิเคราะหและพิจารณาโดย
รอบคอบ รวมทั้งการติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ๆ 

๕) การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรือติดตอ สัมพันธกับหนวยงานยอยหรือตําแหนงตาง .ๆ.ใน
องคการ.เพ่ือกอใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ.ไมมีการ    ทํางานที่ซ้ําซอนหรือขัดแยงกัน.สามารถทํางานและประสานงาน
ใหเกิดความกลมกลืนกัน             เพ่ือวัตถุประสงคหลักขององคการ  

๖) การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผูบังคับบัญชาหรือยังหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งบนและลาง เพ่ือ
ทราบความกาวหนาของงานทุกระยะ สะดวกแกการประสานงานอ่ืนจะเปนการสรางความเขาใจอันดีรวมกัน ตลอดจนเปนการ
บํารุงขวัญไปในตัวดวย 

๗) การงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการทํางบประมาณการเงิน วางแผนหรือโครงการใน
การจายเงิน การบัญชีและการควบคุมดูแลการใชจายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม๕ 

ธีรวุฒ.ิบุญยโสภณ.และวีระพงษ.เฉลิมจิระรัตน.ไดใหความหมายไววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการอยางหนึ่ง
ภายในองคการซึ่งมีลําดับการทํางานเปนขั้นตอน มีกลุมบุคคลเปนกลไกสําคัญในการบริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุ
ครุภัณฑตางๆ เปนองคประกอบดวย๖ 

ธณจรส พูนสิทธิ์.ไดกลาววา.การบริหาร หมายถึง การดําเนินงานตามลําดับขั้น.อันประกอบดวยการวางแผน.
(Planning).การจัดองคการ.(Organizing).การอํานวยการ(Actuating).และการควบคุม (Controlling) เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
โดยอาศัยคนและทรัพยากรอื่น๗ 

                                         

๓.จันทรานี สงวนนาม,.เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษา-ระดับสูง, ๒๕๓๖, หนา ๔. 
๔ ชาญชัย อาจิณสมาจาร, ศัพทการบริหารการศกึษา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), หนา ๑๑. 
๕ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, ศัพทรัฐประศาสนศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หนา ๘. 
๖ ธีรวุฒิ.บุญยโสภณ.และวีระพงษ.เฉลิมจิระรัตน,.องคการและการจัดการ,  (กรุงเทพมหานคร : อักษรปริทรรศน, ๒๕๓๔), หนา 

๑๒. 
๗ ธนจรส พูนสิทธิ์, การจัดการองคการและการบริหาร,.(กรุงเทพมหานคร:.สหธรรมิก, ๒๕๔๑), หนา ๒๐. 



๑๒๓๕ 

 

ธงชัย สันติวงษ ไดใหความหมายของการบริหารวา การบริหาร หมายถึงภาระหนาที่ของผูนําของกลุม ซึ่งจะตอง
จัดการใหทรัพยากรทั้งที่เปนตัวคน และวัตถุสามารถประสานเขาดวยกัน เพ่ือรวมกันทํางานเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพได และ
ขณะเดียวกันจะตองจัดการนําองคการใหสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกไดอยางดีที่สุด๘ 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) กลาวถึง การบริหารเปนวิธีการทําใหงานสําเร็จโดยอาศัยผูอ่ืน (Getting 
things done through other people) และกลาววาหนาที่ของผูบริหารเปนกรอบในการพิจารณาของผูบริหารใหสําเร็จ มี ๕ 
ประการ ตามคํายอภาษาอังกฤษวา “POSDC” ดังนี้ คือ 

๑. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือความสําเร็จที่จะตามมา
ในอนาคต ผูบริหารที่ดีตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกล.เพ่ือกําหนดทิศทางขององคกร 

๒. O.คือ.Organizing.หมายถึง.การจัดองคกร.เปนการกําหนดโครงสรางความ สัมพันธของสมาชิกและสาย
บังคับบัญชาภายในองคกร.มีการแบงงานกันทําและการกระจายอํานาจ 

๓. S.คือ.Staffing.หมายถึง.งานบุคลากร.เปนการสรรหาบุคลากรใหม.การพัฒนา 
บุคลากรและการใชคนใหเหมาะสมกับงาน 

๔. D.คือ.Directing.หมายถึง.การอํานวยการ.เปนการสื่อสารเพ่ือใหเกิดการดําเนินการตามแผน.ผูบริหารตองมี
มนุษยสัมพันธที่ดีและตองมีภาวะผูนํา 

๕. C.คือ.Controlling.หมายถึง.การกํากับดูแล.เปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองคกร .
รวมทั้งกระบวนการแกปญหาภายในองคกร๙ 

พระเมธีธรรมาภรณ.(ประยูร ธมฺมจิตฺโต).กลาววา.การบริหาร.หมายถึง.ศิลปะแหงการทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคน
อ่ืน.ซึ่งนักบริหารมีหนาที่ในการวางแผน.จัดองคกร อํานวยการและควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ.ใหดําเนินงานไป
ในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุเปาหมายที่วางไว.หนาที่ของนักบริหารมีอยู.๕.ประการ.คือ.การวางแผน.(Planning) การจัดองคการ.
(Organizing).การแตงตั้งบุคลากร.(Staffing).การอํานวยการ.(Directing).และการควบคุม.(Controlling).แมวาหนาที่ของนัก
บริหารทั้ง.๕.ประการ.จะถูกกําหนดโดยนักวิชาการสมัยใหมก็ตาม.แตเมื่อวากันทางปฏิบัติแลว.คนไทยเราก็บริหารบานเมืองแบบ
นี้มานานแลว.หนาที่ของนักบริหารปรากฏชัดเจนในการปฏิบัติขององคการตั้งแตสมัยโบราณ๑๐ 

พะยอม วงศสารศรี ไดใหความหมายไววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ผูจัดการใชศิลปะและกลยุทธตางๆ 
ดําเนินกิจการตามข้ันตอนตางๆ โดยอาศัยความรวมแรงรวมใจของสมาชิกในองคการ การตระหนักถึง ความสามารถ ความถนัด 
ความตองการและความมุงหวังดานความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการควบคูไปดวย องคการจึงจะ
สัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว๑๑ 

พิทยา.บวรวัฒนา.กลาววา.การบริหารเปนเรื่องของการนําเอากฎหมายและนโยบายตางๆ.ไปปฏิบัติใหเกิดผล.ซึ่ง
เปนหนาที่ของขาราชการที่จะทํางานดวยความเต็มใจ  ดวยความเที่ยงธรรมและอยางมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑที่กําหนด
ไว๑๒ 

มัลลิกา. ตนสอน.ไดใหความหมายของการบริหาร.(Administration).วาหมายถึงการกําหนดแนวทาง.หรือนโยบาย.
การสั่งการ.การอํานวยการ.การสนับสนุน.และการตรวจสอบ ใหผูปฏิบัติสามารถดําเนินงานใหไดตามเปาหมายที่ตองการ๑๓ 

                                         

๘ ธงชัย.สันติวงษ, องคการและการบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร:.ไทยวัฒนา-พานิช, ๒๕๓๗), หนา ๒๖. 
๙ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๙), หนา ๓ - ๕. 
๑๐ พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมสําหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), หนา ๒-๓.   
๑๑ พะยอม.วงศสารศรี, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร:.พรานนกการพิมพ, ๒๕๔๒), หนา ๓๖. 
๑๒ พิทยา บวรวัฒนา, การบริหารเชิงบูรณาการ, (นนทบุรี : สํานักงานขาราชการพลเรือน, ๒๕๔๖), หนา ๒.  
๑๓ มัลลิกา  ตนสอน, การจัดการยุคใหม, (กรุงเทพมหานคร: เอกซเปอรเน็ท จํากัด, ๒๕๔๔), หนา ๑๐. 



๑๒๓๖ 

 

วิโรจน สารรัตนะ กลาววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ โดย
อาศัยหนาที่ทางการบริหารที่สําคัญ คือ การจัดการองคการ การวางแผน การติดตาม และการควบคุม๑๔ 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  กลาววา กระบวนการบริหารเกิดไดหลายแนวคิด เชน โพสดคอรบ.(POSDCoRB).เกิดจาก
แนวคิดของลูเธอร.กูลิค.(Luther.Gulick).และลินดอล เออรวิค(Lyndall.Urwick).ประกอบดวยขั้นตอนการบริหาร ๗ ประการ.
ไดแก .การวางแผน .(Planning)    การจัดองคการ.(Organizing).การบริหารงานบุคคล .(Staffing) การอํานวยการ .
(Directing).การประสานงาน .(Coordinating).การรายงาน .(Reporting).และการงบประมาณ .(Budgeting).   ขณะที่
กระบวนการบริหารตามแนวคิดของเฮ็นรี .ฟาโยล.(Henry.Fayol).ประกอบดวย            ๕.ประการ.ไดแก.การวางแผน.
(Planning).การจัดองคการ.(Organizing).การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน.(Coordinating).และ การควบคุม
งาน.(Controlling).หรือรวมเรียกวา พอคค(POCCC)๑๕ 

สมาคมผูบริหารการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา.(American.Association.of School.Administration) เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารไว ๕ ประการ คือ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง แผนหรือโครงการสําหรับการปฏิบัติงานในอนาคตใหตรงเปาหมายที่
ตองการ โดยกําหนดงานที่จะทําวิธีการ และวัตถุประสงคของงานนั้นๆ ไวลวงหนา 

๒. การแสวงหา.และกําหนดตัวบุคคลและอุปกรณ.(Allocation).หมายถึง.การแสวงหากําหนดตัวบุคคล.และ
วัสดุทุกชนิดที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามแผน.เพ่ือใหงานนั้นสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี.มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. การเสริมกําลังบํารุง.(Stimulation).หมายถึง.การบํารุงขวัญ.กระตุน.และสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพ.เพ่ือใหผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ 

๔. การประสานงาน.(Co.–.ordination).หมายถึง.การจัดใหผูแทนของหนวยงานยอยทุกหนวยงานพบปะ
ปรึกษาหารือกันเพ่ือใหมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงานของผูอ่ืน และเพ่ือใหงานสัมพันธไมขัดแยงกัน 
โดยยึดเปาหมายขององคการเปนหลัก 

๕. การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะใหทราบผลการปฏิบัติงาน 
แ ล ะ ป ญ ห า ที่ เ กิ ด ขึ้ น  เ พ่ื อ ห า แ น ว ท า ง แ ก ไ ข ทุ ก ร ะ ย ะ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล 

ขั้นสุดทายเพ่ือทราบผลการปฏิบัติงาน และปญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางแกไขทุกระยะและประเมินผลขั้นสุดทาย เพ่ือ

เปรียบเทียบผลงานกับผลงานที่ควรจะไดตามเปาหมายที่ตั้งไวตั้งแตตนเพ่ือวางแผนใหมสําหรับการปฏิบัติงานในอนาคต 

สมาน รังสิโยกฤษฎ ไดใหความหมายไววา การบริหาร หมายถึง การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว โดยอาศัยปจจัยตาง ๆ ไดแก เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีปฏิบัติงานเปนอุปกรณในการดําเนินงาน๑๗ 

สิรภพ เหลาลาภะ ไดใหความหมายเกี่ยวกับการบริหารไว 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 ดังในประโยคภาษาบาลีวา “ปฺหํ ปริหริตํ สมตฺโถ” แปลวา ผูสามารถเพ่ือการออม
หนี หลีกหนี หลบซึ่งปญหา หรือแปลวา ผูสามารถบริหารปญหา และนําปญหาไปโดยรอบ หรือกําจัดปญหาใหหมดสิ้นไป ๒) คํา

                                         

๑๔ วิโรจน สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หนา ๑. 
๑๕ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ , การบริหารเมืองหลวงและการบริหารทองถิ่น : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส ญี่ปุน และไทย, 

(กรุงเทพมหานคร: โฟรเพซ, ๒๕๔๕), หนา ๓๙. 
๑๖ สมาคมผูบริหารการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา อางในธีระรัตน กิจจารักษ,.เอกสารคําสอนวิชาการบริหารการศึกษา,.(บัญฑิต

วิทยาลัย: คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ, ๒๕๔๒), หนา ๖๗. 
๑๗ สมาน รังสิโยกฤษฎ, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗), หนา ๑. 



๑๒๓๗ 

 

วา บริหาร แปลมาจากภาษาอังกฤษ วา Administer และ Administration.แปลความหมายคือ.การปกครอง ดําเนินการ 
อํานวยการ จัดการ จัดให สงเสริม และบํารุง๑๘ 

สุธี สุทธิสมบูรณ และสมาน รังสิโยกฤษฎ ไดใหความหมายของการบริหารหมายถึง การดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว  โดยอาศัยปจจัยตาง ๆ อันไดแก คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และ
วิธีการปฏิบัติงาน (Method) เปนอุปกรณในการดําเนินงาน๑๙ 

สมคิด บางโม ไดสรุปวา การบริหารหรือการจัดการ หมายถึง ศิลปะ ในการใชคน เงิน วัสดุอุปกรณของภายใน
องคการและภายนอกองคการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ๒๐ 

สมยศ นาวีการ ไดใหทัศนะวา การบริหารเปนศาสตร สาขาวิชาการบริหารยอมจะใหความรูที่เชื่อถือไดกับผูบริหาร
วาตองกระทําอะไรภายในสถานการณอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ และชวยใหพวกเขาคาดคะเนถึงผลลัพธของการกระทําของ

พวกเขาได 

สมพงษ เกษมสิน ไดกลาวโดยสรุปไววา การบริหาร หมายถึง การใชศาสตรและศิลปนําเอาทรัพยากรบริหาร มา
ประกอบเปนกระบวนการบริหาร ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งทําใหมองเห็นลักษณะของการบริหาร
ไดดังนี้ การบริหารยอมมีวัตถุประสงค การบริหารอาศัยปจจัยบุคคลเปนสําคัญ การบริหารตองใชทรัพยากรการบริหารเปน
องคประกอบพ้ืนฐาน การบริหารมีลักษณะการดําเนินการที่เปนกระบวนการ การบริหารเปนการดําเนินงานรวมกันของกลุมคน 
การบริหารอาศัยความรวมมือรวมใจของบุคคลและของกลุมคน และการบริหารมีลักษณะเปนการรวมมือดําเนินการอยางมี
เหตุผล๒๒ 

สัมพันธ  ภูไพบูลย ไดใหความหมายไววา การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการใชบุคคลอ่ืนรวมกับปจจัยในการจัดการ 
เพ่ือใหกิจกรรมดําเนินไปไดตามวัตถุประสงค และสนองตอบความคาดหวัง และจัดโอกาสใหบุคคลเหลานั้นมีความเจริญกาวหนา
ในหนาที่การงาน๒๓ 

เสนาะ ติเยาว กลาววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการทํางานกับคนและโดยอาศัยคน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค
ขององคการภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง๒๔ 
 คูนสและไวฮริช (Koontz & Weihrich) กลาววา การบริหาร หมายถึง กระบวน การออกแบบและการดํารงรักษา
ไวซึ่งสภาพแวดลอมของผูรวมงาน กลุมบุคคล ที่จะรวมมือกัน ทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ใหประสบความสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพ ขึ้นอยูกับขอจํากัดพ้ืนฐานที่ตองการพอขยายความไดดังนี้ 

๑. ผูบริหารทําตัวเปนผูจัดการใน การวางแผน การจัดการองคกร การบริหารงานบุคคล การควบคุมดูแล 
๒. การจัดการทุกชนิดในองคกร 
๓. ผูจัดการนั้นจะตองบริหารทุกระดับชั้น 
๔. ผูจัดการทุกคนตองมีจุดมุงหมายเดียวกัน.พยายามสรางสิ่งตางๆ.ใหสูงกวามาตรฐาน 
๕. การจัดการนั้นเกี่ยวของกับผลผลิต ทําใหไดผลผลิตขึ้นมาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๒๕ 

                                         

๑๘ สิรภพ เหลาลาภะ, พุทธศาสตรการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๕), หนา ๑๔๐. 
๑๙ สุธี สุทธิสมบูรณ และ สมาน รังสิโยกฤษฎ , หลักการบริหารเบ้ืองตน, (กรุงเทพมหานคร: สวัสดิการสํานักพิมพ ก.พ., ๒๕๓๖), 

หนา ๑๒. 
๒๐ สมคิด บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕), หนา ๖๑. 
๒๑ สมยศ  นาวีการ, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หนา ๑๘. 
๒๒ สมพงษ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพไพบูลย สําราญภูติ, ๒๕๑๔), หนา ๓. 
๒๓ สัมพันธ  ภูไพบูลย, องคการและการจัดการ, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร:.พิทักษอักษร, ๒๕๔๒), หนา ๑๖. 
๒๔ เสนาะ ติเยาว, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๓), หนา ๓.  
๒๕ Harold Koontz & Heinz Weihrich, Ninth Edition Management, (New York: McGrew Hillbook, 1991), p. 4. 



๑๒๓๘ 

 

ไซมอน (Herbert.A..Simon) กลาววาการบริหารหมายถึง ศิลปะในการทําใหสิ่งตาง ๆ ไดรับการกระทําจนเปน
ผลสําเร็จ โดยที่ผูบริหารมักไมไดเปนผูปฏิบัติ แตผูบริหารเปนผูใชศิลปะทําใหผูปฏิบัติไดทํางานจนสําเร็จ ตามจุดมุงหมายที่
ผูบริหารตัดสินใจเลือก๒๖ 

ปเตอร เอฟ ดรักเกอร (Drucker) กลาววา การบริหาร หมายถึง การทําใหงานตางๆ ลุลวงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเปน
ผูทํา๒๗ 

โมลแมน (Moehlman) กลาววา การบริหาร หมายถึง การกระทําหรือกระบวนการทุกอยางที่ตองการทําให
นโยบายและวิธีการมีประสิทธิผล๒๘ 

ยอรช (George).ไดใหความหมายของการบริหารไววา กระบวนการที่ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคกร การ

ดําเนินงาน และการควบคุมเพ่ือใหกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพโดยอาศัยคนและทรัพยากร 

ลูเธอร.กูลิค.(Luther.Gulick).ไดใหทัศนะวา.การบริหารเปนศาสตร.สาขาวิชาการบริหารยอมจะใหความรูที่เชื่อถือไดกับ
ผูบริหารวาตองกระทําอะไรภายในสถานการณอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ และชวยใหพวกเขาคาดคะเนถึงผลลัพธของการกระทํา

ของพวกเขาได  

ลูเธอร.กูลิค.และ.ลินดอล.เออรวิค.(Luther.Gulick.และ.Lyndall.Urwick) นําเสนอกระบวนการบริหารงาน.๗.
ป ร ะ ก า ร . เ รี ย ก โ ด ย ย อ ว า .“ POSDCoRB” . เป น ก ร ะ บ ว น ก า ร  บ ริ ห า ร ง า น ที่ นํ า เ ส น อ ไ ว ใ น ห นั ง สื อ .
“Papers.on.the.Science.of.Administration”.ในปพ.ศ.๒๔๗๙ โดยมีกระบวนการบริหารงาน ดังนี้  

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว  

๒. การจัดหนวยงาน (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสราง อํานาจหนาที่และการแบงสวนของงานให
เหมาะสมและลงตัว  

๓. การจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานดานบุคลากรอันไดแก การจัด
อัตรากําลัง การสรรหา การรักษาสภาพการทํางานและการควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร  

๔. การอํานวยการ (Direction) หมายถึง การดําเนินการตัดสินใจและสั่งการในการปฏิบัติงานของสวนงาน
ตางๆ ใหดําเนินไปอยางมีระเบียบแบบแผน ทั้งในลักษณะงานทั่วไปและในลักษณะงานเฉพาะ ตลอดจนการใหคําแนะนําและ
ควบคุมการปฏิบัติงานในทุกภาคสวน 

๕. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การรวมมือกันของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามสวนงานตางๆ 
ใหประสานสอดคลองกันอยางกลมกลืน  

๖. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงานใหผูบริหารงานและสมาชิก
ของหนวยงานไดทราบถึงความเคลื่อนไหวและความกาวหนาของกิจการตางๆ ภายในหนวยงาน  

                                         

๒๖ ไซมอน (Herbert A. Simon) อางในเติมศักดิ์ ทองอินทร, ความรูเบ้ืองตนทางการบริหาร-รัฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา ๓. 

๒๗ ปเตอร.เอฟ.ดรักเกอร.(Drucker).อางในธงชัย.สันติวงษ,.องคการและการบริหาร,      พิมพครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : 
คอมแพคทพริ้นท, ๒๕๓๖), หนา ๑๑-๑๒. 

๒๘ โมลแมน.(Moehlman).อางในชาญชัย.อาจิณสมาจาร,.การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพ- มหานคร : การศาสนา, ๒๕๒๗), หนา 
๗. 

๒๙ ยอรช (George) อางในประดิษฐ บอดีจีน, กระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการการ-อาชีวศึกษาจังหวัดกลุมภาคเหนือ, 
วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย-นเรศวร, ๒๕๓๘), บทคัดยอ. 

๓๐ สมยศ นาวีการ, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หนา ๑๘. 



๑๒๓๙ 

 

๗..งบประมาณ.(Budgeting).หมายถึง.การควบคุมการใชจายใหรอบคอบและรัดกุมรวมถึงการจัดสรร

งบประมาณและการจัดทําบัญชี 

สรุปไดวา จากความหมายและคําจํากัดความท่ีนักวิชาการตางๆ ไดกลาวมานี้    พอสรุปไดวา การบริหารเปนเรื่องที่
มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินงานขององคกร เพราะเปนเครื่องมืออันสําคัญในอันที่จะชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จ 
หรือลมเหลว ความมีประสิทธิภาพ หรือความไรประสิทธิภาพของหนวยงาน การบริหารเปนเครื่องบงชี้ใหทราบถึงความ
เจริญกาวหนา การบริหารเปนลักษณะการทํางานรวมกันของกลุมบุคคลในองคการ        มีลักษณะการวินิจฉัยสั่งการ นัก
บริหารจะตองคํานึงถึงปจจัยสิ่งแวดลอมตางๆ เพราะการวินิจฉัยสั่งการเปนเครื่องแสดงใหทราบถึ งความสามารถของนักบริหาร
และการเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจําวันของมนุษยไมวาในครอบครัวองคการใดยอมเกี่ยวของกับการบริหารอยูเสมอ 
ดังนั้น การบริหารจึงเปนเรื่องที่นาสนใจ และจําเปนตอการที่จะดํารงชีวิตของบุคคลในสังคม 
 

  

                                         

๓๑ Luther Gulick and Lyndall Urwick, Papers on the Science of Administration,   (New York :  Institute of 
Public Administration, 1937), p. 37-38.   



๑๒๔๐ 

 

๓. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
จากความหมายของการบริหาร จึงเปนการนําความรูอันเกิดจากทักษะในดานตางๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรในการบริหารจัดการองคกรโดยใชแนวคิดและหลักการของศาสตรและศิลปผสมผสาน
เพ่ือใหเกิดความคลองตัวและยืดหยุน ซึ่งจะทําใหการบริหารดําเนินไปไดอยางตอเนื่องจากการตรวจสอบเอกสารปรากฎวา.มีผูให
แนวความคิดเก่ียวกับการบริหารไวหลายทาน ดังนี้ 

เดน  ชะเนติยัง ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารไววา การบริหารมีลักษณะเปนทั้งศาสตรและศิลปะ กลาวคือ 
การบริหารจัดเปนศาสตรสาขาหนึ่ง ซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั่วไป เพราะมีองคประกอบของความรู .(knowledge).มีหลักเกณฑ.
(principle).และทฤษฎี.(theory)     ที่เกิดจากการศึกษาคนควาเชิงวิทยาศาสตร เปนศาสตรทางสังคมซึ่งอยูกลุมเดียวกันกับ         
วิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร สวนในทางปฏิบัตินั้นจะขึ้นอยูกับความสามารถ ประสบการณ และทักษะของผูบริหาร
แตละคนที่จะนําความรู หลักการและทฤษฎีไปปรับหรือประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนเรื่อง
ศิลปะ ดังนั้น นักบริหารที่เกงตองมีศาสตรและศิลปะ๓๒ 

เติมศักดิ์.ทองอินทร.ไดเขียนถึงหลัก.POSDCoRB.ในหนังสือความรูเบื้องตนทางการบริหารรัฐกิจ.ไววา.การบริหารรัฐ
กิจไดรับการยอมรับวาเปนศาสตรทางการบริหารมากขึ้นเมื่อมีผลงานของนักวิชาการดานการบริหารรัฐกิจผูที่ไดรับการกลาวถึง
เสมอและถือเปนจุดสูงสุดในการยอมรับนับถือ.คือ.ผลงานการเขียนของ.Luther.Gulick.and.Lyndall.Urwick.ในป ค.ศ.1937.
ชื่อหนังสือ.Papers.on.the.Science.of.Administration.ซึ่งมีการเสนอกระบวนการบริหารหรือหลักเกณฑการบริหารขึ้นมาจน
เปนที่โดงดัง.และตอมา.Gulick.ไดพัฒนาปรับปรุงอักษรยอหลักการบริหารเปน ๗ ตัวโดยไดมาจากงานวิเคราะหของ.Henry 
Fayol.และกลายเปนอักษรยอตนบัญญัติทั้ง.๗.อันหมายถึงกิจกรรมการปฏิบัติงานของหัวหนาฝายบริหาร อักษรยอมีดังนี้ 
POSDCoRB (พอสดคอรบ)๓๓ 

ทองหลอ เดชไทย ไดกลาวถึง การบริหารเปนการจัดการอยางมีระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และทําใหงานดําเนินไปอยางราบรื่น บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยความรวมมือของกลุมบุคคล และยัง
เสนอวา “การบริหาร” และ “การจัดการ” นั้นบางครั้งอาจใหแทนกันไดเนื่องจากเปนกิจกรรมที่หวังผลขั้นสุดทายอยางเดียวกัน 
คือ ความสําเร็จของงาน “การบริหาร” ใชมากในการบริหารรัฐกิจ สวน “การจัดการ”  ใชมากในทางธุรกิจ หรืออาจกลาววา 
“การบริหาร” มุงเนนที่การกําหนดนโยบายและการวางแผน สวน “การจัดการ” เปนการนําเอานโยบายและแผนไปดําเนินให
บรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว๓๔ 

เนตรพัณณา ยาวิราช เขียนในหนังสือเรื่อง การจัดการสมัยใหมวา แนวคิดทางการบริหารของเฮนรี่ ฟาโยล ผูเปน
บิดาของทฤษฎีการจัดการการปฏิบัติการ (Operational management.theory).หรือบางทานก็ถือกันวาเปนบิดาของการ
บริหารจัดการสมัยใหม.เชื่อวา การบริหารนั้นเปนเรื่องของทักษะ และสนใจศึกษาองคการโดยรวมและมุงเนนที่กิจกรรม      การ
จัดการ ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมหาอยางคือ การวางแผน (Planning),.การจัดองคการ(Organizing),.การบังคับบัญชา 
(Commanding),.การประสานงาน (Coordinating),.และการควบคุม (Controlling).หรือ.POC.พบวาพนักงานมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น
เนื่องมาจากการมีความ สัมพันธอันดีตอกัน การตระหนักในมิตรภาพและการทํางานรวมกันเปนกลุมเปนวิถีทางที่ทําใหประสบ
ความสําเร็จในองคการ๓๕ 

ประพันธ สุริหาร ไดกลาวไววา การบริหาร เปนทั้งศาสตรและศิลปะในการทํางานใหสําเร็จโดยใชคนอ่ืน เปนความ
ถนัดหรือทักษะสวนบุคคลอันไดแก การวางแผน การจัดองคกร การสั่งการและการควบคุม รวมถึงการใชทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือ

                                         

๓๒ เดน ชะเนติยัง, การบริหารงานบุคคล, (ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, ๒๕๓๓), หนา ๕๒. 
๓๓ เติมศักดิ์ ทองอินทร, ความรูเบ้ืองตนทางการบริหารรัฐกิจ, หนา ๓๗.  
๓๔ ทองหลอ  เดชไทย, หนวยที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕), 

หนา ๕. 
๓๕ เนตรพัณณา ยาวิราช, การจัดการสมัยใหม, (กรุงเทพมหานคร : เซ็นทรัลเอ็กซเพรส, ๒๕๔๖), หนา ๘. 



๑๒๔๑ 

 

ความสําเร็จขององคกรที่กําหนดไว สวนการบริหารนั้นเปนแนวทางหรือวิธีการที่ผูบริหารใชในการปฏิบัติหนาที่ใหองคกรบรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายขององคกรที่กําหนดไว ตามขั้นตอนและหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรอยางมีระบบ และไดขยายความ
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารตามเปนแนวคิดของ Gulick.วากระบวนการบริหาร ประกอบดวย ๗ กิจกรรมหรือเรียกวา 
POSDCoRB๓๖ 

สมคิด  บางโม  ไดอธิบายองคประกอบของการบริหารที่สําคัญ และมีความจําเปนตอองคการ ดังนี้ 
๑) วัตถุประสงคที่แนนอน กลาวคือ จะตองรูวา จะดําเนินการไปทําไม เพ่ืออะไร และตองการอะไรจากการ

ดําเนินการ เชน ตองมีวัตถุประสงคในการใหบริการ หรือในการผลิตตองรูวาจะผลิตเพ่ือใคร ตองการผลตอบแทนเชนใด ถาหาก
ไมมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคแลวก็ไมมีประโยชนที่จะบริหาร การดําเนินงานตางๆ จะไมมีผลสําเร็จ เพราะไมมีเปาหมาย
กําหนดไวแนนอน 

๒) ทรัพยากรในการบริหาร ไดแก วัตถุและเครื่องใชเพ่ือประกอบการดําเนินงานรวมไปถึงความสามารถในการ
จัดการ ทรัพยากรในการบริหาร ไดแก ๔Ms คือ มนุษย (Man) เงิน.(Money).วัสดุอุปกรณ (Material).และความสามารถในการ
จัดการ (Management).หรือ ๖Ms.ที่มีเครื่องจักร.(Machine).และตลาด.(Market).เพ่ิมเขามาซึ่งในปจจุบันมีความจําเปนมาก
ขึน้ 

๓) มีการประสานงานระหวางกัน หรือเรียกไดวามีปฏิกิริยาระหวางกัน กลาวคือ เปาหมายและวัตถุประสงค
รวมทั้งทรัพยากรในการบริหารทั้ง ๔Ms หรือ ๖Ms ดังกลาว จะตองมีความสัมพันธซึ่งกันและเกิดปฏิกิริยาระหวางกัน หรือกลาว
ไดวาจะตองมีระบบของการทํางานรวมกันและที่ เกิดขึ้นจริง ๆ ดวย การนําปจจัยทั้งหลายเบื้องตนมาไวรวมกันแลวไม
เกิดปฏิกิริยาระหวางกัน ไมเกิดความสัมพันธ ระหวางกัน การบริหารก็จะไมเกิดขึ้น 

๔) ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการบริหารงานนั้นสิ่งที่วัดผลสําเร็จของงานวา บรรลุเปาหมายของ
วัตถุประสงคขององคการก็คือ ประสิทธิผลขององคการ หมายถึงความสามารถขององคการ ในอันที่จะบริหารงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการในการใชทรัพยากรขององคการที่มีอยูระยะสั้น โดยเปรียบเทียบกับปจจัยนําเขาและคาใชจายกับปจจัย 
นําออกและรายไดขององคการ๓๗ 

สมยศ  นาวีการ ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง การตัดสินใจและการบริหารที่มีผลกระทบตอ
ผลการดําเนินงานระยะยาว ขององคการประกอบดวยการกําหนดกลยุทธ และการควบคุมกลยุทธ จะมุงตรวจสอบ ประเมิน
โอกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดลอมภายนอก และมุงตรวจสอบประเมินจุดออนและจุดแข็ง อุปสรร คภายใน 
สภาพแวดลอมภายในบริษัท๓๘ 

สมยศ  นาวีการ ไดกลาวถึงแนวคิดการบริหารไววา การบริหารงานไมวาจะเปนรูปแบบผูนําโครงสรางระบบราชการ
และหนาที่ของผูบริหารในองคการแหงหนึ่งสามารถนํามาประยุกตไปใชกับองคการ เรียกวา วิธีดีที่สุด.(one.best.way).อยางไรก็
ตามผูบริหารในแตละองคการจะเผชิญกับสถานการณเฉพาะที่มีเอกลักษณของตัวเอง ไมมีหลักสากลใดที่สามารถใชไดกับทุก
ปญหาผูบริหารตองศึกษาการบริหาร โดยมีประสบการณจากกรณีศึกษา          (case study) จํานวนมาก และวิเคราะหวา
วิธีการใดท่ีสามารถใชในสถานการณใหม ๆ๓๙  

สุพิณ เกชาคุปต.ไดกลาวถึง.การบริหารแบบมีสวนรวม.(Participation Management).เปนแนวทางการบริหาร ที่
เปดโอกาสใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการคิด   การวางแผน และการตัดสินใจในงานตางๆ ที่เขามีสวนรับผิดชอบอยู การมี
สวนรวมในกิจกรรมขององคการทําใหพนักงานเกิดความรูสึกเปนเจาของ มีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินงานตางๆ  ขององคกร
                                         

๓๖ ประพันธ สุริหาร, ศัพทเทคนิคทางการบริหาร, (ขอนแกน.:.ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 
๒๕๔๗), หนา ๑๘. 

๓๗ สมคดิ  บางโม, การบริหาร, หน้า ๖๒-๖๓. 
๓๘ สมยศ  นาวกีาร, การบริหารเชิงกลยุทธ,์ (กรุงเทพมหานคร.:.สาํนกัพมิพด์อกหญา้, ๒๕๓๗), หน้า ๑๒. 
๓๙ สมยศ  นาวกีาร, การบริหารตามสถานการณ์, (กรุงเทพมหานคร.:.บรรณกจิ, ๒๕๔๕), หน้า ๔๙. 



๑๒๔๒ 

 

ใด ที่ใชนโยบายการบริหารแบบนี้เปนการแสดงใหพนักงานไดรูวาฝายบริหารเห็นความสําคัญของพนักงาน ที่มีตอความสําเร็จ
ขององคการ ทําใหเกิดความรูสึกที่ดี มีความภูมิใจ และรับผิดชอบตองานอยางเต็มที่ซ่ึงเปนการจูงใจในการทํางานที่ดีวิธีหนึ่ง๔๐ 

เสนาะ  ติเยาว ไดกลาวถึงหลักสําคัญของการบริหาร ๕ ลักษณะ คือ  
๑) การบริหารเปนการทํางานกับคนและโดยอาศัยคน หมายความวา การบริหารเปนกระบวนการทางสังคม 

คือ อาศัยกลุมคนที่รวมกันทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ ผูบริหารจะตองรับผิดชอบใหสําเร็จโดยอาศัยความรวมมือของ
บุคคลอ่ืน มิฉะนั้นจะทํางาน     ไมสําเร็จ สาระสําคัญของการบริหารในขอนี้แสดงใหเห็นวา ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ
จะตองมีสิ่งตางๆ เหลานี้ คือ มีความสัมพันธระหวางบุคคลที่ดี มีความเปนผูนําและสามารถทํางานเปนทีมได มีความสามารถใน
การปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพแวดลอมไดหากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ และมีความสามารถทําใหงานบรรลุเปาหมาย
ได 

๒) การบริหารทําใหงานบรรลุเปาหมายขององคการ เปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการตองอาศัยความ
รวมมือกันของคนทุกคนจึงจะทําใหสําเร็จลงได เปาหมายเปนสิ่งที่ทําใหผูบริหารจะตองทําใหบรรลุไดนั้นจะตองมีลักษณะสําคัญ 
๓ ประการ คือ เปาหมายตองสูงแลวสามารถทําใหสําเร็จ เปาหมายสูงเกินไปก็ทําใหสําเร็จไมได เปาหมายต่ําไปก็ไมทาทายไมมี
คุณคา ประการที่สอง การจะไปถึงเปาหมายจะตองมีระบบงานที่ดีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ประการสุดทาย จะตองระบุเวลา
ที่จะทําใหบรรลุเปาหมายนั้น 

๓) การบริหารเปนการสมดุลระหวางประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คําวา ประสิทธิผล หมายความวา ทํางาน
บรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนด สวนคําวา ประสิทธิภาพ หมายความวา ทํางานโดยใชทรัพยากรอยางประหยัดหรือเสียคาใชจาย
ต่ําสุด การทํางานใหสําเร็จอยางเดียวไมพอแตจะตองคํานึงถึงคาใชจายที่ประหยัดอีกดวย การทําใหไดทั้งสองอยางคือ งาน
บรรลุผลตามที่ตองการและการใชทรัพยากรต่ําสุดจึงเปนความสมดุลระหวางประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

๔) การบริหารเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนที่รูกันโดยทั่วไปวาเราอาศัยใน
โลกที่มีทรัพยากรจํากัดการใชทรัพยากรตางๆ จึงตองตระหนัก  ๒ ขอใหญๆ คือ เมื่อใชทรัพยากรใดไปแลวทรัพยากรนั้นจะหมด
สิ้นไปไมสามารถกลับคืนมาใหมได และจะตองเลือกใชทรัพยากรใหเหมาะสมอยาใหเกิดสิ้นเปลืองโดยเปลาประโยชน ดังนั้นการ
บริหารกับเศรษฐศาสตรจึงมีความสัมพันธอยางใกลชิด เศรษฐศาสตรเปนการศึกษาถึงการกระจายการใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัดอยางไร สวนผูบริหารในองคการจะตองผลิตสินคาและบริหารใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕) การบริหารจะตองเผชิญกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จจะตองสามารถ
คาดคะเนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางถูกตอง และสามารถปรับตัวเองใหเขากับการเปลี่ยนแปลงนั้น๔๑  

สุปรีชา กมลาศน อธิบายวา แนวคิดการบริหารไดรับการพัฒนาขึ้นมาตามแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร จนเกิดเปน
ทฤษฎีการบริหารที่มุงจะวิเคราะหศึกษาถึงการบริหารอยางเปนระบบโดยเฮนรี่  ฟาโย นักบริหารชาวฝรั่งเศส ซึ่งไดวางรากฐาน
สําคัญของทฤษฎีการบริหารทั่วไปอันเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง.ทฤษฎีอันหนึ่งที่วาดวยหนาที่ในการบริหาร.๕ ประการคือ 
การวางแผน การจัดองคการ การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม ตอมาไดพัฒนาและปรับปรุงจนกลายเปน
ตารางการบริหาร.เชน.ทฤษฎีของลูเธอร.กูลิค ศาสตราจารยการบริหารรัฐกิจชาวอเมริกัน.ที่ไดขยายแนวคิดของฟาโย.กําหนด
หนาที่ในการบริหารที่เรียกกันวา.POSDCoRB:.Planning.(การวางแผน).Organizing.(การจัดองคการ) Staffing.(การจัดบุคคล
เขาทํางาน).Directing.(การสั่ งการหรืออํานวยการ).Coordinating (การประสานงาน).Reporting.(การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน).Budgeting.(การงบประมาณ)๔๒ 

                                         

๔๐ สพุณิ.เกชาคุปต,์.การจดัการปฏ ิบัติงาน,.(กรุงเทพมหานคร.:.โรงพิมพมหาวิทยาลัย-ธรรมศาสตร, ๒๕๔๔), หนา ๙๒-๙๓. 
๔๑ เสนาะ  ติเยาว, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๔), หนา ๑-๒. 
๔๒ สุปรีชา กมลาศน, พลอากาศโท, หมอมหลวง, กลยุทธการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕), หนา 

๒. 



๑๒๔๓ 

 

สรุปไดวา แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารนั้น จะครอบคลุมถึงหนาที่ในการบริหารอันประกอบดวย การวางแผน การจัด
องคการ การสั่งการหรือการมอบหมายงาน การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ นอกจากนี้องคประกอบที่สําคัญ
ของการบริหาร จะประกอบดวย วัตถุประสงคท่ีแนนอน ทรัพยากรในการบริหาร มีความประสานระหวางกัน และประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการบริหารงาน ซึ่งแนวคิดเหลานี้จะครอบคลุมไปถึงการบริหารแบบมีสวนรวม และการบริหารเชิงกลยุทธ 
 

๔. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
พระพุทธเจาทรงเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับมนุษยและจุดมุงหมายของมนุษยจากแนวเดิม ซึ่งเปนความคิดตาม

หลักศาสนาพราหมณและลัทธิอ่ืนๆ พระพุทธองคทรงสอนวา   การยึดมั่นในตัวตน (อัตตา) ทําใหเกิดความทุกขขึ้นในสังคม ทํา
ใหคนเราคิดถึงตัวเองมากกวาสังคม สวนการละตัวตน จะทําใหคนเรามีความสํานึกตอสังคมไดมากข้ึน การละตัวตนจะตองอาศัย
การจัดระบบสังคมเสียใหม แตการเสนอใหเปลี่ยนแปลงสังคมยอมติดขัดท่ีผูปกครองซึ่งรักษาอํานาจของตนเนื่องจากตนมีฐานะที่
ดีอยูแลว ดังนั้นจึงไดเสนอหลักการบริหารทางพระพุทธศาสนา ที่ถือวาเปนตนแบบของการบริหารที่มาตั้งแตสมัยพุทธกาล๔๓ 
ดังนี้ 

๑) ในการบัญญัติพระวินัย  มีการบัญญัติพระวินัยเพ่ือใชปกครองสงฆ หรือใชเปนหลักปฏิบัติของพระภิกษุ แต
พระวินัยนั้นเปนพุทธบัญญัติทั้งหมด หาใชสงฆหรือผูแทนสงฆเปนผูบัญญัติ อยางที่รัฐสภาเปนผูบัญญัติกฎหมายในระบอบ
ประชาธิปไตย จุดประสงคในการบัญญัติพระวินัยก็เพ่ือใหสงฆอยูรวมกันดวยดี พนจากมลทินและกิเลสตาง ๆ ทําใหประชาชน
เกิดความเลื่อมใสและเปนเครื่องสงเสริมการปฏิบัติธรรม ดังขอความวา 
  “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ 
ประการ คือ เพ่ือความดีแหงสงฆ ๑ เพ่ือความสําราญแหงสงฆ ๑ เพ่ือขมผูเกอยาก ๑ เพ่ืออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ 
เพ่ือปองกันอาสวะอันจักบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพ่ือกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ๑ เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพ่ือความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพ่ือถือตามพระวินัย ๑”๔๔ 

๒) ในดานการบริหารพระวินัยในสมัยเมื่อยังมีพระสาวกไมมากนักพระพุทธองคทรงบริหารพระศาสนาดวย
พระองคเอง โดยมีพระสาวกที่สําคัญ เชน พระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ ชวยแบงเบาภาระบางตามความจําเปน ตอมา
เมื่อมีพระสาวกเพ่ิมขึ้น และมีผูขอเขาอุปสมบทในพุทธศาสนามากขึ้น ก็ไดทรงอนุญาตใหพระสาวกใหอุปสมบทแกผูเขามาขอ
บวชได โดยใหผูขอบวชเปลงวาจาถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ ครั้นตอมาเมื่อภิกษุเพ่ิมขึ้นอีก ทรงมอบความเปนใหญใหแกสงฆใน
การทํากิจกรรมทั้งปวงของพุทธศาสนา เชน การใหบรรพชาอุปสมบท การกรานกฐิน การกําหนดเขตสีมา การระงับอธิกรณ เปน
ตน ซึ่งเทากับมอบใหสงฆเปนผูบริหารงานพระศาสนาตามระเบียบที่ไดทรงกําหนดไวนั่น เอง สวนการบริหาร  คณะสงฆในรูป
องคกร เชน มหาเถรสมาคมนั้นไมบัญญัติในพระวินัย แตก็ไมไดขัดพระวินัย เปนตน 

๓) ดานอธิกรณของสงฆ สถาบันตุลาการทางพระพุทธศาสนามีลักษณะบางอยางคลายกับสถาบันตุลาการทาง
อาณาจักร มีกฎหรือระเบียบที่สังคมวางไวเปน     บรรทัดฐานแหงการกระทําของบุคคลในสังคม ปองกันไมใหมีการกระทําหรือ
ความประพฤติ     ที่เปนปฏิปกษตอความสงบสุขของสังคม ฝายอาณาจักมีกฎหมายเปนหลักในการปกครอง    สวนฝายพุทธ
จักรมีวินัยเปนหลัก ทั้งฝายอาณาจักร และพุทธจักรมีกระบวนการพิจารณาคดี หรืออธิกรณ และมีวิธีลงโทษตามโทษานุโทษ แต
ลักษณะการลงโทษตามพระวินัยกับโทษของกฎหมายบานเมืองมีขอแตกตางกันมาก ความผิดที่รายแรงบางอยางของบรรพชิต 
เชน ความผิดทางเพศ สําหรับฝายอาณาจักรอาจไมถือวาผิด เปนตน 

ติน  ปรัชญพฤทธิ์  ไดเสนอภารกิจสําคัญในการบริหารไว ๗ ประการ คือ 

                                         

๔๓ ปรีชา.ชางขวัญยืน,.ความคิดทางการเมืองในพระไตรปฎก ,.พิมพครั้งที่ ๒. (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๔๒-๔๓. 

๔๔ องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๔๓๖/๑๑๐. 



๑๒๔๔ 

 

๑) การวางแผน หมายถึง การกําหนดโครงการอยางกวางๆ วามีอะไรบางที่จะตองลงมือปฏิบัติตามลําดับ วาง
แนววิธีปฏิบัติพรอมดวยวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานนั้น กอนลงมือปฏิบัติการ 

๒) การจัดองคการ หมายถึง การจัดรูปโครงสรางหรือเคาโครงของการบริหาร โดยกําหนดอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานยอยหรือตําแหนงตาง ๆ ของหนวยงานใหชัดเจน พรอมดวยกําหนดลักษณะ และวิธีการติดตอสัมพันธตามลําดับชั้น
แหงอํานาจหนาที่สูงต่ําลดหลั่นลงไป 

๓) การจัดคนเขาทํางาน หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของหนวยงานการบริหารบุคคลดังกลาว 
รวมตั้งแตการแสวงหาคนทํางานมาบรรจุ การแตงตั้ง การฝกอบรม และการพัฒนาบุคคล การบํารุงขวัญ การเลื่อนขั้น ลดขั้น 
ตลอดจนการพิจารณาใหพนจากงาน และการบํารุงรักษาสภาพของการทํางานใหดี และมีประสิทธิภาพใหคงอยูตอไป 

๔) การสั่งการ หมายถึง การอํานวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการ หลังจากการไดวิเคราะห และพิจารณาโดย
รอบคอบ รวมทั้งการติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ๆ 

๕) การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรือติดตอ สัมพันธกับหนวยงานยอยหรือตําแหนงตาง ๆ ใน
องคการ เพ่ือกอใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ไมมีการทํางานที่ซ้ําซอนหรือขัดแยงกัน สามารถทํา งานประสานความ
กลมกลืนกัน เพ่ือวัตถุประสงคหลักขององคการ  

๖) การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผูบังคับบัญชาหรือยังหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งบนและลาง เพ่ือ
ทราบความกาวหนาของงานทุกระยะสะดวกแกการประสานงานอ่ืนจะเปนการสรางความเขาใจอันดีรวมกัน ตลอดจนเป นการ
บํารุงขวัญไปในตัวดวย 

๗) การงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการทํางบประมาณการเงิน วางแผนหรือโครงการใน
การจายเงิน การบัญชีและการควบคุมดูแลการใชจายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม๔๕  

พงษศักดิ์  ปญจพรผล กลาวถึง กระบวนการการบริหารควรประกอบดวย ๑๐๔๖ ประการ คอื  
๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไวหนาโดยเกี่ยวกับการคาดการณ 

(Forecasting) การกําหนดวัตถุประสงค (Set.Objective) การพัฒนากลวิธี (Develop.strategies) ในการวางแผน ซึ่งตอง
คํานึงถึงนโยบาย (Policy) เพ่ือใหแผนงานที่กําหนดขึ้นไวมีความสอดคลองตองกันในการดําเนินงาน 

๒) การจัดการ (Organizing) หมายถึง การพัฒนาระบบการทํางานเพ่ือใหงานตางๆ สามารถดําเนินไปโดยมี
การประสานงานกันอยางดี 

๓) การจัดคนเขาทํางาน (Staffing).หมายถึง การจัดหาบุคคลเขาปฏิบัติงานใหเหมาะสมตามตําแหนงหนาที่ที่
รับผิดชอบ 

๔) การตัดสินใจ (Decision).หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการที่จะตัดสินใจ แยกแยะและวิเคราะห
ออกมาใหไดวาในการทํางานจะตองมีการตัดสินใจในเรื่องใดบาง 

๕) การสั่งการ (Directing).หมายถึง การศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งการควบคุมงานและนิเทศงาน 
ตลอดจนศิลปะในการบริหารงานที่จะทําใหการทํางานประจําวันของเจาหนาที่ทุกคนเปนไปดวยดี 

๖) การควบคุม (Controlling) หมายถึง การรวมมือประสานงาน เพ่ือการดําเนินการเปนไปดวยดี และราบรื่น 
ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการที่จะทําการประสานงานดีขึ้น และดําเนินการแกไขเม่ือเกิดปญหาขึ้น 

๗) การรวมมือประสานงาน (Coordinating).หมายถึง การประสานงานใหผูปฏิบัติงานทุกฝายมีความเขาใจใน
งาน เขามารวมทํางานกันอยางพรอมเพรียงกัน ขอตกลงที่สําคัญยิ่งของการประสานงาน คือ ความรวมมือ ซึ่งเปนเรื่องของ 
“จิตใจ” 

                                         

๔๕ ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๙), หนา ๒๔-๒๖.  
๔๖ พงษศักดิ์  ปญจพรผล, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร:.สถาบันราชภัฎ-นครปฐม, ๒๕๔๒), หนา ๖๔-๗๒. 



๑๒๔๕ 

 

๘) การสื่อขอความ (Communicating).หมายถึง การผานขาวสารขอมูลและความเขาใจ เพ่ือที่จะให
ผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ตองการ 

๙) การรายงานผล (Reporting).หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหนวยงานใหแก ผูบริหารและสมาชิก
ของหนวยงานไดทราบความเคลื่อนไหวของการดําเนินงาน ตลอดจนการประชาสัมพันธ (Public.Relation).แจงใหประชาชน
ทราบ ซึ่งโดยทั่วไปการรายงาน จะหมายถึง วิธีการของสถาบันหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหขอมูลแกผูสนใจมาติดตอสอบถาม
ผูบังคับบัญชา/ผูรวมงาน ความสําคัญของการรายงานนั้นจะตองตั้งอยูบนรากฐานของความเปนจริง 

๑๐) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาใหทราบถึงระบบและกรรมวิธีในการ
บริหารเกี่ยวกับงบประมาณ และการเงินตลอดจนการใชงบประมาณในการควบคุมงาน 

วิโรจน.สารรัตนะ.ไดกลาวถึงกระบวนการบริหารควรประกอบดวย.๔.ประการ๔๗ คือ 

๑) การวางแผน หมายถึง หนาที่ทางการบริหารในการกําหนดจุดหมายและการตัดสินใจ เลือกวิธีการที่ดีที่สุดที่
จะใหบรรลุจุดหมายนั้น 

๒) การจัดองคการ หมายถึง กําหนดอํานาจหนาที่และตําแหนงตางๆ อยางชัดเจน 
๓) การนํา หมายถึง ความพยายามทําใหมีอิทธิพลตอผูอ่ืน เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุงหมายขององคการ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
๔) การควบคุม หมายถึง การมุงเนนที่จะกอใหเกิดความมั่นใจวาสมาชิกในองคการไดประพฤติปฏิบัติในทิศทาง

ที่จะทําใหบรรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมาย มุงเนนใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคและลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคลง  
วิลเลียม.อูชิ.(William.Ouchi).ไดกลาวทฤษฎีของการบริหาร.คือ.ทฤษฎี.Z.โดยหลังจากการศึกษาการบริหารของ

ธุรกิจญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา และไดทําการประสมประสานกัน โดยมีแนวคิดดานการบริหาร๔๘ ดังนี้ 
๑) การจางงานระยะยาว 
๒) การตัดสินใจเปนเอกฉันท 
๓) ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล 
๔) การประเมินผลและการเลื่อนตําแหนงแบบคอยเปนคอยไป 
๕) การควบคุมในตัวเองไมเปนทางการโดยมีการวัดผลอยางชัดเจนและเปนทางการ 
๖) เสนทางอาชีพแบบเชี่ยวชาญเฉพาะดานในระดับปานกลาง 
๗) มีความเก่ียวของในลักษณะครอบครัว  

สรุปไดวา ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารนั้น ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การบริหารบุคคล การสั่งการ 
การประสานงาน การรายงานผล และการงบประมาณ     ที่ผูบริหารทุกๆ องคการจะตองมีเพ่ือใหการทํางานนั้นเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการทํางาน 
 

  

                                         

๔๗ วิโรจน  สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร:            โรงพิมพทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๒), หนา ๑๑. 
๔๘ William Ouchi, Organization and Management, (Eaglewood Cliffs: Prentice Hill, 1971), p.283. 
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๕. บทสรุป 
การบริหารเปนเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินงานขององคกร เพราะเปนเครื่องมืออันสําคัญ

ในอันที่จะชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จ หรือลมเหลว ความมีประสิทธิภาพ หรือความไรประสิทธิภาพของหนวยงาน การบริหารเปน
เครื่องบงชี้ใหทราบถึงความเจริญกาวหนา การบริหารเปนลักษณะการทํางานรวมกันของกลุมบุคคลในองคการ มีลักษณะการ
วินิจฉัยสั่งการ นักบริหารจะตองคํานึงถึงปจจัยสิ่งแวดลอมตางๆ เพราะการวินิจฉัยสั่งการเปนเครื่องแสดงใหทราบถึง
ความสามารถของนักบริหารและการเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจําวันของมนุษยไมวา ในครอบครัวองคการใดยอม
เกี่ยวของกับการบริหารอยูเสมอ ดังนั้น การบริหารจึงเปนเรื่องที่นาสนใจ และจําเปนตอการที่จะดํารงชีวิตของบุคคลในสังคม 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารนั้น จะครอบคลุมถึงหนาที่ในการบริหาร อันประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ 
การสั่งการหรือการมอบหมายงาน การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ นอกจากนี้องคประกอบที่สําคัญของการ
บริหาร จะประกอบดวย วัตถุประสงคที่แนนอน ทรัพยากรในการบริหาร มีความประสานระหวางกัน และประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการบริหารงาน ซึ่งแนวคิดเหลานี้จะครอบคลุมไปถึง การบริหารแบบมีสวนรวม และการบริหารเชิงกลยุทธ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารนั้น ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การบริหารบุคคล การสั่งการ การ
ประสานงาน การรายงานผล และการงบประมาณที่ผูบริหารทุกๆ องคการจะตองมีเพ่ือใหการทํางานนั้นเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการทํางาน 
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ปญหาทางกฎหมายการบริหารจัดการศาสนสมบัติวัดและศาสนสมบัติกลาง 
 

       พระครูอุทัยนิติธรรม 

        

 

บทคัดยอ 
 

 พระพุทธศาสนาเปนหัวใจหลักของวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทยสวนใหญ และเปนศาสนาประจํา
ชาติ มีความสําคัญตอสังคมไทย ในฐานะที่เปนศาสนา ของบรรพบุรุษไทย คนไทยยอมรับนับถือพุทธศาสนา 
ในฐานะท่ีเปนศาสนาแหงอิสระภาพที่สอนใหมีจิตใจเมตตา โอบออมอารี เอ้ือเฟอเผื่อแผ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
รักสงบ รักความเปนไทย ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน เปนบอเกิดแหงอารยธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถีชีวิตคานิยม  และวัดมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายนี้ เพ่ือประโยชนในการปกครองดูแล
รักษาศาสนสมบัติของวัด เพ่ิมเติมบทบัญญัติ วาดวยการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดราง  และ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินและศาสนสมบัติของ
วัด ใหเรียบรอยดีงาม เปนการบริหารการจัดการทรัพยสินและศาสนสมบัติของวัด  และกําหนดใหวัดเปนนิติ
บุคคลและมีเจาอาวาสเปนผูแทนของวัด โดยเจาอาวาสมีหนาที่ในการบํารุงรักษาและจัดการศาสนสมบัติของ
วัดใหเปนไปดวยดี ในสวนของการจัดการศาสนสมบัติของวัดไดมีกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) และ
วัดเปนศาสนสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งสถาบันหนึ่งของประเทศไทยมีความผูกพันกับประชาชน
ประเทศชาติอยางแนบแนนและเพ่ือใหการบริหารของกิจการคณะสงฆมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
เพ่ือความมั่นคงแหงคณะสงฆไทย 

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 
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abandoned. And Sangha Act 2505, which is a tool for managing the assets of the temple 

and religious properties. Done good The management of the property and the property of 

the temple ordinances. And the temple as an entity and as a representative of the abbot 

of the monastery. The pastor is responsible for the maintenance and management of 

religious properties of the temples as well. In terms of management of religious properties 

are measured Regulation No. 2 (2511) and was a major Buddhist monastery. The institution 

of the country's ties with the country intimately, and to the administration of ecclesiastical 

affairs efficiently and effectively. And to the stability of the clergy Thailand. 

Keyword: Management , Ecclesiastical property 

 

๑. บทนํา 

สภาพสังคมไทยในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเทคโนโลยีสมัยใหม อันเปนเหตุใหเกิดความ
เสื่อมถอยทางศีลธรรม เกิดปญหาสังคม หลายฝายตางเรงแกไข เพ่ือใหสังคมเกิดความสงบสุข เปนสังคมที่มี
คุณภาพ มุงพัฒนาคนใหเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต รักความสามัคคี มีความเขมแข็งทาง
วัฒนธรรม และมีระบบคุมครองทางสังคมที่ดี โดยตางหวังวาการศึกษาจะเปนกระบวนการชวยสรางคนให
บรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว  และความสัมพันธระหวางผูคนในสังคม ดังนั้น เมื่อกลาวถึงปญหาสังคมใน
ที่นี้ จึงหมายถึงปญหาที่เกี่ยวของกับปญหาการทําผิดหรือละเมิดกฎหมายของคนในสังคม ซึ่งมีสาเหตุที่
แตกตางอยางชัดเจน  และปญหาที่เกี่ยวกับตัวคนอาจเกิดขึ้นไดหลายลักษณะ  ซึ่งปญหาระบบกฎหมายไทย
ก็เปนอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทําใหเกิดปญหาในสังคม ปญหาที่เกิดขึ้นในสมัยหนึ่งไดรับการแกไขไปไดดวยความ
เรียบรอย ตอมาปญหาอ่ืน ๆ ก็เกิดขึ้นตามมาอีกอยางไมมีที่สิ้นสุด เพียงแตในประเทศที่พัฒนาไดวางระบบ
ตาง ๆ ของสังคมไวดี มีความมั่นคง ทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ปญหาที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปก็นอย
กวาประเทศที่กําลังพัฒนา และปญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับระบบกฎหมายก็ยอมมีนอยกวาเชนกัน 

สาเหตุของปญหา คือ สังคมไทยในการเมืองเปนสังคมอํานาจนิยม ในสังคมแบบนี้ยึดหลักอํานาจคือ
ธรรม โดยความชอบธรรมถูกกําหนดโดยอํานาจปจจุบันที่ผูมีอํานาจมีอยู ดังนั้นระบบราชการและขาราชการ
จึงเปนศูนยกลางแหงอํานาจและการใชอํานาจ เหนือประชาชน  และความสัมพันธของระบบอุปถัมภ เปน
สาเหตุสําคัญทําใหขาราชการผูมีอํานาจเปนเจาคนนายคน ซึ่งอุปถัมภค้ําชูปกปองและปกครองผูอยูใต
อุปถัมภ ทําใหสภาพกฎหมายไทยมีลักษณะใหอํานาจและเอกสิทธแกระบบราชการและขาราชการ  และ
ปญหาประการหนึ่งของประเทศที่กําลังพัฒนา คือ สภาพโครงสรางของระบบบริหาร และระเบียบแบบแผน
ในการปฏิบัติหนาที่ราชการที่ไมสามารถพัฒนาและปรับตนเอง ไดทันกับการผันแปรอยางรวดเร็วของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง แนวความคิดของนักกฎหมายซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในองคกร อยู
สถาบันตาง ๆ ก็อาจปรับตนเองไดไมทันกาลกับกฎหมายสาขาตาง ๆ ที่รัฐไดตราขึ้นมาใช 



๑๒๕๐ 

 

 พระพุทธศาสนาเปนสถาบันที่สําคัญสถาบันหนึ่งของประเทศไทยมีความผูกพันกับประชาชน
ประเทศชาติอยางแนบแนน แนวคิดในเรื่องตาง ๆ ทุกดานในสังคม ไทยมีความสัมพันธมีรากเหงามาจาก
ความคิดทางพระพุทธศาสนาเกือบทั้งสิ้น๑  สวนกฎหมายที่เกี่ยวกับคณะสงฆ คือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ.๒๕๐๕ วัดในพระพุทธศาสนาเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย ดังนั้น กิจการและทรัพยสินของนิติบุคคล ซึ่งผู
มีหนาที่รับผิดชอบในการปกครองดูแลก็คือ เจาอาวาสจะตองดําเนินการใหเปนไปตามขอกฎหมายคณะสงฆ 
พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งกําหนดวิธีการปฏิบัติในการดูแลรักษาและการบริหารจัดการดูแลและจัดประโยชนใน
อสังหาริมทรัพยของวัดใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งดานพระศาสนาเอง และการจัดหารายไดเพ่ือทํานุบํารุงรักษา
วัดก็ยังประสบปญหาในการดําเนินการหลายประการ๒  และสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดกําหนด
แบบพิมพตางๆ ขึ้นเพ่ือใหวัดใช คือ (๑) ทะเบียนทรัพยสินของวัด  (๒) ทะเบียนทรัพยสินจัดประโยชน  (๓) 
ทะเบียนผูเชาหรือผูอาศัย  (๔) แบบสัญญาตาง ๆ  (๕) บัญชีรับจายเงิน   (๖) บัญชีงบป   (๗) ใบเสร็จรับเงิน  
และ(๘) กระดาษเขียนแผนผังวัด๓  

พฤติกรรมปญหาเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ ศาสน
สมบัติและศาสนสมบัติกลาง  พระราชบัญญัติคณะสงฆ  เนื่องจากวัดเปนนิติบุคคล และวัดเปนหนวยงาน
บริหารกิจการคณะสงฆ ที่มีความสําคัญเกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวกับ
วัดนั้น ทรงตราเปนพระราชบัญญัติคณะสงฆ เชนเดียวกับบทบัญญัติวาดวยมหาเถรสมาคม ซึ่งเปนสถาบัน
หรือองคกรบริหารกิจการคณะสงฆสูงสุด นอกจากนั้น วัดมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย ตามความใน
มาตรา ๓๑ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕๔ วัดจึงไดรับ
ความคุมครองจากบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ดังนั้น วัด
ทั้งหลายมีสิทธิและหนาที่ตามบทกฎหมายดังเชนบุคคลธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาที่บางอยางที่ทําเองมิได 
จําเปนตอง มีผูแทน เพ่ือใชสิทธิและหนาที่หรือแสดงเจตนา ดังเชนบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
มาตรา ๓๑ วรรคสามวา “เจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไป”๕ การบริหารกิจการคณะสงฆนั้นมี
ภาระกิจอยู ๖ ดาน และเจาอาวาสเปนผูบริหารวัดและมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ ดังนั้น 

                                                 
๑ สมบูรณ  สุขสาราญ,  พุทธศาสนาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๒๗), หนา ๑๕. 
๒ กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ,  หนังสือคูมือพระสังฆาธิการ วาดวย พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ 

และคาสั่งของคณะสงฆ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๒), หนา ๑๖. 
๓พระธรรมปริยตัิโสภณ (วรวิทย คงฺคปฺโญ),  วิทยาพระสังฆาธิการ เลม ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั 

สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๓), หนา ๔๑๗-๔๒๖.  
๔ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ,  คูมือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๔), หนา ๒๑. 
 ๕ พระเทพปริยตัิสุธี (วรวิทย คงฺคปฺโญ),  การคณะสงฆและการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๑), หนา ๑๖. 



๑๒๕๑ 

 

วัดจึงจําเปนจะตองบริหารจัดการวัดใหเรียบรอยไปทุกดาน ดังนั้นเพ่ือปองกันปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นวัดทุก
วันควรการจัดศาสนสมบัติตามแนวปฏิบัติที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนด  แตบางวัดอาจจะ
มีศักภาพไมเทาเทียบกัน วัดใหญๆ มีการรับจายเงินมากมีศาสนสมบัติบัติมาก วัดเล็กๆมีการรับจายเงินนอย
และมีศาสนสมบัตินอย แตไมวาจะเปนวัดใหญหรือวัดเล็กก็จะตองมีการจัดการศาสนสมบัติไปในแนวเดียวกัน 
ทั้งนี้ตามศักยภาพของวัด หากวัดจัดการศาสนสมบัติดวยความเรียบรอยปญหาที่จะเกิดตามก็นอยลงไปดวย 
หรืออาจไมเกิดปญหาเลยก็ได     
 วัดจะตองแยกเงินของวัดออกเปน ๒ ประเภท คือ เงินผลประโยชน ไดแกเงินที่ไดมาจากการจัด
ประโยชนของวัดเชน เงินคาเชา คาผาติกรรม ดอกเบี้ย สวนลด เงินคาบํารุง เงินคาขายสิ่งของ เงินคาชดเชย
เงินคาปรับและเงินใดๆ ที่เปนสวนที่งอกเงยขึ้นจากศาสนสมบัติของวัด  และเงินการกุศล ไดแกเงินที่มีผู
บริจาคเจาะจงการกุศลอยางใดอยางหนึ่ง เชน บริจาคเปนคาภัตตาหาร คาน้ํา คาไฟ คากอสรางถาวรของ
เจาภาพเงินบํารุงพระอาพาธ และเงินอ่ืนๆ ในลักษณะเชนนี้ 
 

๒. ปญหาทางกฎหมายการบริหารจัดการศาสนสมบัติวัดและ 

ศาสนสมบัติกลาง 
 

 ๑. พระราชบัญญัติคณะสงฆ 
 พระพุทธศาสนาในฐานะที่ เปนสถาบันที่มีอิทธิพลเหนือจิตใจของคนไทยเปนอยางมาก   ซึ่ง
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทย ดํารงอยูในฐานะหลักที่พ่ึงทางใจของชาวไทยผูนับถือศาสนาพุทธ 
ตางไดยึดถือหลักคําสอนเปนแนวทางการดําเนินชีวิต และเปนกรอบประเพณี วัฒนธรรมแสดงถึงความมี
สัญลักษณความเปนเอกภาพ บูรณภาพทางสังคม  วัด คือ สถานที่สําคัญในฐานะศาสนสถาน เปนแหลง
รวบรวมศาสนสมบัติ เปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเปนที่พํานักของพระภิกษุสงฆผูมีบทบาท
หนาที่ในการเผยแพรคําสอน สืบตออายุพุทธศาสนา พระสงฆ คือ บุคลากรที่สําคัญ ศาสนาจะรุงเรืองดํารง
อยูได หรือตกต่ําลมสลาย ยอมขึ้นอยูกับพระสงฆ หรือ พุทธศาสนิกชน คือ ผูมีสวนรวมในการทํานุบํารุง
ศาสนา โดยการผนึกกําลังศรัทธาอันเปนสวนนําพาใหเกิดการปฏิบัติที่ถูกตองทั้งดานศาสนพิธีตาง ๆ  และ
แนวทางที่เกิดประโยชนสองฝาย ผูปฏิบัติไดรับผลจริง ตามวัตถุประสงค และเกิดรูปแบบหรือเปนศาสตรที่
ผูอื่นสามารถยึดถือเปนแนวทางได  
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดโปรดเกลาฯ ใหตรากฎหมายคณะสงฆที่เรียกวา 
กฎพระสงฆขึ้นในระหวาง ป พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๓๔๔ รวม ๑๐ ฉบับ๖ ดังที่ปรากฎอยูในกฎหมายตราสามดวง 
แหงกรุงรัตนโกสินทร นับเปนกฎหมายคณะสงฆชุดแรก ที่ปรากฏหลักฐานอยูถึงปจจุบัน ในการตรากฎหมาย

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

หนา ๑๓. 



๑๒๕๒ 

 

คณะสงฆโดยสวนรวม ทรงมีพระราชประสงคที่สําคัญคือ เพ่ือใหพระภิกษุสงฆและสามเณร ประพฤติปฏิบัติ
ตนเครงครัดในพระธรรมวินัย ใหพระราชาคณะ เจาอธิการ และเจาหนาที่สังฆการี ทําการกํากับดูแลและ
ลงโทษผูที่ประพฤติผิดพระธรรมวินัย ตามสมควรแกโทษหนักเบา ที่พระพุทธเจาไดทรงบัญญัติไว รวมทั้งที่
ทรงตราไวในกฎพระสงฆนี้ดวย และตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (ในรัชกาล
ปจจุบัน) ไดทรงพิจารณาพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕๗  และพัฒนาปรับปรุงแกไขในป พ.ศ.๒๕๓๕ 
ตอมาไดทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่แลวใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
เพ่ือเปนปจจัยสวนหนึ่งในการสนับสนุนการบริหารกิจการคณะสงฆดานการสาธารณูปการ 

 กฎหมายของคณะสงฆของไทยที่ใชอยูในปจจุบัน ที่เก่ียวของกับการคณะสงฆ ไดแก พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ (ปจจุบัน) การปกครองคณะสงฆไทย กฎหมายคณะสงฆไทย ฉบับปจจุบันวาดวยพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕  
ฉบับปจจุบันเรียงตามลําดับมาตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๓๕  จึงเปนการสมควรที่จะตองมีการ
ปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติ  เพ่ือเปนการคุมครองที่ศาสนสมบัติกลางอันเปนทรัพยสินของ
พระพุทธศาสนาเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษผูที่หมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดรายตอสมเด็จ
พระสังฆราชเนื่องจากพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มิไดบัญญัติไวอีกทั้งปรับปรุงบทกําหนดโทษให
สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน  และทรัพยสินตาง ๆ ที่เปนของพระศาสนาเรียกวาศาสนสมบัติ 
กฎหมายสงฆแบงศาสนสมบัติเปนสองประเภทคือ ศาสนสมบัติกลาง ไดแกทรัพยสินของพระศาสนาซึ่งมิใช
ของวัดใดวัดหนึ่ง อีกประเภทคือศาสนสมบัติของวัดไดแกทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง เชนโฉนดที่ดินของวัด 
อาคารเสนาสนะของวัด ฯลฯ สําหรับผูมีอํานาจดูแลจัดการศาสนสมบัติของวัดก็คือเจาอาวาส สวนการดูแล
รักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
 

 ๒. ศาสนสมบัติกลาง 
 พระพุทธศาสนาเปนสถาบันสําคัญของประเทศไทย ในสามสถาบันหลัก คือ  ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย แตศาสนาหรือพุทธศาสนาไมมีฐานะเปนนิติบุคคลเหมือนวัดมีพระสงฆ  ดังนั้น ทรัพยสินที่
เปนศาสนสมบัติกลางไมมีกฎหมายใดคุมครองไวโดยชัดแจง ดวยเหตุนี้  มารตรา ๔๐ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕  จึงบัญญัติไววา  “การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางใหเปน
อํานาจหนาที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เพ่ือการนี้ (ซึ่งหมายถึง การดูแลรักษาและจัดการศาสน
สมบัติกลาง) ใหถือวา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเจาของศาสนสมบัติกลางนั้นดวย”สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และพิจารณาถึงปญหาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ตามมาตรา ๔๐ 
วรรคสองแหงพระราชบัญญัติ คณะสงฆพ.ศ. ๒๕๐๕ ตามบันทึกเรื่องอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจ

                                                 
๗ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ,  คูมือพระสังฆาธิการ,   (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ,  ๒๕๕๔),  หนา ๑๕. 



๑๒๕๓ 

 

เงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีโรงพิมพการศาสนาในขณะนั้น ปจจุบัน คือโรงพิมพสานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ  และมาตรา ๔๑ ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจัดทางบประมาณประจําป
ของศาสนสมบัติกลาง ดวยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และทรัพยสินของพระศาสนา ซึ่งมิใชของวัดใด
วัดหนึ่ง คือ เปนทรัพยสินสวนกลางของพระพุทธศาสนาตามพระธรรมวินัย ทรัพยสินที่จัดเปนศาสนสมบัติ
กลาง ไดแก 
 ๑. วัดรางที่ไดประกาศยุบเลิกวัดตามกฎหมายแลว 

 ๒. ทรัพยสินที่มีผูถวายใหแกพระพุทธศาสนา 

 ๓. ทรัพยสินที่คณะสงฆจัดซื้อดวยทุนศาสนสมบัติกลาง 
 ๓. ดอกผลอันเกิดจากทรัพยสินเหลานี้ (ขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓) 
 ๔. ผลประโยชนอันเกิดจากทรัพยสินและการจัดการทรัพยสินเหลานี้ 
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจัดทํางบประมาณประจําปของศาสนสมบัติกลางไมใช
งบประมาณรายจายประจําปอยางเดียว แตเปนทั้งงบประมาณรายรับรายจายและงบประมาณรายจาย
รวมอยูในฉบับเดียวกัน ซึ่งหมายถึงหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติ
กลางประจาปนั้น ๆ เนื่องจากตามมาตรา ๔๖ (๓) แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
๒๕๕๔ ไดกําหนดใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา 
สงเสริมพัฒนาพระพุทธศาสนา และดูแลรักษา ศาสนสมบัติตามกฎหมายว าดวยคณะสงฆ และการที่
กฎหมายกําหนดใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจัดทํางบประมาณประจําปของศาสนสมบัติกลางดวย
ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ก็เปนการใหเจาของศาสนสมบัติกลางที่แทจริง ทานไดใหความเห็นชอบใน
หลักเกณฑ วิธีดําเนินการดูแลรักษา บริการศาสนสมบัติ ควบคุมศาสนสมบัติวัด ทําบัญชีรักษาศาสนสมบัติวัด
และเงินผลประโยชนของวัดแตงตั้งบุคลากรที่ดูแลรักษาและดําเนินการ จัดทําบัญชีใหเปนรูปแบบที่เหมาะสม 
และจัดการศาสนสมบัติกลางประจําปนั้นเอง 
 การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ เพ่ือการนี้ใหถือวาสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนเจาของศาสนสมบัติกลางนั้นดวย   และ
การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง   และการดูแล
รักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมการศาสนา เพ่ือการนี้ให ถือวากรมการ
ศาสนาเปนเจาของศาสนสมบัตินั้นดวย  การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ใหเปนไปตามวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง  และการที่จะดูแลทรัพยสินในทางพระพุทธศาสนานั้นจะตองเปนผูที่มีความรูในการ
จัดการศาสนสมบัติและศาสนวัตถุในพระศาสนา  โดยแยกประเภทให เปนสัดสวน  จัดทําบัญชีศาสนสมบัติ
และศาสนวัตถุ  ใหเปนหลักฐานสะดวกในการดูแลรักษาและทํานุบํารุงใหสมบูรณอยูเสมอ  รักษาเอาไวให
เปนแหลงอารยธรรมทางศาสนา  เรื่องศาสนวัตถุ  ศาสนพิธี  ศาสนวัตถุในพระพุทธศาสนา 



๑๒๕๔ 

 

 ดังนั้น การดูแลรักษา และการจัดการศาสนสมบัติกลาง ให เปนอํานาจหนาที่ของ กรมการศาสนา 
และใหถือวา กรรมการศาสนาเปนเจาของศาสนสมบัติกลางนั้นดวย การดูแลรักษา และจัดการศาสนสมบัติ
ของวัด ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

 ๓. ศาสนสมบัติวัด 

 อาศัยกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญั ติคณะสงฆ  พ.ศ.๒๕๐๕ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว๘  ซ่ึงวัดและศาสนสถานมีบทบาทสําคัญในฐานะเปน
ศูนยกลางของชุมชนสําหรับปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม โดยความสัมพันธระหวางวัดและศาสนสถานกับ
ชุมชนโดยรอบถูกเชื่อมโยงไวดวยกิจกรรมตาง ๆ เชน การทําบุญตักบาตร การถวายภัตตาหารเพล  การฟง
เทศนฟงธรรม และการบรรพชาอุปสมบท เปนตน นอกจากนี้  ยังรวมถึงวันสําคัญทางศาสนาและงาน
ประเพณีตาง ๆ เชน การจัดงานพิธีของพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา วิสาขบูชา และอาสาฬหบูชา ซึ่งจะมี
ประชาชนมารวมงานและทําบุญเปนจํานวนมากทุก ๆ ป   ปจจุบัน วัดและศาสนสถานหลายแหงไดเพ่ิม
บทบาทมากขึ้น  นอกจากการเปนสถานที่สําหรับประกอบพิธีทางศาสนาแลว ยังเปนแหลงเรียนรูสําหรับ
ผูสนใจไดเขามาศึกษาหาความรูที่เกี่ยวของกับหลักธรรมคําสอน ประวัติศาสตรและสถาปตยกรรม รวมทั้ง
เปนสถานที่ทองเที่ยวสําหรับชาวไทยและชาวตางชาติเขามาเยี่ยมชมอีกดวย 

 ดังนั้น การจัดการศาสนสมบัติวัด หมายถึงการดูแลและรักษา การใชจายการจัดหาทรัพยสินของวัด 
ตลอดจนการบัญชี ทั้งสวนที่เปนศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนสมบัติของวัดที่ตนเปนเจาอาวาส ให
เปนไปดวยดี คือ ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

 ๔. ปญหาขอกฎหมายในการบริหารจัดการศาสนสมบัติ 
 กฎหมายที่ฝายอาณาจักรไดออกมาเปน พระราชบัญญัติฉบับตาง  ๆ มีจุดมุงหมายที่จะใชเปน
เครื่องมือในการคุมครอง ปกปองและบริหารจัดการคณะสงฆ ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย มีความมั่นคง 
เมื่อสงเสริมใหประชาชน พลเมืองเปนคนดี มีคุณธรรม จักทําใหการบริหารราชการแผนดิน มีความสงบ
เรียบรอย ประชาชนมีความผาสุก ปราศจากโจรผูราย เพราะประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนทางพุทธ
ศาสนา แตเนื่องจาก สภาพแวดลอมและเหตุการณ ในแตละยุคแตละสมัยเปลี่ยนไป พระราชบัญญัติคณะ
สงฆทุกฉบับขางตน จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับการปกครองหรือรัฐธรรมนูญ ในหวงเวลานั้น ๆ  
แตในปจจุบันสถานการณและสภาพแวดลอมเปลี่ยนไปพระราชบัญญัติคณะสงฆในปจจุบันจําเปนตองมีการ
ปฏิรูปเสียใหม เพ่ือใหมีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งมีกระแสในการ

                                                 
๘ อุดมพร  พลดี,  “การจัดการศาสนสมบัติของวัด”,  รายงานวิจัย, (สุราษฎรธานี : สํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดสุราษฎรธานี, ๒๕๕๔), หนา ๒. 



๑๒๕๕ 

 

ในการบริหารจัดการแบบประชาธิปไตย คือเนนการมีสวนรวม เนนการกระจายอํานาจ ความเสมอภาค และ
ความเปนธรรมในสังคม การปฏิรูปพระราชบัญญัติคณะสงฆ จึงควรมองสภาพปญหาสําคัญ  ๆ ของการ
จัดการคณะสงฆเปนหลักใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสภาวะโลกาภิวัฒนในปจจุบันดังกลาว วาจะ
ปฏิรูปกฎหมายคณะสงฆในแนวทางใด จึงจะเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินและศาสนสมบัติ
ของวัด ใหเรียบรอยดีงาม เปนการบริหารการจัดการทรัพยสินและศาสนสมบัติของวัด รวมเปนสวนหนึ่งของ
การพัฒนาประเทศใน ดานคุณธรรม จริยธรรมแกประชาชน เพ่ือความผาสุกของประชาชน ตามวัตถุประสงค
ของรัฐบาล โดยรวมตอไป 

 ปญหาขอกฎหมายในการบริหารจัดการศาสนสมบัติวัด ซึ่งศาสนสมบัติของวัด คือ ทรัพยสินของวัด
ใดวัดหนึ่ง และเนื่องจากวัดเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ การดูแล
รักษาและจัดการก็เปนอํานาจหนาที่ของเจาอาวาส ซึ่งเปนผูแทนของนิติบุคคล คือ วัด แตแมวาการดูแล
รักษาและจัดการทรัพยสินของวัดใด ๆ จะเปนอํานาจหนาที่ของเจาอาวาสวัดนั้น ๆ ก็ตามการดูแลรักษาและ
จัดการศาสนสมบัติของวัดที่เจาอาวาสจะกระทําไดนั้น จะตองไมขัดตอกฎหมาย และจําตองเปนไปตาม
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ ซึ่งกําหนดวิธีการปฏิบัติในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดไวเปนแมบทใหเจาอาวาสถือ
ปฏิบัติ ซึ่งการจัดการทรัพยสินของวัดในดานการลงทะเบียนทรัพยสิน  การจําหนายออกจากทะเบียน การทํา
ทะเบียนที่จัดประโยชน นอกจากพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ และ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๑๔๘๔ แมจะมีการแกไขปรับปรุงมาตามลําดับก็ตาม ก็ยังคงมีลักษณะบาง
ประการไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน 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. อํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาในคณะสงฆในการควบคุมดูแลการจัดประโยชนในศาสนสมบัติ
ของวัด 

 ๗. วัด สํานักสงฆ และท่ีพักสงฆ 
 ดังนั้น การจัดการการเงินของวัดตามกฎหมายและระเบียบของกรมศาสนากําหนดแยกเปน ๒ สวน
คือประการที่หนึ่งวิธีการจัดทําทะเบียนทรัพยสินของวัด๙ ทรัพยสินอันเปนศาสนสมบัติของวัด ไดแก เงิน 

                                                 
๙ ณดา  จันทรสม,  “ธุรกิจกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”,  รายงานการวิจัย, (ศูนยศึกษาเศรษฐกจิพอเพียง : 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2555). 



๑๒๕๖ 

 

ที่ดิน อาคาร และทรัพยสินอ่ืน ๆ กลาวโดยรวมไดแกสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย และตองจัดทํา
ลงบัญชีรับและทะเบียนทุกนิดสุดแตเจาอาวาสพิจารณาเห็นควรการแตงตั้งผูจัดประโยชนของวัดนั้น กรมการ
ศาสนาใหขอแนะนําไว ๔ ประการ โดยใชอยางใดอยางหนึ่งคือ แตงตั้งไวยาจักร แตงตั้งกรมการศาสนาหรือ 
แตงตั้งมูลนิธิเปนผูจัดประโยชนหรือไมก็แตงตั้งเปนรูปคณะกรรมการจัดประโยชนการแตงตั้งนั้นตองทําเปน
ลายลักษณอักษรและตองระบุภารกิจใหชัดเจน  และเพ่ือใหการบริหารของกิจการคณะสงฆมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และเพ่ือความมั่นคงแหงคณะสงฆไทย  
 

 ๕. การบริหารจัดการศาสนสมบัติทางพระพุทธศาสนาในปจจุบัน 

 การบริหารจัดการศาสนสมบัติ คือ กระบวนการที่กําหนดและบํารุงรักษาไวซึ่งสภาพแวดลอมของ
บุคคล เพ่ือใหมีการดําเนินงานในภารกิจนั้นบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการ
คือ กระบวนการอยางหนึ่งภายในองคการ ซึ่งมีลําดับการทํางานเปนขั้นตอน มีกลุมบุคคลเปนกลไกลสําคัญ
ในการบริหารงาน มีทรัพยากรอ่ืน ๆ แระกอบดวยเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุครุภัณฑตาง ๆ เปน
องคประกอบ๑๐  กระบวนการจัดการคือ กระบวนการที่ผูจัดการใชศิลปะและกลยุทธตาง ๆ ดําเนินตาม
ขั้นตอนตาง ๆ โดยความรวมแรงรวมใจของสมาชิกในองคการ การตระหนักถึงความสามารถ  ความถนัด 
ความตองการและความมุงหวังดานความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการควบคูไปดวย 
องคการจะสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่กําหนดไว๑๑ 

 วัดเปนศาสนสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ผูมีความศรัทธาถวายที่ดินและรวมกันสรางศาสน
วัตถุตาง ๆ เพ่ือเปนที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร และบุคลากรของวัดอีกทั้งใชประกอบศาสนกิจทา ง
พระพุทธศาสนา การจัดประเภทของวัดพบวาสามารถแบงไดหลายประเภท กลาวคือ แบงตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ มีอยู ๒ ประเภท คือวัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและวัดประเภทสํานักสงฆ 
แบงตามสภาพของวัดได ๓ ประเภทคือ วัดพระอารามหลวง  วัดราษฎรและวัดราง ซึ่งสถานะของวัดนั้น
สามารถเปลี่ยนแปลงได เมื่อมีการปรับสภาพของฐานะ แบงตามสังกัดนิกายได ๒ ประเภทคือ วัดสังกัด
มหานิกายและวัดสังกัดธรรมยุต ซึ่งวัดสังกัดมหานิกายและวัดสังกัดธรรมยุตนั้นมีสภาพเหมือนกันโดย
กฎหมาย และการบริหารจัดการวัดนั้นเจาอาวาสหรือสมภารวัดจะตองมีศาสตรและมีศิลปในการบริหารและ
การจัดการวัดของทานศาสตรในการบริหารและการจัดการประกอบดวยการวางแผนการจัดการองคการการ
บริหารงานบุคคลการอํานวยการการประสานงานการประเมินผลงาน 

                                                 
๑๐ ธีรวุฒิ  บุญยภณ และวีระพงษ  เฉลิมจิระรัตน ,  พ้ืนฐานการบริหารงานอุตสาหกรรม, (กรุงเทพมหานคร : 

สถาบันเทคโนโลโยพระจอมเกลา,  ๒๕๕๔),  หนา ๑๒. 
๑๑พะยอม  วงษสารศร,ี  องคการและการจัดการ,  (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยครสูวนดสุิต, ม.ป.ป.), 

หนา ๓๖.  



๑๒๕๗ 

 

 พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๕ นั้นใหถือวาเจาอาวาสเปนเจา
พนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบทความตอนที่ผานมาไดใหคําจํากัดความของคําวา  เจา
พนักงานไวแลว เจาพนักงานนั้นมีทั้งอํานาจและหนาที่ซึ่งกฎหมายระบุไว เชนตํารวจมีอํานาจจับผูกระทํา
ความผิดกฎหมายอาญา หรือผิดตามพระราชบัญญัติอ่ืนได และสําหรับอํานาจหนาที่ของเจาคณะปกครอง
ระดับตาง ๆ ใหมหาเถรสมาคมเปนผูออกกฎระเบียบในการบริหารจัดการ สวนอํานาจหนาที่ของเจาอาวาส 
ไดมีบทบัญญัติไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆ ฉบับปจจุบัน ลักษณะโครงสรางองคกรคระสงฆ มีสายการ
บังคับบัญชาแบบแนวดิ่ง รวมศูนยอํานาจการบริหารจัดการอยูที่ มหาเถรสมาคม โดยมี เจาคณะระดับตางๆ 
เปนผูดําเนินการบริหารจัดการ เปนลําดับชั้น ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ระบบการบริหารจัดการ มีลักษณะ
คลายการจัดการภาคราชการ โดยมีกรมการศาสนาเปนผูรับสนองงาน และอธิบดีกรมการศาสนา เลขาธิการ
มหาเถรสมาคม โดยตําแหนง ดังนั้น เอกสารทางราชการคณะสงฆสวนใหญจะสงผานจากเจาอาวาส โดยผาน
เจาคณะปกครองตามลําดับขั้น ไดแก เจาคณะตําบล , เจาคณะอําเภอ , เจาคณะภาค , เจาคณะหน  และมา
รวบรวมไว ที่กรมการศาสนา เพ่ือนําเสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคม พิจารณาในขั้นตอนสุดทาย ซึ่งจะพบวา 
โครงสรางองคกรของสงฆในปจจุบัน มีวิธีบริหารการจัดการแบบระบบราชการ และมีระบบศักดินา โดยมี
ระบบอุปถัมภ เขามามีสวนเกี่ยวของอยูดวยในทุกขั้นตอนปฏิบัติ 
 

 ๖. พฤติกรรมการกระทําผิดกฏหมายของศาสนสมบัติวัดและศาสนสมบัติกลาง 
 พฤติกรรมการกระทําผิด หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่แสดงออกในลักษณะเคลื่อนไหว
รางกายและไมเคลื่อนไหวรางกาย โดยมีความคิดที่จะกระทํา มีการตกลงใจที่จะกระทําตามที่คิดไว และตอง
ไดกระทําไปตามที่ตกลงใจนั้น อันสงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยตอประชาชนและสังคม ซึ่งขัดตอ
บรรทัดฐานและกฎหมายของสังคมนั้น ๆ  และพฤติกรรมที่มีการกระทําผิดโดยผูกระทําผิดมีเจตนาในการ
กระทํา โดยเปนการกระทําความผิดที่มีลักษณะรายแรง มีความรุนแรงและเปนอันตรายตอสังคม ซึ่ง
กอใหเกิดผลกระทบจํานวนมหาศาลตอสังคม  อันเปนการกระทําที่มีการละเมิดตอกฎหมายบานเมือง 
ผูกระทําผิดจะตองไดรับโทษทั้งที่ไมเปนทางการจากสมาชิกในสังคม อาทิ การตําหนิ ติเตียน การไมคบหา
สมาคมดวย และการไดรับโทษท่ีเปนทางการจากขอกําหนดของกฎหมายบานเมือง โดยผูกระทําผิดจะตองถูก
ลงโทษโดยผานกระบวนการยุติธรรมเปนสําคัญ 

 ทางพระพุทธศาสนามี พระวินัย คือ กฎหมายที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติขึ้นเพ่ือปองกันการละเมิด
และการกระทําผิดในครั้งตอไปของพระภิกษุ จะเห็นไดวาพระพุทธเจา พระองคทรงบัญญัติพระวินัยในกรณีที่
พระภิกษุรูปนั้น ๆ กระทําผิดที่เปนสาเหตุใหพระพุทธศาสนาของพระองคมัวหมอง ทําใหพุทธศาสนิกชนขาด
ศรัทธาที่จะทํานุบํารุง และเพ่ือไมใหภิกษุรูปอ่ืนยึดถือเปนเยื้องอยางในการกระทําผิดตอไป แตในยุคตอมา 
จนถึงยุคปจจุบัน การจะควบคุมพระภิกษุ สามเณร ที่ละเมิดพระวินัย โดยอาศัยพระวินัยอยางเดียวมา
ควบคุมลงโทษคงไมเพียงพอ จะตองอาศัยกฎหมายของบานเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการรับเงินรับ



๑๒๕๘ 

 

ทอง  และการแสวงหาทรัพยสมบัติตาง ๆ  ซึ่งเปนปญหาใหญที่จะนําไปสูความพอกพูนซึ่งกิเลสใหมากยิ่งขึ้น
ตอไป  ไมนํามาซึ่งความสงบในจิตใจ  แมพระภิกษุตองปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัยแลว ปจจุบันนี้
พระภิกษุก็ยังตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายบานเมือง และภายใตการปกครองของมหาเถรสมาคม ที่มี
อํานาจตามกฎมหาเถรสมาคม ออกขอบังคับ วางระเบียบ ออกคําสั่ง มีมติ หรือออกประกาศ โดยไมขัดหรือ
แยงกับกฎหมายและพระธรรมวินัย ใชบังคับตอพระภิกษุสงฆในประเทศไทย และที่ปฏิบัติศาสนกิจใน
ตางประเทศ ซึ่งตามหลักของพระธรรมวินัยในขณะเดียวกันพระพุทธเจาก็ไดทรงมอบอํานาจการตัดสินใจ
ใหกับคณะสงฆ แมพระพุทธเจาเองก็ทรงใหความเคารพและปฏิบัติตามมติของสงฆทุกประการ เพ่ือใหมติของ
สงฆมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ภิกษุทุกหมูเหลาจะตองปฏิบัติตามโดยไมมีขอโตแยงเปนอยางอ่ืน โดยยึดหลักพระ
ธรรมวินัยเปนหลัก 

 

๓. สรุป 

 พระพุทธศาสนาเปนหัวใจหลักของวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทยสวนใหญ และเปนศาสนาประจํา
ชาติ มีความสําคัญตอสังคมไทย ในฐานะที่เปนศาสนา ของบรรพบุรุษไทย คนไทยยอมรับนับถือพุทธศาสนา 
ในฐานะท่ีเปนศาสนาแหงอิสระภาพที่สอนใหมีจิตใจเมตตา โอบออมอารี เอ้ือเฟอเผื่อแผ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
รักสงบ รักความเปนไทย ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน เปนบอเกิดแหงอารยธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถีชีวิตคานิยม  และวัดมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายนี้ เพ่ือประโยชนในการปกครองดูแล
รักษาศาสนสมบัติของวัด เพ่ิมเติมบทบัญญัติวาดวยการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดราง   และเมื่อพิจารณา
ในดานกฎหมายจะเห็นไดวา พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กําหนดใหวัดเปนนิติบุคคลและมีเจาอาวาสเปนผูแทนของวัด โดยเจาอาวาสมีหนาที่ในการบํารุงรักษาและ
จัดการศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี ในสวนของการจัดการศาสนสมบัติของวัดไดมีกฎกระทรวงฉบับที่ 
๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) กําหนดวิธีจัดการทรัพยสินโดยใหเจาอาวาสตั้งไวยาวัจกรหรือผูจัดประโยชนของวัด ซึ่ง
ในทางปฏิบัติเจาอาวาสจะแตงตั้งผูจัดประโยชนของวัดหรือเรียกกันโดยทั่วไปวา “กรรมการวัด” เปนผูดูแล
จัดการในเรื่องการเชาที่ดินหรืออาคาร การทําบัญชีรับจายเงินของวัด ตลอดจนการมีสวนรวมในการจัด
การเงินการกุศลเพื่อใชในการบริหารจัดการวัด  
 วัดเปนศาสนสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ผูมีความศรัทธาถวายที่ดินและรวมกันสรางศาสน
วัตถุตาง ๆ เพ่ือเปนที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร และบุคลากรของวัดอีกทั้งใชประกอบศาสนกิจทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งวัดเปนสถานที่สําคัญในฐานะศาสนสถาน เปนแหลงรวบรวมศาสนสมบัติ เปนสถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ทรัพยสินตาง ๆ ที่เปนของพระศาสนาเรียกวาศาสนสมบัติ กฎหมายสงฆ
แบงศาสนสมบัติเปนสองประเภทคือ ศาสนสมบัติกลาง ไดแกทรัพยสินของพระศาสนาซึ่งมิใชของวัดใดวัด
หนึ่ง อีกประเภทคือศาสนสมบัติของวัดไดแกทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง เชนโฉนดที่ดินของวัด อาคาร



๑๒๕๙ 

 

เสนาสนะของวัด ฯลฯ สําหรับผูมีอํานาจดูแลจัดการศาสนสมบัติของวัดก็คือเจาอาวาส สวนการดูแลรักษา
และจัดการศาสนสมบัติกลางเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
  

๔. ขอเสนอแนะ 

 ๑. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยอ่ืนๆที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย 
(ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย และปลนทรัพย) เชน ปจจัยสภาพสังคมที่ไรระเบียบ ตามแนวทาง
การศึกษาของทฤษฎีสังคมไรระเบียบ 

 ๒. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยโดยทํา
การเปรียบเทียบระหวางพ้ืนที่ เชน พ้ืนที่ในภาคกลาง และพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนตน 

 ๓. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการกระทําผิด โดยทํา 

การเปรียบเทียบระหวางฐานความผิด เชน ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย และฐานความคิดเกี่ยวกับ 

ยาเสพติด เปนตน 
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หลกัธรรมาภิบาลกบัการอนุรกัษ์แม่นํ าเพชรบุรี 

THE MAIN CORPORATE GOVERNANCE WITH  THE PHETCAHBURI RIVER CONSERVATION. 
 

พระครูเกษมวัชรดิตถ (เกษม ฐิติสมปนฺโน) ๑  
 

บทคัดยอ 
 บทความนี้ผูเขียนนําเสนอหลักธรรมาภิบาลกับการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอองคความรู
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลเพ่ือไปประยุกตใชกับการอนุรักษแมน้ําและ      แหลงทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งคําสอนใน
พระพุทธศาสนาที่เก่ียวกับเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติลวนสนับสนุนใหบุคคลดํารงชีวิตอยางฉลาด (หลักคุณธรรม)  โดย
ใชใหนอยเพ่ือใหเกิดประโยชนมากที่สุด(หลักความคุมคา) ทําใหเกิดความเขาใจตอสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเรา (หลักความรับผิด
ขอบ)       แนวทางการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรีที่ยั่งยืนโดยใชหลัก ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญาควบคุมความประพฤติดวยการ
สรางวินัยใหกับตนเองและชุมชนดวยศีลถาทุกคนมีความรู (หลักการมีสวนรวม) ความเขาใจในเรื่องแมน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางที่ควรจะเปนแลว (หลักความโปรงใส) จึงตองมีการสรางกติกาหรือวินัยในการใชประโยชนรวมกัน (หลักนิติ
ธรรม) ซึ่งศีลจะชวยระมัดระวังควบคุม ผูที่ฝาฝน ปลูกจิตสํานึก และสรางภูมิคุมกันดวยปญญา และมีความรักตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ ใชประโยชนจากแมน้ําและทรัพยากรธรรมชาติแบบพอเพียง  
 

คําสําคัญ : หลักธรรมาภิบาล, การอนุรักษ, แมน้ําเพชรบุรี  
 

Abstract 
 This research aims to study the good governance for Phetchaburi river conservation according to 
present knowledge about the principles of good governance to be applied to the conservation of river and 
natural resources.  The Buddhist teachings about conservation of natural resources are encouraging people 
to live smartly.  (morality)  Using less to make the most of (Effectiveness and efficiency)  understanding the 
environment around us.  ( responsibility)  For sustainable guidelines of Phetchaburi river conservation in 
Buddhist teaching, it points out that The Threefold Training (Tisikkha) – morality (Sila), concentration (Samadhi) 
and wisdom (Panna)  –  can be used to control persons’  behavior.  Because whenever persons firmly know 
and understand (participation)  they can softly create, control and maintain the rules of natural resource 
usage together. (accountability) Thereby, Sila can safely control the violators or wrongdoers, (the rule of law) 
moreover it also can be a background of good consciousness and wisdom  and the love on natural resources 
to use sufficient river resource.  
 

Keywords : Good Governance Conservation, Phetchaburi River 
 

๑. บทนํา 

 แมน้ําเพชรบุรีเปนแมน้ําที่สําคัญสายหนึ่ง มีตนกําเนิดจากเทือกตระนาวศรีเขต         อําเภอแกงกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี ไหลผานจังหวัดเพชรบุรีเพียงจังหวัดเดียว มีความยาวลําน้ําประมาณ ๒๑๐ กิโลเมตร ในอดีตชุมชนริมสองฝงน้ํามีการใช
ประโยชนเพ่ือการอุปโภคบริโภค ตลอดจนเพ่ือการสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และเปนที่ตั้งของแหลง
                                         

๑อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร 
วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี. 



๑๒๖๒ 
 

ศิลปกรรมที่มีคุณคาอันควรอนุรักษจํานวนมาก มีสภาพปาไมที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ มีน้ําใสสะอาดไหลตลอดป และทรัพยากร
สัตวน้ําอุดมสมบูรณ 
                ปจจุบันกระแสของการพัฒนาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน และกอใหเกิดผลกระทบอยางมากมาย
ตอแมน้ําเพชรบุรี  ปญหาของแมน้ําเพชรบุรี. คือมีปริมาณ น้ํานอย เนื่องจากมีการสรางเขื่อนกั้นแมน้ําเพชรบุรี  ๒ เขื่อน  ปญหา
การปลอยของเสียปฏิกูลลงในแมน้ําเพชรบุรี  ทําใหมีการเนาเสีย เนื่องจากมีการใชประโยชนจากท้ังบานพักอาศัย รานคา ตลาด 
รานอาหาร หอพัก โรงแรม รีสอรท โรงงาน และการกสิกรรม ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ตองใชน้ําอุปโภค   เปนจํานวนมาก เชน อาบ 
ซักลาง ทําความสะอาดสิ่งปฏิกูลตาง ๆ และปลอยของเสียจากการใชแลว  ลงทอสาธารณะและทอสาธารณะก็ปลอยน้ําเสียลงใน
ลําน้ําเพชรบุรีในที่สุด  ปญหาการรุกล้ําลําน้ําของสิ่งปลูกสรางริมแมน้ํา/อาคาร โดยพบรองรอยของการถมทําเขื่อนกันตลิ่งที่ริม
ฝงแมน้ําเพชรบุรี สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหล การระบายน้ําในแมน้ํา ระบบการระบายน้ําตามธรรมชาติถูก
เปลี่ยนแปลงคือน้ําตื้นเขิน ทวมขัง ทวมหลาก การกัดเซาะริมน้ํา การตกตะกอน   ของน้ํา และทําใหรองน้ําเปลี่ยนรูปทรง
ชั่วคราวหรือถาวร บริเวณแมน้ําลดลงแหงขอด ในบางบริเวณ เปนอุปสรรคตอการสัญจรของน้ําและการระบายน้ํา ตลอดจนบาง
บริเวณมีน้ําทวมซํ้าซาก๒ 

 สภาพปญหาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบ ไดแก  ผลกระทบในดานระบบนิเวศวิทยา     ของลําน้ํา เนื่องจากการ
ลดลงอยางรวดเร็วของปาไม ทําใหขาดตัวหนวงในการไหลของน้ํา ทําใหน้ําไหลเร็วขึ้น ขาดตัวกรองธรรมชาติ เชน กรวด ทราย 
น้ําจึงขุนเกือบตลอดป ระบบนิเวศของลําน้ําเพชรบุรีจึงขาดความอุดมสมบูรณ สัตวน้ําและพืชลดลง บางสายพันธุถึงกับสูญ
หายไป ความเสียหายเชิงเศรษฐกิจและการเมือง ปญหาของลําน้ําที่ขาดคุณภาพในการใชสอยไดอีกตอไป จะเปนปญหา    ตอ
สวนรวมในการจัดหาแหลงน้ําใหม หรือการลงทุนเพ่ือบําบัดน้ําใหสะอาดกอน การสืบสานวัฒนธรรม เนื่องจาก ลําน้ําเพชรบุรี
เปนลําน้ําสําคัญสายหนึ่งที่กระทบวัฒนธรรมชุมชน ไปยังถิ่นอ่ืน รวมทั้งวัฒนธรรมจากถิ่นอ่ืนมา เพราะในอดีตการสัญจรไปมาใน
ลําน้ําจะทําใหมีการติดตอสื่อสารกัน เมื่อการคมนาคมทางบกเจริญขึ้น ความสําคัญของลําน้ําก็ลดลงวัฒนธรรมของชุมชนริมฝง
น้ําที่เกี่ยวของกับแมน้ําเพชรบุรีก็ลดลงตามไปดวย นอกจากนี้ยังพบวาคุณภาพชีวิตของผูคนในลุมน้ํา คุณภาพน้ําที่เสียหายสงผล
ใหสิ่งแวดลอมเนาเสียตามไปดวย เกิดทัศนะอุจาดไมสวยงาม ทําใหจิตใจเศราหมองและคุณภาพชีวิต  ตกต่ําลง 

 อยางไรก็ตามนอกจากปญหาสภาพแวดลอมของแมน้ําเพชรบุรีตามที่กลาวมาแลว ยังมีปญหาสังคม อันเกิดจาก
รูปแบบการใชที่ดิน และกิจกรรมทางน้ํา สงผลใหเกิดแรงหนุนในการใชพ้ืนที่ริมน้ํามากขึ้น  โดยเฉพาะภูมทิัศนริมแมน้ําซึ่งถือเปน
จุดขาย ใหกับกลุมนักทองเที่ยว กลุมคนตางถิ่น และสังคมที่ตองการจับจองที่ดินริมน้ํา  ทําใหเกิดการเก็งกําไร และการปนราคา
ที่ดินริมแมน้ําให  มีราคาแพง โดยสังเกตไดวาพ้ืนที่ของผูอาศัยริมน้ําเพชรบุรีมักเปนคนที่มีฐานะ เปนคนตางถิ่น  ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การแปลกแยกทางสังคม และวิถีชีวิตของคนท่ีอยูอาศัยริมน้ําเริ่มหายไป 

 ดังนั้นการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี จําเปนตองคํานึงถึงหลักและวิธีการ อยางถูกวิธีอีกดวย  มิฉะนั้นความพยายามใน
การอนุรักษก็จะเปนการทําลาย  หากผูมีบทบาทหนาที่ในการดูแล และไมเห็นถึงความสําคัญหรือไมเขาใจในหลักการ อาจทําให
แหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเพชรบุรีเสื่อมสภาพลงเร็วกวาเทาท่ีควร แตหากใหความสําคัญของปญหาดังกลาวก็จะชวยกันรักษา
และคอยใหความรูชี้แนะกับชาวบานใหเห็นความสําคัญ และสรางจิตสํานึกวาแมน้ําเพชรบุรี เปนสมบัติสวนรวมของชาติ  ที่
จะตองชวยกันอนุรักษใหแมน้ําเพชรบุรีมีอายุยืนยาว เพ่ือใหชนรุนหลังรับรูความเปนมาของประวัติศาสตร ของทองถิ่นใน
ประเทศไทย  ไดเปนที่รูจักแพรหลายไปท่ัวโลก  
 

๒. หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ 

 ในยุคโลกาภิวัตนสังคมมีปญหามากมาย นับตั้งแตปญหาพ้ืนฐานไปจนถึงปญหาระดับโครงสราง ตัวอยางของปญหา
ตางๆ ไดแกปญหาทางดานเศรษฐกิจเกิด การเกิดชองวางระหวางความมีกับความไมมีขยายตัวไปในวงกวาง ปญหาดานสังคม

                                         

 ๒สุนนท ปาลกะวงศ ณ อยุธยา และคณะ, “การศึกษาศิลปกรรมแบบประเพณีในจังหวัดเพชรบุรี”, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖), หนา ๑๕. 



๑๒๖๓ 
 

ปญหาดานการเมืองปญหาสิ่งแวดลอมถูกทําลาย ปญหาขอพิพาทระหวางพรมแดน หลายประเทศประสบปญหาเพราะไม
สามารถ              สรางสันติภาพภายในประเทศของตนได ปญหาดังกลาวกําลังรอแนวทางการแกไข ในแวดวงวิชาการปจจุบัน
ไดมีความพยายามที่จะนําพระพุทธศาสนาเขาไปผูกพัน (engage) เปนอันหนึ่งอันเดียว       กับสังคม มีความพยายามที่จะ
ตีความพุทธธรรมใหครอบคลุมปญหาใหมๆ เนื่องจากพุทธศาสนาแบบจารีตที่เนนการแกปญหาแบบปจเจกบุคคลไมเพียงพอตอ
การตอบปญหาของสังคมยุคใหมที่          เต็มไปดวยความสลับซับซอนได การแกปญหาความทุกขของปจเจกบุคคลและสังคม
สามารถดําเนินการควบคูกันไปได๓  ในทัศนะของผูเขียนมองวาในประวัติศาสตรที่ผานมากลาวไดวาพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ที่มีความขัดแยงนอยที่สุด พระพุทธองคสามารถสรางสังคมสงฆขึ้นมา     ใหเปนแบบอยางของรูป แบบการปกครอง หรือ
รูปแบบการบริหารจัดการในยุคปจจุบันไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามบัดนี้พระพุทธศาสนาที่เคยรุงเรืองไดลวง เลยมาแลวกวา 
๒๕๕๔ ป หลายสิ่งหลายอยางเปลี่ยนแปลงไปตามกฎไตรลักษณ แตพระธรรมของพระพุทธองคก็ยั งคงอยู และมีความสําคัญ
เสมอมาสามารถนํามาปรับประยุกตใหเขากับยุคสมัยได ดังความตอนหนึ่งที่พระพุทธองคไดตรัสไววา         “เราไมขัดแยงกับ
โลก แตโลกขัดแยงกับเรา ผูกลาวเปนธรรมไมขัดแยงกับใครในโลก สิ่งที่บัณฑิตสมมุติวาไมมีในโลก แมเราก็บอกวาสิ่งนั้นไมมี สิ่ง
ใดที่บัณฑิตสมมุติวามีในโลก แมเราก็บอกวาสิ่งนั้นมี เชน อุบล ปทุม บุณฑริก เกิดในน้ํา เจริญในน้ํา เติบโตพนน้ํา ตั้งอยูในน้ําแต
ไมติดน้ํา แมฉันใด ตถาคตเกิดในโลก เติบโตในโลก ครอบงําโลก โลกฉาบทาไมได ฉันนั้นเหมือนกัน”๔

 พุทธดํารัสขางตน     
ตีความไดวา คําวา“ตถาคต” หมาย ถึง “ธรรม” หรือ “ธรรม” หมายถึง “ตถาคต” ดังพุทธพจนวา “ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นชื่อวา
เห็นตถาคต” ดังนั้นพระธรรมของพระองคหากรูจักประยุกตใชยอมสามารถแกปญหาตางๆ ในโลกไดอยางแทจริง มีเพียงกิเลส
ของมนุษยเทานั้นที่เห็นวาธรรมของพระพุทธองคลาสมัย พุทธธรรมาภิบาล หรือธรรมาภิบาลตามแนวพุทธเปนกระบวนยุทธวิธี
หนึ่งที่ผูเขียนสนใจศึกษาหาคําตอบ และพยายามนําเสนอในงานชิ้นนี้ เพ่ือใชแกปญหาตางๆ ที่มีความสลับซับซอนอยางยิ่งดังเชน
ในปจจุบัน ทั้งนี้ดวยผูเขียนเห็นวาแนวคิดธรรมาภิบาล หรือ good governance ตามแนวตะวันตกที่มีการกลาวถึงอยาง
แพรหลายในปจจุบันนั้นยังมีจุดออน และความไมชัดเจนในหลายประเด็น ทั้งในแงความหมาย เปาประสงค รวมถึงกระบวน
วิธีการปฏิบัติหากจะทําใหสมบูรณ พระพุทธศาสนาจะมีทางออกของเรื่องนี้อยางไร จึงเปนที่มาของการศึกษาครั้งนี้  ทั้งนี้ผูเขียน
ไดทํา   การวิเคราะหคําสอนในพระพุทธศาสนาโดยยึดคัมภีรจักกวัตติสูตร ซึ่งเปนพระสูตรที่สําคัญยิ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หรือการปกครอง และมีความใกลเคียงกับหลักธรรมาภิบาลมากที่สุด พรอมกันนี้ยังไดนําหลักฐานจากสวนอื่นๆ ในพระไตรปฎก
มาสนับสนุนโดยพิจารณาจากกรอบหลักธรรมาภิบาลปจจุบันและวัตถุประสงคในการศึกษาอ่ืนๆ ที่ผูเขียนไดกําหนดไวเปน
แนวทาง เชน อะไรคือที่มา     ของแนวคิด ธรรมาภิบาล อะไรคือความแตกตางของคําวา ธรรมราชาหรือธรรมาภิบาล               
อะไรคือจุดออนของธรรมาภิบาลแบบปจจุบัน รวมถึงบทบาทของพุทธศาสนาจะมีสวนชวยพัฒนา   ธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นกับ
สังคมโลกโดยรวมไดอยางไร เปนตน 
 ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ (Buddhist Good governance) ที่ปรากฏขึ้นในพระไตรปฎก ในอัคคัญญสูตร ทีฆนิกาย 
เกี่ยวกับการกําเนิดมนุษยที่ไมมีความแตกตางทางชนชั้น สังคมของมนุษยเริ่มมีการพัฒนาในสูตรนี้กลาววา การปกครองเริ่มตน
มาจากมนุษยมีความเกียจครานนําขาวมาเก็บ   สั่งสมและเกิดความนิยมทําตามกัน เกิดการปกปนกั้นเขตแบงสวนขาว คนโลภ
ลักสวนของคนอ่ืน     มาเพ่ิมแกตน (เกิดอทินนาทาน) เกิดการตําหนิติเตียน การกลาวเท็จ การทํารายลงโทษ การตอสู           ผู
มีปญญาเห็นความจําเปนตองมีการปกครองสัญญาประชาคมของรุสโซ๕ สรุปวา (สัญญาประชาคม    คือขอตกลงของมนุษยที่จะ
สรางสังคมการเมืองและจัดตั้งเครื่องสิทธิอํานาจอธิปไตยขึ้น)                เกิดการเลือกตั้ง (นี้เปนแนวคิดที่สําคัญซึ่งภายหลัง
ตอมาเรารูจักกันในนาม) เกิดมีคําวา “กษัตริย’      มีคนเบื่อหนายความชั่วรายในสังคม คิดลอยลางบาปไปอยูปาบําเพ็ญฌาน 
บางพวกอยูใกลชุมชน    เลาเรียนเขียนตํารา เกิดมีคําวา”พราหมณ”เปนตน คนมีครอบครัวประกอบการอาชีพประเภทตางๆ 

                                         

๓พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร (พรรณนา), ประเด็นโตแยงวาดวยพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม, วารสาร บัณฑิตศึกษาปริทรรศน ปที่ 
๒ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๔๙, หนา ๕๒. 
 ๔สํ.ข.(ปุปผสูตร) ๑๗/๙๔/๑๗๘. 

    ๕ Leopold, A, The Land Ethics in a Sand Almanac County, (New York: : Ballantine Books), 1970, P 31. 



๑๒๖๔ 
 

เกิดมีคําวา”แพศย” คนนอกจากนี้ ซึ่งประพฤติเหลวไหลเลวราย ถูกเรียกวา”ศูทร”’ คนทั้งสี่พวกนั้นบางสวนละเลิก
ขนบธรรมเนียมของคน สละเหยาเรือนออกบวช เกิดมี”สมณ”๖   
 จากพระสูตรพบรูปแบบประชาธิปไตยที่เกาแกที่สุดในโลก จากการที่ประชาชนเลือกผูนําขึ้นปกครองตนเอง และ
สมมุติเรียกวา มหาชนสมมุติหรือราชา เพราะนํามาซึ่งความยินดี โดยมีกติกาอยูวาผูนั้นจะตองมีธรรม พระราชาที่ครองแวน
แควนโดยธรรม ก็จะไดรับการยกยองวาเปนธรรมราชา 
 ธรรมราชาในจักกวัตติสูตรไดกลาวถึงแนวคิดการบริหารจัดการโดยยึดธรรมเปนใหญ    โดยการนําธรรมมาใช
คุมครอง ปองกัน ประชาราษฎรในแวนแควนตามฐานะ ในพระสูตรชี้ใหเห็นวาพระราชาจะทรงธรรมไดนั้นจะตองมีที่ปรึกษาที่
ทรงธรรมนั่นก็คือ สมณพราหมณ ซึ่งทานไมเจาะจงนักบวชในศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ผูเขียนจึงไดนําเสนอโครงสรางการปกครอง
ของพุทธจักรที่สามารถ  อยูรวมกันกับอาณาจักรไดเปนอยางดีมาเชื่อมตอ เพ่ือใหเห็นความสอดคลอง ซึ่งในประวัติศาสตร       
พุทธศาสนา พระพุทธเจาไดทรงทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางฝายการเมืองโดยการแสดงธรรม คือหลักปฏิบัติตางๆ ในหลาย
เหตุการณเชน การสนทนากับพระเจาพิมพิสารที่เวฬุวัน (สวนไผ)  การหามพระประยูรญาติมิใหทําสงครามแยงน้ํา เปนตน 
 ๒.๑ ความหมายของธรรมาภิบาล 

 ตามหลักธรรมะของพระพุทธเจาคือ “มัชฌิมปฏิปทา”  ธรรมาภิบาลจึงจําเปน  ตองมีองคประกอบตางๆ ในเรื่องของ
การบริหารจัดการ คือ ๑) สัมมาทิฎฐิ ความเห็นชอบ  หรือความเห็น  ทีถู่กตอง ความเห็นที่ตรงตอสภาพธรรมทั้งหลายตามความ
เปนจริง เพราะมีความเกิด มีความแกและมีความตาย จึงมีเพราะความอยากมีความยึดมั่นคือ อุปาทานจึงมี ๒) สัมมาสังกัปปะ 
ความดําริชอบ หรือความนึกคิดในทางที่ถูกตอง ๓) สัมมาวาจา การเจรจาชอบ การเจรจาชอบ มีวาจาที่ประกอบดวยประโยชน 
๔) สัมมากัมมันตะ การประกอบการงานชอบ ๕) สัมมาอาชีวะ การประกอบอาชีพชอบ ๖) สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ ๗) 
สัมมาสติ ความระลึกได นึกได สํานึกอยูไมเผลอ และ ๘) สัมมาสมาธิ ความตั้งมั่นของจิตหรือภาวะที่จิตแนวแนตอสิ่งที่กําหนด มี
อารมณเปนหนึ่ง      ไมฟุงซานสายไปในอารมณตางๆ มรรคทั้ง ๘ องคนี้ ทําใหผูปฏิบัติดํารงตนอยูในความสุจริต     ประพฤติ
แตในสิ่งที่เกื้อกูล ใหเกิดประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน ทําใหกลาเผชิญตอสถานการณตางๆ ดวยความเขมแข็ง หนักแนน มีจิตใจ
สงบ สามารถดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ไดดวยความมีสติ    และปญญาเพ่ือสงเสริมความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอรัฐบาล
ไดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล  ควรดําเนินควบคูกันไป อาจไมจําเปนตองเก่ียวของกับการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย๗  

 ชนุตรา อิทธิธรรมวินิจ ไดใหคํานิยามของธรรมรัฐไววา คือ รัฐที่มีความถูกตอง เปนธรรม ซึ่งหมายถึงความถูกตองเปน
ธรรมใน ๓ เรื่องใหญ ๆ คือ 

 
 ๑. การเมืองและระบบราชการที่โปรงใส รับผิดชอบตอสังคม ถูกตรวจสอบได 
 ๒. ภาคธุรกิจที่โปรงใส รับผิดชอบตอสังคม สามารถตรวจสอบได 
 ๓. สังคมที่เขมแข็ง ความเปนประชาสังคม (Civil Society) สามารถตรวจสอบภาครัฐ  และภาคธุรกิจใหตั้งอยูใน

ความถูกตอง 
ไดธรรมรัฐ เปนการยกระดับกระบวนความสัมพันธ ความรวมมือของสวนตาง ๆ ในสังคม       อันไดแก 
๑) ภาครัฐ ภาคสังคมและภาคเอกชน 
๒) สถาบันตาง ๆ ของประเทศ และ  

                                         

 ๖ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๑๑๑/๑๐๒. 
 ๗พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมสําหรับนักบริหาร,พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิพุทธ
ธรรม), ๒๕๔๑, หนา ๔๙. 
 



๑๒๖๕ 
 

๓) ระดับตาง ๆ ของประเทศ คือ ชุมชน ประชาคมภูมิภาค และระดับชาติ ใหมีลักษณะ     เปนรัฐธรรมที่มีพลัง๘ 
 ดังนั้น ธรรมาภิบาล เปนกระบวนการที่มีจุดมุงหมายเพ่ือใหระบบการปกครองใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน สงผลใหประชาชนโดยทั่วไปมีความพอใจ ในกระบวนการปกครองและแกไขปญหาการบริหารใหดีขึ้น 
 ๒.๒ ความสําคัญของธรรมาภิบาล 

 หลักธรรมาภิบาล เปนหลักการบริหารจัดการที่ดี เพราะมีการปรับวิธีคิด วิธีการบริหารราชการของประเทศไทยใหม
ทั้งระบบ โดยกําหนดเจตนารมณของแผนดินขึ้นมาเพ่ือทุกคนทุกฝายในประเทศรวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันจัดการ รวมกัน
รับผิดชอบ แกปญหา พัฒนานําพาแผนดินนี้ไปสูความมั่นคง ความสงบ-สันติสุข มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและกาวไกลดังพระบรมราช
โองการ                ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ที่วา "เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือ
ประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม" หลักธรรมาภิบาล จึงตั้งอยูบนรากฐานของความถูกตอง ดีงาม มั่นคง หรือธรรมาธิปไตย ที่
มุงใหประชาชน สังคมระดับจังหวัด อําเภอ ตําบลหมูบาน ชุมชนตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการคิด การบริหารจัดการ การ
บริหารในทุกระดับ ปรับวัฒนธรรมขององคการภาครัฐใหม เพราะระบบราชการที่แข็งตัวเกินไป ทําใหไมมีประสิทธิภาพและขาด
ความชอบธรรม กฎเกณฑเขมงวด ชองทางการสื่อสารขาดตอน รัฐไมสามารถสนองตอบความตองการของประชาชนสวนใหญได
ถูกตอง ทําใหเกิดความขัดแยง ชวงชิงอํานาจและความลมเหลวของระบบราชการ       และรัฐบาล จึงทําใหความคิดเกี่ยวกับ 
Government เปลี่ยนไปกลับกลายมาเปน Governance       ที่ทุกภาคสวนจะตองเขามามีสวนรวมกลาวคือ 

 ภาครัฐ ตองมีการปฏิรูปบทบาทหนาที่ โครงสรางและกระบวนการทํางานของหนวยงาน/กลไกการบริหาร ให
สามารถบริหารทรัพยากรของสังคมอยางโปรงใส ซื่อตรง เปนธรรม  มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีสมรรถนะสูงในการนํา
บริการของรัฐที่มีคุณภาพไปสูประชาชน    โดยจะตองมีการเปลี่ยนทัศนคติ คานิยม และวิธีทํางานของเจาหนาที่รัฐ ใหทํางาน
โดยยึดถือประชาชนเปนศูนยกลาง และสามารถรวมทํางานกับภาคประชาชนและภาคเอกชนไดอยางราบรื่นเปนมิตร 

 ภาคธุรกิจเอกชน ตองมีการปฏิรูปและกําหนดกติกาในหนวยงานของภาคธุรกิจเอกชน เชนบรรษัท บริษัท หาง
หุนสวนฯ ใหมีกติกาการทํางานที่โปรงใส ซื่อตรง เปนธรรมตอลูกคา ความรับผิด ชอบตอผูถือหุนและตอสังคม รวมทั้งมีระบบ
ติดตามตรวจสอบการใหบริการที่มีมาตรฐานเทียบเทาระดับสากล และรวมทํางานกับภาครัฐและภาคประชาชนไดอยางราบรื่น 
เปนมิตรและมีความไววางใจซึ่งกันและกัน 

 ภาคประชาชน ตองสรางความตระหนักหรือสํานึกตั้งแตระดับปจเจกบุคคลถึงระดับกลุมประชาสังคม ในเรื่องของ
สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบตอตนเองและสาธารณะทั้งในทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง เพ่ือเปนพลั งของประเทศที่มี
คุณภาพ มีความรู ความเขาใจในหลักการของ     การสรางกลไกการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี หรือธรรมรัฐใหเกิดข้ึน
และทํานุบํารุง รักษาใหดียิ่ง ๆ ขึ้นตอไป๙ 
 ๒.๓ องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
 หลักธรรมาภิบาล มีองคประกอบที่สําคัญ ๖ ประการดังนี้ 
 ๑) หลักนิติธรรม (Rule of Law) การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม 
ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจ    และถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและเปนธรรม 
กลาวโดยสรุป คือ สถาปนาการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชกระทํากันตามอําเภอใจหรืออํานาจของบุคคล 
 ๒) หลักคุณธรรม (Morality) คือ การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกตองดีงาม  โดยการรณรงคเพ่ือสรางคานิยมที่ดีงาม
ใหผูปฏิบัติงานในองคกรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ    ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร 
ความมีระเบียบวินัย เปนตน 

                                         

 ๘ชนุตรา อิทธิธรรมวินิจ,การบริหารงานดวยหลักธรรม, เอกสารประกอบการสัมมนาเรือ่ง วิสัยทัศนการศึกษาศาสนาในศตวรรษหนา
, (จัดโดยบัณฑิตศึกษา สาขาศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๐, หนา ๑๔. 
 ๙วุฒิสาร ตันไชย,การกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๔๔, หนา 
๕๒. 



๑๒๖๖ 
 

 ๓) หลักความโปรงใส (Transparency) การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่เปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา และ
สามารถตรวจสอบความถูกตองไดโดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใสมีการเปดเผยข อมูล
ขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและ
ประเมินผล  ที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันและชวยใหการทํางานของภาครัฐ    และภาคเอกชน
ปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 
 ๔) หลักการมีสวนรวม (Participation) บริหารจัดการโดยใชหลักการมีสวนรวม  ของประชาชนในสังคมในทุกๆ 
ระดับโดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมในการตัดสินใจที่สําคัญและมีผลกระทบตอผูคนและสังคม 
 ๕) หลักความรับผิดชอบ (Responsiveness) ผูบริหาร ตลอดจนคณะขาราชการ ทั้งฝายการเมืองและขาราชการ
ประจํา ตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาที่อยางดียิ่ง โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ เพ่ืออํานวยความสะดวกตาง ๆ มีความ
รับผิดชอบตอความบกพรองในหนาที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที 
 ๖) หลักความคุมคา หรือหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and efficiency) มีการบริหารจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการจําเปนจะตองยึด
หลักความประหยัดและความคุมคา   ซึ่งจําเปนจะตองตั้งจุดมุงหมายไปที่ผูรับบริการหรือประชาชนโดยสวนรวม๑๐ 
 

๓. หลักการและแนวทางในการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี 
  ๓.๑ ความสําคัญของแมน้ําเพชรบุรี 
 เรื่องน้ําในแมน้ําเพชรเปนน้ําเสวยนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาล ๖      ไดทรงกลาวไวในพระ
ราชหัตถเลขาที่มีถึงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม  พ.ศ. ๒๔๖๕ ความตอนหนึ่งวา “เรื่องแมน้ําเพชรบุรีนี้ 
เคยทราบมาแตวาถือกันวาเปนน้ําดีเคยไดยินพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๕ รับสั่งวานิยมกันวามันมีรสแปลกกวาลําน้ํา
เจาพระยา  และทานรับสั่งพระองคเองเคยเสวยน้ําเพชรบุรีเสียจนเคยแลวเสวยน้ําอ่ืนๆ ไมอรอยเลยตองสงน้ําเสวยจากเมือง
เพชรบุรีและน้ํานั้นเปนน้ําเสวยจริงๆตลอดมาจนกาลปจจุบัน” ซึ่งนาจะเปน  ความภาคภูมิใจของชาวเมืองเพชรที่ เลาขานเสมอ
มาวาน้ําเพชรฯ นั้นดีจืดอรอย  แมแตพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ก็
ยังทรงโปรดเสวยน้ําในแมน้ําเพชรบุรีที่ทาวัดทาไชยศิรนิับเปนเกียรติคุณที่ชาวเพชรภาคภูมิใจ 
 ความสําคัญของน้ําในแมน้ําเพชรสิ้นสุดลงใน พ.ศ. ๒๔๖๕ โดย ไดเปลี่ยนเปนน้ําประปาแทน     ทั้งนี้เพราะทางราชการได
พิจารณาเห็นวา แมน้ําเพชรบุรีตลอดสองฝงมีบานเรือนของราษฎร        ตั้งอยูอยางหนาแนน น้ําในลําน้ํามีสิ่งปฏิกูลสกปรกไม
เหมาะสมที่จะเปนน้ําเสวยอีกตอไป  จึงไดกราบบังคมทูลในรายงานของพระยายมราชเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย                                    
ลงเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงมีพระราชกระแสใหงดการตักน้ําจาก
แมน้ําเพชรบุรี 
 พระยาปริยัติธรรมธาดา ( แพ ตาละลักษมณ) ไดกลาวในตํานานเมืองเพชรวา“น้ําก็เปนเพชร  คือมีความบริสุทธิ์ผอง
ใสสะอาด เปนน้ําแรโลหะเพชรรัตนธาตุหรือวาใสดุจน้ําเพชร  น้ําจึงเปนน้ําเสวยสําหรับพระเจาแผนดินไทย”  ซ่ึงมีความ
สอดคลองกับความเชื่อถือ 
 ดังนั้น น้ําเพชรฯ หรือน้ําจากแมน้ําเพชรบุรี จึงมีความสําคัญเสมือนเสนชีวิต  ของชาวเพชรบุรีเปนสิ่งทีกอใหเกิด
ความสมบูรณนานาประการเชนทาง  ดานการเกษตร  คมนาคม  อุตสาหกรรมครัวเรือน การผลิตกระแสไฟฟา  เปนน้ํากินน้ําใช  
ในชีวิตประจําวัน  ถือวาเปนน้ําอรอย ใสสะอาดจืดสนิท  มีคุณภาพพิเศษตออุตสาหกรรม   ขาวเกรียบ ขนมเชื่อม ขาวแช และ

                                         

 ๑๐พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมสําหรับนักบริหาร,พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิพุทธ
ธรรม), ๒๕๔๑, หนา ๒๖-๒๗. 



๑๒๖๗ 
 

ยังมีคุณคาที่เปนเกียรติคุณ คือ เปน น้ําสรง น้ําเสวย  น้ํามงคล     ในพระราชพิธี  นับเปนคุณสมบัติของแมน้ําเพชรฯ อีก
ประการหนึ่ง๑๑ 
 ๓.๒ สาเหตุของการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี  
 วิกฤตการณการขาดแคลนน้ําจากสาเหตุตางๆ เชน ความตองการน้ําใชในกิจกรรมตางๆ เชน ความตองการน้ําใชใน
กิจกรรมตางๆ มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น ความสมดุลของทรัพยากรน้ําระหวางฤดูแลงและฤดูฝนไมสมดุล รวมถึงการใชน้ําในกิจกรรม
ตางๆ ที่ขาดแผนการใชที่รัดกุมและเหมาะสมรวมทั้งขาดองคกรระดับชาติที่จะเขามาบริหารจัดการแหลงน้ํา ตลอดจนแหลงน้ําที่
มีอยูในปจจุบัน     มีสภาพเสื่อมโทรม เนาเสีย คุณภาพไมเหมาะสมไมสามารถนํามาใชได จากปญหาที่กลาวมานี้         เกิดจาก
สาเหตุหลายประการ เชน 

           ๑. สภาพแหลงตนน้ําลําธารถูกทําลาย การบุกรุกทําลายแหลงน้ํา สงผลให พ้ืนที่ตนน้ํา    ลําธารอันเปนแหลงกําเนิด
น้ํา ไมสามารถดูดซับหรือชะลอน้ําไวในดิน เมื่อเกิดฝนตกหนักจึงทําให       มีน้ําไหลบาลงมาทวมพื้นท่ีตอนลางอยางรวดเร็วและ
รุนแรง 

           ๒. สภาพน้ําทา เนื่องจากปริมาณน้ําฝนที่ตกชุก ในทุกๆ ภาคของประเทศมี ปริมาณ     นอยกวาเกณฑเฉลี่ย 
โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโนมลดลง สงผลใหปริมาณน้ําทามีปริมาณลดลงไปดวย 

           ๓. การใชน้ําและความตองการน้ําเพ่ิมขึ้นในทุกลุมน้ํา กิจกรรมตางๆ ทั้งทาง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม อุปโภคและ
บริโภค การทองเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม   ลวนเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดความตองการใชน้ําเพ่ิมมาก
ขึ้น 

          ๔. การบุกรุกทําลายพ้ืนที่ชุมน้ําตางๆ การขยายตัวของบานจัดสรร โรงงาน อุตสาหกรรม การพัฒนาการคมนาคม
ขนสง โดยขาดการวางแผนกอใหเกิดการบุกรุกทําลายพ้ืนที่ชุมน้ําหรือ  อาจทําใหมีการปนเปอนของสารพิษลงสูแหลงน้ํา๑๒ 

 ๓.๓ วิธีการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี 
 ๑. ใหมีการศึกษาวางแผนการจัดการแมน้ําเพชรบุรี คือ แหลงน้ําขนาดใหญ เชน    โครงการผันน้ํา โครงการเขื่อน
เก็บกักน้ําใตดิน เพ่ือเปนการรองรับการใชน้ําระยะยาว ซึ่งการวางแผนตองดําเนินการอยางรอบคอบ โดยคํานึงถึงผลกระทบ
ตางๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งทางดานสังคมและสภาพแวดลอมตองมีการกําหนดนโยบายและแผนการแกไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยาง
เปนรูปธรรม 

 ๒. กําหนดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมของโครงการพัฒนาแมน้ําเพชรบุรี ทั้งแหลงน้ํา    ขนาดเล็ก กลางและใหญ โดย
ใหมีการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไวอยางเครงครัด เพ่ือประโยชนของการใชทรัพยากรน้ําในระยะยาว รวมถึงการใช
ประโยชนจากทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๓. สงเสริมใหมีการปลูกตนไมและดูแลรักษาปาไม โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณ  แมน้ําเพชรบุรี และตนน้ําลําธาร 
รวมถึงการควบคุมอยางเขมงวดและการมีบทลงโทษอยางรุนแรง     ตอการตัดไม ทําลายปาตนน้ําลําธาร 

 ๔. ใหความสําคัญในการปรับปรุงแมน้ําเพชรบุรี รวมถึงการระมัดมะวังมิให   นําพื้นที่ชลประทาน แหลงน้ําธรรมชาติ 
ระบบชลประทานมาใชเพื่อประโยชนอื่น 

                                         

 ๑๑สุนนท ปาลกะวงศ ณ อยุธยา และคณะ, “การศึกษาศิลปกรรมแบบประเพณีในจังหวัดเพชรบุรี”, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖), หนา ๒๗. 

 ๑๒ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห และคณะ, “พระพุทธศาสนาเพื่อการอนุรักษธรรมชาติ”, รายงานวิจัยมูลนิธิคุมครองสัตวปาและ
พรรณพืชแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๔), หนา ๓๘. 



๑๒๖๘ 
 

 ๕. เสริมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี การใชน้ําอยางประหยัดเพ่ือใหมีวินัยในการใชน้ําอยางถูกตอง 
รวมทั้งการอนุรักษน้ําอยางถูกวิธี ในชวงฤดูแลง เพ่ือใหเกิดความรวมมือ     ในการใชน้ําอยางประหยัดและรูคุณคาของทรัพยากร
น้ํา๑๓ 

 ๓.๔ แนวทางการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี 
 ๑. เสริมสรางประสิทธิภาพในการ อนุรักษฟนฟู แมน้ําเพชรบุรีและสิ่งแวดลอม เพ่ือใชประโยชนใหเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ 
 ๒. สรางจิตสํานึกและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวน   ในการจัดการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรีและ
สิ่งแวดลอม 
 ๓. อนุรักษ  ฟนฟูที่ปาและปาตนน้ําลําธารใหเกิดความสมบูรณ 
 ๔. บําบัดฟนฟูแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 ๕. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหอุดมสมบูรณ 
 ๖. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชนสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 
 ๗. อนุรักษ  ฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น  
 

๔. การประยุกตหลักธรรมาภิบาลกับการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี 
 ธรรมาภิบาลเปนศัพทบัญญัติขึ้นมาไมนานนัก กลาวโดยเนื้อหาสาระคือ การบริหารราชการแผนดิน โดยธรรมเพ่ือ

ประโยชนสุขแหงมหาชน คือหลักการที่เราใชกันมาในสังคมในอดีต   และปจจุบันเชน “บําบัดทุกข บํารุงสุข” “พิทักษสันติ
ราษฎร” และผลที่มีการเรียกรองตองการ  ในสวนตาง ๆ ของโลก เชน สวัสดิภาพ สวัสดิการ สันติภาพ สันติธรรม อยูรวมกันฉัน
มิตร เปนตน     อันเปนผลของการบริหารที่ยึดหลักธรรมเปนมาตรฐานในการตัดสินใจที่อาศัยการเทียบเคียงกับ   ความยุติธรรม 
ดวยธรรมและเปนธรรม เราอาจจะบัญญัติคําหรูๆ วา ธรรมรัฐ ธรรมาภิบาล  เรียกผูบริหารระดับประเทศวาเปนธรรมิกราช 
จนถึงพระเจาจักรพรรดิในอดีตกาล ธรรมาภิบาล       จึงมีลักษณะเปนความฝนเปนจินตนาการ ที่ตนในสวนตาง ๆ ของโลก
ใฝฝนมาเปนเวลานาน   และลักษณะการเหลานี้เคยพัดผานสังคมโลกบางจุดแตในเวลาสั้นและแผวเบา ที่เราเรียกวาเปน   “ยุค
ทองทางพระพุทธศาสนา” 

 ดังนั้น ในการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี จากหลักธรรมที่กลาวมาแลวในนามตางๆ หากนําไปสูภาคบริหารจัดการคน 
งาน องคกร ตลอดถึงรัฐ ยอมนํามาซ่ึงประโยชนสุขโดยอาศัยองคประกอบ       ๓ ประการ คือ 

 ๑. เจตนารมณ ประกอบดวยกุศล มีปญหาในการบริหาร คน งาน องคกร ระบบตาง ๆสามารถมองทุกอยางในรูป
ของเหตุปจจัยที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น แลวดําเนินงานไปตามเสนทาง    แหงกุศลธรรมที่กํากับดวยสติ ปญญายึดหลักของอวิ
โรธนะอันเปนขอสุดทายของทศพิธราชธรรม ไมทําอะไรใหวิปลาสคลาดเคลื่อนจากธรรมคือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี จารีตและ
แผนวัฒนธรรม ศีล ศีลธรรม คุณธรรม 

 ๒. ในสวนของคนที่เจตนาประกอบดวยกุศล มีความรูสึกเปนมิตรตอทุกคนที่เกี่ยวของกันอันเปนหลักการของสังคห
วัตถุ ๔ ประการ คือ “โอบออมอารี วจีไพเราะ สงเคราะหประชาชน  วางตนไดเหมาะ สม” และพรหมวิหาร ๔ ประการ กับการ
เวนคติ ๔ ประการ ในการบริหารคน หากใครเอาใจเขามาเปนพวกตน ใหเขามีความรูสึกยอมรับ นับถือ ศรัทธา เชื่อ และพรอมที่
จะฟงและทําตามได จะสามารถยึดครองจิตใจของเขาไวได หากทําได แตนั้นจะไมมีอะไรยุงยาก ตามหลัก          ที่ทานกลาวไว
วา“ปลูกไมตรีอยารูราง สรางกุศลอยารูโรย ปรารถนาสารพัดในปฐพี เอาไมตรีแลกไดดังใจ 

                                         

 ๑๓กรมปาไม, “การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม”, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสารนิเทศกรมปาไม, ๒๕๔๘), 
หนา ๖๙. 



๑๒๖๙ 
 

 ๓. ตอภารกิจการงานที่ตองบริหารจัดการ จะตองมีปญญา ความรอบรู ความซื่อสัตยสุจริตโดยยึดหลักความมีปญญา 
ฉลาดเฉลียวมีไหวพริบปฏิภาณ มีความฉลาดในการบริหารจัดการ  ทําการงานได ทําการงานดี ทําการงานเปน จนถึงเปนงาน๑๔ 

 ในการทํางานนั้นหากคนมีใจกวางมากพอ บริหารคนเปนคนสามารถแจกจายงาน  ในองคกรใหตามความรู
ความสามารถของคนในองคกร จนถึงงานบางอยางที่คนในองคกรไมสามารถมากพอ คนฉลาดก็อาจจะอาศัยผูชํานาญการใน
เรื่องนั้นชวยจัดการใหไดปญหาที่กลายเปนอุปสรรค   ในการบริหาร งาน บริหารคน ในความเปนจริงมาจากใจคนที่ทําหนาที่
บริหารที่แสดงความเปนเรา     เปนเขาออกมามากจนกลายเปนอุปสรรค ในขณะที่คนเกง คนดีความรูความสามารถในเรื่องนั้น 
ๆ   แมจะมีอยู แตพอดีคน ๆ นั้นไมเปนพวกของตน หากใหเขาทํางานผลงานจะโดดเดนเปนที่ยอมรับ    ยกยองจากคนเบื้องสูง 
ตนและพวกของตนจะสูญเสียโอกาสเมื่อในโลกมีสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต        ในตัวคนเราก็บริหารตนใหเปนหลักกอนแลว เปด
ใจใหกวางยอมรับนับถือ มีความพรอมที่จะสงเสริมยกยองคนที่มีความรูดี ความคิดดี ความสามารถดีมีศีลธรรมนําจิตใจ ครอง
ชีวิตดวยความสุจริต       และยุติธรรม ปญหาที่ทําหนาที่ขจัดความมืดบอดในดานเหตุผล สติปญญาก็จะคลายลง การเขาถึง การ
เขาใจคนก็จะปรากฏชัดมากขึ้นในขณะนั้นใจเราโกรธจัด โลภจัด หลงจัดอยู เราจะไมสามารถทํางานที่ประณีตอยางนั้นได อาการ
ของธรรมาภิบาลจึงเปนการลดลงของอกุศลมูลทั้ง ๓ ประการ   ชวยใหใจสามารถลด 

 - ความโลภ (โลภ) ความอยากไดเพ่ือตนเองลดลงไป แตกลับเปนอยากไดเพ่ือทุกคน        ในทองถิ่นและตวัเอง 
 - ความโกรธ (โทส) ความประทุษราย แตกลับมีความรูสึกเปนมิตรที่มีความพรอมจะ รวมหลักความคิด รวมกิจกรรม 

รวมผลประโยชนกัน จิตใจจะมีสมานฉันทกัน สมานสามัคคีกัน      เพ่ือความกาวไปสูเปาประสงคอันเดียวกัน 
 - ความหลง (โมห) คือความไมรูไมเขาใจ จะกลายเปนความรู ความเขาใจมีปริมาณมากพอ  ตอการเขาถึงคน เขาถึง

งาน เขาถึงวัตถุประสงคอุดมการณของงาน ที่จะตองชวยกันรับผิดชอบ  มีปญญาประเภทบริหารตนไดดี บริหารคนไดดี บริหาร
องคกรที่ตนสังกัดไดดี ตามกรอบและขอบขายงานที่ตนรับผิดชอบในองคกร 

หากอารมณอันเกิดจากโลภ โกรธ หลง ลดลง จนสามารถอยูในกํากับควบคุมของสติปญญา    ได สิ่งที่คนเขาไปบริหาร
จัดการจึงเปนเพียงเพ่ิมปริมาณข้ึนเทานั้น แตคุณภาพก็คงเดิมทํานอง  การผลิตสินคาอยางใดอยางหนึ่ง รถยนตคันหนึ่งอาจจะทํา
ดวยมือ แตรถยนตสวนมากจะทําดวยเครื่องจักร แตก็คือรถยนตที่ใชประโยชนไดในทางเดียวกันองคธรรมที่ยกมาในนามตางๆ ก็
มีลักษณะอยางนั้น ในภาคสนามเพียงแตเพ่ิมปริมาณธรรมขึ้น คนที่มีธรรม เพ่ือใชในการกํากับความรู ความคิด ความสามารถ
ของคนจํานวนมากขึ้นเทานั้นปริมาณงานมากขึ้น แตคุณภาพอยูในลักษณะเดียวกัน      พึงดูกระบวนการของธรรม คุณสมบัติ
เหลานั้นในความเปนจริงทําหนาที่เปนตัวนําเทานั้น  แตในภาคสนามจะเปนกระบวนการแหงกุศลธรรมทํางานหนุนชวยกัน 
ในขณะนั้นนั่นเอง อกุศลก็ลดลงจากคลายลง  ไป ตามปริมาณของกุศลธรรมที่บังเกิดเพ่ิมขึ้น๑๕ 

 ดังนั้น ในการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี ขอเพียงแตผูทําหนาที่บริหารจัดการ มีคุณธรรม ที่สอดคลองกับอาการอกุศลที่
ลดลง อยูภายใตการควบคุมของกุศลธรรมที่กลาวมาแลวไดเทานั้นหลักธรรมที่กลาวมาในตอนตนๆ สามารถใชไปในการบริหาร
จัดการแบบธรรมาภิบาล  ไดเสมอเหมือนกัน ซึ่งเปนไปตามกระบวนการแหงกุศลธรรมหรือกุศลมูลดังกลาว 
 
บทสรุป 
 มนษุยเปนผูใชทรัพยากรโดยตรง ซึ่งยอมจะตองไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง ของสิ่งแวดลอม ถา
หากพิจารณา ถึงปญหาสิ่งแวดลอม แลวจะเห็นไดวา ลวนเปนเหตุมาจาก การเพ่ิมจํานวนประชากร และการเพ่ิมปริมาณ การ
บริโภคทรัพยากร ของมนุษยเอง โดยมุงยกระดับมาตรฐาน การดํารงชีวิต และมีการผลิตเครื่องอุปโภค     มากขึ้น มีการนําใช 

                                         

 ๑๔ชัยอนันต สมุทวณิช และคณะ , “ธรรมาภิบาล การมีสวนรวมของประชาชนและกระบวนการทางดาน
สิ่งแวดลอม”, (กรุงเทพฯ : สายธาร,  ๒๕๔๔.),หนา ๔๘. 
 ๑๕พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตโต), “ธรรมะและการอนุรักษสิ่งแวดลอม”, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ
ธรรม, ๒๕๓๘. ), หนา ๒๕. 



๑๒๗๐ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น กอใหเกิดสารพิษ อยางมากมาย แมน้ํา หรือสิ่งแวดลอม ไมสามารถจะปรับตัวไดทัน และทําให
ธรรมชาติ ไมสามารถรักษา  สมดุลไวได อันจะสงผลตอมนษุยและโลกในที่สุด 
           ปญหาแหลงน้ําและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นนี้ จะเห็นไดวา เกิดจากการขาดความรู ความเขาใจในความเปนจริง ของบริบท
ของแมน้ําและสิ่งแวดลอม ขาดความรูความเขาใจ ในความเปนจริง       ของชีวิต และองคประกอบอ่ืน ของความเปนมนุษย 
โดยที่มนุษยเอง ก็เปนสวนหนึ่ง ของสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ ดังนั้น การนําความรู ความเขาใจ มาปรับปรุง พัฒนาการ
ดํารงชีวิต ของมนุษยใหกลมกลืน กับแมน้ําและสิ่งแวดลอม จึงนาจะเปน มาตรการที่ดีที่สุด ในการที่จะทําใหมนุษย สามารถที่จะดํารงชีวิต
อยูได อยางมั่นคง มีความสอดคลอง และสามารถกลมกลืน กับสิ่งแวดลอมไดทั้งในปจจุบัน และอนาคต 
 
เอกสารอางอิง 
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พุทธวิธีการจัดการองคการแหงการเรียนรู 
Buddhist learning organization management 

 
     พระครูสิริวชิรานุยุต   จิรวํโส 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หนวยวิทยบริการ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร 

 
บทคัดยอ 

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

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

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

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

Knowledge Management and Learning Organization are significantly connected as the concept of 
establishing learning organization is the encouragement on member of organization to learn from outside 
and within organization in order to apply gained knowledge in self-development and organization's 
performance. Or we can also say that a learning organization which know how to adapt and searching for 
new means of product or service creation that will lead to a growth in organization's performance. 



๑๒๗๒ 
 

However, to enable an ability of effective learning and development of the organization, knowledge 
management should always be implemented along side.    

 
Keywords : Buddhist learning organization management, learning organization 

 

๑. บทนํา 

ในโลกปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตนเปนยุคของความเจริญกาวหนาในดานเทคโนโลยีความเจริญกาวหนาในดานวัตถุ
สิ่งของซึ่งเปนยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ดังนั้นองคการจึงจําเปนตองมีการปรับตัวพัฒนาเพ่ือพรอมรองรับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน และการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนี้เองจึงทําใหกระแสความตองการที่จะปรับพัฒนาองคการใหมีความ
คลองตัวมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนจึงมีอิทธิพลมากไปทั่วโลก 

องคการ และการจัดการเปนสิ่งที่ดํารงอยูในสังคมมนุษยอยางยาวนาน องคการในอดีตเปนองคการที่ไดรับการ
จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือจัดการชุมชน สังคม และรัฐ เปนดานหลัก สําหรับองคการในยุคใหมนั้นมีความหลากหลายทั้งวัตถุประสงค และ
รูปแบบในการจัดตั้ง ความหลากหลายเหลานี้เกิดจากความซับซอนของบริบททางสังคมนั่นเอง๑มนุษยมีความเกี่ยวของกับ
องคการตั้งแตเกิด คือ ครอบครัว หรือ ตระกูล ซึ่งนับเปนองคการแบบไมเปนทางการ เมื่อเจริญเติมโตขึ้นถึงวัยเขาศึกษาในระบบ
โรงเรียนก็ตองเกี่ยวของกับองคการแบบเปนทางการ นั้นแสดงวามนุษยไดเขาเปนสมาชิกขององคการแลวโดยไมรูตัว องคการมี
อยูทุกๆที่และเปนที่คุนเคยกับมนุษยทุกคน องคการจึงเปนระบบทางสังคมสําคัญที่มนุษยตองทําความเขาใจและจะตองสามารถ
ใชชีวิตอยูไดอยางมีความสุขในองคการนั้น และการใชชีวิตอยูนั้นก็ตองเพ่ือการดํารงอยูไดตอไปขององคการนั้นๆ ดวย การ
บริหารจัดการทรัพยากรองคการที่ดีมีสวนสําคัญยิ่งตอการประสบความสําเร็จและการดํารงอยูขององคการอยางมีเสถียรภาพ
ยั่งยืน เพราะเปนการควบคุมกํากับการใชทรัพยากรขององคการ เชน คนเงิน เวลา วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ให
คุมคา และสําเร็จประโยชนมากที่สุด๒ 

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

พระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมมาพุทธเจาพระองคทรงไดสถาปนาองคการพระพุทธศาสนาขึ้น หลังจากที่
พระพุทธเจาตรัสรูแลวไดแสดงพระธรรมเทศนาจนมีคนศรัทธาเชื่อและไดเขามาสมัครเปนสมาชิกองคการพระพุทธศาสนาจึง
เกิดข้ึน พระพุทธองคทรงประทานแนวคิดและหลักธรรมคําสั่งสอนในสงเสริมการบริหารจัดการองคการของสงฆ ใหมีความมั่นคง
ยั่งยืนและดํารงอยูมายาวนานจนถึงทุกวันนี้ และอีกอยางองคการพระพุทธศาสนาเปนองคการแหงการเรียนรูองคการแหง
การศึกษา 

๒. การบริหารจัดการองคการ 

                                                 

๑พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, องคการ และการบริหารจัดการ, (นนทบุรี : บริษัท ธิงค บียอนดบุคส จํากัด, ๒๕๕๒), หนา ๑. 
๒วิเชียร วิทยอุดม, การบริหารเชิงกลยุทธ, (กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ, ๒๕๕๓), หนา ๑๑๓ – ๑๑๔. 
๓ ยุทธนา แซเตียว, การจัดการความรูสรางองคการอัจฉริยะ, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดคูเอช่ัน, ๒๕๔๗), หนา ๗ 
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การศึกษาองคการสมัยใหมไดเริ่มตนประมาณปลายศตวรรษที่ ๑๘ และเริ่มมีการศึกษาอยางเปนระบบมากขึ้น
ตั้งแตตนศตวรรษที่ ๑๙ นับตั้งแตนั้นมาการศึกษาองคการก็ไดเกิดขึ้นอยางแพรหลายในสาขาวิชาตางๆ ปรากฏการณเชนนี้ได
เกิดขึ้นพรอมๆ กับกระบวนการการเปนสังคมสมัยใหม (Modernization) ซึ่งเปนสังคมที่มนุษยมีแนวโนมอาศัยและใชชีวิตใน
องคการมากขึ้นทุกขณะ จนมีการกลาวกันวามนุษยองคการ ไมวาพวกเขาจะชอบหรือไมก็ตาม มนุษยจํานวนมากใชเวลาใน
องคการอยางนอยหนึ่งในสามของเวลาในชีวิตประจําวัน และมีไมนอยที่ใชเวลามากกวานั้น การใชชีวิตในการองคการของมนุษย
เชนนี้ ทําใหองคการเปนแหลงที่บันดาลทั้งความสุขและความขมข่ืนใหกับมนุษย องคการเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมาเพ่ือใชในการ
บรรลุวัตถุประสงคบางอยาง แตในขณะเดียวกันมนุษยก็ตกอยูภายใตอิทธิพลขององคการดวยเชนเดียวกัน การศึ กษาเพ่ือทํา
ความเขาใจองคการและการจัดการมนุษยในองคการจึงเปนเรื่องที่ทาทายเปนอยางยิ่ง๔ 

๑) ความหมายของการบริหารจัดการ มีนักวิชาการหรือผูมีความรูหลายทานไดความหมายของการบริหารจัดการ
ดังเชน 

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

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

๒) ความหมายขององคการ มีนักวิชาการหรือผูมีความรูหลายทานไดความหมายขององคการ ดังเชน 
จอมพงศ  มงคลวนิชกลาววา องคการ คือ การรวมตัวกันของบุคคลเปนหนวยงาน ทํางานรวมกันโดยมีเปาหมาย

เดียวกัน มีแบบแผน ระเบียบ กฎเกณฑ มีการจัดการและประสานสัมพันธกันอยางมีระบบ  องคการเปนระบบสังคม (Social 
System) คือมีบุคคลหลายสวนมีความเกี่ยวของสัมพันธกันแตละคนตางมีหนาที่ที่จะทําเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน อาจมี
ฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย มีฐานะเปนนายจาง เปนผูรับจาง เปนสถานประกอบการ เปนสมาคม หรือฐานะอ่ืนๆไดหลาย
ฐานะ๗ 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ตกลาววา องคการ เปนหนวยทางสังคมที่อยูภายใตและมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม โดยมี
เปาประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ซึ่งสมาชิกมีคานิยม และผลประโยชนรวมกัน ในการขับเคลื่อนองคการใหบรรลุ
เปาประสงคนั้นจึงตองมีการออกแบบโครงสรางเพ่ือรวบรวมกลุมงาน กิจกรรม และกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิก รวมทั้งมี
การสรางระบบการประสานงาน และยุทธศาสตรเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและเคลื่อนตัวไดอยางราบรื่น๘ 

๓) แนวคิดการบริหารจัดการองคการ 
ลูเธอร กูลิค และลินดัลเออรวิค ไดศึกษาบทบาทหนาที่ของผูบริหาร และไดเสนอแนวคิดหลัก POSDCORB ซึ่ง

หมายถึงกระบวนการบริหาร ๗ ประการ คือ 
                                                 

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

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

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๑๑. 
๘ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, องคการ และการบริหารจัดการ, (นนทบุรี : บริษัท ธิงค บียอนดบุคส จํากัด, ๒๕๕๒), หนา ๒ 
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๑. P = Planning หมายถึง การวางแผนเปนการกําหนดโครงการอยางกวางๆ วาจะทําอะไรบาง เพ่ืออะไร มี
แนวทางปฏิบัติอยางไร การวางแผนจะตองทํากอนการลงมือปฏิบัติ 

๒. O = Organizing หมายถึง การจัดการองคกร กลาวคือ เปนการจัดสายงานแบงแยกอํานาจการบริหารให
ผูปฏิบัติงานทราบบทบาทหนาที่ของแตละคน เพ่ือจะไดทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค 

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

๔. D = Directing หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการบอกทิศทางการทํางานเสนอแนะวิธีการทํางานหลังจากที่ได
วิเคราะหอยางรอบคอบแลววา ควรจะทําอะไรบาง อยางไร ไปในทิศทางใด 

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

๖. R = Reporting หมายถึง การรายงาน การทํางานทุกอยางจะมีการรายงานไปยังผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปวา
ตนเองไดทําอะไรบาง อยางไร ไดผลประการใด 

๗. B = Budgeting หมายถึง การจัดทํางบประมาณคาใชจายใหถูกตองเหมาะสมกับกิจกรรม๙ 

๓. องคการแหงการเรียนรู 
แนวคิดองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization- LO) เริ่มมีการพัฒนาในเชิงทฤษฎีและการประยุกตเพ่ือ

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

การแขงขันในยุคปจจุบันจะขึ้นอยูกับความสามารถขององคการในการสรางและใชสินทรัพยที่จับตองไมได เชน 
ความรู เทคโนโลยี และวัฒนธรรมองคการในการเพ่ิมคุณภาพ ลดตนทุนลดระยะในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการใหมๆ สราง
นวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการ และความคาดหวังของลูกคาไดอยางถูกตองและรวดเร็ว และการที่องคการจะสรางและ
รักษาความไดเปรียบในการแขงขันไดนั้นขึ้นอยูกับความสามารถขององคการในการทําใหการเรียนรูในองคการไหลเวียนอยาง
ตอเนื่องซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อองคการมีกระบวนการที่เปนระบบในการคนหา สราง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร ถายทอด 
แบงปนและใชความรู กระบวนการที่วานี้คือ การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) ซึ่งถือไดวาเปนเครื่องมือ
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย องคความรูทีสําคัญสวนใหญอยูที่ตัวคน ดังนั้น องคการจะตองมีกระบวนการและบรรยากาศที่
เอ้ือตอการแลกเปลี่ยนความรูเพ่ือนําความรูดังกลาวมาใชกอใหเกิดประโยชนแกองคการได โดยปกติแลวยากที่จะสามารถจัดการ
ความรู องคการไมสามารถสั่งใหผูรูคนนั้นถายโอนความรูที่มีอยูใหผูอ่ืนได องคการตองสรางบรรยากาศที่เอ้ือกอใหเกิดการ

                                                 

๙ Gulick L.  and Urwick J. , Papers on the Science of Administration, ( New York : Institute of Public 
Administration, ๑๙๗๓), pp. ๑๘-๑๙ 

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



๑๒๗๕ 
 

แลกเปลี่ยนความรูใหเกิดขึ้นและเห็นจริงได ซึ่งจะนําไปสูคานิยมและเปนวัฒนธรรมองคการในที่สุด โดยกระบวนการของการ
จัดการความรู (KM Process) เพ่ือสรางองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) มีกระบวนการหลักๆ ที่สําคัญ คือ  

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

เรื่องที่มีความสัมพันธกันอยางยิ่ง เนื่องจากแนวคิดในการสรางองคการแหงการเรียนรูคือการที่จะทําใหคนในองคการเรียนรู
ปจจัยตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาตนเองและการดําเนินงานขององคการ หรือกลาวไดวาเปน
องคการแหงการเรียนรูที่มีการปรับเปลี่ยนและคนหาวิธีทางใหมๆ ในการผลิตผลิตภัณฑหรือบริการ อันจะนํามาซึ่งการเพ่ิม
ประสิทธิผลในการดําเนินงานขององคการ ทั้งนี้การที่องคการจะสามารถเรียนรูเพ่ือพัฒนาไดอยางมีประสิทธิผลนั้นตองมีการ
จัดการความรูควบคูไปดวยเสมอ๑๒ 

Pedlerไดใหแนวคิดวา องคประกอบของบริษัทแหงการเรียนรูมี ๕ ดานไดแก  
๑) ดานกลยุทธ (Strategy)  

-ใชการเรียนรูเพ่ือกําหนดกลยุทธ (Learning Approach to Strategy)องคการมีแนวทางที่จะใชแนวทางการ
เรียนรูใหเปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธขององคการ 

-การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย (Participative Policy Making) องคการจะใหผูปฏิบัติงานและผูมีสวน
ไดสวนเสียมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายไดอยางไรบาง 

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

ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางสรางสรรค 
-ระบบบัญชีและการควบคุม (Formative Accounting and Control) ระบบการจัดทํางบประมาณ การ

รายงานผลระบบบัญชีขององคการควรจะชวยสงเสริมการเรียนรูของผูปฏิบัติงานวาองคการมีการบริหารเงินเปนอยางไร 
-การแลกเปลี่ยนภายใน (Internal Exchange) เปนการสงเสริมใหทุกหนวยงานในองคการมองเห็นวา

หนวยงานอื่นๆ เปนลูกคาที่มาใชบริการทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

๓) ดานโครงสราง (Structure) โครงสรางองคการ โครงสรางหนวยงานและหนาที่ความรับผิดชอบ รวมทั้ง
ขั้นตอนกระบวนการทํางานเปนเหมือนกับโครงสรางที่ไมถาวร ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมยาก เพ่ือใหเหมาะสมกับงาน 
ผูใชงาน และความคิดสรางสรรคใหมๆ 

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

Scanner)  
-การเรียนรูระหวางองคการ (Inter – organization Learning) องคการควรเรียนรูจากพันธมิตรและองคการ

อ่ืนๆ ดวยการพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน 
๕) ดานโอกาสในการเรียนรู (Learning Opportunities)  

                                                 

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

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



๑๒๗๖ 
 

-บรรยากาศการเรียนรู (learning Climate) ผูบริหารทุกคนมีหนาที่พ้ืนฐานที่จะสงเสริมใหผูปฏิบัติงานไดเกิด
การเรียนรูจากการทดลองและเรียนรูจากประสบการณ ผานทางการตั้งคําถาม การใหขอมูลยอนกลับ และการสนับสนุน 

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

๔. พุทธวิธีการจัดการองคการแหงการเรียนรู 

๑) พุทธวิธีการจัดการองคการ 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูรธมฺมจิตฺโต)กลาววา การบริหาร หมายถึง การทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน 
(Getting things done through other people) เมื่อวาตามคํานิยามนี้ การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเปนรูปธรรม
สองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเปนครั้งแรกแกพระปญจวัคคียซึ่งทําใหเกิดพระสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมี
พระสังฆรัตนะเปนสมาชิกใหมเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอยางนี้พระพุทธเจาก็ตองบริหารคณะสงฆ 

วิธีการที่พระพุทธเจาทรงใชในการบริหารกิจการคณะสงฆซึ่งดํารงสืบตอมาจนถึงปจจุบันเปนเวลากวา ๒,๕๐๐ ป
เปนขอมูลใหเราไดศึกษาเรื่องพุทธวิธีบริหาร นอกจากนี้ยังมีพุทธพจนที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารกระจายอยูในพระไตรปฎก 
การศึกษาพุทธพจนเหลานั้นก็จะทําใหทราบถึงพุทธวิธีบริหาร 

การศึกษาพุทธวิธีบริหารในครั้งนี้ขอใชหนาที่ของนักบริหารเปนกรอบในการพิจารณา หนาที่ (Function) ของนัก
บริหารมีอยู ๕ ประการตามคํายอในภาษาอังกฤษวา POSDC  

P คือ Planningหมายถึง การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางเนินงานในปจจุบัน เพ่ือความสําเร็จที่จะตามมาใน
อนาคต ผูบริหารที่ดีตองมีวิสัยทัศนเพ่ือกําหนดทิศทางขององคกร 

O คือ Organization หมายถึง การจัดองคกร เปนการกําหนดโครงสรางความสัมพันธของสมาชิกและสายบังคับ
บัญชาภายในองคกร มีการแบงงานกันทําและการกระจายอํานาจภายในองคกร มีการแบงงานกันทําและการกระจายอํานาจ 

S คือ Staffingหมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหม การพัฒนาบุคคลากรและการใชคนใหเหมาะกับ
งาน 

D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เปนการสื่อสารเพ่ือใหเกิดการดําเนินการตามแผน ผูบริหารตองมีมนุษย
สัมพันธที่ดีและมีภาวะผูนํา 

C คือ Controllingหมายถึง การกํากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองคกรรวมทั้ง
กระบวนการแกปญหาภายในองคกรเราจะพิจารณาพุทธวิธีบริหารในประเด็นที่เกี่ยวกับการวางแผนการจัดองคกร การ
บริหารงานบุคคล การอํานวยการและการกํากับดูแลตามลําดับ๑๔ 

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

                                                 

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

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



๑๒๗๗ 
 

พุทธพจนนี้แสดงใหเห็นวา ทุกคนที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาเปนพระภิกษุเสมอเหมือนกันหมด การอยูรวมกัน
ของคนที่เทาเทียมกันนี้อาจกอใหเกิดปญหาในการบังคับบัญชาภายในองคกร เพราะเหตุที่วาเมื่อสมาชิกถือตัววา เทาเทียมกับคน
อ่ืนก็จะไมมีใครเชื่อฟงใครหรือยอมลงใหใคร ดังที่พระพุทธเจาตรัสไววา “การอยูรวมกันของคนที่เสมอกันนําทุกขมาให  ถาเปน
เชนนั้นการบังคับบัญชาภายในองคกรก็มีไมได พระพุทธเจาจึงทรงกําหนดใหพระภิกษุตองเคารพกันตามลําดับพรรษา ผูบวชที
หลังตองแสดงความเคารพตอผูบวชกอน 

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

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

ประเพณีปฏิบัติในสมัยปจจุบันที่พระมหากษัตริยทรงพระราชทานสมณศักดิ์แกพระสงฆผูมีความชํานาญในดานตาง 
ๆ ก็สอดคลองกับการแตงตั้งเอตทัคคะในครั้งพุทธกาลนั่นเอง สวนการที่มหาวิทยาลัยทั้งหลายถวายปริญญากิตติมศักดิ์แก
พระสงฆในสมัยปจจุบันก็พออนุโลมใหเปนการยกยองพระเถระเปนเอตทัคคะในดานตาง ๆ ไดเหมือนกัน 

๒) พุทธวิธีการจัดการความรู 

การจัดการความรู(Knowledge Management) เปนกระบวนการแนวความคิดที่กําลังไดรับความนิยมอยางมากใน
โลกแนวความคิดหนึ่งการจัดการความรูในพระพุทธศาสนามีวิธีการศึกษาใกลเคียงกัน กับตามแนวคิดและทฤษฎีการจัดการ
ความรูทั่วไปแตมีเปาหมายในการศึกษาของพระพุทธศาสนาคือแตกตางกัน กลาวคือ การจัดการความรูตามแนวคิดและทฤษฎี
การจัดการความรูทั่วไปทําการศึกษาเรื่องความรู สวนการจัดการความรูในทางพระพุทธศาสนาเปนการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ปญญา ซึ่งเปนหลักการจัดการความรูที่มีเปาหมายมุงประโยชนความสุขในปจจุบัน ความสุขในอนาคต และความสุขในการบรรลุ
ธรรมดังนั้นจึงมีคําสองคําท่ีตองทําความเขาใจก็คือคําวา ความรู กับคําวา ปญญา  

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

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

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

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

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

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

พระดํารัสนี้ แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา พระองคไดถายทอดความรูใหจนภิกษุเหนานี้กลายเปนผูเชี่ยวชาญและได
สงภิกษุเหลานี้ไปในทิศตางๆ เพื่อแบงปนความรูตอไปคําสอนของพระพุทธศาสนาจึงถูกเผยแผตอๆไปอยางไมหยุดยั้ง จนกระทั้ง
ปจจุบัน 

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

นอกจากนั้นในการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณแกกันและกันนั้น พระพุทธเจาก็มีแนวทางชัดเจน เนนให
หมั่นประชุมกัน และใหประชุมกันในทางที่ดีที่ชอบ ประกอบดวยสารประโยชน เชน ประชุมกันเพ่ือสนทนาธรรมวินัย เปนตน 
สาวกจึงไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันเปนอยางดีจนกระทั้งถึงปจจุบัน และไมเพียงเทานั้น พระพุทธเจายังไดสรา ง

                                                 

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



๑๒๗๙ 
 

วัฒนธรรมองคกรแหงการแลกเปลี่ยนความรูไวเปนอยางดีเยี่ยม ทุกคนในอง๕กรสวนใหญจะมีความไววางใจซึ่งกันและกันเมื่อ
เปนเชนนี้การแลกเปลี่ยนความรูจึงเกิดขึ้นไดงาย 

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

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

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

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

๕. บทสรุป 

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

                                                 

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



๑๒๘๐ 
 

พุทธวิธีการจัดการองคการแหงความรูในพระพุทธศาสนามีวิธีการศึกษาใกลเคียงกัน กับตามแนวคิดและทฤษฎีการ
จัดการความรูทั่วไปแตมีเปาหมายในการศึกษาของพระพุทธศาสนาคือแตกตางกัน กลาวคือ การจัดการความรูตามแนวคิดและ
ทฤษฎีการจัดการความรูทั่วไปทําการศึกษาเรื่องความรู สวนการจัดการความรูในทางพระพุทธศาสนาเปนการศึกษาเรื่องที่
เกี่ยวของกับปญญา ซึ่งเปนหลักการจัดการความรูที่มีเปาหมายมุงประโยชนความสุขในปจจุบัน ความสุขในอนาคต และความสุข
ในการบรรลุธรรมพุทธวิธีการจัดการความรู พอที่จะยกตัวอยางใหเห็นไดงายๆ เริ่มตั้งแตตอนที่พระพุทธเจาไดตรัสรูแลว ทานก็
ทรงเริ่มประกาศพระพุทธศาสนา ซึ่งก็คือการแบงปนความรูที่พระองคมีอยูสูประชาชนนั่นเอง พระองคทรงใชเวลาตลอดหนาฝน
แรกรวบรวมพระสาวกได ๖๐ รูป แลวทรงอบรมคุณธรรมแกทานเหลานั้นอยางเพียงพอที่จะแยกยายกันออกไปประกาศพระ
ศาสนา พอหมดหนาฝน ดินฟาอากาศแหงก็ไดทรงเรียกพระสาวกเหลานั้นมาประชุม แล วรับสั่งใหแยกยายไปประกาศ
พระพุทธศาสนาในภูมิภาคตางๆสิ่งที่แสดงใหเห็นชัดในวิธีการจัดการความรูของพุทธศาสนาไมวาผูนั้นจะจบการศึกษาระดับใดมา
ก็ตาม หลังจากเขามาบวชแลว จะตองใหอยูกับอุปชฌายอยางนอย ๕ ป ซึ่งในระหวางที่อยูกับอุปชฌายนี้ ก็จะไดเรียนรูสิ่งตางๆ 
มากมายเพราะพระอุปชฌายมีหนาที่การคอยดูแลอบรมสั่งสอนใหความรูแกศิษย เกี่ยวกับการดํารงชีวิตของพระภิกษุ และพระ
ธรรมคําสอนตางๆ รวมถึงวิธีปฏิบัติเพ่ือเขาถึงหลักธรรมนั้นดวย จึงเรียกไดวา วิธีการดังกลาวนี้กอใหเกิดการถายทอดความรู
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งความรูซอนเรน (Tacit Knowledge เปนความรูที่แฝงอยูในตัวคน เปนประสบการณที่สั่งสมมายาวนาน 
เปนภูมิปญญา) และความรูเดนชัด (Explicit Knowledge เปนความรูที่อยูในรูปแบบที่เปนเอกสาร หรือวิชาการ อยูในตํารา 
คูมือปฏิบัติงาน) เพราะอุปชฌายจะสอนทั้งปริยัติและปฏิบัติไปพรอมๆกัน จึงทําใหไดเรียนรูทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติไปดวย สวน
ผูที่จะเขามาเปนอุปชฌายไดก็มีการกําหนดคุณสมบัติชัดเจน จึงนับวาเปนผูมีความรูความสามารถเชื่อถือได หากเทียบกับองคกร
สมัยใหมก็เรียกไดวา เปนผูเชี่ยวชาญ นั่นเอง 
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บทคัดยอ 
 ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดในสถานศึกษา เปนผูนําในสถานศึกษาที่จะทําการบริหารงานให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายขององคกรได ผูบริหารสถานศึกษาตองมีภาวะผูนํา  คุณสมบัติของภาวะผูนําที่ดีไดแกเปนผูมี
ความรูสึกรับผิดชอบ รูควรไมควร มีความรู มีวิสัยทัศน มีมนุษยสัมพันธ นําหลักธรรมทุติยปาปณิกสูตร หลักธรรมของพอคามา
พัฒนา โดยที่ผูจะประสบความสําเร็จตองเปนผูมีวิสัยทัศน เปนผูรอบรูในงานที่ปฏิบัติ และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงาน มี
ความสามารถใหผูอ่ืนคลอยตาม วิธีการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนํา ทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผูบริหารสถานศึกษา 
มีวิธีการพัฒนาดวยการประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา การออกแบบการพัฒนา การดําเนินการพัฒนา การ
ประเมินผลการพัฒนา 
   
คําสําคัญ: ทุติยปาปณิกสูตร, การพัฒนาภาวะผูนํา, ผูบริหารสถานศึกษา 

 
Abstract 

 Education Manager, is a person with a major in education.  Leadership in Education Study will be 
administered.  Managed to achieve the goals of the organization.  Executive education must have a 
leadership. Feature of good leadership is a sense of responsibility. What you should know, Knowledgeable, 
visionary] friendly bring principles of Tuthiyapapkanikhasutta. The principles of leader development. Those 
who succeed are those who have vision. Is well versed in the practice. And attitude to wards colleagues. 
Leadership, trails, ethical. According to Buddhism’s educational administrators. They are way to improve, 
the needs assessment for development.  Design development, action development, evaluation and 
development. 
.  
Keyword:   Tuthiyapapkanikhasutta, leadership development, educational manager 
 
บทนํา 
 ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดในสถานศึกษา เปนผูนําในสถานศึกษาที่จะทําการบริหารงานให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายขององคกรได ผูบริหารสถานศึกษาตองมีภาวะผูนํา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
๒๕๔๕ กลาวถึงผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองดําเนินการบริหาร เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปตามแนวทาง หลักการและ
มาตรฐานการศึกษา ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และนําไปสูการบรรลุผลตามการปฏิรูปการ
บริหารและการจัดการศึกษา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีความรู ความเขาใจในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 



๑๒๘๒ 
 

 

 

 

๒๕๔๒ การบริหารโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management : SBM) การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การ
บริหารโดยองคคณะบุคคล การประเมินภายในและการประเมินภายนอก และการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนมืออาชีพ และเปนผูนําทางวิชาการ จึงจําเปนตองมี สมรรถภาพ ทั้งความรู ทักษะ 
ภาวะผูนํา และมีคุณธรรม จริยธรรม จึงจะนําไปสูความสําเร็จอยางแทจริง๑

 Wright และ คณะ(1992:15) พูดถึงกลยุทธ 
หมายถึง แผนของผูบริหารระดับสูงที่จะนําไปสูผลลัพธตาง ๆ ที่สอดคลองกับภารกิจและเปาประสงคขององคกร๒Learned และ
คณะ(1973:107) ไดใหความหมายของกลยุทธวา คือ แบบแผนของวัตถุประสงค ความมุงหมาย หรือเปาหมาย หรือนโยบาย
หลัก รวมทั้งแผนงานตาง ๆ ที่จะชวยองคกรจะอยูรอดหรือควรจะอยูในธุรกิจประเภทใด และองคกรควรจะเปนชนิดใดจึงจะมี
ความเหมาะสมและดีที่สุด๓ 
 
๑. ทุติยปาปณิกสูตร 
 พระไตรปฎกเลมที่ ๒๐ พระสุตตันตปฎก ๑๒ ไดแสดงไวในเรื่อง ทุติยปาปณิกสูตร วาดวยคุณสมบัติของพอคา สูตรที่ ๒ 
ภิกษุทั้งหลาย พอคาประกอบดวย องค ๓ ประการไมนานนักก็ถึงความเปนผูยิ่งใหญไพบูลยในโภคทรัพย  องค ๓ ประการ 
อะไรบางคือ พอคาในโลกนี้ 
 ๑. มีตาด ี
 ๒. มีธุรกิจด ี
 ๓. เพียบพรอมดวยที่พักพิงอาศัย 
 พอคาชื่อวามีตาดี เปนอยางไร คือ พอคาในโลกนี้รูจักสินคาวา “ สินคานี้ ซื้อมาเทานี้ ขายไปอยางนี้ จักมีมูลคา
ประมาณเทานี้ มีกําไรเทานี้” พอคาชื่อวามีตาดีเทานี้แล 
 พอคาชื่อวามีธุรกิจดี เปนอยางไร คือ พอคาเปนคนฉลาดซื้อและขายสินคาได พอคาชื่อวามีธุรกิจดี เปนอยางนี้แล 
 พอคาชื่อวาเพียบพรอมดวยที่พักพิงอาศัย เปนอยางไร คือ คหบดีหรือบุตร คหบดีผูมั่งคั่ง มีทรัพยมากมีโภคทรัพยมาก
ยอมรูจัก พอคาในโลกนี้อยางนี้วา “พอคาผูนี้แลมีตาดี มีธุรกิจดีและสามารถที่จะเลี้ยงดู บุตรภรรยาไดทั้งใชคืนใหแกพวกเราได
ตามกําหนดเวลา” คหบดีหรือบุตรคหบดี เหลานั้น ยอมเชื้อเชิญพอคานั้นดวยโภคทรัพยวา “นับแตนี้ไป ทานจงนําโภคทรัพยไป
เลี้ยงดูบุตรภรรยา และใชคืนใหพวกเราตามกําหนดเวลา” พอคาชื่อวาเพียบพรอมดวยที่พักพิงอาศัยเปนอยางนี้แล 
 พอคา ประกอบดวยองค ๓ ประการนี้และ ไมนานนักก็ถึงความเปนผูยิ่งใหญ ไพบูลยในกุศลธรรม 
 ธรรม ๓ ประการ อะไรบาง คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ๑. มีตาดี ๒. มีธุรกิจดี ๓. เพียบพรอมดวยที่พักพิงอาศัย 
 ภิกษุชื่อวา มีตาดี เปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รูซักถามความเปนจริง “นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” ภิกษุชื่อวามีตาดีเปนอยางนี้แล 

 ภิกษุชื่อวามรธุรกิจดี เปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ปรารภความเพียรเพ่ือละอกุศลธรรมเพ่ือใหกุศลธรรมเกิดมี
ความเขมแข็ง มีความบากบั่นมั่นคงไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย ภิกษุชื่อวามีธุรกิจดี เปนอยางนี้แล 
 ภิกษุชื่อวาเพียบพรอมดวยที่พักพิงอาศัย เปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เขาไปหาภิกษุผูเปนพหูสูต ผูเรียนจบ
คัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ตามเวลาสมควร สอบสวนไตถามวา “พุทธพจนนี้เปนอยางไร เนื้อความแหงพุทธพจนนี้

                                                           

 ๑สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.สภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศ
ไทย. ๒๕๔๕ ข.๘  

 
๒
 Wright, P. Reingle, C.D. and Kroll, M.J. Strategic Management : Text and case. Massachusetts : Alyn and Bacon. 

1992 p.15  
 
๓ Learned, C.R. and others. Bussiness Policy Text and  Cases. Illinors : Richard, D. 1973 p. 107   
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เปนอยางไร” ทานผูคงแกเรียนเหลานั้นยอมเปดเผยธรรมที่ยังไมไดเปดเผย ทําใหงายซึ่งธรรมที่ยังไมไดทําใหงาย และบรรเทา
ความสงสัย ในธรรมที่นาสงสัย หลายอยางภิกษุชื่อวาเพียบพรอมดวยที่พักพิงอาศัย เปนอยางนี้แล 
 ภิกษุประกอบดวย ธรรม ๓ ประการนี้แล ไมนานนักก็บรรลุความเปนผูยิ่งใหญไพบูลยในกุศลธรรม๔ 
 พระพรหมคุณาภรณ(ประยุทธ ปยุตฺโต) ไดกลาวไววา ปาปณิกธรรม ๓ หลักพอคา องคคุณของพอคา คือ 

๑. จักขุมา (Cakkbuma : shrewd) ตาดี (รูจักสินคา ดูของเปน สามารถคํานวณราคา กะทุน เก็งกําไร แมนยํา) 
๒. วิธูโร (Vidburo : capable of administering business) จัดเจนธุรกิจ (รูแหลงซื้อแหลงขาย รูความเคลื่อนไหว

ความตองการของตลาด สามารถในการจัดซื้อจัดจําหนาย รูใจและรูจิตเอาใจลูกคา) 
๓. นิสยสัมปนโน (Nisayasampanno : having dood credit rating) พรอมดวยแหลงทุนเปนที่อาศัย(เปนที่เชื่อถือ

ไววางใจในหมู แหลงทุนใหญ ๆ หาเงินมาลงทุนหรือดําเนินกิจการโดยงาย)๕ 
สรุปไดวา ทุติยปาปณิกสูตร หลักธรรมของพอคา ประกอบดวย องค ๓  ที่มี จักขุมา มีตาดี วิธูโร จัดการธุรกิจดี และ 

นิสสยสัมปนโน เพียบพรอมดวยแหลงทุนเปนที่อาศัยหรือสรุปไดวา ผูที่จะประสบความสําเร็จตองเปนผูมีวิสัยทัศน เปนผู รอบรู
ในงานที่ปฏิบัติ และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงาน 

 
๒. ความหมายของภาวะผูนํา 
 กวี  วงศพุฒิ (๒๕๔๒:๒)  ไดใหความหมายของภาวะผูนํา ดังนี้  ภาวะผูนํา ( Leadership) หรือการเปนผูนํา ใน
สถานศึกษาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการบริการ หรือผูนํา โดยตรงกลาววา ภาวะผูนําตามการวิเคราะหศัพทมีความหมายที่สําคัญ ๓ 
ประการ คือ ๑) ความสามารถของหัวหนาที่จะตองเปนผูนํา คือหัวหนาตองมีความสามารถในการนําลูกนอง จะตองเปนผู
สามารถชี้แนวทางหรือกําหนดมรรควิธีอันเหมาะสม ถูกตอง เพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดไว ๒) ความสามารถ
ของหัวหนาที่จะตองเอาชนะจิตใจลูกนองไดแก ความภักดี ตอหัวหนา และความรวมมือรวมใจของบรรดาผูใตบังคับบัญชา ที่จะ
ปฏิบัติงานหลักในทางรัฐศาสตรจึงตั้งวา “ความสําเร็จของงานนั้น” อยูที่เอกภาพของการทํางานและการที่จะเกิดเอกภาพในการ
ปฏิบัติการไดนั้นสวนใหญอยูที่ความรูสึกของบรรดาลูกนองทั้งมวลที่มีพันธะทางใจอยูตอผูเปนหัวหนา ๓) ความสามารถของหัว
หนาที่จะตองฟนฝาอุปสรรคในการทํางานซึ่งอยูกับบุคลิกภาพของผูที่เปนหัวหนาเอง ที่จะตองเปนคนที่รูจักเปลี่ยนแปลงและ
ปรับตัวเองใหเขากับผูใตบังคับบัญชาจะตองมีศักยภาพตอหัวหนาที่แสดงใหเขารูวาจะทํางานใหสําเร็จไดอยางไร แมมีอุปสรรคก็
ชวยแกไขจนบรรลุเปาหมาย๖ และอานันท  ปนยารชุน(๒๕๔๐:๓๗) ไดกลาวถึง ภาวะผูนํา วา หากมีในบุคคลใดแลวจะทําให
ผูอ่ืนอยากทําตามโดยสมัครใจ ไมจําเปนตองสั่งการเพราะความเปนผูนําไมไดมาจากการอุปโลกนหรือแตตั้งตนเอง แตตองเกิด
จากการที่มีผูอ่ืนเขารูสึกวาเราเปนผูนํา ดังนั้น คุณสมบัติของภาวะผูนําที่ยั่งยืนไดแกความรูสึกรับผิดชอบรูควรไมควร โดยมี
คุณธรรม จริยธรรมเปนเครื่องควบคุม ผูนํามีความสามารถใหผูอ่ืนคลอยตามความสามารถในการสื่ อสารใหคนอ่ืนเขาใจไดแค
คําพูดในสิ่งที่เปนจริง มีความเปนผูยึดมั่นในหลักการ มีระบบการคิด และการบริหารที่มีวิสัยทัศน จะตองคิดแบบทีละกาวแตตอง
คิดครบทั้งกระบวนการและรูจักคาดคะเน ความเปนนักวิชาการรูจักหาความรูและพ่ึงพาความรูทางวิชาการอยางแทจริง๗ 
 สรุปไดวา ภาวะผูนํา ( Leadership) หรือการเปนผูนํา ในสถานศึกษาเปนเรื่องที่ เกี่ยวกับการบริการ หรือผูนํา
 หัวหนาตองมีความสามารถในการนําลูกนอง จะตองเปนผูสามารถชี้แนวทางหรือกําหนดมรรควิธีอันเหมาะสม ถูกตอง 

                                                           

 
๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงการณราชวิทยาลัย. พระสุตตันตปฎก 

๑๒ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙) หนา ๑๖๓-๑๖๕ 

 
๕ พระพรหมคณุาภรณ(ประยุทธ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม.พิมพคร้ังท่ี ๑๖. (กรุงเทพมหานคร : เอส.

อารพริ้นติ้ง แมส โปรดักส, ๒๕๕๑) หนา ๑๑๔ 

 
๖กวี  วงศพุฒิ, ภาวะผูนํา (พิมพครั้งท่ี ๕).(กรุงเทพมหานคร:บีเค อินเตอรปริ้นท จํากัด, ๒๕๔๒) หนา ๒-๑๑ 

 
๗อานันท  ปนยารชุน,ภาวะผูนําความสําคญัตออนาคตไทย.(กรุงเทพมหานคร:พิมพไทย, ๒๕๔๐) หนา ๓๗-๓๙   



๑๒๘๔ 
 

 

 

 

เพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดไว  ความสามารถของหัวหนาที่จะตองเอาชนะจิตใจลูกนอง ความสําเร็จของงาน
นั้น หัวหนาตองฟนฝาอุปสรรคในการทํางานซึ่งอยูกับบุคลิกภาพของผูที่เปนหัวหนาเอง ตองเปนคนที่รูจักเปลี่ยนแปลงและ
ปรับตัวเองใหเขากับผูใตบังคับบัญชาจะตองมีศักยภาพที่แสดงใหเขารูวาจะทํางานใหสําเร็จไดอยางไร คุณสมบัติของภาวะผูนําที่
ยั่งยืนไดแกความรูสึกรับผิดชอบรูควรไมควร โดยมีคุณธรรม จริยธรรมเปนเครื่องควบคุม มีความสามารถใหผูอ่ืนคลอยตามใน
การสื่อสารใหคนอ่ืนเขาใจไดดวยการบริหารที่มีวิสัยทัศน 
 

๓. ความสําคัญของภาวะผูนํา 
 การบริหารงานในสถานศึกษา มีสวนประกอบหลายอยาง ซึ่งการบริหารจัดเปนสวนสําคัญในองคกร ทําใหองคกรนั้น
ดําเนินไปดวยความเจริญรุงเรื่องไมมีปญหา และทําใหบรรลุจุดประสงคที่วางไว สิ่งสําคัญที่เปนสิ่งที่จะทําใหงานมีประสิทธิผล
และจะขาดไมไดคือผูนําผูบริหาร หรือหัวหนา หรือผูที่มีหนาที่บังคับบัญชาขององคกรนั้น ๆ ดังที่ สะอาด  ราชเฉลิม(๒๕๔๑:๑๐) 
ไดกลาววาวา ผูบริหารหรือผูนําจะนําพาองคกรไปสูเปาหมายที่วางไวได ขึ้นอยูกับภาวะผูนํานั้น ๆ การดําเนินกิจการหรือการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งใด ๆ ในองคกรเกิดจากสมาชิกคนใดคนหนึ่ง ใชอิทธิพล หรืออํานาจที่มีอยูจงใจใหสมาชิกซึ่งเปนผูตามในขณะนั้น 
เกิดความศรัทธายอมรับและพรอมที่จะรวมปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จได  ความสําคัญของภาวะผูนํา ภาวะผูนํา หรือ ความ
เปนผูนําที่มีประสิทธิภาพนั้นมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร ในอันที่จะดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวเปน
อยางมากความลมเหลวขององคกรตาง ๆ ที่เปนมา สืบเนื่องมาจากผูนํามีหลายแบบแลวแตจะเลือกใชแบบใดใหเ หมาะสมกับ
สถานการณท่ีเกี่ยวของ การเลือกแบบภาวะผูนําควรคํานึงถึงผูใตบังคับบัญชา สถานการณและบุคลิกภาพของผูนําเอง๘ 
 Bateman & Carl(1990:480)  ไดกลาวถึงความสําคัญของภาวะผูนําวา สังคมปจจุบันเปนสังคมที่ขึ้นตนอยูกับภาวะ
ผูนําการบริหารองคกรจําเปนตองขึ้นอยูกับความแตกตางกันในการปฏิบัติขององคกรก็ตาม แตปจจุบันภาวะผูนํากําลังเปนสิ่งที่
ขาดแคลนมากไปเกือบทุกองคกร๙  
 สรุปวา ความสําคัญของภาวะผูนํา ผูบริหารหรือผูนําจะนําพาองคกรไปสูเปาหมายที่วางไวได ขึ้นอยูกับภาวะผูนํานั้น ๆ
เกิดความศรัทธายอมรับและพรอมที่จะรวมปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จได  ความสําคัญของภาวะผูนํา คือความเปนผูนําที่มี
ประสิทธิภาพนั้นมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร ในอันที่จะดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเปนอยางมาก 
 
 ๔. วิธีการพัฒนาภาวะผูนํา 
 วิธีการพัฒนาภาวะผูนํามีนักการศึกษาไดใหความจํากัดความไว เชน  ดนัย  เทียมพุฒ(๒๕๔๕:๓๖) ไดนําเสนอโมเดล
วงจรการพัฒนาบุคลากรโดยทั่วไป ซึ่งมีท้ังสิ้น ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑. การวิเคราะหความจําเปนซึ่งมีความหมาย ๒ ประการ ไดแก ๑) เปนสิ่งที่ขาดหรือบกพรองในเรื่องสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน และ ๒) เปนโอกาสหรือศักยภาพในการปรับปรุงงาน ซึ่งข้ันตอนนี้ถือวาเปนหัวใจของการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล 

๒. การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
๓.  การบริหารหลักสูตร โดยมีการแบง เปน ๓ ระยะ คือ ๑) การวางแผนจัดหลักสูตรการพัฒนา ๒) การดําเนินการ

อบรมและพัฒนา ๓) การดําเนินการเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา 
๔.  การประเมินผลและติดตามผลมีวิธีการประเมินผลหลายวิธี คือ ๑) การประเมินผลตามชวงอบรมและพัฒนา เชน 

การประเมินกอนการฝกอบรม การประเมินขณะดําเนินการ และ ประเมินเมื่อสิ้นสุดการอบรมและพัฒนาและดําเนินการติดตาม
ผล ๒) ประเมินผลแนวทางประเมิน ปฏิกิริยาดาน ความพึงพอใจหรือความรูสึกตอการอบรม ๓) ประเมินผลการเรียนรูกอนและ
                                                           

 
๘สะอาด  ราชเฉลิม, แบบภาวะผูนาํของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด อุตรดิตถ . วิทยานิพนธ ปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา สํานักงานวิชาการ (เชียงใหม:มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๑) หนา ๑๐   
 
๙
 Bateman. T.S,& Cart, P.Z. Management : Function and strategy. Boston : Irwin. 1990 p. 480-481   



๑๒๘๕ 
 

 

 

 

หลังการอบรมและพัฒนาเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมในระหวางการฝกอบรมและ ๔) ประเมินผลลัพธที่หนวยงาน
วัดผลธุรกิจหรือตนสังกัดตองการ๑๐  

Dessler (2002:312)กลาวถึง ๕ ขั้นตอนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในภาพรวมซึ่งประกอบดวย  
ขั้นที่ ๑  การวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนา 
๑) การกําหนดทักษะการปฏิบัติงานที่สามารถสงเสริมใหหนวยงานมีผลผลิตสูง 
๒) การวิเคราะหบุคคลที่จะพัฒนาเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมการพัฒนาวาควรพัฒนาในดานใด เชน 

ความรู ประสบการณ ทักษะ ทัศนคติ และแรงจูงใจสวนบุคคลที่บุคคลจําเปนตองมี 
๓) การกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรมและพัฒนา 
ขั้นที่ ๒  การออกแบบหลักสูตรการพัฒนา 

เปนการออกแบบที่พัฒนาครอบคลุมตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะของหลักสูตรวิธีการพัฒนา เพ่ือสาระของการพัฒนา
และกิจกรรมของหลักสูตรซึ่งการออกแบบ หลักสูตรการพัฒนาจะตองมีความชัดเจน และสามารถนําไปสูวัตถุประสงคของการ
เรียนรูไดโดยตรง 

ขั้นที่ ๓  การประเมนิผลกอนดําเนินการ 
 เปนการนําหลักสูตรการพัฒนาเขาสูการแนะนําและตรวจสอบใหเกิดความถูกตองเหมาะสมกอนจะมีการดําเนินการใน
ขั้นตอนตอไปเพื่อประกันวาเปนโปรแกรมการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 

ขั้นที่ ๔  การดําเนินการพัฒนา 
 เปนขั้นตอนที่จะทําการพัฒนาบุคลากรโดยเนนหลักการคือ การทําใหงานมุงสูความสําเร็จดวยการฝกอบรม และพัฒนา
ผูรับการฝกอบรมที่มีความสามารถและทักษะในการนําเสนอที่ดีนอกเหนือจากความรูในเนื้อหาที่จะอบรม 

ขั้นที่ ๕ การประเมินผลการฝกอบรมและพัฒนา 
 เปนขั้นตอนที่รวมถึงการติดตามผลเพ่ือพิจารณาวาผลลัพธจากการฝกอบรมและพัฒนาจะบรรลุวัตถุประสงคของการ
พัฒนาใหดานตาง ๆ หรือไมเชน ปฏิกิริยาตอบสนองของผูเขารับการพัฒนา การเรียนรู พฤติกรรมและผลลัพธที่เกิดขึ้นกับการ
พัฒนา๑๑  

Carrell, Kuzmits & Elbert(1992:314) ไดกลาวในการวางแผนพัฒนาผูบริหารนั้นมักจะประกอบดวย ๓ ขั้นตอน หลัก
ดังตอไปนี้ 

๑. การประเมินความตองการจําเปนมีองคประกอบ คือ การประเมินความตองการจําเปนในปจจุบัน ความตองการใน
ระยะยาว และความตองการจําเปนสวนบุคคล 
 ๒. การออกแบบโปรแกรม มีองคประกอบ คือ การพัฒนาในขณะทํางาน และการพัฒนาที่เกิดขึ้นนอกการทํางาน 
 ๓. การประเมินผล ซึ่งแบงออกเปนการประเมินใน ๔ ระดับ ไดแก การประเมินปฏิกิริยา ของผูเขารวมการพัฒนา และ
การประเมินการเปลี่ยนแปลงดานประสิทธิภาพขององคกร๑๒  
 Cacioppe(1998:215)  ไดทําการเสนอแผนในการพัฒนาภาวะผูนํา โดยทําการอางอิงจากแนวคิดเดิม โดยปรับปรุงใหมี
การประเมนิและการวัดผลแยกออกจากกันอยางชัดเจน โดย แผนการพัฒนาภาวะผูนําดังกลาว มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

๑. การระบุความตองการจําเปนจากสถานการณในซึ่งในขั้นตอนนี้จะตองพิจารณาทั้งจากสภาพแวดลอมภายใน และ
สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 

                                                           

 
๑๐ ดนัย  เทียนพุฒ,การออกแบบและพัฒนาความรูในองคกร(พิมพครัง้ที่ ๒). (กรุงเทพมหานคร:นาโกตา, ๒๕๔๕) หนา ๓๖-๔๐   
 
๑๑

 Dessler, G. Aframework for human resource management (2nd ed.) New Jersey : Prentice Hall. 2002 p.213  
 
๑๒

 Carrell, M.R., Kuzmits, F.E.,& Elbert N.F. Personnel human resource management, New York : Macmillan.1992 p. 
314   



๑๒๘๖ 
 

 

 

 

๒. ตั้งวัตถุประสงคหลักที่ตองการจะไดรับหลังจากมีการใชโปรแกรมพัฒนาภาวะผูนําแลว และทําการระบุอยางชัดเจน
วา หลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมแลวความรูและทักษะที่เฉพาะเจาะจงดานใดที่ควร 

๓. ระบุเครื่องมือที่เหมาะสม โดยเครื่องมือที่เหมาะสมในการพัฒนานั้นมีอยูมากมาย ไมวาจะเปนการพัฒนาผานกรณีย
ศึกษา การเขากลุมสรางทีม และการมอบหมายโครงการใหทํารวมกัน เปนตน 

๔. ออกแบบโปรแกรมการเรียนรู ในสวนของขั้นตอนนี้ เปนเรื่องของการลงรายละเอียดในเรื่องของบริบทองคความรู 
และท่ีจะใชในการฝกอบรม รวมไปจนถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโปรแกรมการพัฒนา 

๕. การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการพัฒนา ซึ่งขั้นตอนแรกของการประเมินนั้น จะเปนการตรวจสอบบริบท
และกิจกรรมของโปรแกรม เพ่ือทําใหแนใจวาโปรแกรมนั้นสามารถใหเกิดสมรรถนะที่ตองการได 

๖. นําโปรแกรมการพัฒนาผสมผสานเขากับระบบบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร 
๗. วัดผลคุณคาของโปรแกรมการพัฒนาโดยรวม โดยในขั้นตอนนี้จะเปนการพัฒนากระบวนการในการรวมทั้งหมด วา

สามารถสงตอคุณคาใหกับองคกรไดหรือไม และเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไวหรือไม รวมถึงเปนการที่โปรแกรมการพัฒนาถูก
ตรวจสอบวาดําเนินไปอยางไร เมื่อไหร และท่ีไหน๑๓  

อุทัย  โลวมั่นคง(๒๕๕๒:๘๖) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการนําเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนํา ทางจริยธรรมตาม
แนวพุทธศาสนาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน และไดทําการสรุป
กระบวนการพัฒนาภาวะผูนําวามีท้ังสิ้น ๔ ขั้นตอน ดังนี้  

๑. การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา 
๒. การออกแบบการพัฒนา ซึ่งประกอบไปดวยองคประกอบยอย ๖ ดาน ดังนี้ ๑) ดานเนื้อหาสาระ ๒) วิธีการพัฒนา 

๓) การเตรียมความพรอมผูรับการพัฒนา ๔) การจัดสภาพแวดลอมของสถานที่ ๕) วิทยากร ๖)อุปกรณและเครื่องมือที่จะใชการ
พัฒนา 

๓. การดําเนินการพัฒนา 
๔. การประเมินผลการพัฒนา๑๔  
สรุปวา วิธีการพัฒนาภาวะผูนํา มีหลายวิธีดังนี้ การวิเคราะหความจําเปนซึ่งมีความหมาย การออกแบบและพัฒนา

หลักสูตร  การบริหารหลักสูตร  การประเมินผลและติดตามผล หรือ  การวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนา  การ
ออกแบบหลักสูตรการพัฒนา  การประเมินผลกอนดําเนินการ  การดําเนินการพัฒนา  การประเมินผลการฝกอบรมและพัฒนา 
การวางแผนพัฒนาผูบริหารนั้นมักจะประกอบดวย  การประเมินความตองการจําเปนมีองคประกอบ คือ การประเมินความ
ตองการจําเปนในปจจุบัน ความตองการในระยะยาว และความตองการจําเปนสวนบุคคล การออกแบบโปรแกรม มี
องคประกอบ คือ การพัฒนาในขณะทํางาน และการพัฒนาที่เกิดขึ้นนอกการทํางาน การประเมินผล ซึ่งแบงออกเปนการ
ประเมินใน ๔ ระดับ ไดแก การประเมินปฏิกิริยา ของผูเขารวมการพัฒนา และการประเมินการเปลี่ยนแปลงดานประสิทธิภาพ
ขององคกร  การเสนอแผนในการพัฒนาภาวะผูนํา โดยทําการอางอิงจากแนวคิดเดิม โดยปรับปรุงใหมีการประเมินและการ
วัดผลแยกออกจากกันอยางชัดเจน การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนํา ทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผูบริหารสถานศึกษา 
ดวยการประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา การออกแบบการพัฒนา การดําเนินการพัฒนา  การประเมินผลการ
พัฒนา   

 
บทสรุป 
                                                           

 
๑๓

 Cacioppe, R. Anintegrated modle and approach for the design of eftective. 1998 p.215  
 ๑๔อุทัย  โลวมั่นคง,การนําเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนํา ทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน . (กรุงเทพมหานคร:จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒) หนา ๘๖ 
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 ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดในสถานศึกษา เปนผูนําในสถานศึกษาที่จะทําการบริหารงานให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายขององคกรได ผูบริหารสถานศึกษาตองมีภาวะผูนํา  ภาวะผูนํา ( Leadership) หรือการเปนผูนํา 
ในสถานศึกษาเปนเรื่องที่เก่ียวกับการบริการ หรือผูนํา หรือหัวหนาที่ตองมีความสามารถในการนําลูกนอง จะตองเปนผู
สามารถชี้แนวทางหรือกําหนดมรรควิธีอันเหมาะสม ถูกตอง เพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดไว  ความสามารถ
ของหัวหนาที่จะตองเอาชนะจิตใจลูกนอง ความสําเร็จของงานนั้น หัวหนาตองฟนฝาอุปสรรคในการทํางานซึ่งอยูกับบุคลิกภาพ
ของผูที่เปนหัวหนาเอง ตองเปนคนที่รูจักเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเองใหเขากับผูใตบังคับบัญชาจะตองมีศักยภาพที่แสดงใหเขารู
วาจะทํางานใหสําเร็จไดอยางไร คุณสมบัติของภาวะผูนําที่ยั่ งยืนไดแกความรูสึกรับผิดชอบรูควรไมควร มีความรู มีวิสัยทัศน มี
มนุษยสัมพันธ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมเปนเครื่องควบคุม โดยมีหลักธรรม ทุติยปาปณิกสูตร หลักธรรมของพอคา ประกอบดวย 
องค ๓  ที่มี จักขุมา มีตาดี วิธูโร จัดการธุรกิจดี และ นิสสยสัมปนโน เพียบพรอมดวยแหลงทุนเปนที่อาศัยหรือ ผูที่จะประสบ
ความสําเร็จตองเปนผูมีวิสัยทัศน เปนผูรอบรูในงานที่ปฏิบัติ และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงาน มีความสามารถใหผูอ่ืนคลอย
ตามในการสื่อสารใหคนอ่ืนเขาใจไดดวยการบริหารที่มีวิสัยในการบริหารงานในสถานศึกษา การบริหารจัดเปนสวนสําคัญใน
องคกร ทําใหองคกรนั้นดําเนินไปดวยความเจริญรุงเรื่องไมมีปญหา และทําใหบรรลุจุดประสงคท่ีวางไว สิ่งสําคัญที่เปนสิ่งที่จะทํา
ใหงานมีประสิทธิผลและจะขาดไมไดคือผูนําผูบริหาร หรือหัวหนา หรือผูที่มีหนาที่บังคับบัญชาขององค กรนั้น ๆ ผูบริหารหรือ
ผูนําจะนําพาองคกรไปสูเปาหมายที่วางไวได ขึ้นอยูกับภาวะผูนํานั้น ๆ การดําเนินกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงสิ่งใด ๆ ในองคกร
เกิดจากสมาชิกคนใดคนหนึ่ง ใชอิทธิพล หรืออํานาจที่มีอยูจงใจใหสมาชิกซึ่งเปนผูตามในขณะนั้น เกิดความศรัทธายอมรับและ
พรอมที่จะรวมปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จได    ความสําคัญของภาวะผูนํา ผูบริหารหรือผูนําจะนําพาองคกรไปสูเปาหมายที่
วางไวได ขึ้นอยูกับภาวะผูนํานั้น ๆเกิดความศรัทธายอมรับและพรอมที่จะรวมปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จได  ความสําคัญ
ของภาวะผูนํา คือความเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพนั้นมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร ในอันที่จะดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวเปนอยางมาก   วิธีการพัฒนาภาวะผูนํา มีหลายวิธีดังนี้ การวิเคราะหความจําเปนซึ่งมีความหมาย การ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  การบริหารหลักสูตร  การประเมินผลและติดตามผล หรือวิธีการอีกแบบคือ  การวิเคราะหความ
ตองการจําเปนในการพัฒนา  การออกแบบหลักสูตรการพัฒนา  การประเมินผลกอนดําเนินการ  การดําเนินการพัฒนา  การ
ประเมินผลการฝกอบรมและพัฒนา การวางแผนพัฒนาผูบริหารนั้นมักจะประกอบดวย  การประเมินความตองการจําเปน มี
องคประกอบ คือ การประเมินความตองการจําเปนในปจจุบัน ความตองการในระยะยาว และความตองการจําเปนสวนบุคคล 
การออกแบบโปรแกรม มีองคประกอบ คือ การพัฒนาในขณะทํางาน และการพัฒนาที่เกิดขึ้นนอกการทํางาน การประเมินผล 
ซึ่งแบงออกเปนการประเมินใน ๔ ระดับ ไดแก การประเมินปฏิกิริยา ของผูเขารวมการพัฒนา และการประเมินการเปลี่ยนแปลง
ดานประสิทธิภาพขององคกร  การเสนอแผนในการพัฒนาภาวะผูนํา โดยทําการอางอิงจากแนวคิดเดิม โดยปรับปรุงใหมีการ
ประเมินและการวัดผลแยกออกจากกันอยางชัดเจน การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนํา ทางจริยธรรมตามแนวพุท ธศาสนาของ
ผูบริหารสถานศึกษา ดวยการประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา การออกแบบการพัฒนา การดําเนินการพัฒนา การ
ประเมินผลการพัฒนา   
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บทคัดยอ 

บทความนี้มุงนําเสนอถึงความสําคัญของการบริหารจัดการพุทธศิลปในยุคปจจุบันโดยมีการนําเสนอถึงความสําคัญของ
การนํางานพุทธศิลป ที่มีการบริหารจัดการโดยหลักการบริหารเชิงพุทธ ซึ่งการที่จะสามารถอนุรักษงานพุทธศิลปใหยั่งยืนตอไป 
ตองอาศัยการบริหารจัดการ 6Ms คือคน ( Man ), เงิน ( Money ) วัตถุดิบ ( Material ), วิธีการ  /  จัดการ (  Method / 
Management ), เครื่องจักรกล ( Machine ),การตลาด ( Market ) และหลักการบริหารจัดการตามแนวพุทธศาสนา 
ประกอบดวย สังคหวัตถุ ๔, ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔, สัปปายะ ๗, อิทธิบาท ๔, จริยธรรม ซึ่งเปนการบริหารจัดการที่ทําให
เกิดความศรัทธา ความเชื่อ ความเลื่อมใส ในพระพุทธศาสนาโดยอาศัยองครวมของการสืบทอด อายุพระพุทธศาสนาใหยั่งยืน
ตอไป 

คําสําคัญ:  พุทธศิลป, ความยั่งยืน, การบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา 

Abstract  

Objective of this academic article is to present the importance of Buddhist arts management in 
present time through the presentation of Buddhist art importance which is managed by Buddhist 
management approach.  A sustainable conservation of Buddhist art is rely on 6Ms Management; Man, 
Money, Material, Method /  Management, Machine, Marketing and Buddhist managements which are 
Sangahavatthu 4 (Bases of social solidarity),  Ditthadhammikatthaprayodh 4 (Virtues conducive to benefits 
in the present), Sappaya 7 (beneficial or advantageous conditions), Iddhipada 4 (paths of accomplishment) 
and ethics. Buddhist managements is a management approach that leads to faith, belief and devotion in 
Buddhism and Buddhism is eventually passed on to the next generation. 

Keyword:  Buddhist arts, sustainability, Buddhist management  

๑. บทนํา 

พระพุทธศาสนาเขามาสูดินแดนประเทศไทย เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๖ สมัยเดียวกันกับประเทศลังกา ดวยการสงพระ
สมณทูตไปเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศตางๆ ๙ สาย โดยการอุปถัมภของพระเจาอโศกมหาราชกษัตริยอินเดียในขณะนั้น 
สวนประเทศไทยนั้นไดผนวกรวมอยูในดินแดนที่เรียกวาสุวรรณภูมิซึ่งมีขอบเขตกวางขวางและมีประเทศรวมกันอยูในดินแดน
สวนนี้ไมนอยกวา ๗ ประเทศ ไดแก ไทย พมา ศรีลังกา ญวน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ขณะเดียวกันในบริบททางสังคมไทยในอดีต
คําสอนตามหลักพระพุทธศาสนาจะมีอิทธิพลมากตอการดําเนินชีวิต ทั้งนี้เนื่องจากพุทธศาสนิกชนตางมีความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนามาก และมีความเชื่อในเรื่องการเวียนวายตายเกิดและเชื่อในกฏแหงกรรม ทําใหพุทธศาสนิกชนสวนใหญไดนอม
นําคําสอนของพระพุทธเจาไปประพฤติปฏิบัติและยึดถืออยางเครงครัด ขณะเดียวกันสวนหนึ่งยังไดสะทอนหลักธรรมคําสอน 
ไปสูการสรางสรรคงานศิลปะเพ่ือใชเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติตาม

                                                           
๑ อาจารยประจําหลักสตูรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  หนวยวิทยบริการพิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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สถานที่สําคัญๆ ทางศาสนา และสะทอนออกมาเปนวิถีชีวิต จารีต ประเพณี และวัฒนธรรมซึ่งมีความผูกพันกับวิถีการดําเนิน
ชีวิต ในสวนของงานศิลปะที่สะทอนออกมาในรูปแบบพุทธศิลปจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะแบบชนชาติไทย และศิลปะกับวัดก็มี
ความสัมพันธใกลชิดมาเปนเวลาชานาน ไมวาจะเปนภาพเขียน พุทธปฏิมา สถาปตยกรรม และวรรณกรรม ซึ่งเปนศิลปะแขนง
ตางๆ    

ปจจุบันเราจะไดยินคําวา “พุทธศิลป” บอยครั้งมากและในบางมหาวิทยาลัยก็มีการจัดการศึกษาในสาขานี้โดยตรง โดย
เปดการเรียนการสอนในสาขานี้งานศิลปะประเภทตางๆ ทั้งในดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ซึ่งสรางขึ้นเพ่ือ
สงเสริมการเผยแพรและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาโดยตรง และเปนสิ่งชวยโนมนาวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ใหเกิดความ
ศรัทธา ประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีงามตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาโดยสิ่งที่ผูสรางงานศิลปะไดพยายามสื่อหรือ
สอดแทรกไวในงานศิลปะแตละชนิดเรียกไดวาเปนปรัชญาศิลปะในงานพุทธศิลป คืองานศิลปะที่มีธรรมะในศาสนาพุทธอยูใน
งานศิลปนั้นซึ่งมีอยูหลายรูปแบบทั้งในรูปแบบของงานศิลปวัตถุหรือพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งจะมีหลักธรรมะสอนอยู โดยแบง
ศึกษาออกเปนประเภทตางๆทั้งพระพุทธรูป สถูปเจดีย อาคารสถานที่และวัตถุสิ่งของ จึงสามารถกลาวไดวางานศิลปกรรม
เหลานี้เปนเอกลักษณของชาติอยางหนึ่ง  

ปจจุบันการนับถือและการเลื่อมใสของในพระพุทธศาสนาเริ่มมีความเปราะบาง สวนหนึ่งเกิดจากที่การพัฒนาประเทศ
มุงเนนการพัฒนาความเจริญทางดานเศรษฐกิจเปนสังคมบริโภคนิยม โดยเฉพาะในสังคมเครือขายสื่อออนไลนซึ่งทําใหเกิดการ
รับสารขอมูลทางดานศาสนาพุทธในทางที่ผิด และทําใหเกิดความไมเขาใจพระพุทธศาสนาเสื่อมถอยทางศีลธรรมจริยธรรมมีมาก
ขึ้น สุดทายก็เลยขาดศรัทธาในพระพุทธศาสนาจนทําใหเกิดสภาวะเสื่อมและไมเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาในที่สุด ดังนั้นการ
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาจึงจะเปนหนทางที่จะทําใหคนในสังคมไดเขาถึงความเปนพุทธมามกะหรือพุทธศาสนิกชนมากขึ้น 
และจะเกิดความรูความเขาใจในหลักธรรมพระพุทธศาสนาไดอยางลึกซึ้งในที่สุด ในสวนของดานพุทธศิลปนั้นปจจุบันยังโชคดีที่
ประเทศไทยยังมีการถายทอดงานศิลปกรรมแนวประเพณีรวมสมัย และกําลังไดรับความสนใจจากกลุมศิลปนผูสรางสรรคบน
รากฐานความคิดที่ตองการอนุรักษและเพ่ือใหเกิดความเขาใจในศาสนาใหกับพุทธศาสนิกชนคนรุนใหมมากขึ้น ซึ่งเปนงานศิลปะ
ที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาที่เปนเชิงประจักษในปจจุบัน ไดแก สถาปตยกรรมของโบสถ วิหาร วัดวาอาราม ประติมากรรม
พระพุทธรูปปางตางๆ จิตรกรรมฝาผนังที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือปริศนาธรรม ฯลฯ ดังนั้นการนํางานพุทธศิลป
มาเปนสื่อในการสอนปรัชญา ธรรมะตางๆ ก็ถือเปนกุศโลบายที่บรรพบุรุษไดใชเปนการเผยแผพระพุทธศาสนาอีกรูปแบบหนึ่ง 
ทําใหพุทธศิลปจึงเปนศิลปกรรมที่ถูกสรางขึ้นมาเพ่ือสนองตอบและรับใชงานพระพุทธศาสนาโดยตรง ทั้งในดาน จิตรกรรม 
ประติมากรรม และสถาปตยกรรม โดยไมเลือกวาจะเปนลัทธิมหาญาณหรือเถรวาทนอกจากนั้นพุทธศิลปยังไดกอใหเกิดความ
ศรัทธา ความเชื่อ ความเลื่อมใส ในพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนสืบไป 

๒. ความหมายของพุทธศิลป 

พุทธศิลป (Buddhist Art) หมายถึง งานศิลปะประเภทตางๆ ทั้งในดานสถาปตยกรรม ปติมากรรม และจิตกรรม ซึ่ง
สรางขึ้นเพ่ือสงเสริมการเผยแพร และการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาโดยตรง และเปนสิ่งที่โนมนาวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ให
เกิดความศรัทธาปสาทะ ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดีงาม ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาทั้งในลัทธิหินยาน (เถรวาท) และ
ลัทธิมหายาน (อาจาริยวาท)๒ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงอธิบายพุทธศิลปดวยเนื้อหาใจเความวา ในสมัยนั้นพุทธ
บริษัทนับถือพระไตรสรณคมน ไมมีวัตถุอ่ืนเปนเจดียในพระพุทธศาสนา พระไตรสรณคมนจึงเปนเจดียในพระพุทธศาสนา ตอมา
เจดียในพระพุทธศาสนาจึงมี 4 ประเภท คือ ธาตุเจดีย บริโภคเจดีย ธรรมเจดีย และอุทเทสิกเจดีย เกิดในภายหลัง๓ ขณะที่
ศรีศักร วัลลิโภดมและคณะ ไดใหความหมาย พุทธศิลป วา พุทธลักษณะทุกประการที่ประกอบกันขึ้นเปนพระพุทธรูป๔ 
                                                           

๒ สงวน รอดบุญ, พุทธศิลป, สารานุกรมศึกษาศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๕), หนา ๔๘๑ 
๓ กรมพระยาดํารงราชานิภาพ, สมเด็จพระบรมวงศเธอ, ตํานานพระพุทธเจดีย, (กรุงเทพมหานคร : องคการคาคุรุสภา), ๒๕๑๘. 
๔ ศรีศักร วัลลิโภดม, หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส ๔๐๒ พระพุทธรูปและพุทธศิลปในประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒน

พานิช, ๒๕๓๕), หนา ๔๘๑ 
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นอกจากนี้ ชะลูด นิ่มเสมอ๕ ไดใหความหมายพุทธศิลป ตางจากทานอ่ืน โดยคําวาพุทธศิลป มาจากความวา “พุทธะ” หมายถึง 
พระพุทธเจา, พระพุทธศาสนา “ศิลป” หมายถึง สิ่งที่มนุษยสรางสรรคขึ้น เพ่ือแสดงออกซ่ึงอารมณ ปญญา ความคิด ความงาม 

คําวาพุทธศิลปมีรากฐานที่ผูกพันกับวิถีการดําเนินชีวิต ของผูคนในสังคมไทยมาเปนเวลาชานาน มีลักษณะเฉพาะของ
พิเศษแบบชนชาติไทยศิลปะกับวัด มีความสัมพันธใกลชิดมาเปนเวลาชานาน ไมวาจะเปนภาพเขียน พุทธปฏิมา สถาปตยกรรม 
และวรรณกรรม ซึ่งเปนศิลปะแขนงตางๆ เหลานี้ ไดรับการกลาวขานวาเปนพุทธศิลป โดยมีเหตุผลสําคัญประการหนึ่ง เพราะ
สรางขึ้นในปริมณฑลของวัด เนื้อหาสาระมีสวนเกี่ยวของกับศาสดา เชน พุทธประวัติ พุทธปฏิมาเกี่ยวของกับคําสอนโดยอาศัย
วิธีการตางๆ 

คําวา “พุทธศิลป” หากสรุปอยางงายเพ่ือใหเขาใจและเห็นภาพชัดเจนที่สุดนาจะหมายถึง งานศิลปะประเภทตางๆ ทั้ง
ในดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ซึ่งสรางขึ้นเพ่ือสงเสริมการเผยแพรและการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา
โดยตรง และเปนสิ่งชวยโนมนาวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ใหเกิดความศรัทธา ประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีงาม ตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยสิ่งที่ผูสรางงานศิลปะไดพยายามสื่อหรือสอดแทรกไวในงานศิลปะแตละชนิดเรียกไดวาเปน
ปรัชญาศิลปะในงานพุทธศิลป  คืองานศิลปะที่มีธรรมะในศาสนาพุทธอยูในงานศิลปนั้นซึ่งมีอยูหลายรูปแบบทั้งในรูปแบบของ
งานศิลปวัตถุหรือพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งจะมีหลักธรรมะสอนอยู  โดยแบงศึกษาออกเปนประเภทตางๆทั้งพระพุทธรูป  สถูป
เจดีย  อาคารสถานที่และวัตถุสิ่งของ  จึงสามารถกลาวไดวางานศิลปกรรมเหลานี้เปนเอกลักษณของชาติอยางหนึ่ง ดังนั้นการนํา
งานพุทธศิลปมาเปนสื่อในการสอนปรัชญา  ธรรมะตางๆ เปนการเผยแผพระพุทธศาสนาในรูปแบบหนึ่ง  ดังความสัมพั นธ
ระหวางศิลปะและศาสนาที่วา “มีศิลปะอยูที่ไหนศาสนาก็สวางไสวอยูที่นั้น” เทากับเปนการอนุรักษท้ังเรื่องราวและหลักฐานเพื่อ
สืบทอดใหคนรุนหลังไดศึกษาตอไป 

พุทธศิลปและสถาปตยกรรมตาง ๆ นั้นไดถือกําเนิดขึ้นหลังจากองคพระสัมมาสัมพุทธเจาปรินิพานไปแลวถึง 2–3 
ศตวรรษ หรือเม่ือมีการสังฆยานาพระไตรปฎกเกิดขึ้น สงผลใหการถายทอดวิทยาการทางดานพุทธศาสตรมีรูปแบบที่หลากหลาย
แตกตางกันออกไป  ขณะที่ตํารามุงถายทอดพุทธประวัติและชาดกตางๆ แตในการถายทอดหลักจริยศาสตรกลับพบวา ศิลปะ
เปนเครื่องมือในการถายทอดที่ไดผลกวา พุทธศิลปะจึงไดแผขยายออกไปอยางรวดเร็ว จนเกิดเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ดํารงคง
อยูและสืบตอกันมาเปนเวลาหลายพันปกระทั่งถึงในปจจุบัน ในยุคที่พุทธศาสนารุงเรืองวัดนอกจากจะเปนแหลงรวมสรรพวิชา
แลว ยังมีบทบาทสําคัญในการสอนจริยธรรมใหแกผูคนผานงานพุทธศิลป โดยมีเครื่องมือที่สําคัญอาทิเชน จิตรกรรมฝาผนัง รูป
แกะสลัก วรรณคดีและศิลปะอ่ืน ๆ หากพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดี อาจถือไดวาวัดในพุทธศาสนาเปนตนกําเนิดศิลปะ
วิทยาการแหงโลกตะวันออกและเปนแหลงอารยะธรรมที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก 

นอกจากความงดงามทางดานศิลปะแลว พุทธศาสนายังชื่นชมความงามของธรรมชาติ ทั้งปาเขาลําเนาไพร สายน้ําไหล
ในแมน้ําและลําธาร และความงดงามของถ้ําตางๆ ขณะเดียวกัน ดนตรีและโสตทัศนศิลปก็ถือเปนเครื่องมือสําคัญในการสื่อถึง
ปรัชญาของพุทธจริยศาสตร เพราะชวยในการสรางความเขาใจเรื่องการปลอยวางและเปนสื่อธรรมะที่มีความลึกซึ้งเหนือกวาคํา
บรรยายใดๆ ดังนั้นพุทธประวัติที่ถูกบันทึกไวพระไตรปฎกกวา 550 เรื่องจึงไดนําออกมาถายทอดผานงานศิลปะในรูปแบบตางๆ 
ทั้งจิตรกรรมฝาผนังและรูปแกะสลักซึ่งตอมาจึงไดแผขยายอิทธิพลไปทั่วทั้งทวีปเอเชีย ในความรับรูทั่วไปนั้นจิตรกรรมฝาผนัง
ไดรับการยกยองใหเปนสื่อธรรมะที่ทรงอิทธิพล เพราะสามารถถายทอดเรื่องผลของบุญและบาปทั้งในโลกนี้และในโลกหนา
ออกมาใหเห็นไดอยางเปนรูปธรรมที่สุด ดังนั้นการศึกษาและทําความเขาใจในเรื่องราวที่ไดเขียนไวตามฝาผนังจึงสามารถชวย
ยกระดับจิตจนเกิดมรรคญาณใหสําเร็จความเปนอริยบุคคล สวนชาวสิงหลนั้นไดนําเอาพระสูตรตางๆ มาถายทอดในรูปแบบของ
โสตทัศนศิลป เพ่ือใหคนสวนใหญในสังคมไดรับฟงธรรมะ ชวยเปดโอกาสในการเรียนรูพระพุทธศาสนาและสรางความเขาใจใน
เรื่องตางๆ ไดมากยิ่งขึ้น 

 

๓. ความสําคัญและประเภทพุทธศิลป 

                                                           
๕ ชะลูด นิ่มเสมอ, การเขาถึงศิลปะในงานจิตกรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ้นติ้งกรุฟ), ๒๕๓๒. 



๑๒๙๒ 
 

 งานพุทธศิลปแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ ๑) สถาปตยกรรม  ๒) ประติมากรรม ๓) จิตรกรรม ซึ่งมีนักวิชาการไดให
ความหมายแตละประเภทดังนี้  
 ๑. สถาปตยกรรม๖ หมายถึง อาคารสถานที่หรือสิ่งกอสรางที่กระทําขึ้นดวยความคิดสรางสรรคกําหนดขอบเขต 
ปริมาตรของที่วาง ใหเกิดบรรยากาศและประโยชนใชสอย ตามความตองการของมนุษยทั้งนามธรรมและรูปธรรม โดยอาศัย
หลักการทางศิลปะ ความงามและวิทยาศาสตรเหตุและผลสถาปตยกรรม ยังหมายรวมถึงศิลปะและวิทยาเกี่ยวกับงานกอสรางที่
ประกอบดวยศิลปะลักษณะสถาปตยกรรมแบงเปน ๔ ประเภท๗ ดังนี้ 

๑) สถาปตยกรรมเวียง ไดแก ตัวเมือง กําแพง ถนน ปอมปราการ ยานการคาและบานเรือน 
๒) สถาปตยกรรมวัง ไดแก ปราสาท ราชมณเทียร พระท่ีนั่ง เปนตน 
๓) สถาปตยกรรมวัด ไดแก สิ่งกอสรางที่เปนพุทธศิลป 
๔) สถาปตยกรรมเวิ้ง ไดแก สิ่งแวดลอมและผังเมือง 

๒. ประติมากรรม  
  ประติมากรรม เปนศิลปะที่สื่อความดวยการเห็น มีปริมาตร สามารถสัมผัสรูลึกถึงความกวาง ความยาว และ
ความสูง รวมทั้งความลึกและความนูนได การสรางงานประติกรรมเนื่องในพระพุทธศาสนา เพ่ือใชเปนอุปกรณอยางหนึ่งที่
ถายทอดคติ ความเชื่อ และแนวคิดทางศาสนาใหเปนรูปธรรม สัมผัสไดดวยตา (การเห็น) กอใหเกิดความรู ความเขาใจเรื่องราว
ในศาสนา ตลอดจนความประทับใจอันนําไปสูความเลื่อมใสศรัทธา๘ 
 ๓.  จิตรกรรม หมายถึง งานพุทธศิลป มิไดเพ่ิงจะเริ่มมีมาในยุคปจจุบันนี้ แตมีมาตั้งแตเดิมอดีตกาล ซึ่ง ถือวาพุทธศิลป
เปนเครื่องมือในการอนุรักษพระพุทธศาสนาก็วาได โดยคุณคาและความสําคัญของพุทธศิลป เราจึงควรอนุรักษไวให
พุทธศาสนิกชนรุนหลังไดเลื่อมใสและมีความเขาใจในพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง  ซึ่ง อํานาจ ยอดทอง๙ ไดอธิบายไวซึ่งคุณคา
หรือความสําคัญของพุทธศิลป ทําใหเห็นคุณคาที่พุทธศาสนิกชนควรตองอนุรักษไดดังนี้      

๑) เปนสัญลักษณหรือตัวแทนของพระพุทธเจา ผูทรงเปนพระบรมศาสดาในพระพุทธศาสนา ซึ่งพุทธศาสนิกชนให
ความเคารพนับถือเลื่อมใส และเปนแบบอยางแหงมนุษยผูสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองจนไดเปนพระ
สัมมาสัมมาสัมพุทธเจา (ผูตรัสรูชอบดวยพระองคเอง) ศิลปะที่ใหคุณคาในดานนี้ไดแก ประติมากรรมตางๆ 
เชน พระพุทธรูป เปนตน ซึ่งนอกจากจะมีความงามในดานศิลปะแลว พุทธศาสนิกชนทั่วโลกยังใหความเคารพ
นับถือเสมือนเปนตัวแทนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

๒) เปนเครื่องระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และยังเปนการแสดงถึงความศรัทธาปสาทะตอพระรัตนตรัย คือ 
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ อีกดวย ซึ่งเปนคุณคาหลักทางพุทธศิลปทุกประเภท ไมวาจะเปนประเภท
จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม และปฎิมากรรม โดยเฉพาะศิลปะดานสถาปตยกรรมที่สรางขึ้นเพ่ือ
เปนเครื่องระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยในประเทศไทยไดแก ดอยสุเทพ เชียงใหม พระปฐมเจดีย นครปฐม เจดีย
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เปนตน 

๓) เปนการบันทึก หรือเลาประวัติความเปนมาขององคพระศาสดา คือ พระพุทธเจา (พุทธประวัติ) หรือประวัติ
ของพุทธสาวกและพุทธสาวิกา (สาวกประวัติ หรืออนุพุทธประวัติ) ที่สําคัญ เพ่ือเปนแบบอยางแกอนุชนรุนหลัง 
ศิลปะดานนี้ไดแก จิตรกรรมฝาผนังตางๆ ภาพวาดพุทธประวัติ สาวกประวัติ ภาพเรื่องราวในชาดกอดีตชาติ
ของพระพุทธเจาตางๆ นอกจากนี้ยังมีภาพแกะสลักเกี่ยวกับพุทะประวัติ สาวกประวัติ และชาดกตางๆ เชน 
เวสสันดรชาดก เปนตน 

                                                           
๖ อนุวิทย เจริญศุภกุล, สรุปการสัมมนาเรื่องไตรภูมิพระรวง เน่ืองในโอกาสฉลอง ๗๐๐ ป ลายสือไท, (กรุงเทพมหานคร : จุลสารไทย

คดีศึกษา, ๒๕๕๗), หนา ๔๗-๖๐. 
๗ กรมศิลปากร, วัดหลวงสมัยรัตนโกสินทร, (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๔๐), หนา ๓๑. 
๘ สุรศักดิ์ เจริญวงศ, ๒๕๓๕, ไมปรากฎเลขหนา 
๙ อํานาจ ยอดทอง, สืบคนจาก  
http://oknation.nationtv.tv/blog/academicbuddhism/2015/08/30/entry-1 
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๔) เปนแหลงเก็บรวบรวมหลักพระธรรมวินัย หรือหลักพระธรรมคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา ศิลปะในดานนี้
ไดแก คัมภีรพระไตรปฎก และคัมภีรพระไตรปฎกนี้ยังมีรูปแบบในลักษณะของประติมากรรมพระไตรปฎกอีก
ดวย เชน พระไตรปฎกท่ีแกะสลักบนหินออน เปนตน 

๕) เปนที่พักอาศัยของนักบวชในทางพระพุทธศาสนา เชน วัด อาราม นอกจากนี้วัดยัง เปนสถานที่ที่เก็บ หรือ
รวบรวมศิลปะทางพระพุทธศาสนาตางๆ เอาไวดวย เนื่องจากวา “พุทธศิลป” เหลานี้ พุทธศาสนิกชนไมนิยม
สรางขึ้นและเก็บไวในสถานที่อ่ืนๆ ที่ไมใชวัด ดังนั้น พุทธศิลปทั้งหมดไมวาจะเปนจิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปตยกรรม และปฎิมากรรม ลวนเปนศิลปะที่สรางขึ้นเพ่ือประดับตกแตงพุทธสถาน คือ วัด หรือสถานที่ที่
เนื่องดวยวัดทั้งสิ้น เชน เจดีย วิหาร สถูป เปนตน แตถึงแมพุทธศิลปบางอยาง เชน ภาพพุทธประวัติ หรือ
พระพุทธรูป แมพุทธศาสนิกชนจะสามารถเก็บรักษาไวในบานของตน ก็มิใชเพ่ือความสวยงามแตอยางใด แต
ตั้งไว เพ่ือเปนพุทธานุสสติ คือ เปนเครื่องระลึกนึกถึงพระรัตนตรัย หรือเพ่ือเปนพุทธบูชา (การ บูชา
พระพุทธเจา) เทานั้น 

๖) แสดงถึงความศรัทธา ความเจริญกาวหนา และความสงบสุขของบานเมือง  อยางเชน พระมหากษัตริยไทย
นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในยามที่บานเมืองสงบสุข มีความเจริญกาวหนาก็มักจะสรางวัดวาอารามตางๆ 
เชน วัดเบญจมบพิธฯ รัชกาลที่ ๕ ทรงสราง เปนตน 

๔. หลักการบริหารจัดการ 

คําวา “การบริหาร” (Administration) สวนใหญจะมุงเนนไปที่การกําหนดแผนหรือนโยบายในลักษณะของกลุม
กิ จกรรมที่ ป ระกอบด วย  การวางแผน  (Planning) การจัดองค กร  (Organizing) การสั่ งการหรือการอํานวยการ 
(Leading/directing) หรือการกํากับดูแลและควบคุม (Controlling) ซึ่งจะมีความสัมพันธโดยตรงกับทรัพยากรขององคกร 
(4Ms /6Ms) เพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชนในกระบวนการบริหาร โดยมีจุดมุงหมายสําคัญในการบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย
ขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สวนคําวา “การจัดการ” (Management) สวนใหญจะเนนการปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามนโยบายหรือแผนที่วางไว และนิยมใชในภาคธุรกิจ (Business) ที่เนนการจัดการทรัพยากรและกิจการงานอ่ืนๆ 
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวขององคกร๑๐ 

การบริหารจัดการยังหมายถึงการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยอาศัยปจจัยตางๆ ตาม
หลัก 4Ms  หรือ 6Ms ไดแก บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) วิธีการปฏิบัติงาน (Method) 
จริยธรรม (Moral) และการตลาด (Market) เปนเงื่อนไขในการดําเนินงาน๑๑ การบริหารจัดการยังหมายถึงภาระหนาที่ของผูนํา
กลุมซึ่งจะตองจัดการ  ใหทรัพยากรทั้งที่เปนตัวคนและวัตถุมาประสานเขาดวยกัน เพ่ือใหภารกิจขององคกรสําเร็จเสร็จสิ้นอยาง
มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็จะตองจัดการนําองคการใหสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกไดอยางดีที่สุด๑๒ ในบางครั้งการ
บริหารยังเปนการใชศาสตรและศิลปที่จะนําเอาทรัพยากรการบริหาร(Administration Resource) มาประกอบการหรือ
ดําเนินการตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration) ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ๑๓ ใน
เรื่องนี้นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตรที่ชื่อวา Luther Gulick มองวา การบริหารเปนศาสตรที่จะใหความรูที่เชื่อถือไดกับ
ผูบริหารวาตองกระทําอะไรภายในสถานการณอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ และชวยใหเกิดคาดคะเนถึงผลลัพธของการกระทํา
ของได๑๔ ขณะเดียวกัน Terry นั้นมองการบริหารวาหมายถึงการดําเนินงานตามลําดับขั้นอันประกอบดวยการวางแผน 
                                                           

 ๑๐ ศิริวรรณ เสรีรัตน , รศ. และคณะ, องคการและการจัดการ (Organization and Management), (กรุงเทพมหานคร : 
Diamond in Business Word, ๒๕๔๕), หนา ๑๘-๑๙. 

๑๑ สุธี สุทธิสมบูรณ, หลักการบริหารเบ้ืองตน, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๖), หนา ๑๒. 
๑๒ ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๓๗), หนา ๒๖. 
๑๓ ธีระรัตน กิจจารักษ, เอกสารคําสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (เพชรบูรณ : คณะครุศาสตร  สถาบันราชภัฏ, ๒๕๔๒), หนา ๑๑. 
๑๔ สมยศ นาวีการ, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หนา ๑๘.   



๑๒๙๔ 
 

(Planning) การจัดองคการ (Organizing) การอํานวยการ (Actuating) และการควบคุม (Controlling) เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคโดยอาศัยคนและทรัพยากรอ่ืน๑๕ โดยมีความสอดคลองกับนักวิชาการอีกหลายทานที่มองวาการบริหารหรือการ
จัดการ คือ กระบวนการอยางหนึ่งภายในองคการซึ่งมีลําดับการทํางานเปนขั้นตอน มีกลุมบุคคลเปนกลไกสําคัญในการ
บริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุครุภัณฑตางๆ เปนองคประกอบ๑๖ 

ปจจุบันการบริหารจัดการนั้นสวนใหญจะเนนเรื่องการนําแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเขามาใชในการบริหาร
ราชการ เชน การมุงหวังผลกําไร การแขงขัน ความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ การจูงใจดวยคาตอบแทน การลด
ขั้นตอน และการลดพิธีการ ในขณะที่การบริหารการพัฒนาใหความสําคัญ เรื่องการบริหารรวมทั้งการพัฒนานโยบาย แผน 
แผนงาน โครงการ (4Ps = Policy Plan Program Project) หรือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ สวนการบริหารจะเนนเรื่องการ
อํานวยความสะดวกและการใหบริการแกประชาชน๑๗ การบริหารหรือการจัดการบางครั้งจึงถูกมองวาเปนศิลปะในการใชคน 
เงิน และวัสดุอุปกรณขององคกรและนอกองคกร เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีทรัพยากรอันเปน
ปจจัยพ้ืนฐาน 4Ms๑๘ โดยการบริหารจะตองมีการวางแผน ( Planning) การจัดองคกร (Organizing) การชี้นํา (Leading) และ
การควบคุม (Controlling) ซึ่งเปนสวนสําคัญของการบริหารภายในองคกร แตการบริหารเชิงกลยุทธ จะเปนการจัดการซึ่งสวน
หนึ่งจะอยูภายในองคกร๑๙ ทั้งเพราะประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการขึ้นอยูกับความสมบูรณคุณภาพของ
ปจจัยพ้ืนฐานในการบริหารจัดการในการบริหาร เพราะประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการขึ้นอยูกับความสมบูรณ
และคุณภาพปจจัย๒๐ 

ทรัพยากรในการบริหารไดแก วัตถุและเครื่องใชเพ่ือประกอบการดําเนินงานรวมไปถึงความสามารถในการจัดการ 
ทรัพยากรในการบริหารไดแก 4Ms /6Ms คือ บุคคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) ความสามารถ
ในการจัดการ (Management) หรือที่มีจริยธรรม (Moral) และตลาด (Market) เพ่ิมเขามา ปจจุบันทรัพยากรทางการบริหารถือ
วามีความจําเปนมากขึ้น ทั้ง 4Ms หรือ 6Ms จะตองมีความสัมพันธซึ่งกันและเกิดปฏิกิริยาระหวางกันหรือกลาวไดวาจะตองมี
ระบบของการทํางานรวมกัน จากคํายืนยันของ Ricky W. Griffin ยังบอกวาการบริหารนอกจากจะมีกลุมของบุคคลมารวมกัน
ทํางานตามโครงสรางและการประสานงานเปนหลักการชัดเจนแนชัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนด
เปาหมายไวแลว สิ่งที่จําเปนอีกอยางก็คือจะตองใชทรัพยากรทางการบริหารที่เรียกวา 6Ms  มาประกอบดวย ทั้ง ๑) คน (Man) 
๒) เงิน (Money) ๓) วัตถุดิบ (Material) ๔) รูปแบบการบริหาร (Management) ๕) จริยธรรม (Moral) และ ๖) การตลาด 
(Market) 

๕. หลักการบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา 

หลักพุทธธรรมกับการบริหารจัดการองคกรนั้นนักปราชญทางพระพุทธศาสนาเปนตนวา พระธรรมโกศาจารย 
(พุทธทาสภิกขุ) พระธรรมโกศาจารย (ปญญานันทภิกขุ) พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ตางไดใหความคิดเห็นวาเปน
ทางเลือกสําคัญที่ควรจะนําไปประยุกตใชในทุกองคกรเนื่องจากเขากับบริบทสังคมไทยและสังคมพุทธ สวน มหาตมะ คานธี ได
นําเอาหลักธรรมของพระพุทธเจามาประยุกตเปนอหิงสาธรรมในฐานะที่เปนอาวุธที่มีประสิทธิภาพ ในความพยายามตอสูทาง
การเมืองทานไดแสดงแกชาวโลกถึงอหิงสา (ความไมเบียดเบียน)และความอดทนสามารถใชตอสูกับความไมยุติธรรมและการยึด
                                                           

๑๕ ธณจรส พูนสิทธิ์, การจัดการองคการและการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๑),        หนา ๒๐.   
๑๖ ธีรวุฒิ บุญยโสภณและวีระพงษ เฉลิมจิระรัตน, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : อักษรปริทรรศน, ๒๕๓๔), หนา ๑๒.   
๑๗ วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ , การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ  

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2548), หนา 5.  
๑๘ มัลลิกา ตนสอน, การจัดการยุคใหม, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ทจํากัด, ๒๕๔๕), หนา 57-58. 
๑๙ ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา, การจัดการเชิงกลยุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , ๒๕๔๕), หนา 11. 
๒๐ สมคิด บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2544), หนา ๖๑. 



๑๒๙๕ 
 

ครองทุกชนิดในโลกที่แวดลอมไวดวยแนวคิดที่หลากหลายและความเปนอยูที่ แตกตางกันทั้งทางภาษาและศาสนา และ ดร.เอ็ม
เบคการ แหงประเทศอินเดียก็ใชธรรมะนําการเมืองของอินเดียสมัยตอสูเอกราชจากอังกฤษจนไดรับการยอมรับและถูกเลือกให
เปนผูนําของรัฐและเปนผูรางรัฐธรรมนูญของอินเดีย อีกท้ังยังเปนที่ศรัทธาของชาวอินเดียทั่วไปจนหลายลานคนกลับใจหันมานับ
ถือพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาถือเปนรากฐานสําคัญตอการการปกครองที่จะใหมวลมนุษยอยูรวมกันอยางสันติสุขไดโดยใช
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนหลักการ ความคิดและเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติดังตอไปนี้ 

๑. หลักอปริหานิยธรรม ถือเปนหลักพุทธธรรมที่วาดวยเรื่องของการมีสวนรวมในการบริหารจัดการโดยมีขอปฏิบัติที่
เนนการมีรวมรับผิดชอบที่จะชวยกันปองกันความเสื่อมนําพาองคการไปสูความเจริญรุงเรืองโดยสวนเดียว ๒๑ ประกอบดวย ๑ 
การหมั่นประชุมกันเนืองนิตยเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาตางๆ รวมกัน ๒) พรอมเพรียงกันประชุมเลิกประชุมถือเปนการพึง
กระทําสิ่งตางๆดวยความพรอมเพรียงกัน ๓) ไมบัญญัติหรือลมเลิกขอบัญญัติตางๆ ที่เปนการไมเพิกถอน ไมเพ่ิมเติม ไมละเมิด
หรือวางขอกําหนดกฎเกณฑตางๆ อันมิไดตกลงบัญญัติไว และไมเหยียบย่ําลมลางสิ่งที่ตกลงวางบัญญัติไวแลว ๔) ใหความเคารพ
และรับฟงความคิดเห็นของผูใหญที่เปนผูรูและมีประสบการณมามาก ๕) การใหเกียรติและคุมครองสตรีมิใหมีการกดขี่ขมเหง
รังแก ๖) เคารพบูชาสักการะเจดียคือ ศาสนสถาน ปูชนียสถาน อนุสาวรียประจําชาติ อันเปนเครื่องเตือนความจําปลุกเราใหเรา
ทําความดี และเปนที่รวมใจของหมูชน ๗) ใหการอารักขา บํารุง คุมครอง อันชอบธรรม แกบรรพชิตผูทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์ 
ซึ่งเปนหลักใจและเปนตัวอยางทางศีลธรรมของประชาชนเต็มใจตอนรับและหวังใหทานอยูโดยผาสุก 

๒. หลักสาราณียธรรม๒๒ หมายถึงธรรมเปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึง หมายถึงมีความปรารถนาดีตอกัน เอ้ือเฟอเกื้อกูล
กัน ประกอบดวย ๑) เมตตากายกรรม คือ การอยูดวยกันดวยการกระทําดีตอกัน ไมเบียดเบียนทํารายกัน มุงเนนการสรางความ
รวมมือกัน ๒) เมตตาวจีกรรม คือ หลักการเจรจาใหเขาใจกันไมกลาวรายเสียดสีกัน ๓) เมตตามโนธรรม คือ การไมคิดทํารายซึ่ง
กันและกันมีความซื่อสัตยเคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีจิตเมตตาตอกัน ๔) การแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งใน
ดานอาหารเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนวิทยาการความรูตางๆ ๕) รักษาศีลเสมอกัน ดําเนินการตางๆ เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ๖) การยอมรับในกฎกติกาทางสังคมท่ีกําหนดไว ไมเอารัดเอาเปรียบกันหรือขมเหงกีดกันผูอ่ืน 

๓. หลักสังคหวัตถุ๒๓ คือ เครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจ กอใหเกิดความสามัคคีกลมเกลียวสนิทสนมและผูกพันใหมั่นคงตลอดไป 
ประกอบดวย ๑) ทาน คือ การแบงให เฉลี่ยให ปนให เพ่ือแสดงอัธยาศัยไมตรี ผูกสามัคคีกันไว ๒. ปยวาจา คือ พูดคําที่สุภาพ
ออนโยน ฟงแลวชื่นใจ สบายใจ ๓) อัตถจริยา คือ การบําเพ็ญตนใหเปนคนมีประโยชนตอผูอ่ืน ๔) สมานัตตา คือ ความเปนคน
เสมอตนเสมอปลายในการใหความนับถือเพ่ือนมนุษย ไมดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลที่ดอยกวาตน  

๔. หลักพรหมวิหาร๒๔  คือ หลักควบคุมความประพฤติใหชีวิตหมดจดโดยปฏิบัติตอมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว
ทั้งหลายโดยชอบธรรม ๔ประการ คือ ๑) เมตตา คือ ความรักใครปรารถนาดีตอเพ่ือน ๒) กรุณา คือ ความคิดทีจ่ะปลดเปลื้อง
บําบัดความทุกขยากเดือดรอนตอเพ่ือนมนุษย ๓) มุทิตา คือ ความยินดี แชมชื่น เบิกบาน และพลอยยินดีดวยเมื่อเขาไดดีมีสุข 
๔) อุเบกขา คือ ความจิตใจเที่ยงตรงไมเอนเอียง ไมมีอคติ 

๕. หลักเบญจศีล หรือ ศีล ๕ ซึ่งถือเปนขอปฏิบัติในการที่จะสรางเสริมสันติใหเกิดขึ้นดวยการเคารพในชีวิตของคนอ่ืน
หรือผูอ่ืน (ปาณาติปาตา เวรมณี) การเคารพในทรัพยสินหรือทรัพยากรของผูอ่ืน (อทินนาทานา เวรมณี) การเคารพในคูครอง
ของผูอ่ืน (กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี) การเคารพในความทุกขที่จะเกิดจากคําพูดหรือการพูด (มุสาวาทา เวรมณี)  และสุดทาย
คือการไมประมาทและขาดสติของเรา (สุราเมรยะ มัชชะปมาทัฏฐานา เวรมณี)  

๖. หลักทิศ ๖๒๕ คือบุคคลประเภทตางๆ ที่เราตองเกี่ยวของสัมพันธทางสังคมดุจทิศที่อยูรอบตัวซึ่งเราจะตองมีหนาที่
หรือมีความสัมพันธเกี่ยวของทั้งในสวนตัวหรือในที่ทํางานประกอบดวย ๑) ปุรัตถิมทิส๒๖ ทิศเบื้องหนา ไดแก บิดา มารดา  ๒) 
                                                           

๒๑ พระธรรมปฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๑๒, หนา ๒๑๑. 
๒๒เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๒๐๑. 
๒๓เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๑๔๒. 

 ๒๔เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๑๒๔. 
๒๕ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๙๘-๒๐๔/๒๐๒-๒๐๖,ที.ปา. (ไทย)๑๑/๒๖๖-๒๗๔/๒๑๒-๒๑๘. 
๒๖ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒-๒๑๓. 



๑๒๙๖ 
 

ทักขิณทิสทิศ๒๗ เบื้องขวา ไดแก ครูอาจารย ๓) ปจฉิมทิส๒๘ ทิศเบื้องหลัง ไดแก สามีภรรยา  ๔) อุตตรทิส๒๙ ทิศเบื้องซาย ไดแก 
มิตรสหาย ๕) อุปริมทิส๓๐ ทิศเบื้องบน ไดแก พระสงฆ สมณพราหมณ และ ๖) เหฏฐิมทิส๓๑ ทิศเบื้องลาง ไดแก ลูกจางกับ
นายจาง 

๗. หลักสัปปุริสธรรม ๗๓๒  หมายถึงคุณสมบัติ ๗ ประการของผูมีคุณคาที่เหมาะแกการแกไขในทุกปญหาความขัดแยง  
ประกอบดวย๑) เปนผูมีธัมมัญุตา๓๓ จักเหตุ รูหลักการ รูงาน รูหนาที่ ๒) เปนผูมีอัตถัญุตา รูจุดมุงหมายและรูจักผล ๓) เปน
ผูมีอัตตัญุตา รูจักตนวา มีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา และปฏิภาณ ๔) เปนผูมีมัตตัญุตา รูจักประมาณ รูจักความพอดี 
ตามหลักแหงมัชฌิมาปฎิปทาและหลักสันโดษ ๕) เปนผูมีกาลัญุตา รูจักเวลาอันเหมาะสม ๖) เปนผูมีปริสัญุตา รูจักชุมชน
หรือสังคมอยางถูกตอง ๗) เปนผูมีปุคคลปโรปรัญุตา รูจักเลือกคบคนใหถูกตอง 

๘. หลักอคติ ๔ หมายถึง หลักธรรมสําหรับการบริหารจัดการจะตองละเวน๓๔ ๔ ประการ คือ ๑) ฉันทาคติ ลําเอียง
เพราะชอบ เพราะพอใจ หรือเพราะรัก ๒) โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง ไมชอบหนา ไมพอใจ๓) โมหาคติ ลําเอียงเพราะหลงหรือ
เขลา ไมรูความจริง ๔) ภยาคติ ลําเอียงเพราะขลาดกลัว๓๕ 

๙. หลักปธาน ๔๓๖ หมายถึง ความพยายามดวยใจอันเด็ดเดี่ยว บากบั่น จริงจัง ขยัน มั่นคงและสม่ําเสมอจนสําเร็จใน ๔ 
ดาน คือ ๑) เพียรระวังไมใหความชั่วเกิดขึ้น คือ ไมประพฤติชั่วทาง กาย ทางวาจา และทางใจ (สังวรปธาน) ๒) เพียรละความชั่ว
ที่เกิดขึ้นแลว คือ สิ่งที่ไมดีที่เราเผลอทําไปแลวก็ใหพยายามละ และไมประพฤติซ้ําอีก (ปหานปธาน) ๓) เพียรทําแตความดี คือ 
หมั่นประพฤติดี ประพฤติชอบทางกาย ทางวาจาและทางใจ (ภาวนาปธาน) และ ๔) เพียรรักษาความดีไวไมใหสูญ คือ พยายาม
ทําดีใหตลอดไป (อนุรักขนาปธาน) 

๑๐. ปจจเวกขณวิธ๓ี๗ หมายถึง วิธีการพิจารณาการใชสอยหรือการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง ๔ ดาน คือ ๑) การ
พิจารณาการบริโภคเครื่องนุงหม ๒) การพิจารณาการบริโภคอาหาร  
๓) การพิจารณาการบริโภคท่ีอยูอาศัย และ ๔) การพิจารณาการบริโภคยารักษาโรค๓๘ 

 

๖. หลักการบริหารจัดการพุทธศิลปตามแนวพระพุทธศาสนา 

การบริหารจัดการพุทธศิลปตามแนวทางพระพุทธศาสนา เปนการสรางจิตสํานึกใหแกพุทธศาสนิกชนและชุมชน  
ศิลปะความงามของพุทธศิลป ที่สื่อสาร และสั่งสอนใหความรูแกพุทธศาสนิกชนจะยั่งยืนอยูไมได หากขาดหลักการบริหารจัดการ 
กระบวนการที่จะนําไปสูการความยั่งยืน เพราะถาไมมีหลักการหรือการบริหารจัดการ ศิลปะ ความงาม พุทธศิลป ก็จะเปนเพียง
แควัด เจดียที่ไมมีคุณคา หรือ ไมมีชีวิตชีวา ขณะเดียวกันการบริหารจัดการตางๆ ในปจจุบันมีความจําเปนที่ตองอาศัยวิทยาการ
บริหารจัดการเขามาใชเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร สิ่งที่สําคัญมากคือผูบริหารตองมีวิสัยทัศน พระพุทธเจาตรัสวา 
ผูบริหารตองมีจักขุมาแปลวามีสายตาที่ยาวไกลคือมองการณไกลวิสัยทัศนชวยใหผูบริหารสามารถวาดภาพจุดหมายปลายทางได
ชัดเจนและใชสื่อสารใหสมาชิกในองคกรยอมรับ และดําเนินไปสูจุดหมายปลายทางนั้นองคกรทั้งหมดก็จะถูกขับเคลื่อนไปดวย

                                                           
๒๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๘/๒๑๓. 
๒๘ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๙/๒๑๔. 
๒๙ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๐/๒๑๔-๒๑๕. 
๓๐ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๒/๒๑๖. 
๓๑ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๑/๒๑๕. 
๓๒องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๓-๑๔๖, องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๑๖/๒๔๒. 
๓๓องฺ. สตฺตกฺ (ไทย) ๒๓/๖๕/๑๔๓-๑๔๖. 
๓๔ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๘. 
๓๕ บุญมี แทนแกว, พุทธปรัชญาเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๔๕),หนา ๑๑๓. 
๓๖ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา, นวโกวาท,(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๐. 
๓๗ ที.สี.(ไทย)  ๙/๒๑-๒๗/๘-๑๐. 
๓๘ ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๓/๒๒-๒๓. 



๑๒๙๗ 
 

วิสัยทัศนนี้ พระพุทธเจาทรงกําหนดจุดหมายปลายทางในพระพุทธศาสนาไววา การประพฤติปฏิบัติธรรมทุกอยางมีเปาหมาย
สูงสุดอยูที่จุดเดียวคือวิมุตติ (ความหลุด พนทุกข) ดังพุทธพจนที่วาเปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มฉันใด ธรรมวินัยนี้
ก็มีรสเดียวคือวิมุตติรสฉันนั้น 

 ในการศึกษาครั้งนี้จะยกตัวอยางการบริหารจัดการพุทธศิลปของวัดรองขุนซึ่งเกิดแรงบันดาลใจและมีความศรัทธาที่จะ
ใชความรูความสามารถประสบการณวิชาชีพของอาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ที่ทุมเทอุทิศตนเพ่ือชวยงานสืบสาน
พระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง และมุงมั่นกาวเดินตามรอยที่พระมหากษัตริยไทยที่ทรงบําเพ็ญเพียรมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
ภายใตกระอบแนวคิดในความเปนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย จึงลงมือดําเนินงานพุทธศิลปที่วัดรองขุน ซึ่งเปนภูมิลําเนา
บานเกิด โดยมุงถวายเปนพุทธบูชาใหเปนมรดกของชาติ เปนศิลปะประจํารัชกาลที่ ๙ เปนงานศิลปเพ่ือแผนดินที่ตองการใหคน
ทั่วไปและคนไทยไดชมผลงานและเกิดศรัทธา ประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีงาม ตรมหลักพระพุทธศาสนา โดยหลักธรรมที่
นํามาเสริมสรางในพุทธศิลป ผานงานสถาปตยกรรม ประติมากรรมและจิตกรรม คือ ๑) กฏแหงกรรม ๒) สังโยชน ๑๐ ๓) 
อุปกิเลส ๑๖  ๔) โพชฌงค ๗ ๕) มรรค ๘ และ ๖) ไตรภูมิ โดยคนทั่วไปที่เขาไปเยี่ยมชมวัดรองขุน สามารถรับรูและเขาใจใน
หลักธรรมที่นําเสนอผานงานพุทธศิลป นอกจากจะไดชื่นชมความงดงามของศิลปะแลวยังเขาใจในความหมายของหลักธรรมที่
ผูสรางงานตองการสื่อจากรูปลักษณของงานศิลป ในรูปแบบ ความเขาใจ โดยผูเขาชมจะเขาใจธรรมมะผานพุทธศิลปได
ประโยชนอยางนอย ๕ ประการ คือ ๑) ความเพลิดเพลินในความงามพุทธศิลป ๒) นําความรูไปพัฒนาชีวิตได ๓) เขาใจในเรื่อง
ทําความดี ละเวนความชั่ว ๔) สัมผัสถึงพลังความศรัทธาของผูสรางงานได ๕) ไดอาหารตาอาหารใจและแนวคิดการดําเนินชีวิตที่
ดี๓๙  

การที่วัดรองขุนสามารถดําเนินการมาจนถึงปจจุบันนี้ไดจนเปนที่โดดเดน ถือเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด
เชียงรายและระดับประเทศนั้น ปจจัยที่สําคัญนอกจากจะมีงานศิลปะที่เปนความงามทางพุทธศิลปทีส่ะทอน สื่อสาร และสั่งสอน
ใหความรูแกพุทธศาสนิกชนแลว สิ่งที่เราเห็นจากปรากฏการณขางตน ณ วัดแหงนี้ยังมีการใชรูปแบบการบริหารจัดการที่เริ่ม
ตั้งแตการวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การอํานวยการ (Actuating) การควบคุม (Controlling) รวมทั้ง
การพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ (4Ps = Policy Plan Program Project) โดยอาศัยทรัพยากรทางการบริหารที่
เรียกวา 6Ms มาประกอบ ทั้ง ๑) คน (Man) ๒) เงิน (Money) ๓) วัตถุดิบ (Material)๔) รูปแบบการบริหาร (Management) 
๕) จริยธรรม (Moral) และ ๖) การตลาด (Market) ไมเฉพาะเทานั้นหากเราจะศึกษาใหเห็นถึงรูปแบบและแนวทางในการ
บริหารจัดการแบบพุทธบูรณาการหรือการบริหารจัดการเชิงพุทธ เราจะพบวาในวัดแหงนี้มีการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการ
บริหารจัดการหลายดาน ทั้งการใชหลักอปริหานิยธรรมเพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมดวยการหมั่นประชุมกันอยางพรอมเพรียง 
เคารพและรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มีการอารักขา บํารุง คุมครอง ในสวนของหลักสาราณียธรรมนั้นเนนการสรางความ
รวมมือ การเคารพในความคิดเห็น การชวยเหลือแบงปน และการไมเอารัดเอาเปรียบหรือขมเหงกีดกันผูอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับ
ดานหลักสังคหวัตถุที่วาดวย การให การใชคําพูดที่สุภาพออนโยน การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืนอยางเสมอตนเสมอ
ปลาย และหลักพรหมวิหารธรรมที่กอรปดวยเมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขาตอคนอ่ืนหรือผูอ่ืน เพ่ือใหองคการหรือสังคม
เปนไปดวยความสันติ 

นอกจากนั้นในการทํางานรวมกันจะตองยึดถือและปฏิบัติดวยความเครงครัดตามหลักแหงเบญจศีลดวยการเคารพใน
ชีวิตของคนอื่นหรือผูอ่ืน การเคารพในทรัพยสินหรือทรัพยากรของผูอ่ืน การเคารพในความเปนเจาของ การเคารพในคําพูด และ
การไมประมาทหรือขาดสติ ทั้งนี้เพ่ือที่จะเปนหลักพ้ืนฐานในการประพฤติ ปฏิบัติตอผุอ่ืนตามหลักแหงทิศทั้ง ๖ ทั้งบิดา ครู
อาจารย สามีภรรยา  มิตรสหายผูรวมงาน พระสงฆ สมณชีพราหมณ และลูกจางหรือผูใตบังคับบัญชา ทั้งนี้จะบริหารจัดการ
อยางไรใหไดผลหรือเปนไปตามกรอบนโยบายหรือยุทธศาสตรที่วางเอาไว ผูบริหารจะตองยึดถือหลักสัปปุริสธรรม ๗  ที่จะตอง
รูจักเหตุ รูหลักการ รูงาน รูหนาที่ รูจุดมุงหมายหรือรูจักผล รูจักตนวามีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา และปฏิภาณอยางไร สิ่งที่
สําคัญจะตองรูจักประมาณ รูจักความพอดี รูจักกาลเวลาอันเหมาะอันควร รูจักชุมชน สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และรูจัก

                                                           
๓๙ ตนน้ํา ตนน้ําธารธรรม, วิทยานิพนธมหาบัณฑติบณั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เรื่อง การแผหลักธรรม

ผานพุทธศิลปของวัดในประเทศไทย : กรณีศึกษาวัดรุงขุน จังหวัดเชียงราย, ๒๕๕๔, บทคัดยอ. 



๑๒๙๘ 
 

เลือกใชบุคคลใหถูกกับงาน ไมเฉพาะเทานั้นในการบริหารจัดการจะตองอาศัยความมุงมั่น เด็ดเดี่ยว มานะ บากบั่น ขยัน มั่นคง 
และเพียรระวังไมใหความชั่วเกิดขึ้นทั้งทาง กาย ทางวาจา และทางใจ ในสิ่งที่เกิดขึ้นแลว ก็ใหพยายามลด ละ และไมประพฤติ
ซ้ําอีก โดยใหเพียรทําแตความดี หมั่นประพฤติดี ประพฤติชอบทางกาย ทางวาจาและทางใจ และเพียรรักษาความดีไวไมใหสิ้น
สูญ ซึ่งเปนการบริหารจัดการตามหลักปธาน ๔ สิ่งที่พึงตระหนักในการบริหารจัดการทุกคนทุกฝายจะตองงดหรือเวนซึ่งหลัก
อคติ ๔ ทั้ง ลําเอียงเพราะชอบ เพราะพอใจหรือเพราะรัก ลําเอียงเพราะชัง ลําเอียงเพราะหลง เพราะเขลาหรือไมรูความจริง 
และลําเอียงเพราะขลาดกลัว 
 

๗. สรุป 

การบริหารจัดการถือเปนเรื่องที่ เกี่ยวของกับความสัมพันธในแงความรวมมือของกลุมคนหรือระหวางกลุมคนในการ
ปฏิบัติภารกิจเพ่ือใหบรรลุยังเปาหมายรวมกัน บนฐานคานิยมเหมือนกัน เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแกองคการและ
สังคม ขณะเดียวกันยังกอใหเกิดการลดปญหาในการทํางาน ซึ่งเริ่มตั้งแตการกําหนดแผน (Planning) การจัดองคการ 
(Organizing) การอํานวยการ (Actuating) การควบคุม (Controlling) การพัฒนาตามกรอบ 4Ps คือ Policy Plan Program 
และ Project โดยอาศัยทรัพยากรทางการบริหารที่เรียกวา 6Ms มาประกอบทั้ง คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) 
รูปแบบการบริหาร (Management) คุณธรรมจริยธรรม (Moral) และการตลาด (Market) หากจะมีการบูรณาการหลักการ
บริหารจัดการเชิงพุทธเขาไปเราก็สามารถที่จะประยุกตใชหลักพุทธธรรมที่มีอยูมาเปนเครื่องมือทางการบริหารจัดการ เปนตนวา
การนอมนําเอาหลักอปริหานิยธรรมซึ่งเปนที่วาดวยการมีสวนรวม หลักสาราณียธรรมซึ่งเปนหลักแหงการเอ้ือเฟอเผื่อแผและ
นํามาซึ่งการระลึกนึกถึงกัน หลักสังคหวัตถุซึ่งเปนหลักแหงการสงเคราะหชวยเหลือ หลักพรหมวิหารซึ่งเปนหลักแหงการ
เสริมสรางสันติ หลักเบญจศีลซึ่งเปนหลักประพฤติปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานในการทํากิจการงานรวมกัน หลักทิศ ๖ ที่เปนหลักแหงการ
ประพฤติปฏิบัติตอกันใหเหมาะสมแกฐานานุรูป หลักสัปปุริสธรรม ๗ ซึ่งเปนหลักการการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ หลักปธาน ๔ 

ซึ่งเปนหลักที่วาดวยความมุงมัน พยายาม มานะ บากบั่น ขยัน มั่นคงและจริงจังในการสํารวมระวังไมใหเกิดความผิดพลาดใดๆ 
และยึดมั่นรักษาคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บนพ้ืนฐานแหงการปจจเวกขณวิธีใน 4Ms หรือ 6Ms ทั้งนี้ในการบริหาร
จัดการนั้นจะตองละหรือเวนซึ่งอคติ ๔ ทั้งความชอบ ความชัง ความหลงและความขลาดกลัว ทั้งนี้เพ่ือผลการดําเนินงานหรือการ
บริหารจัดการเปนไปโดยราบรื่นในที่สุด 
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ไตรสิกขา:พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชีวิต 

The Threefold Training (Tri-Sikkhā) as  Buddhism   

and  Quality  of  Life  Development 

เขมจิรา  พิทักราษฎร1 
บทคัดยอ 

มนุษยทุกคนที่เกิดมามีชีวิตอยูในโลกนี้ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนาลวนปรารถนาชีวิตที่ดี     มีความสงบสุขและความ
เจริญรุงเรือง  เปนธรรมชาติของคนที่ตองการสิ่งดีๆใหแกชีวิต   ไมตองการมีความทุกข  ความปรารถนาของคนทุกคนไมอาจ
สําเร็จไดดวยการพ่ึงพาคนอ่ืน     แตตองอาศัยตนเองที่จะเริ่มตนประกอบกรรมที่ดีนําพาชีวิตไปสูทางที่ดีได    การพัฒนาชีวิต
ของบุคคลนั้นตองมีทิศทางที่ถูกตอง ชัดเจน มั่นคงในการดําเนินชีวิต และสามารถปฏิบัติตามไดจริง จึงจะทําใหชีวิตของบุคคล
นั้นมีความเปนปรกติสุข  อยูเย็นเปนสุขได และหลักไตรสิกขาที่พระพุทธองคตรัสสอนนั้นเปนแนวทางที่ถูกตอง ชัดเจน มั่นคง ที่
พระพุทธองค ไดวางกรอบแนวทางการดําเนินชีวิตไวใหกับพุทธศาสนิกชน  ถึงแมวาพระพุทธองคตรัสสอนหลัก ไตรสิกขาไวแลว
ก็จริง แตถาพุทธศาสนิกชนไมศึกษาและไมปฏิบัติตาม  ชีวิตจะไรคุณภาพ  ประสบปญหาความทุกข   ไมเปนไปตามความ
ปรารถนาชีวิตที่ดีได  เพราะการมีคุณภาพชีวิตนั้น หมายถึงการมีชีวิตความเปนอยูในลักษณะของความดีงามมีศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ชีวิตมี ความสงบสันติสุข จิตมีสติ สมาธิและปญญา ปราศจากการเบียดเบียนทําราย ทําลายผูอ่ืนใหไดรับ ความ
เสียหายเดือดรอน ไมเปนโทษแกตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 

คําสําคัญ : ไตรสิกขา การพัฒนาชีวิต 

ABSTRACT 

All human beings of all races and all religions who are born to live in this world entirely 

desire to have a better life, peace and prosperity. It is natural of the people that want good things 

for their lives and don’t want to face the sorrow. The desire of all humans would not be achieved 

by relying on the others, but they need to rely on themselves to begin to engage in good deeds for 

bringing their lives to the good way. The life development of person shall be the right direction, 

clear, stable in lifestyle, and can do virtually in order to make that person's life to be the normal life 

and happy life. The Threefold Training (Tri-Sikkhā) that Buddha had taught to us is the guideline 

that is correct, clear and stable which Buddha had set the pattern of the way of life for Buddhist. 

Even though Buddha had taught the Threefold Training (Tri-Sikkhā) already, but if Buddhist did not 

study and not follow, life will be without quality, face with the problem and sorrow, and did not 

meet the desire for a better life, because of the quality of life means a life is in the nature of 

goodness, moral, virtue, ethics, peace of life, the spirituality has a consciousness, meditation and 

wisdom by without injure or destroy others till to damage and be suffered, not as a punishment 

unto oneself, society and environment. 

Keywords: Tri-Sikkhā, Life Development 

 
                                                           

1
 อาจารยประจําหลักสตูร สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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บทนํา 

การนําหลักพุทธธรรมอันไดแกหลักคําสอน  หรือแนวคิดทางพระพุทธศาสนา มาใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของ
มนุษย   เพ่ือใหรูความจริงของโลกและชีวิต  และใหรูเทาทันของกฎธรรมชาติ  จนสามารถอยูกับโลกแหงความเปนจริงไดอยาง
เปนปกติสุข  หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา มีคุณคาวิถีชีวิตของมวลมนุษย โดยเทาเทียมกัน   ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสติปญญา
ความสามารถของแตละบุคคลที่จะนํามาพัฒนาตนเองใหเกิดความสุข  ความเจริญงอกงามในชีวิต ไตรสิ กขาเปนหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่สามารถนํามาประยุกตทําใหบุคคลผูปฏิบัติผูนั้นสามารถดับทุกขในชีวิตไดอยางหมดสิ้น  สงผลใหบุคคลมีโลก
ทัศนในทางที่ดีขึ้น หลักไตรสิกขา  ถือไดวาเปนเครื่องมือในการพัฒนาชีวิต เพ่ือใหประสบความสําเร็จเปนคนสมบูรณแบบตาม
แนวพุทธศาสนา  ซึ่งหลักไตรสิกขาประกอบดวยหลักปฏิบัติใหญๆ 3 ประการ คือ ศีล สมาธิ ปญญา นับวาเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาชีวิตมนุษยดานการพัฒนาทางกายหรือความประพฤติ การพัฒนาดานจิตใจ และการพัฒนาดานปญญา เปนกระบวนการ
ปฏิบัติหรือกระบวนการพัฒนา 3 ดาน คือ 1) ดานศีล เปนหลักการพัฒนาระดับความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคม 2) ดาน
สมาธิ เปนหลักการพัฒนาจิตใจใหมีสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการคิดพิจารณาตัดสินใจกระทําหรือไมกระทําการใดๆ  และ 
3) ดานปญญา เปนหลักการพัฒนาความรูความเขาใจ รูจักสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปนและสามารถแยกแยะวิเคราะหสืบหาสาเหตุ
ของสิ่งทั้งหลายไดชัดแจง ไตรสิกขาจึงเปนกระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย 
 

ไตรสิกขา คืออะไร 
 คัมภีรพระไตรปฎกไดบันทึกเกี่ยวกับความหมายของไตรสิกขาไววา “ภิกษุท้ังหลาย สิกขามีอยู 3 ประการ คือ อธิศีล
สิกขา  อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา อธิสีลสิกขา” (องฺ.ติก. (ไทย) 20/90/318.) 
 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ใหความหมายวา ไตรสิกขา คือ สิกขาสาม หรือ ขอปฏิบัติที่ตองศึกษา 3 อยาง คือ 
อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา เรียกกันงาย ๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา  คําวาไตรสิกขา แปลวา สิกขา3   สิกขา 
แปลวาการศึกษา การสําเหนียก การฝก ฝกปรือ ฝกอบรม ไดแกขอปฏิบัติที่เปนหลักสําหรับฝกอบรม กาย วาจา จิตใจ และ
ปญญา ใหเจริญงอกงามยิ่งๆขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ ความหลุดพนหรือนิพพาน สิกขามีความหมายคราวๆดังนี้ 

1. อธิศีลสิกขา การฝกอบรมในดานความประพฤติ ระเบียบวินัย ใหมสีุจริตทางกายวาจาและ 

อาชีวะ (Training in Morality) 
    2. อธิจิตตสิกขา การฝกอบรมทางจิต การปลูกฝงคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพจิต และรูจักใชความสามารถใน
กระบวนสมาธิ ( Training in Mentality หรือ Concentration) 
        3.  อธิปญญาสิกขา การฝกอบรมทางปญญาอยางสูง ทําใหเกิดความรูแจงที่สามารถชําระจิตใหบริสุทธิ์หลุดพนเปน
อิสระโดยสมบูรณ ( Training  in Wisdom)  
 นี้เปนความหมายอยางคราวๆ ถาจะใหสมบูรณก็ตองใหความหมายเชื่อมโยงถึงความมุงหมายดวยโดยเติมขอความ
แสดงลักษณะทีส่ัมพันธกับจุดมุงหมายตอทายสิกขาทุกขอ ไดความตามลําดับวา ไตรสิกขา คือ การฝกปรือความประพฤติ การ
ฝกปรือจิต และการฝกปรือปญญา โดยทําใหแกปญหาของมนุษยไดเปนไปเพ่ือความดับทุกข  นําไปสูความสุขและความเปน
อิสระแทจริง  เมื่อความหมายแสดงความมุงหมายไดชัดเจนแลว ก็จะทําใหมองเห็นสาระของไตรสิกขาในแตละขอชัดเจน โดยมี
จุดประสงคเพ่ือใหเห็นถึงประเภทของหลักไตรสิกขา ในลักษณะตางๆ ดังนี้ 

1.  จัดประเภทตามหลักสิกขา 3 หรือไตรสิกขา จัดไดดังพุทธพจนที่แสดงไวตอไปนี้ 
 “ภิกษุทั้งหลาย สิกขามีอยู 3 ประการ คือ อธิศีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา อธิศีลสิกขา เปนอยางไร คือ 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศีลฯ  สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลายนี้ เรียกวา อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา เปนอยางไร คือ ภิกษุใน
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ธรรมวินัยนี้สงัดจากกามทั้งหลายฯ  บรรลุจตุตถฌานที่ไมมีทุกข ไมมีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยูนี้เรียกวา อธิจิตตสิกขา 
อธิปญญาสิกขา เปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รูชัดตามความเปนจริงวา “นี้ทุกขฯ นี้ทุกขนิโรธคามินี ปฏิปทา” นี้เรียกวา 
อธิปญญาสิกขา”  ขอความนี้แสดงใหเห็นความหมายของหลักไตรสิกขาโดยรวมและในขณะเดียวกันก็ยังแสดงใหเห็นประเภท
ของหลักไตรสิกขา จากขอความนี้ไดดวยเชนกัน  
 2. จัดประเภทโดยนําเนื้อหามรรคมีองค 8 มาสงเคราะหหลักของไตรสิกขาที่ไดนําเสนอมาแลวทําใหเห็นเพียง
ความหมายและประเภทของหลักไตรสิกขาเปนภาพรวม ๆ คือ เปนการกลาวถึงเฉพาะ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญา
สิกขา ที่เปนหลักใหญ ๆ เทานั้น แตยังมิไดจัดจําแนกใหเห็นเกี่ยวกับหัวขอธรรมอันเปนตัวเนื้อหาที่มีอยูในหลักไตรสิกขาแตละขอ
นั้น ๆ หากไดนําเอาขอธรรมในมรรคมีองค 8 ประการ มาสงเคราะหเขากับหลักของไตรสิกขา ก็จะทําใหเห็นหัวขอธรรมอันเปน
ตัวเนื้อหาที่จะนํามาใชอธิบายหลักของ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขาไดโดยละเอียด ดังนั้นหากไดนําเอาขอ
ธรรมในมรรคมีองค 8 ประการ มาจัดสังเคราะหเขากับหลกัของไตรสิกขา ก็สามารถทําไดดังตอไปนี้ คือ 1)  สัมมาวาจา (เจรจา
ชอบ) สัมมากัมมันตะ (การกระทําชอบ) และสัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ) จัดเขาในอธิศีลสิกขา 2) สัมมาวายามะ (ความ
เพียรชอบ) สัมมาสติ (การระลึกชอบ) และสัมมาสมาธิ (การตั้งจิตมั่นชอบ) จัดเขาในอธิจิตตสิกขา  3) สัมมาทิฐิ (การเห็นชอบ) 
สัมมาสังกัปปะ (การดําริชอบ) จัดเขาในอธิปญญาสิกขา 

 จากความหมายของไตรสิกขาสามารถสรุปไดวา ไตรสิกขามี 2 ความหมาย คือ 1)  ความหมายตามคัมภีร
พระไตรปฎก หมายถึง ขอปฏิบัติที่ตองศึกษา 3 อยาง ไดแก อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา เรียกกันงาย ๆ วา ศีล 
สมาธิ ปญญา  2) ความหมายที่เชื่อมโยงกับจุดมุงหมาย หมายถึง การฝกปรือความประพฤติ การฝกปรือจิต และการฝกปรือ
ปญญา ชนิดที่ทําใหแกปญหาของมนุษยไดเปนไปเพื่อความดับทุกขนําไปสูความสุขและ ความเปนอิสระอยางแทจริง และได
เสนอจัดประเภทของไตรสิกขาคือ  1) จัดประเภทตามหลักสิกขา 3 หรือไตรสิกขา 2) จัดประเภทโดยนําเนื้อหามรรคมีองค 8 
มาสงเคราะห ดังสรุปในรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

รูปที่ 1 สรุปความหมายของไตรสิกขา 

 

การพัฒนาชีวิตมนุษยตามหลักไตรสิกขาอยางไร 

หลักสิกขา 3 หรือ ไตรสิกขา 

อธิศีลสิกขา 

3. สัมมาวาจา  

4. สัมมากัมมนัตะ  

5. สัมมาอาชีวะ 

 

อธิจิตตสิกขา 

6. สัมมาวายามะ   

7. สัมมาสติ   

8. สัมมาสมาธิ 
 

อธิปญญาสิกขา 

1. สัมมาทิฏฐิ  

2. สัมมาสังกัปปะ 
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มนุษยเกิดมายอมตองการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยคุณภาพชีวิตจะเกิดขึ้นไดตองมีความสุขเกิดข้ึนกอน ความสุขที่แทจริง
ตองเกิดจากความรูสึกพอใจในตนเอง รูสึกวาชีวิตนี้มีคุณคา มีความหมายซึ่งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นมนุษยตองรูจักพัฒนา
ตนเองทั้งดานรางกายและจิตใจ มนุษยทุกคนลวนตองการความสุขในชีวิต ไมอยากมีความทุกข เพราะความทุกขทําใหเกิดความ
ไมสบายกายและความไมสบายใจ บั่นทอนตอการทํากิจกรรมตางๆ ซึ่งสงผลกระทบในทางลบทั้งทางกายและใจ และทําให
คุณภาพชีวิตแยลง คนในสังคมไทยเมื่อเกิดทุกขก็มักจะมุงหนาเขาหาวัด ทั้งที่อาจไมเคยเขาวัดมากอน เพราะเมื่อเกิดความทุกข
ถึงระดับหนึ่ง ก็ตองการที่พ่ึงที่หาความสุขทางใจที่มิใชความสุขจากเงินทอง ทรัพยสิน เกียรติยศชื่อเสียง ฯลฯ  แลวอะไรละคือ
ความสุขของมนุษยที่แทจริง เพ่ือที่จะทําใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เงินเปนลานๆบานหลังใหญโต ความไมเปนโรค การศึกษา
ระดับสูง หรือการทํางานที่ดี 

จากความตองการที่หลากหลาย เมื่อไมไดสิ่งที่ตองการมาครอบครองก็เกิดความผิดหวัง เกิดความเสียใจ ความกลัว ทํา
ใหมีการพ่ึงพิงศาสนาซึ่งเปนเสมือนศูนยกลางของจิตใจมากขึ้น  หากศึกษาดูใหดีจะเห็นวาในสมัยกอน ศาสนาเกิดขึ้นจากความ
กลัวของมนุษยที่ประสบกับปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ  เชน พายุพัด ฟาแลบ ฟาผา แผนดินไหว ไฟปา เปนตน เนื่องจาก
สมัยกอนยังไมมีเทคโนโลยีและความรูเกี่ยวกับปรากฏการณเหลานี้ มนุษยจึงเกรงกลัวปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ ที่เกิดขึ้น 
ดังนั้น มนุษยจึงแสวงหาสิ่งที่จะมาคุมครองปองกันตนจากภัยอันตรายที่คิดวาจะไดรับจากปรากฏการณธรรมชาติ และสามารถ
คุมครองใหมีชีวิตที่เปนสุข ดวยเหตุนี้ จึงเกิดเปนความเชื่อที่ยอมรับนับถือพลังลึกลับทางธรรมชาติวาเปนสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือ
มนุษย และไดสรางพิธีกรรมตางๆข้ึน จากสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไดมีวิวัฒนาการมาจนเกิดเปนศาสนา 

ในบรรดากระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษยถือวาการศึกษาเปนสิ่งสําคัญที่สุดเพราะการศึกษา เปนการพัฒนาคนใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ ทั้งทางรางกาย สังคม จิตใจ และปญญา หลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนา ไดใหความสําคัญกับคําวา 
“สิกขา” หรือที่เรียกกันวา “ศึกษา” เปนอยางมาก เพราะเปนหลักธรรมที่มีความหมายครอบคลุมการปฏิบัติธรรมทั้งหมดใน
พระพุทธศาสนา จนกลาวไดวาเรื่องของการศึกษาเปนเรื่องพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นในคัมภีรพระไตรปฎกพระพุทธเจาได ตรัสเนน
ใหเห็นถึงความสําคัญของสิกขานี้วา  ภิกษุผูที่มีความความเพียรเอาใจใสปฏิบัติตามหลัก 3 ประการ คือ ประพฤติ อธิศีลสิกขา 
อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา อยูเปนนิจบัณฑิตยอมเรียก ภิกษุเชนนั้นวาเปนนักศึกษา เปนนักปฏิบัติ มีความประพฤติ
บริสุทธิ์ เปนผูตรัสรูชอบเปนนักปราชญ เปนผูถึงที่สุดแหงการปฏิบัติในโลก เปนผูประกอบดวยวิมุตติอันเปนที่สิ้นตัณหา ยอม มี
จิตหลุดพนจากสังขารธรรมเพราะวิญญาณดับสนิท เหมือนความดับแหงประทีป (องฺ.ติก. (ไทย) 20/91/320.) หลักไตรสิกขา
เปนที่หลอมรวมหลักปฏิบัติธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา คือ หลักปฏิบัติธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนาจัดเขารวมกันอยูใน
หลักไตรสิกขาทั้งสิ้น พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดใหทัศนะวา ไตรสิกขานั้นถือกันวาเปนระบบปฏิบัติธรรมที่ครบถวนสมบูรณ 
มีขอบเขตครอบคลุมมรรคทั้งหมด และเปนการนําเอาเนื้อหาของมรรคไปใชอยางหมดสิ้นสมบูรณ จึงเปนหมวดธรรมมาตรฐาน
สําหรับแสดงการปฏิบัติธรรม และมักใชเปนแมบทในการบรรยายวิธีการปฏิบัติธรรม”  

การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได  โดยการนําหลักคํา
สอนทางพุทธศาสนามาเปนหลักในการดําเนินชีวิต การนําหลักคําสอนมาปฏิบัติในชีวิต  นําไปสูการพัฒนาชีวิตใหสามารถปฏิบัติ
หนาที่กิจกรรมไดอยางปกติสุข  และยังไดชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพ่ือความ เปนผูอยูใกลนิพพานยิ่งขึ้นอีกดวย นับเปนการปฏิบัติที่ไม
เสื่อมถอย    ทําตนใหตั้งตนอยูในศีลเปนเบื้องตนกอน  รูจักวิธีคุมครองรักษาอินทรีย  รูจักประมาณในการบริโภค   และ
รูจักเพ่ิมพูนสั่งสมบําเพ็ญความเพียร  เปนตน เพ่ือทําตนเองใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี   มนุษยก็จําเปนตองพัฒนาตน  วัตถุประสงค
หลัก ก็เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย จากความอยูรอดดวยกิเลสมาสูความเปนอยูดวยปญญา   
นอกจากเปนหลักและเปนประโยชนการพัฒนาตนเองแลว ยังทําใหเกิดความกรุณาตอผูอื่นดวย  คือทําใหเกิดความเขาใจและเห
น็อกเห็นใจเพื่อนมนุษย คิดจะชวยเหลือ ตลอดจนชวยใหวางตนเปนกัลยาณมิตร  สามารถคิดหาวิธีชวยแกไขปญหาวัตถุประสงค
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ของการพัฒนา(พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต),  2543 : 131)  กลาววา คุณภาพชีวิตที่ดี คือ  เพ่ือฝกฝนพัฒนาตนใหปฏิบัติตอ
ชีวิต หรือ ดําเนินชีวิตอยางถูกตองมีความสุข  ใหรูจักแกปญหาชีวิต  และหาทางออกจากความทุกขไดดวยดี โดยไม กอใหเกิด
โทษพิษภัยแก ผูอ่ืนและแกสังคม ใหรูจักแสวงหา และเสพความสุขทางวัตถุอยางถูกตอง ปราศจากโทษพิษภัย ไรการเบียดเบียด 
และพรอมที่จะใชสิ่งอํานวยความสุขนั้น ๆ ในทางเก้ือกูลแกผูอ่ืนและสังคม และใหพรอมและมีความสามารถบางอยางในการที่จะ
เอ้ืออํานวยความสุขแกผูอ่ืนและ แผขยายความสุขออกไปในสังคม ทั้งนี้วัตถุประสงคแทจริง ก็คือเพ่ือใหพ่ึงตนเองได  โดยไมตอง
ขึ้นตอวัตถุภายนอกทุกอยางไป  จะพ่ึงวัตถุภายนอกในกรณีที่จําเปนตอสุขภาพอนามัย ความจําเปนดานปจจัย 4  มีเครื่องนุงหม  
อาหาร ที่อยูอาศัยและยารักษาโรค แตไมใชแสวงหาเพ่ือมอมเมาจิตใจใหเกิดการสะสมจนไมรูจักเพียงพอ   ฉะนั้น จุดมุงหมาย
เพ่ือใหรูความสําคัญในการพัฒนาชีวิต  จะไดแกปญหาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ ไมประมาทในการทํากิจการ    
โดยผานกระบวนการฝกฝนอยางเปนระบบ  เพื่อการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองไดผลดี 
 ไตรสิกขาเปนเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตมนุษย โดยเปนระบบการฝกอบรมที่เปนเชิงปฏิบัติในฐานะท่ีอยูในสังคมเปน
ระบบการฝกคนของสังคม จัดแบงข้ันตอนเปนชวงกวางๆ เรียงลําดับ โดยถือหลักการเรียงลําดับจากต่ําไปหาสูงคือ ศีล สมาธิ 
ปญญา ในการฝกที่เรียกวา ขั้นศีล ขั้นสมาธิ ขั้นปญญา ไมไดหมายความวา เมื่อฝกในขั้นศีลแลวจะละเลยในเรื่องสมาธิและ
ปญญา แตหมายความวาใหเนนในเรื่องศีลมากกวาสมาธิและปญญา สมาธิและปญญาก็ยังคงดําเนินอยูตามเดิม มิไดยกเลิกหรือ
ละทิ้ง ในทํานองเดียวกันที่เรียกวาขั้นสมาธิ ขั้นปญญา ก็มิไดหมายความวา จะยกเลิกหรือละทิ้งองคประกอบอ่ืน การดําเนินการ
ฝกจึงเปนไปในลักษณะของบูรณาการที่ประกอบดวยสวนของ ศีล สมาธิ ปญญาตอเนื่องตลอดกระบวนการฝกโดยวิธีการปฏิบัติ
ฝกหัดอบรมตามหลักของศีล สมาธิ ปญญานั้น ผูศึกษาตองปฏิบัติตามแนวทางของมรรค มีองค 8 ไดแก  
  1) การฝกหัดตนใหมีศีลดวยสัมมาวาจา (เจรจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (การกระทําชอบ) และสัมมาอาชีวะ (การ
เลี้ยงชีพชอบ) 
  2) การฝกหัดตนใหมีสมาธิดวยสัมมาวายามะ (ความเพียรชอบ) สัมมาสติ (การระลึกชอบ) และสัมมาสมาธิ 
(การตั้งจิตมั่นชอบ) 
  3) การฝกหัดตนใหมีปญญาดวยสัมมาทิฐิ (การเห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ (การดําริชอบ) 

การฝกอบรมศีล 

 เปนเรื่องของการฝกในดานพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมเคยชิน เครื่องมือที่ใชในการฝกก็คือวินัย วินัยเปน
จุดเริ่มตนในกระบวนการศึกษาละพัฒนามนุษย เพราะวาวินัยเปนตัวการจัดเตรียมชีวิตใหอยูในสภาพที่เอ้ือตอการพัฒนา โดยจัด
ระเบียบความเปนอยู การดําเนินชีวิตและการอยูรวมกันในสังคมใหเหมาะกับการพัฒนาและใหเอ้ือโอกาสในการที่จะพัฒนา เมื่อ
ฝกไดผลจนคนมีพฤติกรรมเคยชินที่ดีตามวินัยนั้นแลวก็เกิดเปนศีล ดังนั้นโดยสรุป วินัยจะมาในรูปของการฝกพฤติกรรมเคยชินที่
ดี และจัดสภาพแวดลอมที่จะปองกันไมใหพฤติกรรมที่ไมดี แตอ้ือตอการมีพฤติกรรมที่ดีที่พึงประสงค  การปฏิบัติตนเพื่อใหเกิด
ความถูกตองดีงามทางกายและวาจานั้น บุคคลตองปฏิบัติตามหลักที่เรียกวา ศีลพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวยแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิต 3 ดาน คือ ดานสัมมาวาจา ดานสัมมากัมมันตะ และดานสัมมาอาชีวะ ซึ่งแตละดานมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) สัมมาวาจา เจรจาชอบ ไดแก  
  1.1) ละมุสาวาท เวนการพูดเท็จ รวมถึงสัจวจาจา คําพูดจริง 
  1.2) ละปสุณาวาจา เวนการพูดสอเสียด รวมถึง พูดคําสมานสามัคคี 
  1.3) ละผุรุสวาจา เวนการพูดคําหยาบ รวมถึง พูดคําออนหวานสุภาพ 

  1.4) ละสัมผัปปลาละ เวนการพูดเพอเจอ รวมถึง พูดคํามีประโยชน 
 2) สัมมากัมมันตะ กระทําชอบ ไดแก  
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  2.1) ละปาณาติบาต เวนการทําลายชีวิต รวมถึงการกระทําที่ชวยเหลือเกื้อกูล 

  2.2) ละอทินนาทาน เวนการเอาของที่เขามิไดให (คูอยูที่สัมมาอาชีวะหรือทาน) 
  2.3) ละกาเมสุมิฉาจาร เวนความประพฤติผิดในกาม รวมถึง การสันโดษ 

 3) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ ไดแก ละมิจฉาชีพ เลี้ยงชีพดวยสัมมาชีพ รวมถึงความขยันหมั่นเพียรในการประกอบ
อาชีพที่สุจริต เชน ทํางานไมใหคั่งคางอากูล 

 การฝกหัดศีลมี 2 ลักษณะ คือ 

 1) การฝกศีลที่อาศัยความเคยชินและศรัทธา เปนวิธีที่เนนหนักดานระเบียบวินัย โดยการฝกปฏิบัติใหเกิดความคน
เคยและเคยชินเปนนิสัย พรอมกันนั้นก็สรางศรัทธาโดยใหกัลยาณมิตรแนะนําชักจูงใหเห็นวา การประพฤติดีมีระเบียบวินัย
เชนนั้นมีประโยชนหรือมีคุณคาอยางไร เมื่อพนจากข้ันประพฤติไปตามกรอบหรือตามบังคับ มาถึงขั้นเห็นคุณคาใฝนิยมที่จะทํา
อยางนั้น แลวก็เขาสูขั้นเปนสัมมาทิฐิ 
 2) การฝกศีลที่ใชโยนิโสมนสิการกํากับ เปนวิธีที่เนนความเขาใจในความหมายของการกระทําหรือการปฏิบัติ 
ผูกระทําจะมีความมั่นใจในการกระทําของตนเปนการปฏิบัติอยางมั่นใจดวยปญญา ทําใหเกิดความเขาใจ เปนสัมมาทิฐิเพิ่มข้ึนอยู
เรื่อยไป พรอมกันกับการฝกศีลและปดชองที่จะกลายเปนความประพฤติปฏิบัติศีลดวยความงมงายที่เรียกวา “สีลัพพตปรามาส” 
การฝกศีลวิธีนี้เปนเรื่องที่คอนขางยากใชไดเฉพาะกับคนที่มีสติปญญาสูงจริงๆ จึงจะสามารถเขาใจความหมายของการกระทํา
หรือการปฏิบัติศีลไดอยางกระจางชัด 

 ในระบบของการฝกอบรมไตรสิกขา ศีลยังไมใชขอปฏิบัติใหถึงจุดหมายสูงสุดโดยตัวของมันเอง แตเปนวิธีการเพ่ือ
กาวหนาไปสูความเจริญขั้นตอไป คือ สมาธิ หรือกลาวไดวา การประพฤติปฏิบัติในขั้นศีล มีวัตถุประสงคเฉพาะคือเพ่ือเปนบาท
ฐานของสมาธิ เมื่อมีจิตใจสงบเปนสมาธิแลวก็เกิดการคลองตัวในการที่จะใชปญญาคิดหาเหตุผลและหาทางดําเนินการ
สรางสรรคความดีตางๆ  
  

 การฝกอบรมสมาธิ   
  สมาธิ คือ ความตั้งมั่นของจิต หรือภาวะที่จิตแนวแนตอสิ่งที่กําหนด ไมฟุงซานหรือสายไป  ความตั้งใจมั่นหรือความ
สงบแหงจิต  สมาธิเปนเรื่องของการฝกในดานจิต หรือระดับจิตใจ ไดแก การพัฒนาคุณสมบัติดานตางๆ ของจิต ทั้งในดาน
คุณธรรม เชน ความเมตตา กรุณา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ในดานความสามารถของจิต เชน ความเขมแข็งมั่นคง ความเพียร
พยายาม ความรับผิดชอบ ความแนวแนมั่นคง ความมีสติ สมาธิและในดานความสุขเชน ความอ่ิมใจ ความราเริงเบิกบานใจ 
ความสดชื่นผองใส ความรูสึกพอใจ พูดสั้นๆ วาพัฒนาคุณภาพสมรรถภาพและสุขภาพจิตใจ แบงประเภทของการเจริญสมาธิไว 
4 ประเภท คือ 

 1) การเจริญสมาธิตามวิธีธรรมชาติ คือ การปฏิบัติตามหลักการเกิดขึ้นของสมาธิ ในกระบวนธรรมที่เปนไปเองตาม
ธรรมดาของธรรมชาติ สาระสําคัญของกระบวนธรรมนี้คือ กระทําสิ่งที่ดีงามอยางใดอยางหนึ่งใหเกิดปราโมทยขึ้น จากนั้นก็จะ
เกิดมีปติ ซึ่งตามมาดวยปสสัทธิ ความสุข และสมาธิในที่สุด พูดเปนคําไทยวา เกิดความปลาบปลื้มบันเทิงใจ จากนั้นก็จะเกิด
ความอ่ิมเอิบใจ รางกายผอนคลายสงบ จิตใจสบายมีความสงบ แลวสมาธิก็จะเกิดขึ้นได เขียนใหดูงายดังนี้ 
     ปราโมทย ---> ปติ --->  ปสสัทธิ ---> สุข ---> สมาธิ 
 2) การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท อิทธิบาท แปลวา ธรรมเครื่องใหถึง อิทธิฤทธิ์ (หรือความสําเร็จ) หรือธรรมที่
เปนเหตุใหประสบความสําเร็จ หรือแปลงายๆ วา ทางแหงความสําเร็จ มี 4 อยาง คือ ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) 



๑๓๐๖ 

 

จิตตะ (ความคิดจดจอ) และวิมังสา (ความสอบสวนไตรตรอง) แปลใหจํางายตามลําดับวา มีใจรัก พากเพียรทํา เอาจิตฝกใฝ ใช
ปญญาสอบสวน 

  สาระของการสรางสมาธิตามหลักอิทธิบาท ก็คือเอางาน สิ่งที่ทําหรือจุดหมายที่ตองการเปนอารมณของจิต แลวปลุก
เราระดมฉันทะ วิริยะ จิตตะ หรือวิมังสา เขานําหนุนสมาธิก็เกิดขึ้นและมีกําลังแข็งกลา ชวยใหทํางานอยางมีความสุขและ
บรรลุผลสําเร็จดวยด ี

3) การเจริญสมาธิอยางมีแบบแผน หมายถึง วิธีฝกอบรมเจริญสมาธิอยางที่ไดปฏิบัติสืบๆ กัน 

มา ในประเพณีการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาฝายเถรวาทตามที่ทานนําลงเขียนอธิบายไวในคัมภีรขั้นอรรถกถา เฉพาะ
อยางยิ่งคัมภีรวิสุทธิมรรค เปนวิธีการที่ปฏิบัติกันอยางเอาจริงเอาจังเปนการเปนงาน โดยมุงฝกจําเพาะแตตัวสมาธิแทๆ ภายใน
ขอบเขตท่ีเปนระดับโลกียทั้งหมด ซึ่งกําหนดวางกันไวเปนรูปแบบ มีข้ันตอนที่ดําเนินไปตามลําดับ เริ่มตั้งแตการตระเตรียมตัว
เบื้องตนกอนฝก จนไดรับผลในขั้นตางๆ ตลอดถึงฌานสมาบัติและโลกียอภิญญาทั้งหลาย กรรมฐานเหลานี้แตกตางกัน
เพ่ือความเหมาะสมแกผูปฏิบัติ จะไดเลือกใชใหเหมาะสมกับลักษณะความโนมเอียงของแตละบุคคล ถาเลือกไดถูกกันเหมาะกันก็
ปฏิบัติไดผลดีและรวดเร็ว ถาเลือกผิดก็อาจทําใหปฏิบัติไดลาชาหรือไมสําเร็จผล 

  4) การเจริญสมาธิโดยใชสติเปนตัวนํา   ในการดําเนินชีวิตทั่วไป คนเรามักตองเก่ียวของกับสิ่งตางๆ มากมาย ไมมี
ฐานที่ตั้งของสมาธิที่แนนอนหรือตายตัว ในกรณีเชนนี้ สิ่งที่เหมาะสมที่จะใชเปนเครื่องชักนํา หรือฝกใหเกิดสมาธิในขณะ
เกี่ยวของกับสิ่งตางๆ คือ องคธรรมพื้นฐานที่เรียกวา สติ 
 สติ หมายถึง ความระลึกได นึกได สํานึกอยูไมเผลอ ความตื่นตัวตอหนาที่ เมื่อใชสติกุมจิตไวกับอารมณหรือดึง
อารมณไวกับจิต เพียงเพ่ือใหจิตเพงแนวแนหรือจับแนบสนิทอยูกับอารมณนั้น นิ่งสงบไมสาย ไมซานไปที่อ่ืน เมื่อจิตแนวแนแนบ
สนิทอยูกับอารมณนั้นเปนหนึ่งเดียวตอเนื่องไปสม่ําเสมอก็เรียกวาเปนสมาธิ  สติจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจิตใหมี
สมาธิ จิตใจที่ขาดสติจะมีสมาธิขึ้นไมได  
 ดังนั้น การฝกสมาธิโดยใชสติเปนตัวนํา ก็คือการใชสติกุมจิตไวกับอารมณ หรือดึงอารมณไวกับจิต ใหจิตเพงแนวแน
อยูกับอารมณนั้น นิ่งสงบไมสายไมซานไปที่อ่ืน เมื่อจิตแนวแนแนบสนิทอยูกับอารมณนั้นเปนหนึ่งเดียวตอเนื่องไปสม่ําเสมอก็
เรียกวา จิตเปนสมาธิ 
 การฝกสมาธิโดยอาศัยสติเปนหลัก แยกไดเปน 2 วิธีใหญๆ คือ 

  4.1) การฝกเพ่ือสรางสมาธิลวนๆ (เจริญสมถะ) หรือมุงลึกลงไปในทางสมาธิเพียงดานเดียว ไดแก การใชสติคอย
จับอารมณไวใหจิตกับอารมณนั้นไมคลาดจากกันหรือตรึงจิตใหอยูกับอารมณท่ีกําลังกําหนดนั้นเรื่อยไปเปนวิธีการที่เนนสมาธิ
โดยตรง เชน เอาสติจับอยูกับลมหายใจเขาออกก็เรียกวา ทําอานาปานสติหรือกําหนดอิริยาบถคือ เมื่อ ยืน เดิน นั่ง นอน หรือ
รางกายอยูในอาการอยางไร ก็รูชัดในอาการที่เปนอยูนั้นๆ 

  4.2) การฝกเพ่ือใชงานทางปญญา (เจริญวิปสสนา) หรือมุงประโยชนทางปญญา ไดแก การใชสตินําทางใหแก
ปญญา หรือทํางานรวมกับปญญา โดยคอยจับอารมณสงเสนอใหปญญารูหรือพิจารณา (พูดอีกอยางหนึ่งวา สติดึงหรือกุมจิตอยู
กับอารมณ แลวปญญาก็พิจารณาหรือรูเขาใจอารมณนั้น) ตามวิธีฝกแบบนี้สมาธิไมใชตัวเนน แตพลอยไดรับการฝกไปดวย 
พลอยเจริญไปดวย พรอมกับที่พลอยชวยสงเสริมการใชปญญา ใหไดผลดียิ่งขึ้นดวย การฝกแบบนี้ไดแก วิธีการสวนใหญของ
สติปฎฐาน และเรียกไดวาเปนการเจริญสมาธิในชีวิตประจําวัน 

  

 การฝกอบรมปญญา 



๑๓๐๗ 

 

 ปญญา เปนความรอบรูตามความเปนจริง ความรูทั่ว หรือรูชัด ไดแก ความเขาใจ ความหยั่งรูเหตุผล หรือความรู
ประเภทแยกคัด จัดสรรและวินิจฉัยคือ แยกแยะวินิจฉัยไดวา จริง เท็จ ดี ชั่ว ถูก ผิด ควร ไมควร คุณ โทษ ประโยชน มิใช
ประโยชน รูความสัมพันธระหวางเหตุและผล หรือปจจัยตางๆ รูภาวะตามเปนจริงของสิ่งตางๆ รูวาจะนําไปใชประโยชนอยางไร
จึงจะแกปญหาได หรือสําเร็จผลที่มุงหมาย เปนความรูที่ทําใหรูจักดําเนินชีวิตใหถูกตองดีงาม ไมกอใหเกิดปญหาหรือเปนที่มา
ของความทุกข ปญญาที่ทํางานรวมกับสติในกิจทั่วๆ ไป เรียกวา สัมปชัญญะ ซึ่งเปนความรูความเขาใจตระหนักชัดในสิ่งที่สติ
กําหนดไวหรือในการกระทําวา มีความมุงหมายอยางไร สิ่งที่ทํานั้นเปนอยางไร ปฏิบัติตอสิ่งนั้นอยางไร และไมเกิดความหลงหรือ
การเขาใจผิดใดๆ ในสิ่งนั้นๆ  ปญญาหรือความรู ในพุทธศาสนามีแหลงที่มา 3 ประการ ปญญาจึงมี 3 ประเภท ตาม
แหลงที่มา คือ (พระเมธีธรรมาภรณ, 2533 : 126-128) 
    1) สุตมยปญญา หมายถึง ความรูที่เกิดจากการศึกษาเลาเรียน หรือรับการถายทอดตอๆ กันมาจากผูอื่น 

  2) จินตามยปญญา หมายถึง ความรูที่เกิดจากการคิดพิจารณาหาเหตุผล 

  3) ภาวนามยปญญา หมายถึง ความรูจากประสบการณตรง 
 สวนการพัฒนาปญญาทางพระพุทธศาสนาไววา การพัฒนาปญญาทางพุทธศาสนานั้น ตองใชปจจัยภายนอกและ
ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอกหรือปรโตโฆสะนั้นตองอาศัยกัลยาณมิตรชวยสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ทําใหเกิด
ความสุขความสบายใจอันจะเอ้ือตอการเรียนรูและกระตุนความสนใจใฝรู ตลอดจนใหความรูและคําแนะนําที่เปนประโยชนตอ
ชีวิต สวนปจจัยภายในนั้นมีความสําคัญโดยตรงตอการพัฒนาปญญา ปจจัยภายในที่เกี่ยวกับการพัฒนาปญญาคือ โยนิโส
มนสิการ  
 

  บทสรุป 

การดําเนินชีวิตโดยอาศัยหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา แลวยอมเปนการพัฒนาตนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เพราะมี
การพัฒนาการทางกาย พัฒนาการทางสังคม พัฒนาการทางจิต และพัฒนาการทางปญญา ซึ่งเปนการพัฒนาชีวิตที่ครอบคลุม
การดําเนินชีวิตทุกดาน  สงผลใหบุคคลมีโลกทัศนในทางท่ีดีขึ้น ซึ่งไตรสิกขาถือเปนหลักการพัฒนาชีวิตเพ่ือใหประสบ
ความสําเร็จเปนคนสมบูรณแบบตามแนวพุทธ ถือไดวาเปนเครื่องมือพัฒนาชีวิตมนุษย เพราะการพัฒนาเปนสิ่งสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตในปจจุบันนี้ ถาคนเรานําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีการเรียนรูฝกฝนตนเองอยูสม่ําเสมอ และสามารถนํามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางดี ซึ่งทําใหมีชีวิตที่ดี มีสติ เพราะสติ เปนจุดเริ่มตนแหงปญญามีความสุขที่แทจริง ดําเนิน
ชีวิตดวยปญญา รูเทาทันความจริงที่เปนธรรมดาที่เปนเหตุปจจัยในกฎของธรรมชาติ สิ่งเหลานี้เปนประโยชนแกตนเอง สามารถ
ทําหนาที่ของตนเองไดอยางถูกตอง ตั้งใจทําใหดี พัฒนาตนเอง ใหถึงจุดมุงหมายของการพัฒนาชีวิต ทําใหเกิดคุณประโยชนตาง 
ๆ จนสงผลใหมีความประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน เมื่อเรามีความตั้งใจในงานที่ไดรับ มีความพยายามในสิ่งที่ตอง
รับผิดชอบ รูจักใชปญญาในการแกไขปญญาเมื่อเกิดปญหา สามารถไตรตรอง ตรวจสอบเหตุผลที่เปนจริงได มีการพัฒนาหนาที่
การงานของตนเองไปในทางที่ดีที่เจริญ จากนั้นก็รวมมือพัฒนาสังคมตอ มีการพัฒนาใหเจริญงอกงาม เมื่อสังคมมีการพัฒนา ที่มี
การเนนทางดานการปรับพฤติกรรม พัฒนาพฤติกรรมใหเหมาะสม และยังเสริมไปสูจุดมุงหมายสรางในสิ่งที่ตองการ วางแผน
และแนวทางในการปฏิบัติ นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามายึดในการดํารงชีวิต ยึดหลักปฏิบัติที่มีประโยชนตอตนเอง ตอ
ผูอื่นและตอสังคม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนการดําเนินชีวิตไปสูจุดมุงหมายสูงสุดตอไป 
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บทคัดยอ 
            การเขียนบทความทางวิชาการในครั้งนี้เพ่ือจะศึกษาอํานาจทั้งสามตามรัฐธรรมนูญ คือ อํานาจบริหาร ตุลาการ และนิติ
บัญญัติ เปนอํานาจสูงสุดที่จะชี้ชะตากรรมของประเทศวาจะพัฒนาไปในทิศทางไหน ใหเจริญกาวหนาเทียบเทากับอารยประเทศ 
ฉะนั้นผูบริหาร นักการเมืองและขาราชการ  จะตองมีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารราชการบานเมือง ใหเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบได ดวยความซื่อสัตย และสุจริต คือ ความประพฤติดีประพฤติชอบ และประพฤติถูกตองตามคลองธรรมโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ผูบริหารประเทศ นักการเมืองทุกระดับ และขาราชการ จะตองเปนผูบริหาร ที่อยูในฐานะที่เปน ครู เปนเพ่ือน เปนพ่ี
เลี้ยง เปนแบบอยางที่ดี และจะตองมีความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  และจะตองใชหลักธรรมใน
การดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ทางการบริหาร ไดแก ทศพิธราชธรรม ๑๐ พรหมวิหาร ๔, ศีล๕, สังคหะวัตถุ ๔, อิทธิบาท ๔ 
และ อธิปไตย ๓ 
ABSTRACT 

             Writing paper was to study the three constitutional powers of the executive, judicial and 

legislative. The supreme power to the fate of the country will develop in the direction it. Equivalent 

to a civilized country to progress Therefore, administrators Politicians and civil servants Must have 

integrity and ethics in government houses. To be transparent accountability with integrity and good 

faith, behave like a well-behaved.  And conduct conscientious particular.  Government official 

Politicians and government officials at all levels must be an executive. As the teacher as a mentor. 

Set a good example And to be loyal to the nation, religion and monarchy.  And must use the 

principles in political activities, including administrative Tspitrachtrrm 10 four cardinal virtues, 

canon 5, 4 Sagcha objects, Itti 3 Baht 4 and sovereignty. 

คําสําคัญ  
            นิตบิัญญัติ  บริหาร ตุลาการ และพระพุทธศาสนา 

บทนํา 

           สถานการณบานเมืองในป พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๕๙ นี้ เปนที่นาจับตาและเปนที่สนใจของประชาชนโดยทั่วไปเปนอยาง
มาก เพราะมีปจจัยเกื้อหนุนหลายๆ ดานที่อาจทําใหสถานการณบานเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งการยกรางรัฐธรรมนูญใหม อาจจะ
นํามาซึ่งความขัดแยงของกลุมการเมืองหรือประชาชนผูสนับสนุนกลุมการเมืองนั้นที่เนื้อสาระในรางรัฐธรรมนูญบางมาตราไม
ตอบโจทยหรือตอบสนองความตองการของกลุมตัวเองอาจจะนํามาซึ่งขัดแยงรอบใหม อยางไรก็ตามรางรัฐธรรมนูญจะมีหนาตา
เปนเชนไรในฐานะประชาชนชาวไทยทุกคนจะตองยอมรับกติกาสูงสุดของบานเมืองเพ่ือจะนําพาบานเมืองไปสูความสงบสุข เกิด
ความสามัคคีปรองดองกันได ก็ตองอาศัยประชาชนคนไทยทุกคน ชวยสรางบรรยากาศท่ีดีใหเกิดขึ้นในสังคมไทยใหไดโดยยึดหลัก
ของกฎหมายของบานเมืองเปนหลัก เคารพสิทธิของคนอ่ืน ใหเกียรติซึ่งกันและกัน ผูมีอํานาจหรือผูบริหารบานเมือง ก็จะตองยึด
หลักความถูกตอง ใหความเปนธรรมในการใชกฎหมายบังคับอยางเสมอภาค โดยเฉพาะอยางยิ่ง อํานาจทั้งสามตามรัฐธรรมนูญ 
คือ อํานาจบริหาร ตุลาการ และนิติบัญญัติ เปนอํานาจสูงสุดที่จะชี้ชะตากรรมของประเทศวาจะพัฒนาไปในทิศทางไหน ให
เจริญกาวหนาเทียบเทากับอารยประเทศ ฉะนั้นผูบริหาร นักการเมืองและขาราชการ  จะต องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ



 ๑๓๑๐ 

บริหารราชการบานเมือง ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได ดวยความซื่อสัตย และสุจริต คือ ความประพฤติดีประพฤติ
ชอบ และประพฤติถูกตองตามคลองธรรม มีอยู ๓ คือ (พระธรรมปฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, หนา ๓๔๕) 

    ๑.กายสุจริต คือ ประพฤติชอบดวยกายคือ การทําความดีทางกาย เชน เปนผูเสียสละทรัพยสวนตัว เพ่ือประโยชน
สุขแกสวนรวม และเสียสละความสุขสวนตน เพ่ือความสุขของผูอื่น 

    ๒.วจีสุจริต   คือ  ประพฤติชอบดวยวาจาคือ การทําความดีทางวาจา พูดจาไพเราะ พูดแตความจริง พูดยกยอง
เพ่ือน พูดใหกําลังใจผูอ่ืน และไมควรพูดสิ่งที่จะเปนการสรางประเด็นความขัดแยง ที่เปนบอเกิดใหสังคมเกิดความแตกแยกมาก
ยิ่งขึ้น เปนตน 

    ๓.มโนสุจริต  คือ  ประพฤติชอบดวยใจคือ การทําความดีทางใจ เชน ปรารถนาใหผูอื่นมีความสุข คิดแตสิ่งที่ดีงาม
ถูกตอง  เปนตน 

    ผูบริหารประเทศ นักการเมือง และขาราชการ จะตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหสังคมสามารถตรวจสอบในการ
ทํางานเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินไดในฐานะเปนบุคคลสาธารณะ ไดรับคาตอบแทนซึ่งเปนภาษีอากรของประชาชน
โดยทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูบริหารประเทศ นักการเมืองทุกระดับ และขาราชการ จะตองเปนผูบริหาร  ที่อยูในฐานะที่เปน 
ครู เปนเพ่ือน เปนพ่ีเลี้ยง และเปนแบบอยางที่ดี การแบงแยกอํานาจออกเปนสามฝายมีอยู จริงในพระพุทธศาสนา แตการแบง
อํานาจทํานองเดียวกันนี้อยูในระบอบการปกครองอ่ืน ๆ ที่มิใชประชาธิปไตย ความเปนประชาธิปไตยของการแบงแยกอํานาจใน
ระบอบประชาธิปไตยนั้นอยูที่การคานอํานาจระหวางกัน เพ่ือใหประชาชนไดรับความปลอดภัยจากรัฐ และควบคุมการ
ปฏิบัติงานของรัฐใหเปนไปตามกฎหมายซึ่งประชาชนเปนผูบัญญัติ ลําพังการแบงแยกอํานาจจะถือวาเปนลักษณะประชาธิปไตย
ไมได หากแตเปนความจําเปนทางสังคมที่จะตองคํานึงถึงกฎเกณฑการทําตามกฎเกณฑและการตัดสินปญหาดวยกฎเกณฑซึ่ง
เปนเรื่องที่มีอยูทุกสังคมการที่จะตัดสินวาการแบงอํานาจเชนนี้แสดงความเปนประชาธิปไตยหรือไมและความสัมพันธระหวาง
อํานาจทั้งสาม คือ 

       ๑.๑.อํานาจทางนิติบัญญัต ิ
                 นักรัฐศาสตรไดกลาวถึง หลักนิติบัญญัติ อยู ๒ ลักษณะคือ สถาบันนิติบัญญัติกับอํานาจนิติบัญญัติ ซึ่งจะกลาวถึง
ทั้ง ๒ ลักษณะดังนี้ 
           ๑) สถาบันนิติบัญญัติ เปนสถาบันที่รับผิดชอบตอกระบวนการบัญญัติกฎหมายเปนสําคัญ ประเทศที่ปกครอง
ดวยระบอบประชาธิปไตยมีองคกรที่ทําหนาที่บัญญัติกฎหมาย คือ รัฐสภา (Parliament) เพราะถือวารัฐสภาเปนสถาบันที่แสดง
เจตนารมณท่ัวไปของประชาชน เพราะฉะนั้นการตราพระราชบัญญัติจึงถูกกําหนดโดยรัฐธรรมนูญ ใหผานกระบวนการพิจารณา
และแสดงความเห็นชองโดยรัฐสภา ถารัฐสภาใหความเห็นชอบผานรางพระราชบัญญัติก็เปนผลใหรางพระราชบัญญัตินั้นไดรับ
การตราใหเปนกฎหมายออกมาบังคับใช๑ 

         สถาบันนิติบัญญัติมีหนาที่หลักคือ การออกกฎหมาย ซึ่งเปนกลไกที่สําคัญในการบริหารและปกครองประเทศ 
สวนหนาที่รองไดแก หนาที่เปนตัวแทนของประชาชน ไดแก การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การแสดงเจตนารมณของ
ประชาชนและเจตนารมณของตนเอง หนาที่ตอมาก็คือ หนาที่ในการควบคุมการทํางานของรัฐบาล ในระบบรัฐสภา๒ อันหมายถึง 
การสอดสองดูแลการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีหรือฝายบริหารดวยวิธีการที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดไวคือ การตั้งกระทูถาม การ
ขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผนดิน เปนตน๓ 

                                                                        

๑ประจักษ พันธชูเพชร. การเมืองการปกครองไทย : มิติทางประวัตศิาสตร และสถาบันทางการเมือง. พิมพครัง้ที่ ๓. (กรุงเทพมหานคร: มายด พับลิชชิ่ง, 

๒๕๔๓), หนา ๑๙๙. 
๒ณัชชาภัทร อุนตรงจิตร. รัฐศาสตร. พิมพครั้งท่ี ๔. (กรงุเทพมหานคร: ดานสุทธาการพมิพ, ๒๕๔๙), หนา ๑๕๓.  
๓สุรพล สุยะพรหม, ดร. การเมืองการปกครองของไทย. (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาบรรณาคาร, ๒๕๔๘), หนา ๘๐.   



 ๑๓๑๑ 

          นอกจากนั้นสถาบันนิติบัญญัติยังมีอํานาจในการใหความเห็นชอบ เปนผูมีอํานาจในการพิจารณาใหความ
เห็นชอบในเรื่องสําคัญที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของแผนดินในกรณีตาง ๆ เชน การใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสําเร็ จ
ราชการแทนพระองค ในการสืบราชสมบัติ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติตางๆ เปนตน๔ 
        ๒) อํานาจนิติบัญญัติ๕ เปนอํานาจในการบัญญัติกฎหมาย สถาบันทางการเมืองที่มีอํานาจในทางนิติบัญญัติ คือ 
สถาบันรัฐสภา หลักการสําคัญของระบบรัฐสภา ประกอบดวย ๓ หลักการคือ 
             ๒.๑) หลักการแบงแยกอํานาจ อันเปนหลักการสําคัญของการปกครองระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตย ที่สําคัญ
คือ การแบงแยกอํานาจทางการเมืองเปนการแบงแยกอํานาจเพ่ือเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน ปองกันผูมีอํานาจ
ใชอํานาจในทางท่ีผิด อันเปนที่มาของการแบงแยกอํานาจออกเปนสามสวนคือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 
             ๒.๒) หลักการมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนหลักการสวนหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มี
ความสัมพันธกับประชาชน ในสวนของการมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ที่ประชาชนเลือกตัวแทนเขาในรัฐสภาเพ่ือเปนตัวแทน
ของประชาชนทั้งประเทศ อันสะทอนถึงความสัมพันธกับชาติ มติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ มติของประเทศ เปนตน 
            ๒.๓) หลักการตามกฎหมายที่กฎเกณฑทางกฎหมาย ทําใหเปนที่ยอมรับอยางถวนหนา กฎหมายที่มาจาก
รัฐสภามีศักดิ์ศรีเหนือกวากฎหมายอ่ืน ยกเวนกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มีกระบวนการดําเนินการจัดทําแตกตางจากกฎหมายฉบับ
อ่ืน อันแสดงถึงหลักการของระบบเสรีนิยม  
         ๑.๒ อํานาจทางการบริหาร 
                     การบริหาร (administration) มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน “administatrae” หมายถึง ชวยเหลอื (assist) 
หรืออํานวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธหรือมีความหมายใกลเคียงกับคําวา “minister” ซึ่งหมายถึง การรับใชหรือ
ผูรับใช หรือผูรับใชรัฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับความหมายดั้งเดิมของคําวา administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งตาง ๆ 
                    การบริหาร  หมายถึง  การทํางานของคณะบุคคลตั้งแต  ๒  คนข้ึนไปที่รวมกันปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมาย
รวมกัน (Barnard,1972)  
                     การบริหาร  หมายถึง กระบวนการตางๆ  ซึ่งประกอบดวย การวางแผน  การจัดหนวยงาน  การ
อํานวยการ  การควบคุม  ที่ถูกพิจารณาจัดกระทําขึ้นเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค  โดยใชกําลังคน  และทรัพยากรที่มีอยู (เทอ
รี่  (Terry,1968)        
                     การบริหาร หมายถึง เปนเรื่องของการทํากิจกรรมโดยผูบริหารและสมาชิกในองคกรเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ ดวยการใชทรัพยากร และเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด นักบริหารหลายคนจึงมีความคิดตรงกันวา 
“การบริหารเปนกระบวนการทํางานรวมกันของคณะบุคคล โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะที่แนนอนในการทํางาน” บางคนเห็นวา
การบริหารเปนศิลปะของการเปนผูนําที่จะนําผูอ่ืนใหทํางานตามวัตถุประสงคได และไดกลาวถึงลักษณะเดนที่เปนสากลของการ
บริหารไว ๙ ประเด็นคือ ( รุจิร ภูสาระและจันทรานี สงวนนาม,๒๕๔๕:๔-๕)  
        ๑. การบริหารตองมีวัตถุประสงคหรือเปาหมาย               
        ๒. การบริหารตองอาศัยปจจัยเปนองคประกอบสําคัญ              
          ๓. การบริหารตองใชทรัพยากรการบริหารเปนองคประกอบพื้นฐาน                
          ๔. การบริหารตองมีลักษณะการดําเนินการเปนกระบวนการทางสังคม               
          ๕.การบริหารตองเปนการดําเนินการรวมกันระหวางกลุมบุคคลตั้งแต ๒ คนขึ้นไป                

          ๖. การบริหารตองอาศัยความรวมมือรวมใจเพื่อใหการปฏิบัติตามภารกิจบรรลุวตัถุประสงค                
          ๗. การบริหารเปนการรวมมือดําเนินการอยางมีเหตุผล               

        ๘. การบริหารมลีักษณะเปนการตรวจสอบผลการปฏิบตัิงานกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว               
          ๙. การบริหารไมมีตัวตน แตมีอิทธิพลตอความเปนอยูของมนุษย 

        ๑.๓ อํานาจทางตุลาการ 
                                                                        

๔เรื่องเดียวกัน. หนา ๘๐.  
๕ธโสธร ตูทองคํา, ผศ. “อํานาจนิติบัญญติัและอํานาจบริหาร” ใน ชุดวชิาการเมืองการปกครองไทย หนวยท่ี ๑๑-๑๕. พมิพครั้งที่ ๓. (นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙), หนา ๑๒๐-๑๒๑. 



 ๑๓๑๒ 

                        หลักตุลาการ สามารถกลาวได ๒ ประเด็น เชนเดียวกับหลักนิติบัญญัติ กลาวคือ 
               ๑) สถาบันตุลาการ สถาบันตุลาการมีหนาที่โดยตรงในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพตามหลักกฎหมายของ
ประชาชน ดังนั้นผูพิพากษาซึ่งเปนตัวจักรสําคัญในกระบวนการยุติธรรม จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะผดุงไวซึ่งหลักการดังกลาว 
ผูพิพากษาจะตองมีหลักการที่จะปฏิบัติหนาที่ดวยความชื่อสัตย เปนกลางและปราศจากอคติใดๆ รวมทั้งตองมีความรูและ
ประสบการณทางดานกฎหมายเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งผูพิพากษาตองไมเปนผูที่ผูกพันหรือถูกกดดันตอสถาบันอ่ืนใด 
สถาบันนี้จึงเปนที่พ่ึงของประชาชนในกรณีที่เกิดความขัดแยงหรือความผิดขึ้น ตุลาการจึงตองใชอํานาจอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
และเสมอภาคตอคนทุกๆ ชนชั้นและสาขาอาชีพ และทั่วทุกแหงภายในอาณาเขตของรัฐนั้น บทบาทอ่ืนๆ ของฝายตุลาการ 
ประกอบดวย การตีความกฎหมาย การกําหนดกฎเกณฑในกระบวนการยุติธรรม สรางขนบธรรมเนียมประเพณีแหงศาล ให
คําแนะนําของศาล และเปนกระบวนการสุดทายในการสรางความมั่นคงและผดุงไวซึ่งความยุติธรรม๖ 
           ๒) อํานาจตุลาการ๗ คืออํานาจในการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนทั่วหนากัน เพ่ือใหเกิดความสงบสุข
ในการดํารงชีวิต เปนหนาที่ของรัฐที่จะตองรักษาความยุติธรรมตามกฎหมาย การปฏิบัติหนาที่ของรัฐดังกลาวนี้เปนหนาที่ของ
ศาล ซึ่งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีหรือกลาวอีกนัยหนึ่งศาลเปนผูใชอํานาจตุลาการ  
๒. อํานาจทางนิติบัญญัติบริหาร และตุลาการเปรียบเทียบกับหลักประชาธิปไตย 
                       ถาพิจารณากําเนิดของกษัตริยตามที่ปรากฏในอัคคัญญสูตร๘ ก็จะเห็นวากษัตริยมีอํานาจเพราะประชาชน และ
ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตยอยางแทจริง กษัตริยเปนเพียงมหาชนสมมติ คือ มหาชนยกขึ้นเพ่ือใหใชอํานาจนั้น  ขอนี้
คงเปนที่มาของประชาธิปไตยได แตลําพังการที่ประชาชนมอบอํานาจใหแกบุคคลใดนั้นยังหานับเปนประชาธิปไตยเสมอไปไม 
เพราะในระบบของโธมัส ฮอบส อํานาจก็เปนของประชาชน และประชาชนมอบใหแกผูปกครองหรืออธิปตย แตระบบนั้นก็เปน
สมบูรณาญาสิทธิราชย เพราะอํานาจนั้นอธิปตยใชไดโดยสิทธิ์ขาด ประชาชนไมมีสิทธิ์เขาไปตรวจสอบหรือเรียกเอาอํานาจคืนได 
นั่นคือประชาชนเปนเจาของอํานาจแตประชาชนมิไดมีสวนแหงการใชอํานาจนั้น โดยเฉพาะอํานาจที่แสดงถึงการปกครองตนเอง
คือ อํานาจนิติบัญญัติ ดังนั้น หากระบบการเมืองในพระพุทธศาสนาเปนประชาธิปไตยจริงก็ตองตัดสินไดดวยเก ณฑขอนี้ 
ในอัคคัญญสูตรจะเห็นไดวากษัตริยทรงใชอํานาจตุลาการ คือ ตัดสินขอขัดแยงตางๆ และอางถึงอํานาจบริหารดวยคือ เปนผูทํา
ใหประชาชนพอใจ จึงใชคําเรียกกษัตริยวา “ราชา” แตอํานาจทั้งสองนั้นก็อยูในมือคนคนเดียว ซึ่งไมตางอะไรกับระบอบสม
บูรณาญาธิราชย จึงตองพิจารณาดูอํานาจอีก อํานาจหนึ่ง คืออํานาจนิติบัญญัติ อํานาจทั้ง ๓ ตามแนวพระพุทธศาสนา มีดังนี้๙ 

       ๑) อํานาจทางดานนิติบัญญัติ ในสังคมสงฆ มีการบัญญัติพระวินัยเพื่อใชปกครองสงฆหรือใชเปนหลักปฏิบัติของ
พระภิกษุ แตพระวินัยนั้นเปนพุทธบัญญัติทั้งหมดหาใชสงฆหรือผูแทนของสงฆเปนผูบัญญัติ อยางที่รัฐสภาเปนผูบัญญัติกฎหมาย
ในระบอบประชาธิปไตยไม จุดประสงคในการบัญญัติพระวินัยก็เพ่ือใหสงฆอยูรวมกันดวยดี พนจากมลทินและกิเลสตางๆ ทําให
ประชาชนเกิดความเลื่อมใสและเปนเครื่องสงเสริมการปฏิบัติธรรมดังขอความวา 
     “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน  ๑๐ ประการ 
คื อ  เ พ่ื อ ค ว า ม ดี แ ห ง ส ง ฆ  ๑  เ พ่ื อ ค ว า ม สํ า ร า ญ แ ห ง ส ง ฆ  ๑  เ พ่ื อ ข ม

                                                                        

๖ณัชชาภัทร อุนตรงจิตร. รัฐศาสตร. พิมพครั้งท่ี ๔. หนา ๑๖๑-๑๖๓. 
๗สุรพล สุยะพรหม, ดร. การเมืองการปกครองของไทย. หนา ๑๒๓.   
๘อานเพ่ิมเติมในบทที่ ๔  
๙ปรีชา ชางขวัญยนื, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: สามัคคีสาสน, ๒๕๔๐), หนา ๙๑-๙๔. 



 ๑๓๑๓ 

ผูเกอยาก ๑ เพ่ืออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพ่ือปองกันอาสวะอันจักบังเกิดในปจจุบัน ๑ 
เพ่ือกําจัดอาสวะ อันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพ่ือความ
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพ่ือความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพ่ือถือตามพระวินัย ๑” 

           ๒) อํานาจทางดานการบริหาร ในสมัยเมื่อยังมีพระสาวกไมมากนักพระพุทธองคทรง
บริหารพระศาสนาดวยพระองคเอง โดยมีพระสาวกที่สําคัญ เชน พระสารีบุตร และพระมหาโมคคัล
ลานะชวยแบงเบาภาระบางตามความจําเปน ตอมาเมื่อมีพระสาวกเพ่ิมขึ้นและมีผูขอเขาอุปสมบทแก
ผูเขามาขอบวชได โดยใหผูขอบวชเปลง วาจาถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ ครั้นตอมาเมื่อภิกษุเพ่ิมข้ึนอีก 
ทรงมอบความเปนใหญใหแกสงฆในการทํากิจกรรมทั้งปวงของพระพุทธศาสนา เชน การใหบรรพชา
อุปสมบท การกรานกฐิน การกําหนดเขตสีมา การระงับอธิกรณ เปนตน ซึ่งเทากับมอบใหสงฆเปนผู
บริหารงานพระศาสนาตามระเบียบที่ไดทรงกําหนดไวนั่นเอง สวนการบริหารคณะสงฆในรูปองคกร 
เชน มหาเถรสมาคมนั้นไมบัญญัติในพระวินัยแตก็มิไดขัดพระวินัย 
         ๓) อํานาจทางดานตุลาการ สถาบันตุลาการทางพระพุทธศาสนามีลักษณะบางอยาง
คลายกับสถาบันตุลาการทางอาณาจักร มีกฎหรือระเบียบที่สังคมวาไวเปนบรรทัดฐานแหงการกระทํา
ของบุคคลในสังคม ปองกันไมใหมีการกระทําหรือความประพฤติที่เปนปฏิปกษตอความสงบสุขของ
สังคม ฝายอาณาจักรมีกฎหมายเปนหลักในการปกครอง สวนฝายพุทธจักรมีธรรมวินัยเปนหลัก ทั้ง
ฝายอาณาจักร และพุทธจักรมีกระบวนการพิจารณาคดีหรืออธิกรณ และมีวิธีลงโทษตามโทษานุโทษ 
แตลักษณะการลงโทษตามพระวินัยกับโทษของกฎหมายบานเมืองมีขอแตกตางกันมาก ความผิดที่
รายแรงบางอยางของบรรพชิต เชน ความผิดทางเพศ สําหรับฝายอาณาจักรอาจไมถือวาผิด  
         การเปรียบเทียบลักษณะการปกครองของฝายอาณาจักรกับฝายพุทธจักรซึ่งมีรูปแบบ
ตามระบอบของประชาธิปไตย ๓ สถาบันหลัก คือ๑๐ 

        ๑. สถาบันนิติบัญญัติ ก็คือรัฐสภาที่มีหนาที่คือตราพระราชบัญญัติโดยวิธีประชุมกัน
พิจารณารางพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือรัฐบาลเสนอเขาสูการพิจารณาของสภา 
ใชระบบเสียงสวนใหญเปนมติในการชี้ขาด พระวินัยเปนพุทธบัญญัติทั้งหมด สวนคณะสงฆไมมีอํานาจ
ในการบัญญัติ เพียงแตมีหนาที่ตองปฏิบัติตามพระวินัยหรือพุทธบัญญัติ 

 การตราพระราชบัญญัติ หรือออกกฎหมายของสถาบันนิติบัญญัติมี ๒ ลักษณะ คือ 
       ก. การตราพระราชบัญญัติ เพ่ือปองกันมิใหมีการกระทําความผิดซ้ําอีก คือเมื่อมี 
เหตุการณเกิดขึ้นแลว จึงออกกฎหมาย 
       ข. การตราพระราชบัญญัติเพ่ือปองกันลวงหนา คือเหตุการณที่จะกอความเสียหายย ังไม
เกิดข้ึน แตคาดวาจะเกิดขึ้นจึงออกกฎหมายไวลวงหนา 
   สวนขั้นตอนในการบัญญัติพระวินัยนั้น เนื่องจากสิกขาบททั้งหลาย พระผูมีพระภาคมิได
ทรงบัญญัติไวลวงหนา เมื่อเกิดเรื่องมัวหมองไมดีงามขึ้นภายในคณะสงฆ พระพุทธองคจึงจะทรง
บัญญัติขึ้น ดังนั้น ทุกสิกขาบทจะมีลําดับขั้นตอน๑๑ ดังนี้ 

    ๑) เมื่อมีเพ่ือนภิกษุหรือชาวบานตําหนิ ประณามภิกษุผูเปนตนเหตุนั้น 
                                                                        

๑๐พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร  ถริธมฺโม),  ทฤษฎีรัฐศาสตรในพระไตรปฎก, หนา ๑๔๐–๑๔๑.  
๑๑พระครูกัลยาณสิทธืวัฒน, พุทธบัญญัติ ๒๒๗ เพ่ือความเขาใจวนิัยใหถูกตอง, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬา 

ลงกรณราชวทิยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๑๑. 



 ๑๓๑๔ 

    ๒) เมื่อภิกษุอ่ืนประพฤติดีงามทราบเรื่องแลวกราบทูลพระผูมีพระภาคใหทรงทราบ 
    ๓) พระพุทธองครับสั่งใหประชุมสงฆ แลวตรัสถามภิกษุผูเปนตนเหตุใหรับตามจริง  
    ๔) ทรงตําหนิแลวชี้โทษแหงการประพฤติไมดีนั้นแลวตรัสอานิสงสแหงการสํารวม 
    ๕) ทรงบัญญัติสิกขาบท หามมิใหภิกษุทําอยางนั้นอีก 
ขั้นตอนในการบัญญัติพระวินัย หากเปรียบเทียบกับกฎหมายบานเมืองแลว เปนขั้นตอนใน

การลงโทษผูกระทําผิด ตั้งแตกระบวนการดําเนินคดีความของตํารวจ เขาสูศาลเพ่ือสืบสวนโจทก 
จําเลย และพยานตางๆ จากนั้นพระองคจึงทรงตําหนิผูกระทําผิด รวมทั้งมีการกลาวถึงอานิสงสหรือ
ขอดีของการประพฤติที่ดีงาม แลวจึงทรงบัญญัติสิกขาบทตามความผิดนั้น ๆ เพียงแตกระบวนการ
ของศาล จะตัดสินโดยมีบทลงโทษกําหนดไวชัดเจนอยูแลว 

      ๒. สถาบันบริหาร ระยะเริ่มแรกทรงจัดการบริหารดวยพระองคเอง และทรงมีพระสารี
บุตรอัครสาวกเบื้องขวา และพระมหาโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซาย แบงเบาภาระระยะหลังทรง
มอบความเปนใหญใหกับคณะสงฆในการทําสังฆกรรมตาง ๆ เชน พิธีอุปสมบท , การกําหนดเขตสีมา 
กฐิน ปาฏิโมกข เปนตน มติทางโลกเสียงขางมาก แตมติคณะสงฆตองเปนเอกฉันทแมภิกษุทักทวง
เพียง ๑ รูปก็ตองทบทวนมติใหม ทรัพยสินของสงฆ ภิกษุอยูอาวาสเดียวกันเปนเจาของรวมกันภิกษุ
รปูใดรูปหนึ่งจะถือเอาทรัพยสินเปนสวนตัวไมได เวนแตจะไดรับการอนุมัติจากสงฆ สงฆมีความหมาย
กวาง ไมมีลักษณะแนนอนตายตัว เชน ภิกษุในอาวาสหนึ่งประชุมกันทํากิจกรรม ก็เปนกิจของสงฆ ถา
มี ๑๐๐ วัด สงฆก็มี ๑๐๐ กลุม หรือคณะ (โบราณถือวาหนึ่งอาวาสก็คือหนึ่งประเทศ หรือองคกร
หนึ่ง) 
     ๓. สถาบันตุลาการ กระบวนการตุลาการในระบอบการปกครองฝายอาณาจักรเรียกวา 
คดี ในทางพระวินัยเรียกวา อธิกรณ คือ เรื่องที่เกิดขึ้นแลวจะตองจัดตองทํา ศาลยุติธรรมทําหนาที่ 
วินิจฉัยและพิพากษาอรรถคดีใหสอดคลองกับกฎหมาย สงฆทําหนาที่ วินิจฉัยและพิพากษาอรรถคดี
ใหสอดคลองกับพระวินัย การทําหนาที่ของสงฆในการเปนสถาบันตุลาการเมื่อมีอธิกรณเกิดขึ้น ๔ 
ประการ๑๒ คือ 
         ๑) วิวาทาธิกรณ การวิวาทกันของภิกษุในเรื่องพระธรรมวินัยสงฆจะวินิจฉัยวาฝายไหน
ผิดฝายไหนถูก เชน วิวาทกันวา สิ่งนี้เปนธรรมเปนวินัย สิ่งนี้ไมใชธรรมไมใชวินัย เปนตน ดังนั้น สงฆ
พึงระงับดวยสัมมุขาวินัย และเยภุยยสิกา  

         ๒) อนุวาทาธิกรณ การกลาวโจทกันดวยอาบัติ เชน การฟองรองกลาวหาวาภิกษุตอง
อาบัติ ผูวินิจฉัยพึงใชหลักสัมมุขาวินัย สติวินัย อมูฬหวินัย และตัสสปาปยสิกา ขอใดขอหนึ่งเปน
เครื่องตัดสิน 

        ๓) อาปตตาธิกรณ อาบัติที่ภิกษุตองแลว (ไดทําลงไปแลว) การปรับอาบัติ และการ
แกไขตัวใหพนจากอาบัติ ดวยวิธีปลงอาบัติ หรืออยูกรรม เปนตน คณะผูวินิจฉัยพึงใชหลัก    สัมมุขา
วินัย ปฏิญญาตกรณวินัย และติณวัตถารกวินัย ขอใดขอหนึ่งเปนเครื่องตัดสิน 

        ๔) กิจจาธิกรณ กิจที่เกิดขึ้นที่สงฆตองทํา ทั้งรับเขาหมู เชน พิธีอุปสมบท การลงโทษ 
เชน นิคหกรรม เปนตน กิจจาธิกรณนี้ สงฆพึงระงับดวย สัมมุขาวินัย 

                                                                        

๑๒ พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร  ถริธมฺโม),  ทฤษฎีรัฐศาสตรในพระไตรปฎก, หนา ๑๔๑ - ๑๔๒. 



 ๑๓๑๕ 

    นอกจากนั้นแลวถาภิกษุรูปใดกระทําผิดพระพุทธองคจะไตสวนหาความผิด แลวจึงตัดสิน
พิพากษา ถาหากสิกขาบท (กฎหมาย) ใดไมมี ก็ทรงเรียกประชุมสงฆแลวแจงเหตุที่เกิดขึ้นและปรับแก
สิกขาบทนั้นใหม (ตรากฎหมายใหม) การบัญญัติครั้งแรก เรียกวา มูลบัญญัติ หรือบัญญัติเดิม สวนขอ
แกไขเพ่ิมเติมเรียกวา อนุบัญญัติ๑๓   
๓. ระบบกฎหมาย และการลงโทษ 
                  ๓.๑ พระวินัย : กฎหมายคณะสงฆ 
                             หลังจากท่ีพระพุทธเจาไดออกเผยแพรพระพุทธศาสนา ในตอนแรกท่ียังมีพระภิกษุ
นอยอยู การปกครองก็ไมสูตองการเทาไรนัก สาวกทั้งปวงไดประพฤติตามปฏิปทาของพระศาสดา 
และเขาใจพระศาสนาทั่วถึง ครั้นภิกษุมีมากขึ้นโดยลําดับกาลและกระจายกันอยู ไมไดอยูรวมกันเปน
หมูเดียวกัน การปกครองก็ตองการมากขึ้นตามกัน คนเราที่อยูเปนหมวดหมูจะอยูตามลําพังไมได
เพราะมีอัธยาศัยตางกัน มีกําลังไมเทากัน ผูมีอัธยาศัยหยาบและมีกําลังมาก ก็จะขมเหงคนอ่ืน คน
สุภาพและมีกําลังนอย ก็จะอยูไมเปนสุข เหตุนั้นพระเจาแผนดินจึงทรงตรากฎหมายขึ้น หามปราม
ไมใหคนประพฤติในทางที่ผิด และวางโทษแกผูลวงละเมิดไวดวย นอกจากนี้ในหมูหนึ่งๆเขาก็ยังมี
ธรรมเนียมสําหรับประพฤติอีก เชนในสกุลผูดี เขาก็มีธรรมเนียมสําหรับคนในสกุลนั้น ในหมูภิกษุก็
จําตองมีกฎหมายและขนบธรรมเนียม สําหรับปองกันความเสียหายและชักจูงใหประพฤติงาม
เหมือนกัน พระศาสดาทรงตั้งอยูในที่เปนพระธรรมราชาผูปกครอง และทรงตั้งอยูในที่เปนสังฆบิดร
ผูดูแลภิกษุสงฆ พระองคจึงไดทรงทําหนาที่ทั้ง ๒ ประการนั้น คือทรงพุทธบัญญัติเพ่ือปองกันความ
เสียหาย และวางโทษแกภิกษุผูลวงละเมิด ดวยปรับอาบัติหนักบาง เบาบ าง อยางเดียวกับพระเจา
แผนดินทรงตราพระราชบัญญัติ อีกฝายหนึ่งทรงตั้งขนบธรรมเนียมซึ่งเรียกวา อภิสมาจาร เพ่ือชักนํา
ความประพฤติของภิกษุสงฆใหดีงาม ดุจบิดาผูเปนใหญในสกุลฝกปรือบุตรของตนในขนบธรรมเนียม
ของสกุลฉะนั้น 

    พระพุทธบัญญัติและอภิสมาจารทั้ง ๒ นี้ รวมเรียกวา พระวินัย พระวินัยนี้ ทาน
เปรียบเหมือนดายรอยดอกไม อันควบคุมดอกไมไวไมใหกระจัดกระจาย เพราะเหตุรักษาสงฆใหตั้งอยู
เปนอันดี  อีกอยางหนึ่งคนที่บวชเปนภิกษุจากสกุลตางๆ สูงบาง กลางบาง ต่ําบาง มีพ้ืนเพตางกันมา
แตเดิม มีน้ําใจตางกัน หากจะไมมีพระวินัยปกครอง หรือไมประพฤติตามพระวินัย จะเปนหมูภิกษุที่
เลวทรามไมเปนที่ตั้งแหงศรัทธาและเลื่อมใส ถาตางรูปประพฤติตามพระวินัยอยูแลว จะเปนหมูภิกษุที่
ดี นําใหเกิดศรัทธาเลื่อมใส๑๔ 

    พระวินัยหรือพุทธบัญญัติ๑๕ หมายถึง ขอที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติเกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต และวิธีดําเนินกิจการตาง ๆ ของภิกษุสงฆและภิกษุณี  

    พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)๑๖ ไดกลาวถึงความหมายอยางงาย ๆ ของพระวินัย 
ออกเปน ๒ อยางคือ 

                                                                        

๑๓ พระธรรมปฎก, นิตศิาสตรแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมกิ, ๒๕๔๑), หนา ๖๘. 
๑๔ กรมพระยาวชริญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา. วนิัยมุข เลม ๑. (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวทิยาลัย, 

๒๕๓๓), หนา ๘-๙. 
๑๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๑-๔. 
๑๖พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งท่ี ๙, หนา ๔๔๙-๔๕๐. 



 ๑๓๑๖ 

      ก. การฝกใหมีความประพฤติและความเปนอยูเปนระเบียบแบบแผน หรือ การบังคับ
ควบคุมตนใหอยูในระเบียบแบบแผน รวมทั้งการใชระเบียบแบบแผนตาง ๆ เปนเครื่องจัดระเบียบ
ความประพฤติ ความเปนอยูของคน และกิจการของหมูชน 

      ข. ระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ ขอบังคับตาง ๆ ที่วางลงไวเปนหลักหรือเปนมาตรฐาน
สําหรับใชฝกคน หรือใชบังคับควบคุมคน ตลอดจนเปนเครื่องจัดระเบียบความประพฤติ ความเปนอยู
ของคนและกิจการของหมูชนใหเรียบรอยดีงาม 

 พระวินัย แบงออกเปน ๒ สวนคือ 

          ๑) อาทิพรหมจริยกาสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาอบรมในฝายบทบัญญัติหรือขอ
ปฏิบัติอันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวเปนพุทธอาณา (อํานาจปกครอง
ของพระพุทธเจา หรืออํานาจปกครองฝายพุทธจักร) เพ่ือปองกันความประพฤติเสียหายของพระภิกษุ
และวางโทษผูลวงละเมิด โดยปรับอาบัติสถานหนักบาง เบาบาง ตามสมควรแกความผิด และให
พระสงฆสวดทุกครึ่งเดือน เรียกวา “พระปาฏิโมกข” 

        ๒) อภิสมาจาริกาสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาอบรมในฝายขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับ
มารยาท และความประพฤติความเปนอยูอันดีงามของพระภิกษุ อันนํามาซึ่ งความเคารพศรัทธา
เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน 

พระวินัยกําหนดอาบัติไวดังนี้ 
       ๑) ปาราชิก ๔ เปนอาบัติหนัก ถาภิกษุลวงละเมิดแลวตองขาดจากความเปนภิกษุ คือ 

เสพเมถุน ลักทรัพยมีมูลคาตั้งแต ๕ มาสก (มาตราเงินในครั้งโบราณ ๕ มาสก เปน ๑ บาท) ขึ้นไป ฆา
มนุษย และอวดอุตริมนุสธรรมที่ไมมีในตน 

       ๒) สังฆาทิเสส ๑๓ เปนอาบัติหนักรองจากปาราชิก ตองอยูกรรมจึงพนได แกไขได เชน 
เจตนาทําใหน้ําอสุจิเคลื่อน มีความกําหนัดจับตองกายหญิง มีความขุนเคือง แลวกลาวหาภิกษุอ่ืนดวย
อาบัติปาราชิกไมมีมูล เปนตน 

       ๓) อนิยต ๒ คําวา อนิยต แปลวา ไมแนนอน เปนอาบัติที่ยังไมแนนอนระหวางปาราชิก
กับสังฆาทิเสสหรือปาจิตตีย ซึ่งพระวินัยธรจะตองวินิจฉัย มี ๒ ขอคือ ภิกษุนั่งในที่ลับตากับหญิงสอง
ตอสอง และภิกษุนั่งในที่ลับหูกับหญิงสองตอสอง 

       ๔) นิสสัคคียปาจิตตีย ๓๐ เปนอาบัติเบา แกไขได ดวยการแสดงหรือการปลงที่เรียกวา 
แสดงอาบัติหรือปลงอาบัติ เชน ภิกษุทรงอติเรกจีวร (ผาสวนเกินจากไตรจีวร) ไดเพียง ๑๐ วันเปน
อยางยิ่ง ถาทรงเกิน ๑๐ วันก็อาบัติ ภิกษุรับประเคนเภสัชทั้ง ๕ คือ เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง 
น้ําออยแลว เก็บไวฉันไดเพียง ๗ วัน เปนอยางยิ่ง ถาเก็บไวเกิน ๗ วันตองอาบัติ เปนตน 

      ๕) ปาจิตตีย ๙๒ เปนอาบัติเบา แกไขได ดวยการแสดงหรือการปลง เชน พูดปด ดา
ภิกษุ นั่งในที่แจงกับหญิงสองตอสอง หลอกภิกษุใหกลัวผี เปนตน 

      ๖) ปฏิเทสนียะ ๔ เปนอาบัติเบา เปนอาบัติที่จะพึงแสดงคืน เชน ภิกษุรับของเคี้ยวของ
ฉันจากมือของภิกษุณีที่มิใชญาติดวยมือของตนมาบริโภค เปนตน 

       ๗) เสขิยวัตร ๗๕ เปนวัตรที่ภิกษุ จะตองศึกษา อันเปนธรรมเนียมเกี่ยวกับมารยาทที่
ภิกษุพึงสําเหนียกหรือพึงฝกฝนปฏิบัติ เชน พึงสําเหนียกวาเราจักนุงหมใหเรียบรอย เราจักไมพูดเสียง
ดัง เราจักไมนั่งรัดเขาในบาน เปนตน 



 ๑๓๑๗ 

               ๓.๒ การลงโทษตามบทบัญญัติของพระวินัย  
                            ระดับโทษของอาบัติในพระวินัย มี ๓ สถาน๑๗ คือ 
           ๑) โทษสถานหนัก หรือ ครุโทษ แกไขไมได เรียก “อเตกิจฉา” ไดแก อาบัติปาราชิก 
ภิกษุตองแลว (ลวงละเมิดแลว) ขาดจากความเปนภิกษุอยางเดียว จะกลับมาบวชใหมอีกไมได 
            ๒) โทษสถานกลาง หรือ มัชฌิมโทษ แกไขได เรียก “สเตกิจฉา” ไดแก อาบัติ
สังฆาทิเสส ภิกษุตองเขาแลวตองอยูกรรม คือจะตองอยูปริวาสใหครบตามจํานวนวันที่ปกปดนับตั้งแต
วันตองอาบัติ และประพฤติมานัตอีก ๖ ราตรี จึงจะพนจากอาบัตินั้นได 
            ๓) โทษสถานเบา หรือ ลหุโทษ แกไขได เรียก “สเตกิจฉา” เหมือนขอ ๒ แตเบา
กวา เพราะเมื่อภิกษุตองแลว เพียงแสดงอาบัติที่ตองนั้นตอหนาภิกษุดวยกัน ก็พนจากอาบัตินั้นได 
อาบัติเหลานี้ ไดแก ถุลลัจจัย ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ และทุพภาษิต 

    โทษของอาบัติจัดประเภทเปนคู ๆ ไดแก 
         ๑) โทษเกี่ยวกับมีเจตนา และไมมีเจตนา ไดแก สจิตตกะ อาบัติที่เกิดโดยมีเจตนาเปน

เหตุ คือเปนไปพรอมกับจิตหรือเจตนา และอจิตตกะ อาบัติที่เกิดโดยไมมีเจตนาเปนเหตุ คือไมคิดจะ
ทําหรือไมมีเจตนาที่จะทํา 

          ๒) โทษของอาบัติในความหมายของอาบัติหนัก อาบัติเบา ไดแก ครุกาบัติ คือ อาบัติ
หนัก มี ๒ ประเภท คือ (๑) ประเภทแกไขไมได เรียกวา “อเตกิจฉา” ไดแก อาบัติปาราชิก  
(๒) ประเภทแกไขได เรียกวา “สเตกิจฉา” ไดแก อาบัติสังฆาทิเสส และลหุกาบัติ คือ อาบัติเบา แกไข
ไดดวยการแสดงอาบัติ นําความผิดของตนมาแสดงใหเพ่ือนภิกษุรับทราบ เรียก “สเตกิจฉา” ไดแก 
อาบัติถุลลัจจัย ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะ ทุกกฎ และทุพภาษิต 

          ๓) โทษของอาบัติในความหมายอาบัติชั่วหยาบและไมชั่วหยาบ ไดแก ทุฏุลลาบัติ 
อาบัติชั่วหยาบ ภิกษุไมควรประพฤติ ไดแกอาบัติปาราชิก และสังฆาทิเสส แตในบางกรณีทานหมาย
เอาเฉพาะอาบัติสังฆาทิเสส เชน พูดเกี้ยวหญิง จับตองกายหญิง และเจตนาทําใหน้ําอสุจิเคลื่อน
ออกมา เปนตน และอทุฏุลลาบัติ อาบัติไมชั่วหยาบ เปนอาบัติเบา มีโทษเล็กนอย และกิริยาที่ลวง
ละเมิดไมหยาบคาย เชน ภิกษุฉันอาหารที่ยังไมรับประเคน เปนตน 

          ๔) โทษของอาบัติในความหมายวามีสวนเหลือ และไมมีสวนเหลือ ไดแก อนวเส
สาบัติ คือ อาบัติที่ไมมีสวนเหลือ เมื่อภิกษุตองแลวขาดจากความเปนภิกษุ ไดแก อาบัติปาราชิก และ
สาวเสสาบัติ คืออาบัติที่มีสวนเหลือ เมื่อภิกษุตองแลว แมจะมีความผิดตองโทษ คือเปนอาบัติแตก็
ยังคงเปนภิกษุอยู เมื่อแสดงอาบัติแลว ก็พนจากโทษนั้น ๆ 

        ๕) โทษของอาบัติในความหมายวา แสดงคืนไดและแสดงคืนไมได ไดแก เทสนาคมมินี 
อาบัติที่พนไดดวยการแสดงคือเปดเผยความผิดของตน และอเทสนาคามินี อาบัติที่ไมพนไดดวยการ
แสดง 

        ๖) โทษของอาบัติในความหมายวา ทําคืนไดและทําคืนไมได ไดแก อปฏิกรรม อาบัติที่
ภิกษุตองแลวไมสามารถทําคืนได หรือแสดงอาบัติใหหายได ตองขาดจากความเปนภิกษุ คืออาบัติ
ปาราชิก และสปฏิกรรม อาบัติที่ภิกษุตองเขาแลวสามารถทําคืนได คือหลุดพนจากอาบัตินั้น ๆ ได 

                                                                        

๑๗พระครูกัลยาณสิทธืวัฒน, พุทธบัญญัติ ๒๒๗ เพ่ือความเขาใจวนิัยใหถูกตอง, หนา ๕. 



 ๑๓๑๘ 

        ๗) โทษของอาบัติในความหมายวา ทําเอง และใชใหผูอ่ืนทํา ไดแก สาณัตติกะ อาบัติ
ที่ภิกษุตองเพราะสั่งผู อ่ืนทํา เชน สั่งใหผู อ่ืนลักทรัพย เปนตน และอาณัตติกะ อาบัติที่ภิกษุตอง
เฉพาะที่ทําเอง ไมตองเพราะสั่งผูอ่ืนทํา อาบัติบางสิกขาบท ภิกษุทําเองจึงตองอาบัติ ใชใหบุคคลอ่ืน
ทําตนเองไมตองอาบัติ อาบัติบางสิกขาบท ภิกษุทําเองก็ตองอาบัติ และใชใหผู อ่ืนทําก็ตองอาบัติ
เชนกัน 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)๑๘ ไดกลาวถึง วินัยบัญญัติ ในฐานะที่เปนกฎระเบียบหรือ
กฎหมายของสังคมไวอยางนาสนใจวา 

“วินัยบัญญัติของสงฆมิใชศีลในความหมายแคบ ๆ อยางที่มักเขาใจกันงาย ๆ แตครอบคลุม
เรื่องเกี่ยวกับความเปนอยูทั่ว ๆ ไปที่เรียกวาชีวิตดานนอกของภิกษุสงฆทุกแง เริ่มตั้งแตกําหนด
คุณสมบัติ สิทธิ หนาที่ และวิธีการรับสมาชิกใหมเขาสูชุมชนคือสงฆ การดูแลฝกอบรมสมาชิกใหม 
การแตงตั้งเจาหนาที่ทํากิจการสงฆพรอมดวยคุณสมบัติและหนาที่ที่กําหนดให ระเบียบเกี่ยวกับการ
แสวงหา จัดทํา เก็บรักษา แบงสรรปจจัย ๔ เชน ประเภทตาง ๆ ของอาหาร ระเบียบการรับและ
จัดแบงสวนอาหาร การทําจีวรและขอปฏิบัติเกี่ยวกับจีวร ประเภทของยา การปฏิบัติตอภิกษุอาพาธ 
ขอปฏิบัติของคนไขและผูรักษาพยาบาลไข การจัดสรรที่อยูอาศัย ขอปฏิบัติของผูอยูอาศัย ระเบียบ
การกอสรางที่อยูอาศัย การดําเนินงานและรับผิดชอบในการกอสราง การจัดผังที่อยูอาศัยของชุมชน
สงฆคือวัดวา พึงมีอาคารหรือสิ่งกอสรางอยางใดบาง ระเบียบวิธีดําเนินการประชุม การโจทหรือฟอง
คดี ขอปฏิบัติของโจทก จําเลยและผูวินิจฉัยคดี วิธีดําเนินคดีและตัดสินคดี การลงโทษแบบตาง ๆ 
ฯลฯ วาโดยสาระ วินัยก็ไดแก ระบบแบบแผนทั้งหมดสําหรับหมูชนหนึ่ง ที่จะใหหมูชนนั้นตั้งอยูได
ดวยดี สามารถมีชีวิตอยูตามหลักของตน และสามารถปฏิบัติกิจดําเนินการตาง ๆ เพ่ือเขาถึงเกี่ยวกับ
การปกครอง การบริหาร การศาล นิติบัญญัติ การเศรษฐกิจ การศึกษา เปนตน ทั้งหมดเทาที่ชุมชน
ตลอดถึงประเทศชาติจะตกลงใชปฏิบัติเปนทางการ โดยตราไวเปนธรรมนูญ กฎหมาย ประกาศ หรือ
คําสั่งตาง ๆ” 

๔. ความมีคุณคาและความเปนกฎเกณฑทางสังคมของพระวินัย 
                      พระมหาสมจินต สมฺมาปฺโญ๑๙ กลาวถึงความมีคุณคาและความเปนกฎเกณฑทาง
สังคมของพระวินัย ไวดังนี้ 
      ประการที่  ๑ พระวินัยคืออายุของพระพุทธศาสนา ในคราวกอนที่จะเริ่มทําปฐม
สังคายนา พระมหากัสสปะไดปรึกษากับพระเถระผูเขารวมทําสังคายนาแลวเห็นพองตองกันวา จะ
ดําเนินชําระสังคายนาพระวินัยกอน เพราะพระวินัยเปนอายุของพระพุทธศาสนาพระวินัยจัดวาเปน
อายุของพระพุทธศาสนา เมื่อพระวินัยยังดํารงอยู พระศาสนาชื่อวายังดํารงอยู ดังนั้น จึงขอสังคายนา
พระวินัยกอน 

    ประการที่ ๒ พระวินัยเปนดายรอยเรียงลักษณะนิสัย/พฤติกรรมของคนไวในกรอบ
เดียวกัน พุทธประสงคในการประกาศพระศาสนา ในเชิงจริยศาสตรสังคมมี ๒ ประการ คือ   

      (๑) กําจัดความคิดแบงแยกทางสังคม  
                                                                        

๑๘ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งท่ี ๙, หนา ๔๔๘-๔๔๙. 
๑๙ สมจินต สมฺมาปฺโญ, พระมหา. เก็บเพชรจากคัมภีรพระไตรปฎก. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๗๙-๘๒. 



 ๑๓๑๙ 

      (๒) กระตุนเตือนใหมนุษยคํานึงถึงศักดิ์ศรีและคุณคาภายในตน  
 พระพุทธองคทรงเปดโอกาสใหทุกคนเขามาในพระพุทธศาสนาได ไมวาจะเปนรูปแบบใด ถา

ประสงคจะบวชเปนพระภิกษุ ภิกษุณีก็บวชได โดยไมจํากัดวาจะเกิดในตระกูลใด วรรณะใด และเมื่อ
ประสงคจะพัฒนาตนก็มีโอกาสพัฒนาไดเต็มที่ ผูใดปฏิบัติ ผูนั้นยอมไดรับผลแหงการปฏิบัติ ไมมีใคร
บันดาลใหใครได สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ นาฺโญ อญญํ วิโสธเย ความบริสุทธิ์ ความไมบริสุทธิ์เปนของ
เฉพาะตน ผูอื่นจะใหผูอ่ืนบริสุทธิ์ไมได 

 ดวยพุทธประสงคอยางนี้ จําเปนตองมีพระวินัยไวเปนกฎเกณฑควบคุมดูแล เพราะธรรมดา
ค น ที่ ม าจ าก สั งค ม ห ล าก ห ล าย  ย อ ม มี ลั ก ษ ณ ะนิ สั ย  แ ล ะพ ฤติ ก รรม ต า งกั น อ ยู แ ล ว 
    ประการที่ ๓ ความมีคุณคาและความเปนกฎเกณฑทางสังคมของพระวินัย ที่ชัดเจนอีก
ประการหนึ่ง เห็นไดจากพุทธประสงค ๑๐ ประการในการบัญญัติพระวินัย คือ เพ่ือความรับวาดีแหง
สงฆ เพ่ือความผาสุกแหงสงฆ เพ่ือขมบุคคลผูเกอยาก เพ่ือความอยูผาสุกแหงภิกษุผูมีศีลดีงาม เพ่ือปด
กั้นอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน เพ่ือบําบัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคต เพ่ือความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของชุมชนที่เลื่อมใสแลว เพ่ือความตั้งมั่นแหงสัทธรรม 
เพ่ือเอ้ือเฟอพระวินัย 

   วัตถุประสงคทั้ง ๑๐ ขอนี้ กลาวโดยสรุปคือ (๑)เพ่ือความเรียบรอยดีงามของสังคมสงฆ  
(๒) เพ่ือความสบายใจของสังคมคฤหัสถ และ(๓) เพ่ือพระพุทธศาสนาโดยตรง 

  ประเด็นนี้หมายถึง เมื่อมีพระวินัยเปนเกณฑมาตรฐาน ความสามัคคี ความผาสุกยอม
เกิดขึ้น สังคมมีมาตรการในการที่จะตัดสินลงโทษคนผิดชัดเจน กําจัดความเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นแลวใน
ปจจุบัน และปองกันความเสื่อมเสียอันจะเกิดในอนาคต ในสวนของประชาชนคฤหัสถ แมจะไมไดนับ
ถือพระพุทธศาสนา แตเมื่อเห็นภาพการประพฤติดีปฏิบัติชอบของพระสงฆ  ยอมเกิดความเลื่อมใส 
สวนผูที่นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งมีความเลื่อมใสเปนทุนเดิมอยูแลว เมื่อเห็นภาพแหงการประพฤติดี
ปฏิบัติชอบของพระสงฆ ยอมมีความเลื่อมใสมากยิ่งขึ้น อันวาความเลื่อมใสนี่แหละทําใหจิตใจเย็น
สบาย ไมอึดอัดไมขัดเคือง 

       ประการที่ ๔ พระวินัยสรางหลักประกันใหบุคคลผูปฏิบัติทั้งในปจจุบันและอนาคต เห็น
ไดจากที่พระพุทธองคตรัสอานิสงส ๕ ประการแหงความเปนผูมีศีล คือ (๑) ไดโภคทรัพยกองใหญ (๒) 
ชื่อเสียงดีงามขจรไป (๓) เปนผูองอาจในที่ประชุมชน (๔) ไมหลงตาย คือ ตายไปอยางมีสติ (๕) เมื่อ
ตายไป ยอมไปเกิดในสุคติ โลกสวรรค 

       ประการที่ ๕ ความเปนกฎเกณฑและความมีคุณคาทางสังคมของพระวินัย เห็นไดจาก
ประเด็นตอไปนี้ 

      คําวา วินัย ในที่นี้หมายถึงศีล ๒ สวน คือ (๑) ศีลที่มาในพระปาติโมกขของภิกษุ ๒๒๗ 
ขอและศีลของภิกษุณี ๓๑๑ ขอ (๒) ศีลที่มานอกพระปาติโมกขอีกจํานวนมาก ศีลมีอรรถะลักษณะ 
รส ปจจุปฏฐาน และปทัฏฐานดังนี้ 

๑. ลักษณะของศีล คือความเปนรากฐาน 
๒. รสของศีล คือ กําจัดความทุศีล หรือคุณที่หาโทษมิได 
๓. ปจจุปฏฐานของศีล คือความสะอาด 
๔. ปทัฏฐานของศีล คือ หิริและโอตตัปปะ 



 ๑๓๒๐ 

ประเด็นที่ ๑ สังคมแหงศีลธรรมเปนสังคมที่มีรากฐานแข็งแกรง 
ประเด็นที่ ๒ สังคมแหงศีลธรรมเปนสังคมที่ไรทุกขโทษ 
ประเด็นที่ ๓ สังคมแหงศีลธรรมเปนสังคมสะอาด 
ประเด็นที่ ๔ สังคมแหงศีลธรรมเปนสังคมแหงความละอายและเกรงกลัวตอความชั่ว 

  กลาวโดยสรุป สังคมตองมีวินัย วินัยแบงตามกลุมของผูปฏิบัติ มี ๒ อยาง คือ 
  ๑. อาคาริยวินัย กรอบควบคุมวิถีชีวิต แนวทางประพฤติสําหรับคฤหัสถ การกลาววาจาถึง
พระรัตนตรัยวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจาเปนที่พ่ึงที่ระลึก การสมาทานศีล ๕ ศีล 
๘ หรือกุศลกรรมบถ ๑ จัดเปนอาคาริยวินัยหรือวินัยของคฤหัสถ ซึ่งเมื่อชายหญิงถือปฏิบัติทั่วถึงกัน
แลว ชื่อวาปนมงคลสูงสุดแกชีวิต เพราะเปนเหตุนําความสงบสุขมาใหทั้งแกตนและแกหมูคณะ 
  ๒. อนาคาริยวินัย กรอบควบคุมวิถีชีวิต แนวทางประพฤติสําหรับสามเณร สามเณรี 
สิกขมานา พระภิกษุและภิกษุณี เชน ศีล ๑ มีเวนจากการฆาสัตวเปนขอตน เวนจากการับทองและเงิน
เปนขอสุดทาย ปาติโมกขสังวรศีล อินทริย-สังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล และปจจยสันนิสิตศีล 
  พระพุทธเจากอนจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ตรัสกับพระอานนทวา ธรรมและวินัยที่แสดงไว 
บัญญัติไว จักเปนศาสดาของพวกเธอ เมื่อเราลวงลับไป 

 
๕.พระราชบัญญัติคณะสงฆ 
                  พระราชบัญญัติคณะสงฆ เปนพระราชบัญญัติที่ตราไวในพุทธศักราช ๒๕๐๕ และ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ในสวนที่เกี่ยวขอกับการปกครองคณะสงฆ ดังนี้ 
        ๑. กําหนดใหสมเด็จพระสังฆราช ทรงบัญชาการคณะสงฆ ตามมาตรา ๘ ความวา 
“สมเด็จพระสังฆราชทรงดํารงตําแหนงสกลมหาสังฆปรินายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ และทรงตรา
พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โดยไมขัดแยงกับกฎหมาย พระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคม” 
        ๒. กําหนดใหมีมหาเถรสมาคม เปนคณะกรรมการบริหาร มีองคประกอบตามมาตรา 
๑๒ ความวา “มหาเถรสมาคมประกอบดวยสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งทรงดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการโดยตําแหนง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเปนกรรมการโดยตําแหนง และพระราชาคณะ ซึ่ง
สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งมีจํานวนไมต่ํากวาสี่รูป และไมเกินแปดรูป เปนกรรมการ” 
        ๓. กําหนดการปกครองคณะสงฆ โดยมีมาตรา ๒๐ กลาวถึงการจัดระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามกําหนดในกฎมหาเถรสมาคม มาตรา ๒๑ แบงการปกครองคณะสงฆ
สวนภูมิภาค ออกเปน ภาค จังหวัด อําเภอ และตําบล และใหมีพระภิกษุผูปกครองตามชั้นตามลําดับ
ดังนี้ (มาตรา ๒๒) เจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ และเจาคณะตําบล 
          ๔. กําหนดใหมีบทกําหนดโทษ ตามความผิดของพระภิกษุสามเณรที่ละเมิดพระธรรม
วินัย โดยมีการกําหนดลงโทษสูงสุดคือสละสมณเพศ 

 
บทสรุป  
            กฎหมายรัฐธรรมนูญ เปนกฎหมายหลักหรือกฎหมายสูงสุดของการปกครองในทางโลก 
สวนพระวินัยในพระปาฏิโมกข เปนหลักในการปกครองคณะสงฆ พระวินัยแตละสิกขาบทมีบทบัญญัติ
ระบุโทษแกผูละเมิดไว แตกฎหมายรัฐธรรมนูญ ไมมีบทบัญญัติระบุโทษควบคูไปดวย แตไมระบุโทษ



 ๑๓๒๑ 

แกผูละเมิดไวในกฎหมายอ่ืนที่ออกตามความในกฎหมายรัฐธรรมนูญ จึงมีสวนคลายประมวลกฎหมาย
มากกวา การแบงกฎหมายทางโลกแบงเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน 
แตพระวินัยจะมีลักษณะของกฎหมายเอกชน และกฎหมายมหาชนรวมกันอยู 
    อาบัติปาราชิก ถาเปนกฎหมายทางโลกจัดวาเปนความผิดทางอาญา ซึ่งละเมิดยอมมี
บทบัญญัติลงโทษตามควรแกกรณี แตพุทธบัญญัติทรงปรับอาบัติปาราชิกก็คือการขาดจากความเปน
ภิกษุซึ่งจะเขามาบวชอีกมิได ซึ่งเทากับโทษประหารชีวิตนั้นเอง สวนเจตนารมณในการบัญญัติ
กฎหมายและพระวินัย เจตนารมณของการบัญญัติกฎหมายคือเพ่ือเปนหลักการปกครองประเทศ หรือ
บริหารสังคมใหดําเนินไปอยางมีระเบียบและมีความสงบสุขตลอดจนเพ่ือใหสังคมเจริญรุงเรืองและ
กาวหนาไปไดอยางไมติดขัด อันจะอํานวยใหปจเจกบุคคลสามารถดํารงและดําเนินชีวิตไปไดตามปกติ
และอยางมีความสงบสุขตามควรแกอัตภาพ 
          การแบงแยกอํานาจออกเปนสามฝายมีอยูจริงในพระพุทธศาสนา แตการแบงอํานาจทํานอง
เดียวกันนี้อยูในระบอบการปกครองอ่ืน ๆ ที่มิใชประชาธิปไตย ความเปนประชาธิปไตยของการ
แบงแยกอํานาจในระบอบประชาธิปไตยนั้นอยูที่การคานอํานาจระหวางกัน เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยจากรัฐ และควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐใหเปนไปตามกฎหมายซึ่งประชาชนเปนผู
บัญญัติ ลําพังการแบงแยกอํานาจจะถือวาเปนลักษณะประชาธิปไตยไมได หากแตเปนความจําเปน
ทางสังคมที่จะตองคํานึงถึงกฎเกณฑการทําตามกฎเกณฑและการตัดสินปญหาดวยกฎเกณฑซึ่งเปน
เรื่องท่ีมีอยูทุกสังคมการที่จะตัดสินวาการแบงอํานาจเชนนี้แสดงความเปนประชาธิปไตยหรือไม  
          พระวินัย คือ กฎหมายที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติขึ้นเพ่ือปองกันการละเมิดและการกระทําผิด
ในครั้งตอไปของพระภิกษุ จะเห็นไดวาพระพุทธเจา พระองคทรงบัญญัติพระวินัยในกรณีที่พระภิกษุ
รูปนั้น ๆ กระทําผิดที่เปนสาเหตุใหพระพุทธศาสนาของพระองคมัวหมอง ทําใหพุทธศาสนิกชนขาด
ศรัทธาที่จะทํานุบํารุง และขาดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของพระองค จึงทรงบัญญัติขอหามไว
เพ่ือปองปรามพระภิกษุรูปอ่ืนที่จะละเมิดและกระทําผิดในอนาคตเชนนั้นอีก พระองคจะไมทรง
บัญญัติพระวินัยขึ้นบังคับกอนเหตุการณจะเกิดขึ้น จะบัญญัติพระวินัยเพ่ือลงโทษพระภิกษุรูปนั้น ๆ 
หลังกระทําผิดแลว เพ่ือไมใหภิกษุรูปอ่ืนยึดถือเปนเยื้องอยางในการกระทําผิดตอไป แตในยุคตอมา 
จนถึงยุคปจจุบัน การจะควบคุมพระภิกษุ สามเณร ที่ละเมิดพระวินัย โดยอาศัยพระวินัยอยางเดียวมา
ควบคุมลงโทษคงไมเพียงพอ จะตองอาศัยกฎหมายของบานเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่ง กฎหมาย
ปกครองคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาควบคุมพฤติกรรมของพระภิกษุที่
ละเมิดพระวินัยและกฎหมายตอไป 
           จะเห็นไดวา วัตถุประสงคเหลานี้ แสดงถึงเจตนารมณที่เนนความดีงามและประโยชนสุขของ
สังคมเปนอยางมาก และบรรดาบทบัญญัติทั้งหลายในวินัยนั้น เรื่องที่ยืนยันถึงการใหความสําคัญแก
สวนรวมไดดีที่สุดอยางหนึ่ง ก็คือบทบัญญัติเกี่ยวกับสังฆกรรมตางๆ อันไดแก การดําเนินกิจการของ
สงฆโดยการรวมกันคิดรวมกันพิจารณาของภิกษุท้ังหลายผูเปนสมาชิก แตสังฆกรรมทั้งหลายจะเปนไป
ไดดวยดีก็เพราะสงฆมีความสามัคคี ไมแตกแยก ขอนี้จึงเปนเหตุผลหลักอยางหนึ่งที่ทําใหพระพุทธเจา
ทรงย้ําความสําคัญของสังฆเภทและสังฆสามัคคี พุทธบัญญัติตางๆ ก็ลวนเปนการแสดงออกถึง
เจตนารมณที่เก่ียวกับประโยชนสุขและความดีงามของสงฆและสังคมทั้งสิ้น 
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วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ  
บทคัดยอ 

การที่สังคมปจจุบันมีคานิยมมุงเนนการบริโภคผลิตภัณฑที่หาซื้อมาไดดวยเงินเพ่ือตอบสนองความตองการความ
สะดวกสบายสวนตน และผูใหบริการสุขภาพเองก็เปนบุคคลกลุมหนึ่งที่ยังคงตองดํารงชีพอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และมี
ลัทธิบริโภคนิยมที่แพรขยายไปในทุกหยอมหญาเชนนี้ ภาวะสมองไหลของบุคลากรทีมสุขภาพ ความเหลื่อมล้ําในโอกาสที่จะ
ไดรับบริการสุขภาพ และการรักษาที่มุงเนนโรคมากกวาคนจึงเกิดขึ้นไดและอาจขยายวงกวางจนกระทั่งเกิดวิกฤตขึ้นในระบบ
สุขภาพ ดังนั้นแนวทางที่จะชวยให ระบบบริการสุขภาพสามารถดํารงอยูไดและผูรับบริการไดรับการดูแลอยางสมศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยก็คือ บุคลากรทีมสุขภาพควรมีจิตใจที่เขมแข็ง รูจักใชทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีอยูอยางเหมาะสมและเกิด
ประโยชนสูงสุด พ่ึงตนเองไดทางเศรษฐกิจ รูจักตนเองประเมินตนเอง รูเทาทันเหตุการณหรือสถานการณที่เปลี่ยนไป สราง
ภูมิคุมกันใหกับตนเอง ครอบครัวสังคม และประเทศชาติ รวมถึงชวยเหลือเกื้อกูลผูที่อยูรวมกันในสังคมซึ่งนับวาเปนสิ่งสําคัญที่
จะชวยใหบุคคลสามารถปรับตัว ปรับใจ ใหสมดุลและสงบเย็นพรอมรับในทุกสถานการณไดอีกท้ังการมีเมตตา กรุณา เอ้ืออาทร 
รูจักความพอเพียงและหมั่นชําระกิเลสภายในตน ก็จะชวยใหบุคลากรทางสุขภาพ มีความสุขใจในการปฏิบัติงานและดํารงอยูใน
วิชาชีพไดอยางยั่งยืนอันจะเปนประโยชนทั้งตอตนเอง และผูใชบริการรวมทั้งสังคมในวงกวางตอไป 

ผูสูงอายุ เปนวัยที่รางกายเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ เกิดจากการที่ระบบตางๆ ทํางานไดลดลง หรือดอยประสิทธิภาพ ทําให
สุขภาพเสื่อมถอยตามไปดวย แมวาเราจะไมสามารถแกไขปจจัยความเสื่อมของรางกายได แตในวัยสูงอายุ คุณก็สามารถดูแล
ตนเองเบื้องตน เพ่ือการมีสุขภาพที่ดีได  การดูแลสุขภาพเบื้องตนของผูสูงอายุ มีดังนี้  ดูแลเรื่องโภชนาการ  ทานอาหารที่
เหมาะสมกับรางกาย หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง รสเค็มจัด และรสหวาน นอกจากนี้ยังควรทานอาหารที่ออนนุม และยอยงาย  
หลีกเลี่ยงปจจัยเสื่อม คือหลีกเลี่ยงการดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการสูบบุหรี่ ถางดไดก็จะดีที่สุด เพราะสิ่งเหลานี้ ทําให
รางกายเสื่อมลงอยางรวดเร็วสงผลเสียตอสุขภาพดื่มน้ําสะอาดใหเพียงพอการดื่มสะอาดใหเพียงพอ คือ อยางนอยวันละ ๖-๘ 
แกว ในผูสูง อายุที่ไมมีโรคที่ตองจํากัดน้ํา ทําใหระบบการยอยอาหารและระบบขับถายดีขึ้น ออกกําลังสม่ําเสมอ แมจะอายุมาก
ขึ้น แตการออกกําลังกายก็เปนสิ่งที่จําเปน ชวยใหเคลื่อนไหวรางกายไดดีขึ้น ปองกันโรค และทําใหสุขภาพแข็งแรง  ควบคุม
น้ําหนักคุณควรรักษาน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติ เพ่ือปองกันโรคอวน โรคเบาหวาน โรคไขมันอุดตันในเสนเลือด และโรค
ตางๆทําจิตใจใหราเริงใจที่ราเริง เปนยาอายุวัฒนะที่ดีที่สุด ทําใหคุณดูสดใสออนกวาวัย และไมแกเร็วอีกดวย สังเกตและดูแล
ตนเอง  หมั่นสังเกตอาการผิดปกติตางๆ ใชยาอยางเหมาะสมและพบแพทยตามนัดหรือเมื่อมีอาการผิดสังเกตรวมถึงตรวจ
สุขภาพประจําป หรืออยางนอยทุก ๖ เดือน 
 
คําสําคัญ : การดูแลสุขภาวะ , ผูสูงอายุ 
 
Abstract 

The  current  society’s values focus  on  consuming products that are purchased with money to 
meet their  own  comfort needs. And health care providers are also a group of people who are still living in 
a changing society. And consumerism spread in such a long-suffering. Health brain drain inequality in the 
opportunity to receive health services. And treatment that focuses on disease more than people can occur 
and my widen until  the crisis I the health system. So the guidelines  will  help. Health  care system can 
exist  ad service recipients are treated with dignity as human beings. Health team personnel should have 
strong minds. To utilize the resources  and technology  available  appropriately and to maximize the 
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benefits. Self-reliant economy Self-appraisal Know how to change events or situations. Build  your own 
immunity Family society And the nation this includes helping people living in society, which is important to 
help people adjust to the right balance and calm in every situation. And keep paying their inner passions. It 
will help health  personnel. They are happy to work and live in a sustainable profession that will benefit 
both themselves. And the users and the broader society.  

Elderly  is  a  degenerate body. The result is that the system is running down or inferior. Health 
deterioration along with. Although we can not correct the deterioration of the body. But in old age you can 
take care of yourself. For good health the primary health care of the elderly is as follows: nutritional care. 
Eat foods that are suitable for the body. Avoid foods that are high in fat, salty, and sweet. They should also 
eat soft, easy digestion, avoiding  degenerative factors. Is to avoid drinking and alcohol. And smoking  if you 
can not, it would be best. Because of these things. The body deteriorates rapidly, negatively affecting 
health, drinking enough water, adequate drinking, at least 6-8 glasses a day in the elderly without the 
disease to limit water. Make the digestive system and digestive system better. Exercise regularly Even older. 
But exercise is necessary. It helps to improve the body, prevent disease and make it healthy. Control your 
weight you should maintain normal body weight. To prevent obesity, diabetes, fatty deposits in the 
arteries. And diseases make the heart cheerful. Cheerful heart is the best elixir  make you look brighter and 
younger.  And not too fast. Observe  and take care of yourself  Observing unusual symptoms. Take your 
medication properly and see your doctor for an appointment or when the symptoms are bad, including an 
annual check-up. Up at least every 6 months. 
  
Keywords : Health care , Elderly ,  
 
บทนํา 

อารยธรรมปจจุบันเปนอารยธรรมวัตถุนิยม  บริโภคนิยม และเงินนิยม ซึ่งมีผลไปถึงภาวะจิตใจของคนในสังคมที่อาจมี
ความเอ้ืออาทรตอกันนอยลงอันเกิดเนื่องมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปบริโภคนิยมไดแพรหลายไปในทุกแหงหน แมใน
ระบบบริการสุขภาพก็เชนกัน เนื่องจากระบบบริการสุขภาพที่อยูภายใตอารยธรรมปจจุบันทําใหมีเทคโนโลยีที่กาวหนาอันนํามา
สูความมหัศจรรยในการตรวจรักษาตางๆ แตในขณะเดียวกันอารยธรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยม เงินนิยมที่ปกคลุมโลกอยูอาจ
กอใหเกิดความเปนการคา ความไมเปนธรรม การขาดหัวใจของความเปนมนุษยอยางเลี่ยงไมพน อีกท้ังไมมีอาชีพใดที่สังคมจะมี
ฉันทานุมัติใหเขาถึงสวนที่เปนสวนตัวที่สุดของมนุษยเขาไปเกี่ยวของกับชีวิตเลือดเนื้อ ความเปน ความตายของเพ่ือนมนุษยได
เทาอาชีพทางบริการสุขภาพ (ประเวศ วะสี,๒๕๔๕) บริโภคนิยม จึงกอใหเกิดปญหาตอระบบบริการสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆ เชน
การอุมบุญ การคาอวัยวะมนุษย การปฏิบัติงานภายใตเงื่อนไขของเงินมากกวาการดูแลผูใชบริการดวยความเมตตา กรุณาและ
เอ้ืออาทร ฯลฯ ทั้งๆที่ไมวาสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยางไร ระบบการบริการสุขภาพตองไมเปลี่ยนแปลงไปในทางการคา และขาด
ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม    จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร อันเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางดานเทคนิค
การแพทย การรูจักดูแลรักษาสุขภาพของผูสูงอายุ การลดอัตราการเกิดและอัตราการตาย จึงทําใหโครงสรางประชากรผูสูงอายุมี
จํานวนสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้กําลังนําไปสูภาวะ ที่เรียกวา“ภาวะประชากรผูสูงอายุ” (Population Aging ) ทําใหประเทศ
ไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพราะมีจํานวนประชากรผูสูงอายุเกินกวา รอยละ ๑๐ ตั้งแตป ๒๕๔๘ เปนตนมา ประเทศไทยมี
ประชากรที่มีอายุ ๖๐ ปขึ้นไป รอยละ ๑๐.๖ และในป ๒๕๔๙ มีประมาณ รอยละ ๑๑๑ คาดวาจะมีประชากรผูสูงอายุถึง ๑๐.๗ 

                                           
 ๑ มูลนิธิสถาบันวิจยัและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.), สถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๔ ๙, 
( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเดือนตุลา, ๒๕๕๐), หนา ๒. 



๑๓๒๕ 
 
ลานคน หรือรอยละ ๑๕.๒๘ ในป ๒๕๖๓  องคการสหประชาชาติไดจัดประชุมที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ. 
๒๕๒๕   มติสมัชชาโลกไดใหความหมายผูสูงอายุวา หมายถึง บุคคลที่มีอายุมากกวา ๖๐ ปขึ้นไป และใชมาตรฐานเดียวกันทั่ว
โลก๒  สวนอายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยเมื่อแรกเกิดแยกตามเพศ พบวา เพศหญิงมีอายุยืนยาวกวาเพศชาย กลาวคือ เพศหญิง
มีอายุคาดหมายเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ๗๔ ป, ๗๕ ป, และ ๗๕.๒ ป ในป พ.ศ. ๒๕๔๘, ๒๕๔๙,และ ๒๕๕๐ ตามลําดับ สวนเพศชาย
มีอายุคาดหมายเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสั้นกวา คือ๖๖ ป, ๖๘.๒ ป, และ ๖๘.๔ ป ในชวงเวลาเดียวกัน๓เมื่อเขาสูวัยชรา ผูสูงอายุจะ
ประสบภาวะพ่ึงพิงหลายดาน ไดแก ดานความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน ดานเศรษฐกิจ ดานสุขภาพ ดานสังคมและ
จิตใจ ผูสูงอายุเปนวัยที่ตองเผชิญกับวิกฤตการณมากมาย อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจและ สังคม การ
สูญเสียปจจัยทางสังคม (social factor) ของผูสูงอายุ อันไดแก การสูญเสียบทบาท การปลดเกษียณจากการทํางาน ทั้งๆที่บางคน
ยังมีสภาพรางกายและจิตใจที่แข็งแรงพอจะทํางานไดอีก จึงทําใหผูสูงอายุเกิดความรูสึกการสูญเสียอํานาจ (power ) และคุณคา ( 
value) ของตนเองลดลง เกิดมีปญหาทางดานเศรษฐกิจ และสังคมตามมา เชน ไมมีรายไดหรือรายไดลดลง ไมสามารถอยูกับ
ครอบครัวได ในบางรายถูกทอดทิ้งใหอยูตามลําพังสวนปญหาสุขภาพของผูสูงอายุมักจะเปนโรคเรื้อรัง หรือโรคประจําตัวที่สําคัญ 
ไดแก โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคของตอมไรทอ โรคระบบกลามเนื้อเสนเอ็น กระดูกและโรคขอเสื่อม โรคระบบทางเดิน
อาหาร และโรคระบบทางเดินหายใจ สําหรับผูสูงอายุที่ยังมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ก็ยังสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได และมีจํานวนนอยมากที่ไมมีรายไดและอาศัยอยูกับครอบครัวอยางมีความสุข แตในบางรายเจ็บปวยมีโรคประจําตัว
ดังกลาวขางตน ที่ไมมีรายได ชวยเหลือตนเองไมไดและถูกทอดทิ้งจากบุตรหลาน จึงตองสมัครใจเขาอยูในสถานสงเคราะห การ
กาวสูวัยผูสูงอายุมีผลทําใหตองเปลี่ยนสถานภาพ และบทบาททางสังคมจากที่เคยเปนผูดูแลคนอ่ืนมาเปน “ผูพึ่งพา”  

ดังนั้น เมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุจึงตองการผูดูแลโดยเฉพาะทางดานจิตใจ  จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญยิ่งคําสอนใน
พระพุทธศาสนา สอนใหคนเรารูจักความจริงของธรรมชาติและชีวิต ใหรูจักตนเองพิจารณาแกไขปญหาของตนดวยหลักเหตุผล 
หลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่เรียกวา พุทธธรรม “ พุทธธรรมเปนการแนะแนวตนแบบ เพราะการแนะแนวพุทธธรรม
นี้ สงเสริมใหบุคคลรูจักชวยตนเอง ยอมรับศักยภาพของมนุษยในการแกไขปญหา ตลอดจนใหรูจักในเงื่อนไข เหตุปจจัยและ
วิธีการซึ่งมีขั้นตอนครบถวนตามหลักการแนะแนว ”๔ ผูที่ปฏิบัติชอบตามแนวทางพุทธธรรมจะเกิดภาวะความประพฤติหรือการ
ดําเนินชีวิต ที่เรียกวา มีศีล ประกอบแตกุศลกรรม คือ ไมมีโลภ โกรธ หลงปราศจากอวิชชา ตัณหาและอุปาทานมาครอบงํา หรือ
ชักจูงไปในที่ผิด และเปนการกระทําดวยใจที่เปนอิสระ ผลที่ตามมา คือ ทําใหผูปฏิบัติมีสุขภาพกายดี ไมมีโรค ความไมมีโรคหรือ
ความแข็งแรงมีสุขภาพดีเปนภาวะที่สมบูรณในตัวเอง สวนดานจิตใจจะเกิดภาวะ ที่เรียกวา อ่ิมเอิบ ชื่นบาน ปลอดโปรง โลง
สบายคลองเบา จะเปนประสบการณเฉพาะตัวแกผูปฏิบัติเทานั้นที่สัมผัสไดการแกไขปญหาแบบพุทธมี ๒ ลักษณะ คือ เปนการ
แกปญหาที่เหตุปจจัยประหนึ่ง ผูมีปญหาจะตองแกดวยตนเอง และอีกประการหนึ่ง คือ การแกไขดวยการลงมือทําความเพียร
ตามเหตุผล และ“พุทธศาสนาสอนใหแกปญหาทั้งดานนอกดานใน ทั้งทางสังคมและจิตใจของบุคคล คือ มีคําสอนขั้นศีลเปนดาน
นอก ขั้นจิตและปญญาเปนดานใน ”๕ การทําใหชีวิตของผูสูงอายุในชวงระยะเวลาที่เหลืออยู เพ่ือเปนการพักผอน และไดทําตาม
ความตองการของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพักผอนอยางมีความสุข การไดปลดปลอยภาระ และการปลอยวาง ปรุงแตงใจ
ใหมีธรรม ๕ อยาง คือ “ ๑) ปราโมทย มีความราเริงเบิกบานใจ ๒) ปติความอ่ิมใจ ๓) ปสสัทธิ ความผอนคลายสงบเย็นกายใจ 
๔) สุข โลงโปรงใจ ๕) สมาธิ สงบใจตั้งมั่นไมมีอะไรมารบกวน เปนการปรุงแตงจิตใจใหเกิดความเจริญงอกงามในธรรม ”๖ ใน

                                           
 ๒ กองสาธารณสุขตางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข , รายงานการประชุม กรมการประสาน งานดาน 
สหประชาชาติ, (อัดสาํเนา), ๒๕๓๒. 
 ๓ มูลนิธิสถาบันวิจยัและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.), สถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ ,หนา ๖. 
 ๔ พระเทพเวท ี(ประยุทธ ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับการแนะแนว, ( กรุงเทพมหานคร : สมาคมแนะแนว 
แหงประเทศไทย, ๒๕๓๔), หนาคาํนํา. 
 ๕ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโฺต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, ( กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพบริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๙), หนา ๙๑๗. 
 ๖ พระพรหมคุณาภรณ ( ป.อ. ปยฺตโต), ธรรมะสําหรับผูสูงอายุ, ( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธรรมสภา , 
๒๕๕๐), หนา ๕๘. 



๑๓๒๖ 
 
ปจจุบันผูสูงอายุที่อาศัยอยูในครอบครัว รัฐบาลใหบริการสวัสดิการจายเงินสงเคราะห“เบี้ยยังชีพ” ใหรายเดือนละ ๕๐๐ บาท
ตลอดชีวิต แตสําหรับผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ไมมีรายได เจ็บปวยชวยเหลือตนเองไมได และเปนผูที่ไมสามารถอยูกับครอบครัว 
หรืออาศัยอยูกับบุตรหลานได จึงตองสมัครใจเขาไปอยูในความอุปการะเลี้ยงดูในสถานสงเคราะหของทางราชการ ปจจุบันมี
สถานสงเคราะหคนชรา จํานวน ๑๙ แหงทั่วประเทศ๗ อยูในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังกัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในบางจังหวัด ที่ไดรับถายโอนภารกิจและ
งบประมาณไปดําเนินการ จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งผูสูงอายุสวนใหญที่เขาไปอยูในความอุปการะของสถาน
สงเคราะห จะมีปญหาทั้งดานรางกายอันเสื่อมไปตามสภาพของวัย เจ็บปวยเปนโรคเรื้อรัง และโรคประจําตัว สําหรับปญหา
ทางดานจิตใจ มีความรูสึกหดหู เศรา เสียใจ หรือวิตกกังวล อันสาเหตุประการหนึ่ง มาจากการถูกทอดทิ้งของบุตรหลาน ญาติ
มิตรและขาดผูดูแลใหการเลี้ยงดู จากการที่สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงทําใหสถาบันครอบครัวซึ่งเปนหนวยที่เล็ก
ที่สุดของสังคมกําลังลมสลาย ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไมสามารถทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ  คือ จากครอบครัวขยายไปเปน
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น มีสมาชิกเฉพาะพอ แมและลูก จึงทําใหผูสูงอายุที่เปน ปู ยา ตา ยาย ถูกปลอยใหอยูโดดเดี่ยวตามลําพัง 
ถูกทอดทิ้งเพ่ิมมากขึ้นอยูเรื่อยๆ บางรายจึงตองจําใจเขาไปอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหมี  คนที่ประสบปญหาจาก
สาเหตุดังกลาว โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งสวนใหญเปนหญิงมากกวาชาย และนับถือศาสนาพุทธ จะไดรับการดูแล
และบริการดานปจจัย ๔ มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนตอการดํารงชีพตามสมควร โดยมีนักสังคมสงเคราะหและนักจิตวิทยา
ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําในการแกไขปญหาทางดานจิตใจ มีพ่ีเลี้ยงคอยดูแลใหความชวยเหลือในดานตางๆ เพ่ือชวยบรรเทา
สภาพปญหาทางดานรางกายซึ่งอยูใกลชิด และเปนที่พ่ึงของผูสูงอายุในสถานสงเคราะห การใชชีวิตในสถานสงเคราะห ผูสูงอายุ
จะตองนําหลักพุทธธรรมเพ่ือนําไปปฏิบัติ ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง จึงจะทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสมควรในชวง
ปจฉิมวัยนี้ดวยเหตุดังกลาว 
สาเหตุและสภาพปญหาของผูสูงอายุโดยท่ัวไป 
 สถาบันครอบครัวเปนสถาบันพ้ืนฐานที่สําคัญยิ่ง เนื่องจากเปนแหลงผลิตสมาชิกของสังคม จําเปนตองมีความมั่นคง 
อบอุน มีหลักดําเนินชีวิตที่ดีงาม ตามกรอบของศีลธรรม ประเพณีวัฒนธรรมและกฎหมาย สมาชิกของครอบครัวประกอบไปดวย 
ปูยา ตายาย บิดามารดา บุตรธิดา ลวนตองมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติตอกันอยางถูกตอง “ แตปจจุบันความสัมพันธระหวางสมาชิกใน
ครอบครัว มีความหางเหิน เนื่องสาเหตุจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม สงผลใหความสัมพันธของสมาชิกที่เคยแนนแฟน 
กลายเปนความสัมพันธแบบหละหลวม”๘ เชน บุตรหลานหลังจากแตงงานแลว ก็แยกออกไปสรางบานเรือนอยูตางหาก และ
สาเหตุจากความยากจน ที่ตองออกไปทํางานอยูหางไกลตางถ่ิน จึงไมไดอยูใกลชิดพอแม 
 ปจจุบันจึงทําใหเกิดปญหาที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ “ คนชราถูกทอดทิ้งใหอยูตามลําพัง ถึงขนาดลูกบางคนไมกลับไป
เหลียวแลพอแมผูใหกําเนิดและเลี้ยงดูมา ที่อยูในวัยผูสูงอายุ ปลอยใหเปนภาระของ สังคม ”๙ จึงเปนสาเหตุอันสําคัญ ที่ทําให
ผูสูงอายุประสบความทุกข ยากเดือดรอน ขาดผูเลี้ยงดูมีรายไดไมเพียงพอ ไรที่อยูอาศัย บางรายคูสมรสเสียชีวิตอยูตามลําพัง 
บางรายเปนโสด ทําใหไมสามารถอยูในครอบครัวได จึงเปนหนาที่ของรัฐบาลจะตองใหการชวยเหลือผูสูงอายุ  ดังกลาวใน
ทรรศนะของพุทธศาสนา “ผูสูงอายุ” มีความหมายเชนเดียวกับ“ชรา”และ“รัตตัญู”ตามหลักคําสอนของพุทธศาสนา “ชรา” 
เปนปรากฏการณหนึ่งของชีวิต ทุกชีวิตที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาโดยตลอด ตั้งแตเปนทารกจนกระทั่งตาย และเปนกฎธรรมชาติ หรือ
หลักความจริงที่มีอยูโดยปกติ ที่เปนไปตามหลักไตรลักษณ และปฏิจจสมุปบาท นั่นคือ กระบวนการหมุนเวียนเกิดดับแหงชีวิต 
และความทุกขของบุคคล การเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้น จึงทําใหผูสูงอายุมีสภาพปญหาที่สําคัญ สรุปไดดังนี้ 
๑. ดานรางกาย 
 อวัยวะตางๆรวมทั้งจิตใจของผูสูงอายุเกิดความเสื่อมถอยนํามาซึ่งโรคภัยไขเจ็บ แมวาปจจัยที่มีอิทธิพลทําใหเกิดความ
เสื่อมถอยดังกลาว ปจจัยหนึ่ง คือ ปจจัยดานพันธุกรรม เปนสิ่งที่ไมสามารถควบคุมได แตปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ที่มี

                                           
 ๗ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ , รายงานกิจกรรมประจําป ๒๕๔๙ , (อัดสําเนา), ๒๕๕๐, หนา ๕๖. 

๘ ดูรายละเอียดใน ธีรโชติ เกดิแกว, พระพุทธศาสนากับปญหาสังคม, ( ปทุมธานี : โรงพิมพบริษัทสื่อตะวัน จํากัด , ๒๕๔๗ ), หนาคํานาํ. 
๙ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๑. 



๑๓๒๗ 
 
อิทธิพลอยางมากตอภาวะสุขภาพของผูสูงอายุคือ แบบแผนในการดําเนินชีวิต หรือสิ่งที่ผูสูงอายุประพฤติปฏิบัติเปนประจํา
นั่นเอง ซึ่งปจจัยนี้ผูสูงอายุสามารถกําหนดและควบคุมได ในวัยผูสูงอายุรางกายมีการเปลี่ยนแปลงตางๆดังนี้ ๓๑๐ 
 ๑) ระบบกลามเนื้อและกระดูก กลามเนื้อมีอาการเหี่ยวฝอ มีเยื่อพังผืดมากข้ึนกลามเนื้อ 
ออนกําลัง ทําใหสูญเสียความแข็งแรงวองไวและการทรงตัวที่ดี กระดูกจะบางลงผุและหักงาย หมอนรองกระดูกสันหลังจะเหี่ยว
เสียความยืดหยุน ทําใหตัวเตี้ยลง ๑ เซ็นติเมตร ทุก ๒๐ ป ขอเสื่อมตามวัยปวดตามขอ และทําใหเกิดอุบัติเหตุระหวาง
เคลื่อนไหวไดงาย 
 ๒) ระบบสัมผัส มีการเสื่อมลง ไดแก การเห็นเสื่อมลง เลนสตาเกิดตอกระจก สายตา 
ยาวขึ้น กลามเนื้อลูกตาเสื่อม การปรับสายตาชา ทําใหเวียนหัวไดงาย ประสาทรับเสียงเสื่อมทําใหหูตึงไดยินเสียงต่ําหรือเสียงสูง
กวาธรรมดา มีการเสื่อมของหูที่เกี่ยวกับระบบการทรงตัวทําใหผูสูงอายุเดินโซเซไดจมูกมีประสาทรับกลิ่นเลวลง ลิ้มรสไดนอยลง 
การรับสัมผัสบริเวณปลายมือ ปลายเทาเสื่อมลงทําใหมีความอดทนตอความเจ็บปวดสูง ซึ่งอาจเปนอันตรายได เชน ผิวหนังพอง
จากความรอน เปนจมูกมีประสาทรับกลิ่นเลวลง ลิ้มรสไดนอยลง การรับสัมผัสบริเวณปลายมือ ปลายเทาเสื่อมลง ทําใหมีความ
อดทนตอความเจ็บปวดสูง ซึ่งอาจเปนอันตรายได เชน ผิวหนังพองจากความรอน เปนตน 
 ๓) ผิวหนัง จะบางและเหี่ยวยน สีของผิวหนังนอยลง ทําใหเกิดจุดดางขาว แต 
บางครั้งเกิดตกกระจากการมีสีเพิ่มข้ึน ตอมน้ํามันขับน้ํามันนอย ทําใหผิวแหง คัน ตอมเหงื่อขังเหงื่อไดนอยลง สวนผมจะรวงและ
เปลี่ยนเปนสีขาว 
 ๔) ระบบหายใจ ปอดมีสมรรถภาพลดลง ความจุและความยืดหยุนของปอดลดลง เลือด 
จับออกซิเจนขณะผานปอดไดนอยลง ทําใหเหนื่อยงาย นอกจากนี้ กลไกการไอทํางานไดนอยลงทําใหมีเสมหะสะสมภายในปอด
มากขึ้น 
 ๕) ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต เยื่อผุผนังดานในของหัวใจหนาขึ้น และมี 
คอเลสเตอรอลแทรกในผนังหลอดเลือด ทําใหหลอดเลือดแข็งตัวขาดความยืดหยุน การไหลเวียนของเลือดชาลง ทําใหหัวใจตอง
ทํางานหนักมากข้ึน เกิดหัวใจเตนผิดจังหวะ และหัวใจวายไดงาย นอกจากนี้  ผูสูงอายุยังมีอาการหนามืดเปนลมไดงาย เกิดจาก
เลือดไปเลี้ยงสมองไมทัน ขณะที่มีการเปลี่ยนทาหรืออิริยาบทของรางกาย 
 ๖) ระบบประสาท สมองมีขนาดเล็กลงเสื่อมหนาที่ทําใหมีการเคลื่อนไหวชา มีอาการสั่นตามรางกายได จะเรียนรูสิ่ง
ใหมๆไดยากแกปญหาตางๆไดไมดี นอกจากนี้ผูสูงอายุยังขี้ลืมงายโดยเฉพาะเหตุการณในปจจุบัน แตสามารถจําเรื่องราวเกาๆ ได
ด ี
 ๗) ระบบทางเดินอาหาร ผูสูงอายุสวนใหญฟนจะหัก ตอมน้ําลายขับน้ําลายออกมานอยลงทําใหปากแหง การผลิต
น้ํายอยนอยลง การเคลื่อนตัวของกระเพาะอาหารและลําไสชาลง ทําใหทองอืด อาหารไมยอย นอกจากนี้การดูดซึมอาหารไปสู
เซลลตางๆทําไดนอยลง จึงทําใหผูสูงอายุขาดสารอาหารไดงาย 
 ๘) ระบบขับถายปสสาวะ เกิดการเสื่อมหนาที่ ทําใหไตขับถายของเสียไดนอยลง ถายปสสาวะบอยเนื่องจากกระเพาะ
ปสสาวะมีความจุลดลง ผูสูงอายุบางรายอาจปสสาวะขัด โดยเฉพาะผูชายจากตอมลูกหมากโต สวนในเพศหญิงอาจมีอาการกลั้น
ปสสาวะไมอยู เพราะกลามเนื้ออุงเชิงกรานหยอนเนื่องจากการคลอดลูกมาหลายคน 
 ๙) ระบบขับถายอุจจาระ ผูสูงอายุมักจะทองผูกจากระบบการยอยอาหารไมปกติ และรางกาย มีกิจกรรมตางๆนอยลง 
 ๑๐) ระบบตอมไรทอ มีการผลิตฮอรโมนของตอมไรทอลดลง ตับออนผลิตอินซูลินไดนอยลง ทําใหผูสูงอายุมีโอกาสเปน
เบาหวานไดงายกวาวัยอื่น 
 ๑๑) ระบบภูมิคุมกัน ในผูสูงอายุจะมีภูมิคุมกันเสื่อมลง ทําใหความตานทานโรคต่ําเกิดภูมิแพไดมากขึ้น และมีโอกาส
เกิดมะเร็งไดนอกจากการเปลี่ยนแปลงในระบบตางๆแลว ผูสูงอายุยังมีลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นนอก เหนือจากการเปลี่ยนแปลง
ตามปกติ ไดแก เมื่อเจ็บปวยจะมีพยาธิสภาพผิดปกติหลายอยาง และไมมีลักษณะที่เฉพาะโรค มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อม

                                           
๑๐ดูรายละเอียดใน จรัสวรรณ เทียนประภาสและพัชรี ตันศริิ, การพยาบาลผูสูงอายุ, ( กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลยัมหดิล

, ๒๕๓๖), หนา๖๗ - ๖๘.  



๑๓๒๘ 
 
ลงอยางรวดเร็ว ถาไมมีการรักษามีโรคแทรกซอนในระหวางการทําการรักษาสูง และตองการการฟนฟูสมรรถภาพมาก๑๑การ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายของผูสูงอายุดังกลาวขางตน สอดคลองกับทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสูงอยุทางดานชีววิทยา ไดแก
ทฤษฎีการทําลายตนเอง (Autoimmunity) และทฤษฎีระบบภูมิคุมกัน(Immune system theory) ที่กลาววา การชราเกิดจาก
รางกายมีการสรางภูมิคุมกัน ชนิดที่ทําลายตัวเองมากขึ้น เมื่อระยะวัยเจริญพันธสิ้นสุดลง ทําใหมีการสรางภูมิคุมกันปกตินอยลง 
ระบบภูมิคุมกันเริ่มเสื่อมลงเมื่อมีอายุเพิ่มข้ึน ทําใหเกิดความเจ็บปวยไดงายและเปนรุนแรง สอดคลองกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
ใหผิดไปจากเดิมดานรางกาย (Somatic mutation theory) ที่พบวาการเปลี่ยนแปลงใหผิดไปจากเดิม (Mutation) ที่เกิดขึ้นใน
เซลลของรางกายจะไปทําลายยีนส และโครโมโซมอยางชาๆจนกระทั่งความสามารถดานหนาที่ของโครโมโซมในรางกายถูก
ทําลายไป เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดไปจากเดิมสะสมเพ่ิมมากขึ้น  จะทําใหไมสามารถผลิตโปรตีนได ทําใหเซลลตายโดยเฉพาะ
เซลลประสาท เซลลกลามเนื้อกาย และเซลลกลามเนื้อหัวใจ ๑๒ 
๒. ดานจิตใจ 
 “การเปลี่ยนแปลงดานรางกายและสังคมมีผลตอโดยตรง ตอสภาพจิตใจและอารมณของ 
ผูสูงอายุ”๑๓  การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจและอารมณในวัยนี้  สวนใหญเปนไปในทางลบ ไดแก “ การสูญเสียบุคคลอันเปนที่
รัก เชน คูชีวิตหรือญาติสนิท การสูญเสียสัมพันธภาพในครอบครัวจากบุตรหลานแยกยายกันไป การสูญเสียสมรรถภาพทางเพศ
ทําใหผูสูงอายุวิตกกังวล”๑๔ และความคับของในทางสังคมก็เปนสาเหตุหนึ่งของปญหาดานจิตใจ อันเนื่องมาจากการถูกปลด
เกษียณตองหยุดรับผิดชอบงานตางๆ ทั้งที่ผูสูงอายุบางรายยังไมพรอมที่จะหยุดทํางาน จึงมีผลกระทบตอจิตใจของผูสูงอายุนั้น
เปนอยางมาก เพราะผูสูงอายุนั้น ไมไดหมายความวา เปนผูหมดสมรรถภาพในการทํางาน แตสังคมกําหนดใหเปนเชนนั้น 
 ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางระบบครอบครัว จากครอบครัวขยายไปเปนครอบครัวเดี่ยวจึงเปนสาเหตุหนึ่ง จึง
ทําใหผูสูงอายุเกิดความรูสึกวาถูกทอดทิ้ง หรือบางรายก็ถูกบุตรหลานทอดทิ้งใหอยูโดดเดี่ยวตามลําพัง ขาดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหดีใหอยูดีกินดี จึงเกิดปญหาดานสุขภาพและจิตใจ “ บางครั้งบุตรหลานเห็นวา ผูสูงอายุเปนภาระความรับผิดชอบ ที่เกิน
ความสามารถของครอบครัวทําใหผูสูงอายุสวนหนึ่งตองพ่ึงสถานสงเคราะหคนชรา และมีปญหาทางจิตใจเกิดขึ้นได ”๑๕ 
นอกจากนี้ ปญหาดานอารมณของผูสูงอายุ ยังขึ้นอยูกับประสบการณของชีวิตดวย ถาผูสูงอายุมีประสบการณชีวิตวัยตน ประสบ
ความสําเร็จ จะเปนผูที่มีความเยือกเย็นยอมรับวัยสุดทายดวยความรูสึกที่ดี สวนผูที่ประสบความลมเหลวในชีวิตวัยตน จะมีชีวิต
ในทางตรงกันขาม การเปลี่ยนแปลงตางๆ นี้ ทําใหผูสูงอายุสวนใหญ มีอารมณไมมั่นคง เมื่อถูกกระทบกระเทือนจิตใจเพียง
เล็กนอยจะทําใหเสียใจ หงุดหงิด หรือโกรธงาย แตเมื่อผูสูงอายุยอมรับการเปลี่ยนแปลง วาตองมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทจากผู
ปฏิบัติเปนเพียงผูแนะนํา หรือบางครั้งตองเปนผูรับการดูแล เพราะขอจํากัดของรางกาย จะชวยใหผูสูงอายุรูจักสกัดกั้นอารมณ 
และแสดง ออกในทางที่ดีข้ึน๑๖ 
 ความเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจของผูสูงอายุที่พบมาก ไดแก การแสดงออกถึงความวาเหว ชวยตัวเองไมได รูสึกวา
ตัวเองไมมีคา หรือถูกรังเกียจทอดทิ้งจากครอบครัว ตลอดจนปญหาความสัมพันธระหวางผูสูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว และ
อาจมีผลไปถึงความไมใยดี และเพิกเฉยตอกิจกรรมทางสังคม โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย เพราะความเสื่อม
ของระบบอวัยวะทั้งหลายลวนมีอิทธิพลตอสภาพจิตใจของผูสูงอายุ โดยจะเปนอุปสรรคตอการติดตอกับบุคคล และการปรับตัว
เขากับสภาพแวดลอมตางๆ ปจจัยอื่นที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงดานจิตใจของผูสูงอายุ ไดแก 

                                           
๑๑ Who. Expert committee, “Health of the Elderly”. Who technical Report series, 

No.๗๗๙ ( ๑๙๘๙) : pp.๑๓-๑๔. 
๑๒ ชูศักดิ์ เวชแพทย และคณะ, สรีรวิทยาของผูสูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล,๒๕๓๑), หนา ๒๓. 
๑๓ เกษม ตันติผลาชีวะ และกลุยา ตันติผลาชีวะ,การรักษาสขุภาพในวัยผูสูงอายุ, ( กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ, ๒๕๒๘), หนา 

๑๐. 
๑๔ อัมพร โอตระกลู,สุขภาพจิตผูสงูอายุ, สุขศึกษา ๗ , ( กรกฎาคม- กันยายน ๒๕๒๗), หนา ๒๘-๓๐. 
๑๕ เกษม ตันติผลาชีวะ และกลุยา ตันติผลาชีวะ , การรักษาสุขภาพในวัยผูสูงอายุ , หนา ๘๐-๘๒. 
๑๖ เกษม ตันติผลาชีวะ และกลุยา ตันติผลาชีวะ , การรักษาสุขภาพในวัยผูสูงอายุ , หนา ๑๒. 



๑๓๒๙ 
 
 ๑) ความจําเสื่อม จําชื่อคนหรือสถานที่ไดยากข้ึน จําเหตุการณในอดีตไดดี แตลืมเหตุการณในปจจุบัน หรือเหตุการณที่
เพ่ิงเกิดขึ้นกระบวนการจดจําทําไดในระยะสั้น การคิดคํานวณทําไดยากขึ้น เปนเหตุใหผูสูงอายุรูสึกสับสน หงุดหงิด และขาด
ความมั่นใจในตนเอง 
 ๒) ความหวาเหว เศราหมอง เปนปญหาสําคัญของผูสูงอายุ จากสภาพที่ผูสูงอายุตองประสบกับการสูญเสียตางๆ ทั้ง
สภาวะสุขภาพ บทบาททางสังคม การตองอยูอยางโดดเดี่ยว ถูกทอดทิ้งและความกระทบกระเทือนใจ ทําใหจิตใจเปลี่ยนใจ
เปลี่ยนแปลงไป เกิดความรูสึกทอแทในชีวิต บางคนอาจมีอารมณฉุนเฉียว โกรธงาย 
 ๓) ความสามารถในการเรียนรู จะเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของ รวมทั้งแรงกระตุนตางๆ ชวงความ
สนใจ และการแปลความหมายสูระบบประสาท การลดภาวการณรับรู หรือการแปลความ ซึ่งจะทําใหความพรอมในการเรียนรู
ลดลง ตองอาศัยประสบการณ ในอดีตชวยในการแกปญหาแทนการคนหาดวยเทคนิคใหม 
 ๔) สติปญญาและความสามารถทางสมองจะลดลง ความสามารถทางคณิตศาสตรและการวิเคราะหจะคอยๆ ลดลง แต
ประสบการณและความรูที่มีในอดีต จะชวยใหสามารถแกไขปญหาตางๆไดนอกจากปจจัยตางๆดังกลาวแลว การที่ผูสูงอายุขาด
การสงเสริมสนับสนุนทางดานการศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูสูงอายุหรือผูที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงเขาสูวัยสูงอายุ ไดรับความรู
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในวัยผูสูงอายุและความเปลี่ยนแปลงตางที่เกิดขึ้นใน
สังคม ทําใหดูเหมือนวาผูสูงอายุตัดขาดจากโลกภายนอก ไมเขาใจวิถีชีวิตแบบใหมหรือกระแสความเจริญ ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํา
ใหเกิดความไมเขาใจกัน ระหวางผูสูงอายุกับสมาชิกวัยอ่ืนในครอบครัว บุตรหลานอาจมองผูสูงอายุวาคร่ําครึไมทันสมัย หรือไม
แสดงความเคารพผูสูงอายุเหมือนในอดีตที่ผานมา ที่ผูสูงอายุเคยเปนผูถายทอดความรูตางๆใหบุตรหลาน ซึ่งก็ทําใหเกิดปญหา
ดานจิตใจขึ้นไดเชนกัน 
๓. ดานสังคมและการอยูรวมกัน 

การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมของผูสูงอายุ เชน การสูญเสียบทบาททางสังคม การเปนผูนํา การตองออกจากตําแหนง
หนาที่การงาน รายไดลดลง ทําใหผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงวีถีการดําเนินชีวิตใหมที่ใชเวลาในการเตรียมตัวและการปรับตัว  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเครียดทางสังคม ปฏิกิริยาของสังคมมีอิทธิพลตอผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสังคม 
เดิมผูสูงอายุเคยมีฐานะเปนผูนําใหความรูถายถอดวิชาการ ไดรับการยอมรับนับถือ เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงเปนลักษณะของสังคม
อุตสาหกรรมมากข้ึน ผูสูงอายุจะไมมีบทบาทเหมือนสังคมเดิม ที่เปนสังคมเกษตรกรรม ทําใหผูสูงอายุขาดการยอมรับจากสังคม
และบุตรหลาน กอใหเกิดความวาเหวได การลดความสัมพันธกับชุมชนผูสูงอายุ จึงตองเปลี่ยนบทบาทหนาที่  และความ
รับผิดชอบจากผูที่ลงมือทํางานใชความคิดกลายเปนผูคอยรับคําปรึกษา การยอมรับและพิจารณามอบหมายงานของชุมชนให
ผูสูงอายุนอยลง ทําใหผูสูงอายุขาดความเชื่อมั่น ไมกลาแสดงออก สมรรถภาพลดลง นอกจากนั้น การยอมรับของครอบครัวที่มี
ตอผูสูงอายุก็ลดลงกวาแตกอนไปดวย 
 ดังนั้น กิจกรรมตางๆในวัยผูสูงอายุจึงลดลง ความสัมพันธกับคนอ่ืน ก็ลดลงและหยุดตามไปดวย ลูกหลานตางโตขึ้น 
และเปนตัวของตัวเอง ตางก็มีความสัมพันธกับคนอื่นตอไป สําหรับผูสูงอายุบางรายคูชีวิตอาจจากไปโดยถึงแกกรรมหรือหยาราง 
ในขณะเดียวกันความสัมพันธกับคนอ่ืน ที่ยังมีอยูก็คอยๆขาดหายไปตามธรรมชาติ เชน คนในครอบครัว เพ่ือนฝูง คนรูจักคุนเคย 
แยกยายไปอยูที่อ่ืนหรือตายจากไป ดวยเหตุนี้ ผูสูงอายุจึงจําเปนที่จะเสริมสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่น และหาทางคงสภาพไว 
พรอมทั้งสรางสัมพันธภาพใหมๆขึ้นมา เพราะผูอื่นจะเปนเพ่ือนคลายเหงา ทําใหไมตองอยูอยางโดดเดี่ยว มีอารมณดีขึ้นและชวย
ทํากิจกรรมบางอยางที่ทําคนเดียวไมได  ทําใหเกิดความรูสึกวาตนเองมีประโยชน และไมถูกปฏิเสธจากสังคมสรุปไดวา๑๗ 
ผูสูงอายุควรหาเพ่ือนที่อยูในสภาพที่คลายคลึงกันและอยูในวัยเดียวกัน ซึ่งเมื่อมีปญหาอะไรที่เหมือนๆ กันจะไดรวมกัน
ปรึกษาหารือ มีสวนรวมและชวยกันแกไขได ผูสูงอายุบางรายที่สนใจทางดานศาสนา อาจเขาวัดฟงธรรม ศึกษาธรรม หรือมีสวน
รวมในการค้ําจุนพระศาสนา หรือบางรายมีสุขภาพดีที่แข็งแรงพอที่จะเขาชมรมสมาคม เพ่ือบําเพ็ญประโยชนตอสาธารณะ ก็จะ
ทําใหผูสูงอายุเกิดความรูสึกวาตนเองยังมีคุณคาอยู ปญหาในดานสังคมที่ผูสูงอายุในปจจุบันกําลังประสบอยู จึงเปนไปในลักษณะ
ของการสูญเสียในดานตางๆ ไดแก 

                                           
๑๗ วิจิตร บณุยะโหตระ, คูมือเกษยีณอายุ, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสัมผัสที๖่, ๒๕๓๗),หนา ๓๔ - ๓๕. 



๑๓๓๐ 
 
 ๑) การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก เนื่องจากเพ่ือน บุคคลที่เปนญาติสนิท หรือคูชีวิตเสียชีวิตหรือยายไปอยูที่อ่ืน ทําให
ผูสูงอายุเกิดความรูสึกถูกพรากจากบุคคลอันเปนที่รัก 
 ๒) การสูญเสียสถานภาพทางสังคม เนื่องจากถึงวัยเกษียณอายุ หรือหมดเวลาทํางานทําใหผูสูงอายุหมดภาวะติดตอ
ทางดานธุรกิจการงาน ภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ หรือเคยทําอยูความสัมพันธทางสังคมลดนอยลง ขาดรายไดหรือมีรายไดนอยลง 
เกิดความรูสึกสูญเสียตําแหนงหนาที่เกียรติยศ ชื่อเสียง ความนับหนาถือตา ความภาคภูมิใจ และเสียคุณคาในตัวเอง ( Self- 
esteem) รูสึกหมดหวังขาดเสถียรภาพความมั่นคงทางจิตใจ (Insecure) เกิดความรูสึกไมม่ันใจ 
 ๓) การสูญเสียสัมพันธภาพในครอบครัว เนื่องจากบุตรธิดามักจะมีครอบครัว และแยกออกไปตั้งครอบครัวใหม ซึ่งสังคม
ปจจุบันจะมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ทําใหความ สัมพันธระหวางพอแมซึ่งเปนผูสูงอายุกับบุตรหลานของตนลดลง 
โดยตางคนตางอยูหรือมีการติดตอรวมกิจกรรมกันนอยลงกวาแตกอน บทบาททางดานการใหคําปรึกษาดูแลและสั่งสอนจึง
นอยลง 
 จากสาเหตุและปจจัยทั้ง ๓ ดานของผูสูงอายุนี้ จะเห็นวาจากเดิมที่สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม ลักษณะครอบครัว
เปนครอบครัวขยาย ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวเดียวกันถึง ๓ ชั้นอายุ คือพอแม ปูยา ตายาย และบุตรหลาน ผูสูงอายุไดรับความ
เคารพนับถือยกยองและการดูแลเอาใจใสจากบุตรหลานอยางบริสุทธิ์ใจ และไดรับการยกยองจากสังคมวาเปนผูทรงเกียรติ เปน
ผูมีประสบการณและเปนแหลงความรู มีสิทธิพิเศษ และความมั่นคงในชีวิตจนกระทั่งตาย๑๘ ปญหาของผูสูงอายุจึงมักเปนดาน
ความเจ็บปวย หรือความเปลี่ยนแปลงทางรางกายมากกวาดานอ่ืน แมจะมีปญหาดานจิตใจบางแตก็ไมรุนแรงนัก เพราะ
สังคมไทยยังคงมีประเพณี และวัฒนธรรมในการเลี้ยงดู และกตัญูตอผูใหญ แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปสูการเปนสังคม
อุตสาหกรรม ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญของทุกสถาบันในสังคม นับตั้งแตสถาบันครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม 
สงผลใหความอบอุนของสมาชิกครอบครัวที่เคยมีมากลับเสื่อมลง ผูสูงอายุจึงขาดการดูแลใหความชวยเหลือ ประกอบกับไมได
ทํางานทําใหไมมีรายไดหรือรายไดลดลง ปญหาดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม จึงทวีความรุนแรงขึ้นและสงผลกระทบถึง
ปญหาดานอ่ืนโดยเฉพาะปญหาดานจิตใจที่เกิดขึ้นกับผูสูงอายุ  ในปจจุบันดูจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การดูแลผูสูงอายุ
โดยทั่วไป จึงไมอาจใหการดูแลแกไขเพียงลําพังดานใดดานหนึ่งไดจําเปนที่จะตองดําเนินการพรอมๆ กันทุกดาน 
๔. ดานเศรษฐกิจและรายได 
 วัยผูสูงอายุเปนวัยที่มีการทํางานลดลง หรือเกษียณอายุการงาน ทําใหผูสูงอายุมีรายไดลดลงในขณะเดียวกันสภาพ
รางกายที่เสื่อมถอย มีโรคภัยไขเจ็บ จะตองใชจายเงินเปนคารักษาพยาบาลเพิ่มมากข้ึน ดังนั้น ผูสูงอายุควรจะตองมีวางแผนการ
ดําเนินชีวิต ดานเศรษฐกิจใหรอบคอบ เพ่ือที่จะไดไมมีปญหาการเงินมาทําใหกลุมใจ นายแพทยบรรลุ ศิริพานิช ไดเสนอแนะการ
วางแผนการดําเนินชีวิตดานเศรษฐกิจของผูสูงอายุ พอสรุปไดดังนี้๑๙ 
 ๑) ควรทํางบประมาณประจําป เพ่ือที่จะไดไมหลงลืมรายไดรายจาย ที่มีชวงการเวนระยะนานๆ หรือไมสม่ําเสมอ เชน 
คาธรรมเนียมอนุญาตรายปภาษีตางๆ เปนตน 
 ๒) ควรทํางบประมาณคราวๆ กอน แลวคอยทํารายละเอียดในภายหลัง 
 ๓) ถางบประมาณมีผลออกมาวา รายจายเกินรายรับ จะตองพิจารณาหาทางเพ่ิมรายไดหรือมิฉะนั้นก็ตองตัดรายจายลง 
 การเพ่ิมรายไดและการประหยัดคาใชจาย ผูสูงอายุสามารถมีวิธีงายๆ ในการเพ่ิมรายได คือหางานทําอาจจะเปนเฉพาะ
บางชวงเวลา หรือเต็มเวลาแลวแตสถานการณ และสภาพสิ่งแวดลอม การประหยัดคาใชจายทําไดโดยใชจายในเรื่องที่สมควร 
ลดคาใชจายใหญๆแทนการตัดรายจายเล็กๆ นอยๆหยุมหยิม และลดเลิกอบายมุข เชน ดื่มเหลา เลนการพนัน สูบบุหรี่ เปนตน 
 นอกจากนั้น ปญหาการเงินของผูสูงอายุมักเกิดจากการขาดการวางแผนที่ดี  และไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรายได
และรายจายที่เกิดขึ้นใหม ดังนั้น ผูสูงอายุจะตองการวางแผนในการดําเนินชีวิต จะตองมีพฤติกรรมที่สงเสริมสุขภาพ การบริโภค

                                           
๑๘ อาภา ใจงาม, การพยาบาลผูสงูอายุ, ( กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพรุงเรืองธรรม, ๒๕๓๖), หนา ๒๘๘. 
๑๙ ดูรายละเอียดใน บรรลุ ศริิพานชิ, คูมือผูสูงอายุ ฉบับสมบูรณ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพหมอชาวบา, ๒๕๓๘), หนา ๕๘ - ๕๙. 



๑๓๓๑ 
 
อาหาร การออกกําลังกาย การมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน การชวยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งการวางแผนการใชจาย และการหารายได
เพ่ิม ควรปฏิบัติดังนี้ ๑๓๒๐ 
 ๑) วิเคราะหสถานการณทางการเงินของตนวา มีรายไดรายจายจํานวนเทาไร และไดจากแหลงใดบาง และจะทําอยางไร
ใหรายไดที่มีอยูเพียงพอสําหรับการดําเนินชีวิต 
 ๒) ทําบัญชีทรัพยสินที่มีอยู และทํางบประมาณคาใชจายทั้งหมดที่ตองใช 
 ๓) ควบคุมคาใชจาย โดยนํารายไดจากทรัพยสินตางๆ และรายไดประจําที่ไดหลัง 
เกษียณอายุมาลงรายการเพื่อทําบัญชีงบดุล 
 ๔) ตองรูจักคาของเงิน ใชจายอยางประหยัดและคุม 
   
 สรุปไดวา ผูสูงอายุโดยทั่วไป จะประสบปญหาดานความเสื่อมทางดานรางกาย เกิดโรคภัยไขเจ็บ สุขภาพไมแข็งแรง จึง
สงผลตอดานจิตใจ ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงดานอารมณ เกิดความวิตกกังวล วาเหว ขาดความเชื่อมั่นในการอยูรวมในสังคม และ
การเขารวมกิจกรรมตางๆ ประกอบกับเกิดการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก เชน สามีหรือภรรยา เพ่ือนรวมงาน เปนตน การ
สูญเสียสถานภาพทางสังคม และการสูญเสียสัมพันธภาพทางครอบครัว เนื่องจากบุตรหลานตองแยกออกไปมีครอบครัวใหมจึง
ขาดผูเลี้ยงดู อีกทั้งมีรายไมแนนอน ไมมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง จึงทําใหผูสูงอายุจะตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหม 
จากสาเหตุและสภาพปญหาดังกลาว ทําใหผูสูงอายุบางทาน ที่ขาดความมั่นคงทางอารมณ จิตใจ และมีปญหาดานเศรษฐกิจ
รายได จึงตองตัดสินใจพึงพาการชวยเหลือจากบุคคลหรือองคกรสังคมสงเคราะหภายนอกครอบครัว  ทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชน เชน การเขารับการสงเคราะหในสถานสงเคราะหคนชรา และการขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากทางราชการ 
เปนตน 

หลักการดําเนินชีวิตในปจจุบัน ที่ชวยสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ 

 การดําเนินชีวิตประจําวัน ที่ชวยสงเสริมสุขภาพ ๔ ประการ๒๑ ดังนี้ 
 ๑. กินเปน หมายถึง การกินอาหารใหถูกตอง ไดสัดสวนกับความตองการของรางกายหลีกเลี่ยงอาหารที่ทําใหเกิดผลเสีย
ตอรางกายและงดเวนการบริโภคอาหารที่ไมเปนประโยชนตอรางกาย 
 ๒. นอนเปน หมายถึง การนอนหลับใหเต็มที่และเพียงพอของผูสูงอายุ จะทําใหรางกายทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กระปรี้กระเปรา 
 ๓. อยูเปน หมายถึง การรูจักรักษาสุขวิทยาที่ดี การรูจักวิธีการออกกําลังกายใหสม่ําเสมอ เสมอ รูจักวิธีลดทอน
ความเครียด มองโลกในแงดี มีอารมณด ีจิตแจมใสและมีการพักผอนที่เหมาะสม เปนหลักการของการอยูเปน 
 ๔. สังคมเปน หมายถึง การปรับตัวใหเขากับสภาพสังคม ทั้งนี้ผูสูงอายุจําเปนจะตองอาศัยการใชเหตุผล การเขาใจ และ
ยอมรับสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นนอกจากนั้น ปจจัยที่สงเสริมใหผูสูงอายุมีชีวิตอยางมีความสุขนั้น ควรประกอบดวย 
 ๑) การมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและไมมีโรคประจําตัว 
ที่รายแรงและปราศจากความพิการ 
 ๒) การมีสุขภาพจิตที่ด ีดวยการทําใหจิตใจใหสดชื่นแจมใส มีอารมณดีอยางสม่ําเสมอ 
ไมวิตกกังวล พยายามทําใจใหสบายไมเครียด 
 ๓) ไดอยูในสังคมที่ด ีมีเพ่ือนฝูงคบหาสมาคมกันโดยสม่ําเสมอ 
 ๔) มีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่มั่นคง สามารถเลี้ยงดูตนเองได 
 ๕) มีชีวิตครอบครัวที่อบอุนแวดลอมไปดวยลูกหลานและญาติ 
 ๖) สามารถปฏิบัติภารกิจประจําวันของตนเองไดโดยไมเปนภาระ 

                                           
๒๐ เรื่องเดยีวกัน, หนา ๕๘ --๕๙. 
๒๑ เกษม ตันติผลาชีวะ และกลุยา ตันติผลาชีวะ, การรักษาสุขภาพในวัยผูสูงอายุ, หนา ๒๒ - ๒๓. 



๑๓๓๒ 
 
 ๗) อยูในสิ่งแวดลอมที่ด ีเชน อยูอาศัยในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ 
 ๘) ออกกําลังกายใหสม่ําเสมอ เพ่ือรางกายจะไดสดชื่นแข็งแรง 
 ๙) นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ 
 ๑๐) มีความพึงพอใจในชีวิตของตนเอง 
 ในการดูแลสุขภาพ จึงมีความสําคัญยิ่ง เกี่ยวกับเรื่องแบบแผนการดําเนินชีวิตดานสุขภาพ นั้น เพนเดอร (Pender) ได
สรางเครื่องมือเพ่ือประเมินแบบแผนการดําเนินชีวิต และสุขนิสัยประจําวันของบุคคล โดยแบงออกเปน ๑๐ ดาน คือ๒๒ 
 ๑) ความสามารถในการดูแลตนเอง ประเมินบุคคลในดานสุขวิทยาสวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ที่ควรจะสังเกต
รางกายของตนเองไดวา มีอาการผิดปกติหรือไม 
 ๒) การปฏิบัติทางโภชนาการ ประเมินบุคคลในเรื่องการรูจักเลือกรับประทานอาหารไดถูกตองเหมาะสม มีคุณคาทาง
โภชนาการ วิธีการรับประทานอาหาร และการควบคุมน้ําหนักใหพอดีกับสวนสูง 
 ๓) กิจกรรมทางกายหรือการผอนคลาย เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะของรางกาย ประเมินในดานการออกกําลังกาย การ
เลนกีฬาเพ่ือความสนุกสนาน การวางทาทางตางๆใหถูกตองไมวาจะนั่งหรือยืน 
 ๔) ลักษณะการนอนหลับ ประเมินในดานระยะเวลา ที่ควรจะไดรับการพักผอนนอนหลับ การผอนคลายกลามเนื้อกอน
นอนหลับ ปญหาในการนอนหลับ ลักษณะของที่นอนที่จะไมทําใหเกิดอาการปวดหลัง 
 ๕) การจัดการความเครียด ประเมินในดานอารมณสนุกสนาน การแสดงอารมณตางๆออกมาไดเหมาะสม วิธีการคลาย
ความเครียดของบุคคล 
 ๖) ความเขาใจตนเองอยางถองแทในความสําเร็จของชีวิต ประเมินดานการไดรับความยกยองสรรเสริญจากบุคคล และ
ความพึงพอใจในความสําเร็จของชีวิต การพัฒนาตนเองและเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ความสุขในการทํางานและความรูสึกเปน
สุขในชีวิต 

 ๗) จุดมุงหมายของชีวิต ประเมินวาบุคคลรูถึงสิ่งสําคัญในชีวิตของตนเองหรือไม  ควรจะมีจุดมุงหมาย และกําหนด
เปาหมายชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาวไว และเปาหมายในชีวิตนั้นเปนจริง 
 ๘) การมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน ประเมินในดานการคบหาสมาคมกับบุคคลอ่ืน ซึ่งมีประโยชนมากในการทําใหเกิด
แรงสนับสนุนทางสังคม ( Social Support) ซึ่งชวยลดความตึงเครียดและชวยในการแกปญหาตางๆ 
 ๙) การควบคุมสภาวะสิ่งแวดลอม ประเมินในดานการปองกัน ไมใหเกิดอันตรายจากอากาศเปนพิษ เนื่องจากสารพิษ
หรือควันพิษ การดูแลที่พักอาศัยปลอดภัยจากภยันตรายตางๆ 
 ๑๐) การใชระบบบริการสุขภาพ ประเมินในดานการใชบริการ ทางการแพทยเมื่อเกิดการเจ็บปวย ความกระตือรือรนใน
การหาขอมูล ปญหาสุขภาพรวมทั้งการตรวจรางกาย 
 ดังนั้น การวางแผนในการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ จะตองมีพฤติกรรมที่สงเสริมสุขภาพ ซ่ึง 
มีความจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะในดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การจัดการความเครียด ความรับผิดชอบตอ
สุขภาพ การมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน การชวยเหลือเกื้อกูลรวมทั้งการวางแผนการใชจายและ การหารายไดเพ่ิม 
 สรุปไดวา การรูจักดูแลตนเองของผูสูงอายุ ในการดําเนินชีวิตปจจุบัน ๔ ประการ คือ การกินเปน นอนเปน อยูเปน 
และสังคมเปน เปนการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม จะชวยสงเสริมสุขภาพกายและใจ เปนปจจัยที่ทําใหผูสูงอายุมีความสุขในบั้น
ปลายของชีวิต 

หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาจิตใจผูสูงอายุ  

                                           
๒๒ Pender,Nola J. Health promotion in nursing practice, ๒d. ed. (Norwalk, Conn : 

Appleton & Lange ,๑๙๘๗ ), pp.๑๓๔ -๑๔๓. 
 



๑๓๓๓ 
 

หลักพุทธธรรม เปนเรื่องวาดวยความจริงตามแนวของเหตุผล บริสุทธิ์ตามกระบวนการของธรรมชาติ เพ่ือประโยชน
ในทางปฏิบัติสําหรับผูสูงอายุ ที่จะชวยแกไขปญหาตางๆใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติ และเปนคําสอนเพ่ือประโยชน
ทางวัตถุ และลึกซึ้งทางจิตใจ หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน สรุปไดดังนี้ 
๑. หลักธรรมที่สงเสริมพัฒนาและแกไขปญหาดานรางกาย ดังนี้ 
 (๑) ไตรลักษณ คือ กฎของธรรมชาติ เปนภาวะที่ทรงตัวอยูโดยธรรมดา กฎธรรมชาตินี้เปนสัจธรรม ตองใช ปญญารูเทา
ทันวา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง สังขารทั้งหลายเปนทุกข ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา (๒) เบญจขันธ การที่มองเห็นสิ่งทั้งหลายในรูป
ของสวนประกอบตางๆ ที่เขามาประชุมกันเขาของรูปและนาม ไมมีตัวตนแทๆ ของสิ่งทั้งหลาย (๓) อริยสัจ ๔ เปนหลักธรรม
สําคัญที่ครอบคลุมคําสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวกับความเปนจริงที่เปนประโยชนแกชีวิต ผูปฏิบัติจะใชแกไขปญหา 
และจัดการกับชีวิตไดดวยปญญาตนเอง ซึ่งเปนความจริงที่เกี่ยวของกับชีวิตทุกคน 
๒. หลักธรรมที่สงเสริมพัฒนาและแกไขปญหาดานจิตใจ ดังนี้ 
 ๑) การรักษาศีล ประพฤติธรรม เปนการประพฤติดีงามของศีล ไมคิดลวงละเมิดและการไมคิดเบียดเบียนผูอ่ืน หลีกเวน
ไมใหความชั่วเกิดขึ้น ๒) ไตรสิกขา เปนระบบการฝกอบรมจากนอกเขาไปหาภายใน จากสวนหยาบเขาไปหาสวนที่ละเอียดและ
ลึกซึ้งกวา การฝกสวนหยาบขั้นศีล จะชวยเปนฐานใหการฝกขั้นจิต (สมาธิ) และปญญาใหไดผลยิ่งขึ้น ๓) บุญกิริยาวัตถุ เปน
วิธีการทําบุญตางๆใน 
พระพุทธศาสนา การทําบุญ ผูทําบุญจะมีความสุขความเจริญในชีวิต ยอมมีจิตใจบันเทิงเกิดความสุขใจยินดีในกุศลที่ไดกระทํา
นั้น ทั้งในโลกนี้ คือ ปจจุบันชาติและในโลกหนาอีกดวย ๔) การปฏิบัติกรรมฐาน ดวยวิธีฝกสติปฏฐาน ๔ ทําใหเห็นวาชีวิตที่มี
จุดหมายตองใชสติคอยกํากับดูแล ก็จะชวยใหเปนอยูอยางปลอดภัยไรทุกข มีความสุขผองใส และเปนปฏิปทานําไปสูความรูแจง
ในอริยสัจธรรม 
๓. หลักธรรมที่สงเสริมพัฒนาและแกไขปญหาดานการอยูรวมกันในสังคม ดังนี้ 
 ๑) โลกธรรม ๘ คือ ธรรมประจําโลก ที่ทุกคนจะตองเผชิญ เมื่อรูเทาทันและเห็นประโยชนจะทําใหมีชีวิตสงบ มั่นคง 
และสุขสบายในที่สุด ๒) พรหมวิหาร ๔ เปนธรรมประจําใจของผูประเสริฐ หรือผูมีจิตใจยิ่งใหญกวางขวาง ดุจพระพรหม จะชวย
เกื้อหนุนและรักษาความสงบในการอยูรวมกันของคนในสังคม ๓) สังคหวัตถุ ๔ ธรรมะที่เปนเครื่องสงเคราะหซึ่งกันและกัน ชวย
สงเสริมใหมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน กับเพ่ือนฝูงหรือมิตรสหาย และประสานความสามัคคีของหมูชน ๔) คารวะธรรม เปน
หลักธรรมแสดงความเคารพ ผูที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบใหการเคารพ แสดงใหเห็นถึงการปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดดี  วางตัวได
เหมาะสม นาเคารพนับถือของผูที่อยูใกลชิด ๕) อคติ ๔ คือความลําเอียงไมชอบดวยเหตุผล จึงไมควรประพฤติ มีผลเสียหายตอ
การการสรางความสัมพันธอันดีตอกัน ๖) ขันติ โสรัจจะ ธรรมอันทําใหงาม ๒ อยาง คือ ใหมีความอดทน ความสงบเสงี่ยม จิตใจ
งามทําใหมีบุคลิกภาพดี เรียกวางามท้ังกายและจิตใจจะเปนที่รักของคนทั่วไป 
๔. หลักธรรมที่สงเสริมพัฒนาและแกไขปญหาดานเศรษฐกิจ การไมมีรายไดดังนี้ 
 ๑) อิทธิบาท ๔ เปนธรรมะที่ทําใหเกิดความสําเร็จในการทํางาน และยังสงเสริมใหมีอายุยืนยาว ดวยกายและจิตใจที่
แข็งแรง ทําใหชีวิตมีความหมายที่จะอยูตอไป ๒) ละเวนอบายมุข เปนหนทางแหงความเสื่อม เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิต จะนําไปสูการกระทํากรรมชั่ว มีผลเสียหายตอสุขภาพของตนเอง และเกิดความเสื่อมโภคทรัพยทุกอยางในที่สุด ๓) 
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน (หัวใจเศรษฐี) เปนหลักธรรมเพื่อปฏิบัติใหบรรลุจุดหมายที่เปนประโยชนในปจจุบัน 
 ฉะนั้น หลักคําสอนในพุทธธรรม จึงเหมาะสมอยางยิ่งสําหรับผูสูงอายุที่จะนําไปปฏิบัตินอกจากสอนใหมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตแลว ยังชี้ใหเห็นคุณคาในทางปฏิบัติ และความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาวะและกฎของธรรมชาติ เพ่ือ
นําไปใชใหเกิดประโยชนในทางประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริง ที่เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง จะชวยสงเสริมพัฒนา
และแกไขปญหาดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคมในการอยูรวมกัน และดานเศรษฐกิจและรายไดของผูสูงอายุ ใหบรรเทาเบา
บางลงได ดังนั้น ความสุขท่ีผูสูงอายุไดรับจากการนําหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน จะทําใหผูสูงอายุมีจิตใจเยือกเย็น 
เกิดความสงบ ไมรูสึกยินดียินราย ไมยึดมั่นถือมั่นวาเปนตัวเอง หรือเปนของตนเอง ทําหนาที่ และดําเนินชีวิตถูกตองดีงามตาม
วัย สามารถแกไขปญหาของชีวิตใหพนทุกข และบังเกิดความสุขอยางแทจริง 
 



๑๓๓๔ 
 
การบริการสุขภาพในสังคมบริโภคนิยม 

เมื่อกลาวถึงความหมายของบริโภคนิยมมีผูใหความหมายไวอยางนาสนใจดังนี้ บริโภคนิยม หมายถึง การที่ผูคนในสังคม
มีพฤติกรรมที่ติดหรือ หลงใหลการบริโภคมากเกินไป (Steven Miles,๑๙๙๘: ๔ อางใน ธเนศ วงศยานนาวา, ๒๕๕๐: ๙; 
Consumerism, ๒๐๐๒) และทานพระอาจารยไพศาล วิสาโล (๒๕๔๖) ไดกลาวถึง บริโภคนิยมในสี่ความหมายคือ บริโภคนิยม
ในความหมายแรก หมายถึงคานิยมหรือแบบแผนที่ผูคนสวนใหญบริโภค หรือเสพสิ่งที่ตนไมไดผลิต ในสมัยกอนแทบทุกอยางที่ปู 
ยา ตายายเรา กิน ใช หรือบริโภคลวนเปนสิ่งที่ตนผลิตไดเองไมวาจะเปนขาว ผา ตะกรา กระบุงหรือแมแตบานเรือน แตใน
ปจจุบันเราลวนแตใชเงินซื้อสิ่งที่เราตองการโดยไมสามารถผลิตไดเอง บริโภคนิยม ในความหมายที่สอง คือคานิยมใฝเสพ
มากกวาใฝผลิต หรืออยากไดมากกวาอยากทํา เชนวัยรุนอยากไดโทรศัพทมือถือ อยากไดกระเปายี่หอดัง แตพอถามวามีใครบาง
จะไปทํางานพิเศษ เพ่ือจะไดมีเงินไปซื้อของเหลานั้น ปรากฏวา แทบไมมี คิดแตจะไดเงินมาโดยงาย โดยขอพอ แม เลนการพนัน 
ฯลฯ  บริโภคนิยมในความหมายที่สาม คือคานิยมที่ใชเงินเพ่ือบรรลุความตองการแทนที่จะลงมือลงแรงเชนอยากมีหุนสวย 
รูปรางดี แตไมใสใจการออกกําลังกาย หรือรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะแตหวังพ่ึงศัลยกรรมความงาม คอรสลดน้ําหนัก
ราคาหลายหมื่นบาท นี่คือทัศนคติที่ใชเงินเพ่ือบรรลุเปาหมายมากกวาลงมือทําดวยตนเอง และบริโภคนิยมในความหมายที่สี่ คือ
ความคิดความเชื่อวาความสุขอยูที่การบริโภคสําหรับในเรื่องของการบริการสุขภาพในที่นี้ผูเขียนจะขอกลาวถึง ๓ ประเด็นหลักที่
เปนอยูในสังคมบริโภคนิยม ดังนี้  ประเด็นแรกคือ ภาวะสมองไหลของแพทย พยาบาล และผูใหบริการสุขภาพอ่ืนๆ  เราจะ
พบวาอัตราการลาออกของแพทย พยาบาล จากโรงพยาบาลของรัฐสูงมาก โดยไหลออกไปสูโรงพยาบาลเอกชนเปนสวนใหญ
เนื่องจากไดรับอัตราคาจางในระดับที่สูงกวาอัตราคาจางในโรงพยาบาลของรัฐมาก ยิ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานหรือมี
ประสบการณมากเทาไหร อัตราคาจางยิ่งสูงตาม เชนแพทยผูเชี่ยวชาญดานสมอง หัวใจไต ฯลฯ นอกจากนี้อาจมีการตอรอง
อัตราคาจางระหวางโรงพยาบาลเอกชน เพ่ือแขงขันการไดมาซึ่งแพทยผูเชี่ยวชาญ สงผลใหเกิดการแปรเปลี่ยนแพทยหรือ
บุคลากรทางการบริการสุขภาพบางสวนใหเปนสินคาเพ่ือตอบสนองบริโภคนิยมจึงสงผลใหบุคลากรทางการบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพสูงดังกลาวเหลืออยูในโรงพยาบาลของรัฐจํานวนไมมากนัก และลดนอยลงเรื่อยๆ ทั้งๆ ที่โรงพยาบาลของรัฐเปนสถานที่
ที่ใหบริการสุขภาพประชาชนสวนใหญของประเทศ แพทย พยาบาล และผูใหบริการสุขภาพอ่ืนๆ ที่ยังคงอยูในโรงพยาบาลของ
รัฐสวนใหญจึงเปนผูที่จบการศึกษามาใหมๆ ยังชดใชทุนไมหมด และมีประสบการณในการปฏิบัติงานคอนขางนอย ซึ่งอาจกลาว
ไดวาเปนความเสี่ยงหรือความไมปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับผูใชบริการได ดังเชนที่ มิเชล ฟูโกต  (Michel Foucault, ๒๐๐๘) ได
กลาวไวในหนังสือBirth of the Clinic วาแพทยที่ผานการฝกฝนไมเพียงพอ และขาดประสบการณอาจกอใหเกิดอันตรายตอ
ผูรับบริการได ความเจ็บปวยและความตายของผูปวย/ ผูใชบริการถือวาเปนบทเรียนอันยิ่งใหญที่ไมควรเกิดขึ้นประเด็นที่สองคือ
เรื่องของความเหลื่อมล้ําในโอกาสที่จะไดรับบริการสุขภาพ นั่นคือความไมเทาเทียมกันในการเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของ
ประชาชน คนมีเงินสามารถเขาถึงบริการที่ดีกวา เชนไดรับการตรวจรักษาจากแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ไดรับยาคุณภาพดี
นําเขาจากตางประเทศ ไดรับการตรวจหรือการผาตัดรักษาดวยเครื่องมือที่ทันสมัยทําใหแผลผาตัดมีขนาดเล็ก เจ็บปวดนอยกวา 
ฯลฯ ในทางกลับกันผูที่ไมมีเงินจะมีโอกาสนอยกวาในการเขาถึงบริการสุขภาพที่กลาวมาทั้งหมดขางตน   แตอยางไรก็ตามเขา
เหลานั้นก็ไดรับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานของรัฐที่กําหนดไวเปนเบื้องตน  ประเด็นที่สามที่จะกลาวถึงในที่นี้คือ การใหการ
ดูแล รักษา พยาบาลโดย “รักษาโรค” มากกวา“รักษาคน” มุงเนนที่ตัวโรคโดยตองการกําจัดโรคออกไปเพ่ือใหบุคคลกลับมามี
สุขภาพดีดังเดิม แตบางครั้งอาจไมไดตระหนักถึงภาวะองครวมของบุคคลที่ประกอบไปดวยกาย ใจ อารมณสังคมและจิต
วิญญาณเทาที่ควร การที่ผูใหบริการสุขภาพตระหนักถึงความมีคุณคาของแตละบุคคล 
และสิทธิของผูใชบริการ จึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งที่ไมอาจละเลยได ไมใชเพียงแตคํานึงถึงเงินหรือ 
อัตราคาจางที่ไดรับทําตามหนาที่ ใหหมดเวลาไปในแตละวันเทานั้น แตผูใหบริการสุขภาพตองมีหัวใจของความเปนมนุษยในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพดวย 

พุทธศาสนากับการนําระบบบริการสุขภาพออกจากบริโภคนิยม 
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ทานพระอาจารย ไพศาล วิสาโล (๒๕๔๙)  กลาวไววา การบริโภคนิยมแพรหลาย อยางกวางขวาง เพราะมันทําหนาที่
ตอบสนองความตองการทางจิตวิญญาณแทนศาสนาตางๆ ที่มีบทบาทมาตั้งแตอดีต รวมทั้งพุทธศาสนาถาพุทธศาสนาจะดึงผูคน
ออกจากบริโภคนิยมไดก็ตอเมื่อสามารถทําหนาที่ตอบสนองความตองการ 
ทางจิตวิญญาณของผูคนได หรือทําใหผูคนเชื่อมั่นวาพุทธศาสนาเปนทางเลือกที่ดีกวา บริโภคนิยม 
“จุดหมายของชีวิตที่ดีงามนั้นคือ “สงบเย็นและเปนประโยชน” หาใชการสั่งสมวัตถุและ สิ่งเสพไม” ในทัศนะของผูเขียนเห็นวา
พุทธศาสนาสามารถชวยนําระบบบริการสุขภาพออกจากบริโภคนิยมได สอดคลองกับที่ ธนภณ สมหวัง (๒๕๔๗) กลาวถึงคําวา 
“สันโดษ” ซึ่งหมายถึง ความยินดีในของของตน การมีความสุข ความพอใจดวยเครื่องเลี้ยงชีพที่หามาไดดวยความเพียรพยายาม
อันชอบธรรมของตน ไมโลภ ไมริษยา 
ไมอยากไดของที่ไมชอบธรรม แทจริงแลว “สันโดษ” ไมใชสิ่งที่ขัดขวางการพัฒนา แตเปนการพัฒนาคน 
ใหรูจักการไดมาซึ่งสิ่งที่ชอบธรรมดวยความพยายามของตนเอง ยินดี พอใจในสิ่งที่ตนมี ซึ่งจะชวยให 
สังคมและประเทศชาติสงบสุข พัฒนาไปไดอยางมั่นคงและยั่งยืนบนลําแขงของตนเอง มิใชพ่ึงพาแตผูอื่นโดยไมสามารถพ่ึงตนเอง
ไดอยางแทจริงดังนั้น “สันโดษ” และความสงบใจจากสมาธิภาวนาอาจเปนทางเลือกหนึ่งที่ชวยใหผูใหบริการสุขภาพมีความ
เขมแข็งและมีพ้ืนที่สวนตัวอยางเปนเอกเทศโดยไมถูกครอบงําดวยบริโภคนิยมเสียทั้งหมด โดยผูใหบริการสุขภาพที่มีสันโดษจะ
รูจักพอเพียงในสิ่งที่ตนมี ไมอยากไดสิ่งตางๆตามกระแสสังคมและปฏิบัติงานในวิชาชีพดวยความชอบธรรมนอกจากนี้ยังมีหลัก
ศาสนาอีกมากมายที่ผูใหบริการสุขภาพสามารถนํามาปรับใชกับการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตประจําวัน แตในที่นี้ผูเขียนขอ
เสนอคุณธรรมอีกขอหนึ่งที่มีความสําคัญและจําเปน อยางยิ่งตอผูใหบริการสุขภาพคือ “หิริโอตัปปะ” ซึ่งหมายถึงความละอาย
ตอบาป เนื่องจากวิชาชีพทางดานสุขภาพ เชนแพทย พยาบาล ฯลฯ เปนวิชาชีพเฉพาะที่อาชีพหรือวิชาชีพอ่ืนเขาถึงไดคอนขาง
ยากเนื่องจากเปนองคความรูเฉพาะทาง ดังนั้นหากมีบุคลากรทางสุขภาพประพฤติผิดหรือลดหยอนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ผู
ที่อยูในอาชีพหรือวิชาชีพอ่ืนอาจรับรูไดยากหรือไมมีโอกาสไดรับรูเลย และผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงก็คือ ผูใชบริการนั่นเอง 
ดังนั้น  ผูใหบริการสุขภาพจึงตองมีความซื่อสัตย และละอายตอบาป ซึ่งถือเปนพื้นฐานสําคัญในการประกอบวิชาชีพ 
 
บทสรุป 

จากที่กลาวมาขางตนอาจสรุปไดวาการที่สังคมปจจุบันมีคานิยมมุงเนนการบริโภคผลิตภัณฑที่หาซื้อมาไดดวยเงินเพ่ือ
ตอบสนองความตองการความสะดวกสบายสวนตน และผูใหบริการสุขภาพเองก็เปนบุคคลกลุมหนึ่งที่ยังคงตองดํารงชีพอยูใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีลัทธิบริโภคนิยมที่แพรขยายไปในทุกหยอมหญาเชนนี้  ภาวะสมองไหลของบุคลากรทีมสุขภาพ 
ความเหลื่อมล้ําในโอกาสที่จะไดรับบริการสุขภาพ และการรักษาที่มุงเนนโรคมากกวาคนจึงเกิดขึ้นไดและอาจขยายวงกวาง
จนกระทั่งเกิดวิกฤตขึ้นในระบบสุขภาพ ดังนั้นแนวทางที่จะชวยให ระบบบริการสุขภาพสามารถดํารงอยูไดและผูรับบริการไดรับ
การดูแลอยางสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษยก็คือ บุคลากรทีมสุขภาพควรมีจิตใจที่เขมแข็ง รูจักใชทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีอยู
อยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด พ่ึงตนเองไดทางเศรษฐกิจ รูจักตนเองประเมินตนเอง รูเทาทันเหตุการณหรือสถานการณ
ที่เปลี่ยนไป สรางภูมิคุมกันใหกับตนเอง ครอบครัวสังคม และประเทศชาติ รวมถึงชวยเหลือเกื้อกูลผูที่อยูรวมกันในสังคมซึ่ง
นับวาเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหบุคคลสามารถปรับตัว ปรับใจ ใหสมดุลและสงบเย็นพรอมรับในทุกสถานการณไดอีกทั้งการมี
เมตตา กรุณา เอ้ืออาทร รูจักความพอเพียงและหมั่นชําระกิเลสภายในตน ก็จะชวยใหบุคลากรทางสุขภาพ มีความสุขใจในการ
ปฏิบัติงานและดํารงอยูในวิชาชีพไดอยางยั่งยืนอันจะเปนประโยชนทั้งตอตนเอง และผูใชบริการรวมทั้งสังคมในวงกวางตอไป 

ผูสูงอายุ เปนวัยที่รางกายเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ เกิดจากการที่ระบบตางๆ ทํางานไดลดลง หรือดอยประสิทธิภาพ ทําให
สุขภาพเสื่อมถอยตามไปดวย แมวาเราจะไมสามารถแกไขปจจัยความเสื่อมของรางกายได แตในวัยสูงอายุ คุณก็สามารถดูแล
ตนเองเบื้องตน เพ่ือการมีสุขภาพที่ดีได การดูแลสุขภาพเบื้องตนของผูสูงอายุ มีดังนี้  ดูแลเรื่องโภชนาการ  ทานอาหารที่
เหมาะสมกับรางกาย หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง รสเค็มจัด และรสหวาน นอกจากนี้ยังควรทานอาหารที่ออนนุม และยอยงาย  
หลีกเลี่ยงปจจัยเสื่อม คือหลีกเลี่ยงการดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการสูบบุหรี่ ถางดไดก็จะดีที่สุด เพราะสิ่งเหลานี้ ทําให
รางกายเสื่อมลงอยางรวดเร็วสงผลเสียตอสุขภาพดื่มน้ําสะอาดใหเพียงพอการดื่มสะอาดใหเพียงพอ คือ อยางนอยวันละ ๖-๘ 
แกว ในผูสูง อายุที่ไมมีโรคที่ตองจํากัดน้ํา ทําใหระบบการยอยอาหารและระบบขับถายดีขึ้น ออกกําลังสม่ําเสมอ แมจะอายุมาก
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ขึ้น แตการออกกําลังกายก็เปนสิ่งที่จําเปน ชวยใหเคลื่อนไหวรางกายไดดีขึ้น ปองกันโรค และทําใหสุขภาพแข็งแรง  ควบคุม
น้ําหนักคุณควรรักษาน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติ เพ่ือปองกันโรคอวน โรคเบาหวาน โรคไขมันอุดตันในเสนเลือด และโรค
ตางๆทําจิตใจใหราเริงใจที่ราเริง เปนยาอายุวัฒนะที่ดีที่สุด ทําใหคุณดูสดใสออนกวาวัย และไมแกเร็วอีกดวย สังเกตและดูแล
ตนเอง  หมั่นสังเกตอาการผิดปกติตางๆ ใชยาอยางเหมาะสมและพบแพทยตามนัดหรือเมื่อมีอาการผิดสังเกตรวมถึงตรวจ
สุขภาพประจําป หรืออยางนอยทุก ๖ เดือน 
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บทคัดยอ 
ระบบบริหารงานที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงมาเปนระบบบริหารงานสมัยใหมที่มีการพัฒนาการในรูปแบบตาง ๆเชน 

การบริหารงานองคกรมีองคประกอบสําคัญที่นักบริหารงาน ควรคํานึงเพื่อใหการบริหารงานประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 
เงิน  วัตถุดิบ เครื่องจักรหรืออุปกรณ และแรงงานหรือคน  การพัฒนาระบบการบริหารงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
องคกรตามโลกาภิวัฒนที่มีการแขงขันสูง จึงมีการสรางระบบการบริหารงานที่เนนคนมากยิ่งข้ึน การนําหลักการบริหารเชิงพุทธ
เขามาประกอบหรอืบูรณาการใหเขากับการบรหิารงานในปจจุบนัถือวาเปนแนวทางใหมหรือเขาสูมิติของการบริหารงาน ที่ยั่งยืน 
มีความมั่นคง และสรางความเปนธรรมตอบุคคลหรือสังคมที่เกี่ยวของกับองคกรอยางชาญฉลาด รวมทั้งสรางประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตอการบริหารงานอยางยั่งยืนและมั่นคง เพื่อเปนหนทางแหงการพัฒนาที่ยั่งยืนและความสงบสุขรมเย็นในสังคม 
คําสําคัญ : พุทธบูรณาการ, การบรหิารจัดการ 

 
 

Abstract 
Management System a Change Management System with modern development in various forms 

such as the Administration of the Organization is a key component of the administration. Considerations for 
successful management consists of raw materials, machinery or equipment. And Labor or the System 
Management To accommodate the change of corporate globalization based on the highly competitive.The 
building management system that focuses more people. Principles of Buddhist understanding the 
components or integrated in to the administration at present is a new approach or enter the dimensions of 
the administration lasting stability and fairness to individuals or society-related organizations. Wisely As well 
as create effective performance management, sustainable and stable.To a path of sustainable 
development and Peace in a Peaceful of Society. 
Keywords : Buddhist Integrated, Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓๘ 
 

บทนํา 
 

ในโลกปจจุบันเปนโลกระบบทุนนิยมหรือบริโภคนิยมที่แสวงหากําไร และมีการแขงขัน เพื่อใหเหนือกวาคูแขง ทั้งในเชิง
บริหารงาน และการพัฒนาองคกร ใหบรรลุผลตามเปาหมายขององคกรจึงมีหลักการบริหารสมัยใหมเขามาเปนกลยุทธ หรือ
หลักการในการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการทางตะวันตกกําลังสนใจหลักการในทางพระพุทธศาสนามา
ผสมผสาน และประยุกตใชกับหลักการบริหารจัดการ เพราะเขาถือวาการที่จะใชหลักการ วิธีการ หรือเทคนิค ของ นักวิชาการ
ชาวตะวันตกนั้นยังเปนหลักการที่ยังยึดกับวัตถุรวมทั้งมีผูแพผูชนะ เปนการบริหารจัดการที่มุงหวังกําไรและการแขงขัน ดังนั้น
เมื่อนักวิชาการทางตะวันตกไดเขามาศึกษาพระพุทธศาสนาทําใหเขารูวาศาสตรแหงการบริหารจัดการที่ยั่งยืน และดํารงความ
เปน มนุษยที่จะอยูรวมกันโดยสันติสุขนั้นศาสตรในการบริหารจัดการเชิงพุทธ สามารถบูรณาการรวมเขากันไดและเปนแนวทาง
ที่มีความสอดคลองกับหลักการบริหารสมัยใหมได  

ระบบบริหารงานที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงมาเปนระบบบริหารงานสมัยใหมที่มีการพัฒนาการในรูปแบบตาง ๆเชน 
การบริหารงานองคกรมีองคประกอบสําคัญที่นักบริหารงาน ควรคํานึงเพื่อใหการบริหารงานประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 
เงิน (money) วัตถุดิบ (materials) เครื่องจักรหรืออุปกรณ (machine or equipment) และแรงงานหรือคน (man) องค
ความรูในการบริหารงาน ในยุคตน ๆของการพัฒนาการบริหารงานสมัยใหมจะคิดถึงองคประกอบสําคัญดังกลาว เพื่อพิจารณา
กําหนดเปาหมายขององคกร วาจะมีทิศทางหรือแนวทางในการบริหารองคกรอยางไร แตตอมามีการพัฒนาระบบการบริหารงาน 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงขององคกรตามโลกาภิวัฒนที่มีการแขงขันสูง จึงมีการสรางระบบการบริหารงานที่เนนคนมากยิ่งข้ึน 
รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานสมัยใหมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายข้ึน จึงไดมีแนวความคิดใน
การบริหารคนหรือทรัพยากรมนุษยในองคกรของตน เพื่อความสําเร็จและบรรลุผลสําเร็จ โดยใหสอดคลองกับเทคโน โลยี
สมัยใหม หรือนวัตกรรมใหม ๆที่เขามาสนับสนุนการบรหิารงานขององคกร การบรหิารจดัการจะตองมีปฏิสมัพันธกับสิ่งแวดลอม 
เนื่องจากโลกในอนาคตเปนโลกที่ทํางานในสิ่งแวดลอมที่ เปนพลวัตรมากข้ึน การแขงขันจะมีอัตราที่สูงข้ึนและเปนการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคาดหวังทางสังคมเพิ่มข้ึนและจะกดดันเรียกรองในองคกรใหมีการปรับตัวเพื่อแสวงหาแนวทางใน 
การบริหารจัดการองคกรใหสอดคลองกบัการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม โดยเฉพาะการพยายามใหเกิดการมีสวนรวมมากขึ้น การให
อํานาจ การเขาไปเกี่ยวของ การทํางานเปนทีม ทั้งหมดจะตองพัฒนาไปพรอม ๆกันโดยผานกระบวนการจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดความมั่นใจจาก องคประกอบสําคัญขางตน คือ บุคคล (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ (materials) 
และการจัดการ(management) หรือกระบวนการทางการบริหาร (Administration) Lather Gulicks และคณะ ไดเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารที่เรียกวา“POSDCORB”๑ 

 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่กลาวถึงการบริหารจัดการมีอยูมากมาย เปนคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาที่ยังทันสมัยอยูจนถึงปจจุบันและในอนาคต แตในที่นี้จะไดนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบางประการ ไดแก หลักสัปปุริส
ธรรม อันเปนแนวทางในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร ที่มิไดมุงหวังกําไรหรือการแขงขัน เปนหลักการที่สรางความยั่งยืน 
การไมเบียดเบียนกัน การอยูรวมกันอยางสงบสันติ มีความเมตตาตอกันและรูเทาทันโลก  โดยมิไดปฎิเสธกระแสโลกาภิวัตนหรือ
ระบบทุนนิยม พระพุทธศาสนา อธิบายความสัมพันธของการบริหารจัดการเกี่ยวของกับคนและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึง
คุณธรรมและจริยธรรมที่มีคุณคา กระบวนการอาศัยซึ่งกันและกัน การพิจารณาดวยเหตุดวยผล รูจักโลก รูจักธรรมชาติ เพราะ
มนุษยเทานั้นที่จะเปนผูที่บรหิารจัดการองคการทีด่ีได สําหรับในสวนของ หลักการบริหารสมัยใหมจะเนนเทคนิคและวิธีการ โดย
แสวงหากําไร และการแขงขันใหองคกรบรรลุ สูเปาหมายตามแบบของทุนนิยม แตหากผูบริหารจะนําหลักการบริหารเชิงพุทธ
เขามาประกอบ หรือบูรณาการใหเขากับการบริหารงานในปจจุบันก็ถือวาเปนแนวทางใหมหรือเขาสูมิติของการบริหารงาน ที่
ยั่งยืน มีความมั่นคง และสรางความเปนธรรมตอบุคคลหรือสังคมที่ เกี่ยวของกับองคกรอยางชาญฉลาด รวมทั้ งสราง

                                                             

๑ กิติ ตยัคคานนท, นักบริหารทันสมัย, พิมพครั้งที่ ๕, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบัตเตอรฟลาย, ๒๕๓๘. 



๑๓๓๙ 
 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอการบริหารงานอยางยั่งยืนและมั่นคง รวมทั้งจะเปนหลักการของนักบริหารในการบริหารจัดการ
องคกรของตนอยางมีระบบ โดยที่ยังมีคุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหารจัดการอีกดวย ปจจุบันสังคมที่เปนอยูกําลัง
วุนวายสับสน มีการตอสูกันตาตอตาฟนตอฟน แบงแยกผูคนในสังคมมากมาย ทําอยางไรสังคมจะไดตระหนักรูวาสิ่งสําคัญเรามี
สมบัติที่สําคัญคือเรามีพระพุทธศาสนา จะบูรณาการพุทธศาสนาเขาไปในวิถีชีวิตของผูคนในทุกระดับไดอยางไร เพื่อเปนหนทาง
แหงการพัฒนาที่ยั่งยืนและความสงบสุขรมเย็นในสังคม๒ 

 

ความหมายของพุทธบูรณาการ  

         พระธรรมโกศาจารย(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ใหคํานิยามคําวา“บูรณาการ” (Integration)  “หมายถึง การนําสิ่งที่แยกกัน
มารวมเขาเปนอันเดียวกันจนเกิดองครวม โดยยกประเด็นพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรมาอธิบายเพิ่มเติมวา “ถาศรัทธาใน
พระพุทธศาสนากับปญญาในทางวิทยาศาสตรเปนไปในทางเดียวกันคือสงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันก็จะกอใหเกิดองครวมที่
สมบูรณ องครวมนี่แหละคือบูรณาการ และเนื่องจากวิทยาศาสตรครอบคลุมไปถึงศาสตรสมัยใหม ที่อาศัยวิธีการทาง
วิทยาศาสตรสรางระบบความรูข้ึนมา เชน ครุศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร เราจึงสามารถบูรณาการพระพุทธศาสนาเขา
กับศาสตรสมัยใหมดวย๓  

คําวา “บูรณาการ” เปนศัพทบัญญัติทางการศึกษา เดิมใชคําวา “บูรณาการรวมหนวย” เปนคําบัญญัติใหตรงกับคําวา 
“Integration” ในภาษาอังกฤษ หมายความวา การรวมหนวยที่แยกๆ กันเขาเปนหนวยเดียวกัน เชน ห ลักสูตรแบบ
บูรณาการรวมหนวย ปจจุบันใชเพียงคําวา “บูรณาการ” หมายความวา การประสานเนื้อหา หลักการ กิจกรรม การฝก ฯลฯ 
เขาเปนหนวยเดียวกัน  เชน การสอนภาษาแบบบูรณาการ ทําใหนักเรียนไดรับความรูดานทักษะตางๆ ทั้งฟง พูด อาน เขียน 
ผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในวิชาเดียวกัน ไมแยกออกจากกันเปนหลายวิชาดังแตกอน๔  

การบูรณาการ (Integration) เปนการเช่ือมโยงทกุภาคสวน องคประกอบเขามาสูความเปนหนึ่งเดียว เพื่อใหกลไกตางๆ 
สามารถทํางานไดอยางสมดุลและมีประสิทธิภาพกลไกการทํางานตางๆ ตองทํางานรวมกันในลักษณะที่เปนองครวม  การบูรณา
การคือ กระบวนการสรางความสัมพันธระหวางขอเท็จจริง หลักการ และพฤติกรรมที่สามารถเช่ือมโยงวิถีชีวิตคนไดอยาง
สมบูรณและสมดุลในทุกๆดาน  เปนการนําศาสตรสาขาวิชาตางๆที่เกี่ยวของสัมพันธกันมาผสมผสานเขาดวยกัน เพื่อประโยชน
ในการจัดการเรียนรูโดยวิธีดําเนินการตองสอดคลองกันเพื่อใหเกิดความสมดุลจัดการใหเกิดเปนความรูอยางเปนองครวมและ
สามารถใชประโยชนไดจริง๕  

ดังนั้นจึงสรุปไดวา การบูรณาการเปนการนําสิ่งที่แยกกันมารวมเขาเปนอันเดียวกันจนเกิดองครวม เชน การประสาน
เนื้อหา หลักการ กิจกรรม การฝก ฯลฯ เขาเปนหนวยเดียวกัน  เพื่อใหกลไกตางๆ สามารถทํางานไดอยางสมดุลและมี
ประสิทธิภาพสรางความสัมพันธระหวางขอเท็จจริง หลักการ และพฤติกรรมที่สามารถเช่ือมโยงวิถีชีวิตคนไดอยางสมบูรณและ
สมดุลในทุกๆดาน เปนการนําศาสตรสาขาวิชาตางๆที่เกี่ยวของสัมพันธกันมาผสมผสานเขาดวยกัน เพื่อประโยชนในการจัดการ
เรียนรูโดยวิธีดําเนินการตองสอดคลองกนั ใหเกิดความสมดุลจัดการใหเกิดเปนความรูอยางเปนองครวมและสามารถใชประโยชน
ไดจริง 
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 ชนุตรา อิทธิธรรมวินิจ,การบริหารงานดวยหลักธรรม.เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง วิสัยทัศนการศึกษาศาสนาในศตวรรษหนา จัด 

โดย บัณฑิตศึกษา สาขาศาสนาเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยมหิดล,๒๕๔๐. 
๓ พระธรรมโกศาจารย,(ประยูร  ธมฺมฺจิตฺโต),วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), น. ๓๕. 
๔ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. (๒๕๕๗) อางถึงใน กาญจนา นาคสกุล, คลังความรู 

, www.royin.go.th2th/knowledge/detail.pnp?ID=56)    
๕ วิเศษ ชิณวงศ, การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ, วารสารวิชาการ ๔,๑๐ (ตุลาคม),๒๕๔๔ : ๒๗-๓๓ 



๑๓๔๐ 
 

การบริหารจัดการมิติใหม 
คําวา การบริหาร (administration) มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน “Administatrae” หมายถึง ชวยเหลือหรือ

อํานวยการ การบริหารมีความสัมพันธหรือมีความหมายใกลเคียงกับคําวา “Minister” ซึ่งหมายถึง การรับใชหรือผูรับใช หรือ
ผูรับใชรัฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับความหมายดั้งเดิมของคําวา Administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งตาง ๆ สวนคําวา การ
จัดการ (Management) นิยมใชในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดต้ังเพื่อมุงแสวงหากําไรหรือกําไรสูงสุด 
สําหรับผลประโยชนที่จะตกแกสาธารณะถือเปนวัตถุประสงครองหรือเปนผลพลอยได 

การบริหาร บางครั้งเรียกวาการบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆของหนวยงานที่
เกี่ยวของกับคน สิ่งของและหนวยงาน โดยครอบคลุมเรื่องตาง ๆเชน  (๑) การบริหารนโยบาย  (๒) การบริหารอํานาจ
หนาที่  (๓) การบริหารคุณธรรม  (๔) การบริหารที่เกี่ยวของกับสังคม  (๕) การวางแผน  (๖) การจัดองคการ  (๗) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย  (๘) การอํานวยการ (๙) การประสานงาน (๑๐) การรายงานและ(๑๑)การงบประมาณ   กระบวนการบริหาร
ยังครอบคลุมเรื่องตาง ๆ เชน (๑) การบริหารคน (๒) การบริหารเงิน (๓) การบริหารวัสดุอุปกรณ (๔) การบริหารงานทั่วไป (๕)  
การบริหารการใหบริการประชาชน (๖) การบริหารคุณธรรม (๗) การบริหารขอมูลขาวสาร (๘) การบริหารเวลา และ (๙) และ
การบริหารการวัดผลที่เรียกวา ๙M๖ การบริหารเปนการใชศาสตรและศิลปนําเอาทรัพยากรบริหาร เชน คน เงิน วัสดุสิ่งของ  
และการจัดการมาประกอบการตามกระบวนการบริหาร POSDCoRB Model ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ๗ การบริหารนิยมใชกับการบริหารราชการหรือการจดัการเกี่ยวกับนโยบายซึง่มีศัพทบัญญตัิวา รัฐประศาสนศาสตร  
(Public Administration) และคําวาการจัดการ (Management) 
นิยมใชกับการบริหารธุรกิจเอกชนหรือการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว สมพงศ เกษมสิน๘ ยังใหความหมายการบริหารไว 
วาการบริหารมีลักษณะเดนเปนสากลอยูหลายประการ ดังนี้  
 

           ๑) การบรหิารยอมมีวัตถุประสงค ๒) การบรหิารอาศัยปจจัยบุคคลเปนองคประกอบ ๓) การบริหารตองใชทรพัยากร 
การบริหารเปนองคประกอบพื้นฐาน ๔) การบริหารมลีักษณะการดําเนินการเปนกระบวนการ ๕) การบรหิารเปนการดําเนินการ
รวมกันของกลุมบุคคล ๖) การบริหารอาศัยความรวมมือรวมใจของบุคคล  ๗) การบริหารมลีักษณะการรวมมอืกันดําเนนิการ 
อยางมีเหตุผล  ๘) การบรหิารมลีักษณะเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค ๙) การบริหารไมมีตัวตนแตมี
อิทธิพลตอความเปนอยูของมนุษย   

ดังนั้น จึงสรุปไดวาการบริหารเปนการใชศาสตรและศิลปนําเอาทรัพยากรบริหาร เชน คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการ 
จัดการมาประกอบการตามกระบวนการบริหาร POSDCORB Model ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพการ
บริหารเกี่ยวของกับคน สิ่งของและหนวยงาน โดยครอบคลุมเรื่องตาง ๆเชน  (๑) การบริหารนโยบาย (๒) การบริหารอํานาจ 
หนาที่  (๓) การบริหารคุณธรรม  (๔) การบริหารที่เกี่ยวของกับสังคม  (๕) การวางแผน  (๖) การจัดองคการ  (๗) การบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย (๘) การอํานวยการ (๙) การประสานงาน (๑๐) การรายงาน (๑๑)การงบประมาณ กระบวนการบริหารยัง
ครอบคลุมเรื่องตาง ๆ เชน (๑) การบริหารคน (๒) การบริหารเงิน  (๓) การบริหารวัสดุอุปกรณ (๔) การบริหารงานทั่วไป (๕)  
การบริหารการใหบริการประชาชน (๖) การบริหารคุณธรรม (๗) การบริหารขอมูลขาวสาร (๘) การบริหารเวลา และ (๙) และ
การบริหารการวัดผล  
 
 
 
                                                             

๖ วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ,ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ, [ออนไลน], แหลงที่มาhttp://mgmtsci.stou.ac.th/downloads/
เทคนิคการสรางและผสมผสาน.pdf,[๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙]. 

๗ สมพงศ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพครั้งที่ ๓, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเกษมสุวรรณ, ๒๕๑๔, หนา ๑๓-๑๔. 
๘ สมพงศ เกษมสิน, การบริหาร ,พิมพครั้งที่ ๗, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓, หนา ๕-๖. 



๑๓๔๑ 
 

แนวคดิระบบบริหารแบบบูรณาการ 
          การบริหารงานแบบบูรณาการ ในทัศนะของ ดร.อนันท งามสะอาด๙ ประกอบดวย  ภาวะผูนํา (Leadership) 
วัฒนธรรมองคการ (Organization Culture) และการมีสวนรวม (Participative Management) ซึ่งลักษณะการบริหารงาน
สมัยใหม การบริหารจัดการดวยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีขอมูลที่ถูกตองชัดเจนเพื่อใชในการวางแผนพัฒนางาน 
กําหนดนโยบาย  มีกระบวนการ ที่สามารถตอบสนองความตองการและความพึงพอใจกับลูกคา การบริหารงานแบบบูรณาการ 
องคประสําคัญคือ ตอง ๑) มีเจาภาพ  ๒) มีสวนรวม ๓) มียุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาประสงคพันธกิจชัดเจน ๔ )รวดเร็วลด
ข้ันตอน ๕ ) แกปญหาเรงดวนที่เกิดข้ึน ๖) มีประสิทธิภาพประหยัด ๗) เกิดผลสัมฤทธ์ิ  องคประกอบสําคัญที่ทําใหการ
บริหารงานแบบบรูณาการประสบผลสาํเรจ็ คือ  การพัฒนาสรางวิสัยทัศนแบบคิดใหมทําใหม  (Rethinking the Future) ไดแก 
๑) หลักการ (Rethinking Principle) ๒) การแขงขัน (Competition) ๓) การบริหารองคกร (Control & Complexity) ๔) 
ความเปนผูนํา (Leadership) ๕) ระบบเครือขาย (Networking)  ๖) มีสวนรวม (Participating) ความสามารถหลัก (Core 
Competencies) ขององคการแบบบูรณาการ (Integrated organization) ประกอบดวย การวิจัยและพัฒนา การเงิน  กลยุทธ
เปนสากล  กระบวนการผลิต ระบบขอมูลขาวสาร การตลาด การบริหาร การใชกลยุทธเปนพันธมิตร การใชกลยุทธการรวมทุน 
ผูจัดจําหนาย การทําใหลูกคาคิดวาลูกคาก็คือหุนสวนของกิจการ คนกลาง 
 หัวใจสําคัญของการบริหารแบบบูรณาการ คือ มุงเอาผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก กําหนดบทบาทของผูนําเปน
แบบเจาภาพ คือ รับผิดชอบงานทั้งหมดตั้งแตเริ่มตนจนงานสําเร็จ ในการทํางานจึงอาศัยความเปนผูนําที่เปนฝายกระทํา คือ 
ทํางานรวดเร็ว แตตองอาศัยการรวบรวมขอมูลที่ดี มีความคิดเปนของตนเองอาศัยการทํางานเปนทีม มีการใชทีมงานในลักษณะ
ทีมนําคิด ทีมกํากับการทํางานและทีมติดตามและประเมินผล โดยอาศัยวิธีการทํางานโดยใชวิธีบริหารที่เปนยุทธศาสตร  ดังนั้น 
เมื่อพิจารณาหัวใจของการบรหิารแบบบูรณาการแลวการที่จะบรหิารแบบนี้ใหสาํเรจ็ผลผูบรหิารจะตองมปีจจัยสนับสนุนที่สําคัญ 
คือ๑๐  
 ๑.  มีขอมูลทันสมัยเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ 

 ๒.  มีการกําหนดแผนยุทธศาสตรหลักและแผนยุทธศาสตรยอย 

          ๓.  มีการจัดระบบบริหารจัดการที่ดี โปรงใส ตรวจสอบได 
๔.     มีการติดตามและประเมินผลการบริหารอยูตลอดเวลา 

           
ผลการบริหารแบบบูรณาการกอใหเกิดผลอยางไร 

 ผูที่เกี่ยวของจะไดประโยชนจากการบริหารแบบบูรณาการ สรุปไดดังนี้  ไดรับรูปญหาเพื่อสามารถตรวจสอบวาถูกตอง
ตามความตองการหรือเปนปญหาจริงหรือไม  ไดรับรูเปาหมายของการดําเนินงานในการแกไขปญหาตามลําดับความสําคัญของ
ปญหา  การมีสวนรวมในการบริหารและการแกไขปญหา  ตรวจการทํางานของคณะผูบริหารได   มีโอกาสรูลวงหนาของการ
ทํางานของคณะผูบริหาร  มีโอกาสเรียนรูกับการบริหารงานแบบใหม 

                                                             

๙ อนันท งามสะอาด, ความสามารถหลักขององคการแบบบูรณาการ การบริหารงานแบบบูรณาการ, ภาวะผูนํา (Leadership) , 
www.dtec.ac.th/dtec/t9.doc 
 

๑๐ ทศพร  ศิริสัมพันธ, การวางแผนเชิงกลยุทธ, คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี กันยายน, ๒๕๓๙. 

 



๑๓๔๒ 
 

                             
 
การบรูณาการการบริหารจัดการมติิใหมกบัหลกัพระพทุธศาสนา 
           สถานการณของโลกเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยี และ   อิทธิพลทางการคาเสรี ทําใหเกิด
ภาวะการแขงขันอยางรุนแรงในทุกดาน ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมรวมทั้งวัฒนธรรม  โลกจึงเขาสูยุคใหมของการ
แขงขัน การบริหารจัดการในองคการจึงกาวเขาสูยุคใหม ที่เรียกวา รูปแบบการบริหารจัดการยุคศตวรรษที่ ๒๑ คือ การบริหาร
จัดการที่ปรับตัวเองไดตลอดเวลา และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจึงตองมีการกระจายอํานาจและมี 
ระบบการติดตามผลและตรวจสอบได รูปแบบของการบริหารในยุคใหมจึงตองการผูนําที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มี
ความมุงมั่น สามารถตัดสินใจไดทุกสถานการณ มีอุดมการณที่เขมแข็ง มีทิศทางการทํางานที่ชัดเจน สามารถทํางานไดเบ็ดเสร็จ  
รวดเร็ว อยางกลมกลืน ที่เรียกวาการบริหารเชิงบรูณาการแบบมทีิศทางอยางเบด็เสร็จ (Automation of Public Expenditure 
Management Process-APEMP) เรียกงายๆ วารูปแบบการบริหารแบบ CEO หรือ CEO style๑๑   

พระพุทธเจาของเราน้ันทานเปนนักบูรณาการทีย่ิ่งใหญพระพุทธเจาไดสอนคําสอนที่เปนคูขนาน คือ การศึกษาแบบยอน 
ศรหรือยอนรอย มองจากขางหลังมองยอนเขามาลักษณะดังกลาวนี้ เปนการพูดถึงเหตุและผล พระองคเปนนักบูรณาการ ๑๘ 
รายวิชาและขบวนการทั้งหลายทั้งฝายโลกและฝายธรรม หลักการงาย ๆ คือ ไตรสิกขา หมายถึง ศีล สมาธิ ปญญา กระบวนการ
ของพระสัมมาพระพุทธเจาถาเราเปรียบเทียบกับไอนสไตนแลวเราจะเห็นวาไอนสไตนคิดวิธีการในการมองแบบตามติดดวย
กระบวนการที่มองเปนกระบวนการบูรณาการวิธีคิดแบบบวกก็คือสรางสรรคแตพระสัมมาพระพุทธเจาของเรานั้นมีแตคิดบวก  
ในยุคปจจุบันน้ีเขาใชในการบริหารยุคใหมเขาตองการที่จะสรางองคกรใหมนี ้คือลักษณะของการบูรณาการองคความรูในการนํา
พุทธบูรณาการไปใชในดานกระแสความนิยมถือวาประสบความสําเรจ็มีการนําเอาองคความรูทางพระพุทธศาสนาไปเสริมในบาง
ประเด็นแทนที่จะเนนในเรื่องของแพชนะ ก็เนนเรื่องการประนีประนอม นําหลักพุทธธรรมเขาไปบรูณาการกับแนวคิดการจัดการ 
พัฒนาตัวเอง คือ ปฏิบัติ ปริยัติ ปฏิเวธ และ ศีล สมาธิ ปญญา ปริยัติตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือการศึกษาแนวคิดทฤษฎีใหมี
ความรูความเช่ียวชาญเรียกวาถึงข้ันรูดี นั้นหมายถึงการนําเอาหลักไตรสิกขามาปฏิบัติเพื่อสรางความเขมแข็งใหตัวเอง  ปริยัติมา
ทางกิจกรรมเพื่อใหเกิดความเช่ียวชาญ การศึกษาเลาเรียน สวนปฏิเวธ เปนผล  ตัวไตรสิกขา คือสมาธิ ศีล ปญญา๑๒  

 
 
 
                                                             

๑๑ ประจิตร มหาหิง,การบูรณาการการบริหารจัดการมิติใหมกับหลักพระพุทธศาสนาสําหรับผูนําในศตวรรษที่ ๒๑,บทความออนไลน, 
แหลงที่มา, http://www.mcukk.com/project/files/leader54_km.pdf,[20 สิงหาคม 2559]. 

๑๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ ๑ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มจร.วังนอย 
อยุธยา เม่ือวันที่ ๒๓ -๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (ผูรวมอภิปรายคือ พระศรีคัมภีรญาณ  ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน) 
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บทสรปุ 
การบริหารจัดการองคกรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะการพยายามใหเกิดการมีสวนรวมมาก

ข้ึน การใหอํานาจ การเขาไปเกี่ยวของ การทํางานเปนทีม ทั้งหมดจะตองพัฒนาไปพรอม ๆกันโดยผานกระบวนการจัดการอยาง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให เกิดความมั่นใจจาก องคประกอบสําคัญขางตน คือ บุคคล (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ  
(materials) และการจัดการ(management) หัวใจสําคัญของการบริหารแบบบูรณาการ คือ มุงเอาผลประโยชนของประชาชน
เปนหลัก กําหนดบทบาทของผูนําเปนแบบเจาภาพ คือ รับผิดชอบงานทั้งหมดตั้งแตเริ่มตนจนงานสําเร็จ ในการทํางานจึงอาศัย 
ความเปนผูนําที่เปนฝายกระทํา คือ ทํางานรวดเร็ว แตตองอาศัยการรวบรวมขอมูลที่ดี มีความคิดเปนของตนเอง  อาศัยการ
ทํางานเปนทีม โดยอาศัยวิธีการทํางานโดยใชวิธีบริหารที่เปนยุทธศาสตร  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสงเสริมในดานการ 
ปกครองใหสมาชิกในสังคมอยู รวมกันอยางสงบสุข  การบริหารโดยหลักพุทธศาสนานับเปนความลุมลึกที่ทันสมัย ที่ยอมรับกัน
ในสังคมทุกระดับวา  หลักคําสอนในทุกศาสนาสอนใหคนเปนคนดี ใหอยูรวมกันอยางมีความสุข สอนใหคน ดําเนินชีวิต อยางไร 
ใหประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่อง หลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ถือไดวาเปนคําสอนที่มีคาสูงสุดควร การนําเอา
องคความรูทางพระพุทธศาสนาไปเสริมในบางประเด็นแทนที่จะเนนในเรื่องของแพชนะ ก็เนนเรื่องการประนีประนอม นําหลัก 
พุทธธรรมเขาไปบูรณาการกับแนวคิดการจัดการ พัฒนาตัวเอง คือ ปฏิบัติ ปริยัติ ปฏิเวธ และ ศีล สมาธิ ปญญา การบริหาร 
จัดการยุคศตวรรษที่ ๒๑ คือ การบริหารจัดการที่ปรับตัวเองไดตลอดเวลา และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ 
บริหารจึงตองมีการกระจายอํานาจและมีระบบการติดตามผลและตรวจสอบได รูปแบบของการบริหารในยุคใหมจึงตองการผูนํา 
ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีความมุงมั่น สามารถตัดสินใจไดทุกสถานการณ มีอุดมการณที่เขมแข็ง มีทิศทางการ  
ทํางานที่ชัดเจน สามารถทํางานไดเบ็ดเสร็จ รวดเร็วอยางกลมกลืน  
 
 
 
 

บรรณานกุรม 
หนังสือ   
 

กิต ิ ตยัคคานนท. นักบริหารทันสมัย. พิมพครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบัตเตอรฟลาย,๒๕๓๘.   
ชนุตรา อิทธิธรรมวินิจ.การบรหิารงานดวยหลกัธรรม.เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง วิสัยทัศนการศึกษาศาสนาในศตวรรษ  

หนา จัดโดยบัณฑิตศึกษา สาขาศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล,๒๕๔๐. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  การประชุมวิชาการระดบัชาติ มจร. ครั้งที่ ๑  ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มจร.วัง  

นอย อยุธยา เมื่อวันที่ ๒๓ -๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (ผูรวมอภิปรายคือ พระศรีคัมภีรญาณ  ศ.ดร.บญุทัน ดอกไธสง  
ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน) 

พระธรรมโกศาจารย,(ประยรู  ธมฺมฺจิตฺโต), วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม, กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.   

วิเศษ ชิณวงศ, การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ, วารสารวิชาการ ๔,๑๐ (ตุลาคม), ๒๕๔๔. 
สมพงศ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพครั้งที่ ๓, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเกษมสุวรรณ, ๒๕๑๔.  
                    , การบริหาร, พิมพครัง้ที่ ๗, กรงุเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓. 
ทศพร  ศิริสัมพันธ, การวางแผนเชิงกลยุทธ, คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี กันยายน, ๒๕๓๙.  
 
 
 
 
 



๑๓๔๔ 
 

ออนไลน 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. (๒๕๕๗) อางถึงใน กาญจนา นาคสกุล, คลังความรู
, www.royin.go.t2th/knowledge/detail.pnp?ID=56)     

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ,ปจจัยท่ีมีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ, [ออนไลน], แหลงที่มา
http://mgmtsci.stou.ac.th/downloads/เทคนิคการสรางและผสมผสาน.pdf,[20 สิงหาคม 2559]. 

อนันท งามสะอาด, ความสามารถหลักขององคการแบบบูรณาการ การบริหารงานแบบบูรณาการ, ภาวะผูนํา (Leadership) 
, www.dtec.ac.th/dtec/t9.doc 

ประจิตร มหาหงิ,การบรูณาการการบริหารจัดการมิติใหมกบัหลักพระพุทธศาสนาสําหรับผูนําในศตวรรษที่ ๒๑,บทความ
ออนไลน, แหลงทีม่า, http://www.mcukk.com/project/files/leader54_km.pdf,[20 สิงหาคม 2559]. 

 
 



 
ขันติธรรม : การจัดการความขัดแยงเพือ่ความสันตสิุขของสังคม 

Toleration: The Conflict Management for the Peace of Society 

พระทีฆะทัสสีมุนีวงศ,ดร. 
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ   

หนวยวิทยบรกิารวิทยาลัยสงฆนครสวรรค  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร 

 
 

บทคัดยอ 
การอยูรวมกันของผูคนในสังคมนั้นยอมมีความขัดแยงเกิดข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไดยากไมวาจะเปนความขัดแยงในระดับ

บุคคลหรือในระดับสังคม เพราะมนุษยมีความแตกตางกันไมวาจะเปนแตกตางทางชาติพันธุ ไปจนถึงสภาพแวดลอมทางสังคม วี
ถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรม สังคมมีทางเลือกหลากหลายวิถีทางในการแกไขขอขัดแยงใหลุลวงไปได “ขันติธรรม”เปนหลัก
คําสอนสําคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคจะสอนเรื่องความอดทน ดังคําสอนที่วา “ขันต”ิ คือ 
ความอดทน ความอดกลั้น เปนตบะอยางยิ่ง ความอดทน อดกลั้นมีความหมายอยู ๔ ประการ ไดแก ๑) อดทนตอธรรมชาติ ๒) 
อดทนตอความเจ็บปวย ๓) อดทนตอความเจ็บใจ ๔) อดทนตอกิเลส  มนุษยทุกคนลวนตองประสบกับบททดสอบในชีวิตดวยกัน
ทั้งสิ้นผูที่มีความอดทนยอมมีพลังใจมหาศาลทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จทุกอยาง ไมวาจะเปนการเรียน หรือการงาน ตอง
อาศัยความอดทนทั้งสิ้น ดังนั้นความอดทนจึงเปนปจจัยแรกของภารกิจและการดํารงชีวิตของมนุษยในดานตาง ๆ 
คําสําคัญ: ขันติธรรม , การจัดการความขัดแยง ,ความสันติสขุ 

Abstract 

The coexistence of people in society, there are conflicts occur, whether it is difficult to avoid  such 
as a conflict on a personal or social level because people are different, whether it be ethnic differences to 
the social environment,Lifestyle,faith and culture. Society has a variety of ways to resolve the conflict to be 

achieve."Tolerance" is one of the key the doctrine of Buddhism. All his Buddha taught of Tolerance.The 
tolerance and sufferance are a great penance.The meaning of Tolerance are four aspects : ๑ ) natural ๒ ) 
illnesses ๓ ) provoked and ๔ ) passion. All people have to face the tests of life. People who have the 
tolerance shall have the power to do success everything. So the tolerance is the first factor of mission and 
the lives of people in various fields.  
Keywords: Toleration,  The Conflict Management, The Peace 

 

บทนํา 
           การดํารงชีวิตอยูรวมกันของผูคนในสังคมนั้นยอมมีความขัดแยงเกิดข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไมไดจะเปนความขัดแยงในระดับ
บุคคลหรือในระดับสังคมก็ตาม  เพราะมนุษยมีความแตกตางกันไมวาจะเปนดานชาติพันธุ  สภาพแวดลอมทางสังคม วีถีชีวิต 
ความเช่ือ และวัฒนธรรม   สังคมมีทางเลือกหลากหลายวิถีทางในการแกไขขอขัดแยงใหลุลวงไปได  อาจจัดการไดทั้งโดยการใช
ความรุนแรงทําสงครามหรือไมใชความรุนแรงดวยการเจรจาทางการทูต  ในทางพระพุทธศาสนาปรากฏเรื่องราวที่เกี่ยวของกับ
ความขัดแยงและวิธีการจัดการความขัดแยงในทุก ๆดาน เชน ความขัดแยงเรื่องชนช้ัน ขัดแยงในเชิงผลประโยชนหรือสิทธิ
อํานาจ การใชหลักธรรมเปนเครือ่งมอืขัดเกลาทางสังคมพระพุทธเจาไดทรงใชวิธีการจัดการและบริหารความขัดแยงในรูปแบบที่
แตกตางกัน 
 “ขันติธรรม”เปนหลักคําสอนสําคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจาทุกพระองคจะสอนเรื่องความอดทน 
ดังคําสอนที่วา “ขันติ ความอดทน ความอดกลั้น มีอยู ๔ ระดับ คือ ระดับ  ที่ ๑  อดทนตอความลําบากตรากตรํา  อดทนตอ
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สภาพดินฟาอากาศ  หนักเอาเบาสู ไมทอถอย ระดับที่ ๒  อดทนตอทุกขเวทนา เมื่อเจ็บปวยก็ไมสําออย ไมโวยวาย ตองเขาใจวา 
คนเรา เกิดแกเจ็บตาย เปนเรื่องธรรมดาของชีวิต เมื่อเจ็บไขหรือปวยไข ก็ตองรูจักรักษาดูแลตนเองและหาหมอตามความจําเปน  
เจ็บปวยรางกายใหหมอรักษาแตใจเราตองดูแลเองดวยการฝกสมาธิ  ระดับที่  ๓ อดทนตอการเจ็บใจ อดทนตอความ
กระทบกระทั่ง  การอยูกับคนหมูมากยอมเกิดปญหากระทบกระทั่งไมมากก็นอย เหตุที่เกิดก็จะมาจากความถือตัวเอง   ถือ 
ศักดิ์ศรี  คนที่ถือตัวเองมาก ๆ ความทุกขยิ่งมาก คนที่ไมถือตัวจะมีความสุข  ศักดิ์ศรีไมอยูที่ความถือตัวหรือยศถาบรรดาศักดิ์ 
แตมีอยูที่คุณธรรมที่มีอยูในตัวคือคุณธรรมภายใน  ระดับที่ ๔  อดทนตอสิ่งเยายวน ความเยายวนใจ เชน ๑. เพศตรงขาม  ๒. 
เรื่องสตางคหรือลาภที่ไมควรได หรือความโลภ  ความไมพอ  ๓. คําสรรเสริญเยินยออันจะนํามาซึ่งความประมาทและหลงตัวเอง 
ตองเปนคนเทาติดดิน แลวจะยืนอยางมั่นคงปลอดภัย๑  ดังนั้นความอดทนจึงมีความสําคัญยิ่งตอการดํารงชีวิตของมนุษยชวย 
แกไขปญหาความขัดแยงและเปนคุณธรรมที่สามารถสรางสรรคความสงางามใหกับชีวิตหลาย ๆ ดาน เชน อาชีพการทํางาน 
เกียรติยศ ช่ือเสียง ความสมบูรณพูนสุข และนําความสันติสุขมาสูสังคมได  

  

ความหมายและความสําคัญของขันติธรรม 
คําวา ขันติธรรม ในรากศัพทละตินนั้น มาจากคําวา ‘tolerare’ และ ‘tolerantia’ หมายถึง ทนทายาท (enduring), 

ทนรับความเจ็บปวด (suffering), การพยุงรับนํ้าหนัก (bearing), หรือการหักหามระงับไว forbearance) ในรายงาน
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) ขันติธรรม คือ ‘ความทนกันได’ ขันติ หมายถึง การรักษาปกติภาวะ
ของตนไวไดไมวาจะถูกกระทบกระทั่งดวยสิ่งอันเปนที่พึงปรารถนาหรือไมพึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแนนเหมือน  
แผนดินซึ่งไมหว่ันไหว  

 ขันติ เปนภาษาบาลี หมายถึง การรักษาภาวะปกติของตนไวได ไมวาจะถูกกระทบกระทั่ง ดวยสิ่งที่นาพอใจ หรือ ไมนา 
พอใจก็ตาม ในภาษาไทย ขันติ  หมายถึง ความอดทน  

ป.อ.ปยุตโต กลาววา บุคคลผูมีความอดทนยอมไมมีอันตรายแกใครๆ มีแตจะนําประโยชนสุขมาใหแกผูคบหา บุคคลผูมี 
ความอดทนยอมมีความเจริญจะประกอบกิจการใดๆลวนทําดวยปญญาเปนผูหนักแนนไมหว่ันไหวไดงาย๒ พระพุทธองคทรงตรัส
ถึงประโยชนของผูที่มีความอดทน  (ขันต)ิ  ไวดังนี้ คือ (๑) เปนที่รักเปนที่ชอบใจของคนจํานวนมาก (๒)เปนผูไมดุรายปราศจากผอง 
ภัยและไมมีการผูกอาฆาตจองเวร  (๓) เปนผูไมมีความเดือดรอนเพราะไมมีการประทุษราย   (๔)   เมื่อถึงคราวเสียชีวิตก็ไม
หลงลืมสติ    (๕)  หลังจากเสียชีวิตแลวยอมบังเกิดในสุคติโลกสวรรค๓  

ดังนั้นผูอดทนยอมเปนที่รัก เปนที่ชอบใจของชนหมูมาก ยอมเปนผูไมมากดวยเวร คือ ทําใหไมมีเวรมีภัยกับใคร ยอม 
เปนผูไมมากดวยโทษ ยอมเปนผูไมหลงทํากาละ ประโยชนของความอดทนคือเปนผูไมตกอยูใตอํานาจหยาบของ โลภะ โทษะ 
โมหะ ความอกลั้นน้ันคือความที่เราตองบังคับใจตัวเองไมใหพุงไปตามกําลังกิเลสของตนเอง ผูที่รูจักความอดทนแลวก็ไมตองอด 
กลั้นเพราะอํานาจหยาบของกิเลสนั้นไมอาจทําอะไรเราได แตผูที่ยังไมสามารถเอาชนะอํานาจหยาบของกิเลสไดก็จําเปนจะตอง
อั้นหรือกลั้นเอาไวกอนเพื่อใหเกิดความคุนเคยกับการเอาชนะใจตนเอง นอกจากนี้ความอดทน  (ขันติ)  ยังเปนคุณธรรมพื้นฐานที่ 
สําคัญอยางยิ่ง   ในการขจัดกิเลส เชน ความโลภ ความโกรธ และความหลง ใหหมดไปจากจิตใจของบุคคล 

 
 

                                                             

๑ ผกามาศ  บุญธรรม,  หลักธรรมที่ทําใหชีวิตมีความสุข, รวบรวมจากคําเทศนาของพระมหาสมชาย ฐานวุฒโฒ  Dip. in Chainese: 

Dip. in Japaness. วัดพระธรรมกาย,แหลงทีม่า, http://www.oocities.org/udornlabour/buddishlabour๑.htm,[๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙]. 

๒
 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), สลายความขัดแยง : นิติศาสตร-รัฐศาสตร-เศรษฐศาสตรแนวพุทธ, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ บริษัท 

สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๑๙๗-๑๙๘. 
๓ สมสุดา   ผูพัฒน  และอัจฉรา  ธนะมัย, รายงานการวิจัยความอดทน : แหลงที่มาและปจจัย.  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,๒๕๔๓,หนา ๗ ; อางอิงจาก พระไตรปฎก มหาปทานสูตร ท.ีม. ๒๕๐๐. เลม ๑๓  : ๕๔ – ๕๕) 



๑๓๔๗ 
 

ขันติธรรม: หลักธรรมเพ่ืออยูอยางเปนสุขในสังคม 
หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา มี ๘๔,๐๐๐พระธรรมขันธแนะนําใหชาวพุทธปฏิบัติ เพื่อดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

คือหลักขันติ  ความอดทน มีอยู ๔ ประเภทแบงตามเหตุที่มากระทบคือ๔ 
๑. อดทนตอความลําบากตรากตรํา เปนการอดทนตอสภาพธรรมชาติ ดินฟาอากาศ ความหนาว ความรอน 
๒. อดทนตอทุกขเวทนา เปนการอดทนตอการเจ็บไขไดปวยความไมสบายกายของเราเอง ความปวด ความเมื่อย 
๓. อดทนตอความเจ็บใจ  เปนการอดทนตอความโกรธ ความไมพอใจ ความขัดใจ อัน เกิดจากคําพูดที่ไมชอบใจ 

กิริยามารยาทที่ไมงาม  บางคนทนตอความเจ็บใจ ตอคําพูดของคนในระดับเดียวกัน พรรคพวกเพื่อนฝูงในที่ทํางานเดียวกันไดถือ
วา มีขันติระดับปานกลาง  สวนคนที่มีขันติ จริงๆ นั้น ตองทนตอการกระทบกระเทียบเปรียบเปรย การทําใหเจ็บอกเจ็บใจ จาก
คนใตบังคับบัญชาหรือผูต่ํากวาได   ในการทํางานนั้นเราตองมีการติดตอกับบุคคลหลายประเภทเพราะแตละคนมีการฝกฝน
ตนเองตางกัน ถาหากไมมีขันติแลว ก็ไมอาจจะทํางานใหออกมาดีไดอยางเปนสุขทั้งบางครั้งยังอาจทําใหมีเรื่องเดือดรอนมาสู
ตัวเองอีกดวย 

๔. อดทนตออํานาจกิเลส เปนการอดทนตออารมณอันนาใครนาเพลิดเพลินใจ อดทนตอสิ่งที่เราอยากทํา แตไมสมควร
ทําในที่นี้มุงหมายถึง การไมเอาแตใจตัว ไมยอมปลอยตัวตามกระแสโลก ความเพลิดเพลิน เชน ความสนุกสนาน การเที่ยวเตร 
ความฟุงเฟอตาง ๆ หรือการไดผลประโยชนในทางที่ไมควร เปนตน 

มนุษยทุกคนลวนตองประสบกับทบทดสอบในชีวิตดวยกันทั้งสิ้นผูมีความอดทนยอมมีพลังใจมหาศาล ทําอะไรก็จะ
ประสบความสําเรจ็ทุกอยาง ไมวาจะเปนการเรียน หรือการงาน ตองอาศัยความอดทนทั้งสิ้น ดังนั้นความอดทนจึงเปนปจจยัแรก
ของภารกิจและการดํารงชีวิตความสําเร็จของมนุษยในดานตาง ๆ เชน การตอสูกับอุปสรรคในการดําเนินชีวิต หนาที่การงาน 
การพัฒนาดานสังคมนอกจากอาศัยสติปญญาแลว สิ่งหนึ่งซึ่งขาดไมไดคือความอดทน  ความมุงมั่น บากบั่น เพื่อบรรลุเปาหมาย
ที่ดีงาม บุคคลที่สามารถอดทนตอความทุกขยากลําบากที่สุดของชีวิต ผานวิกฤติดังกลาวไดจะกลายเปนคนเหนือคนความอดทน
เปนคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง อดทนเพื่อบรรลุความดีงาม บางครั้งถูกกระทบดวยสิ่งที่ไมพึงปรารถนา เปนลักษณะของกาย
และใจที่พรอมจะเผชิญกับเหตุการณที่จะเกิดข้ึนในทุกรูปแบบ โดยไมยอมแพหรือออนแอ คนเราเกิดมาถาไมมีความอดทนแลว
ชีวิตดูเหมือนไรคา ไมมีความหมาย และไมสามารถทํางานใหสําเร็จได  สภาพสังคมทุกวันนี้ มีสิ่งกระตุนใหคนเกลียดกันอยาง
มากมาย บรรยากาศทางสังคมเต็มไปดวยถอยคํา รูปภาพ และความคิดที่จะแบงแยก แยงชิง ผูคนใหเปนพวกเดียวกับคน พรอม
กันนั้น ก็กนดาคนที่ไมใชพวกเดียวกับตนใหมีคาต่ํากวาคนและเหยียบย่ําลงอยางสนุกสนาน สิ่งที่ขันติจะชวยเราไดมากที่สุด ก็คือ 
ทําใหเราไมดวนตัดสินใจ ไมดวนเผลอไผลไปตามอารมณ ไมรีบลงมือทําไปตามสภาพเฉพาะหนาที่ไดยินไดฟงทั้งนี้ เพราะคนมี
ความขันติ คือคนที่มีความอดทนอด คือ ไมไดในสิ่งที่อยากได ทน คือ ไดในสิ่งที่ไมอยากไดพอรวมกันเปนอดทนก็คือ ยืนหยัด
ทามกลางสภาพที่ลําบากขันติ หรือ การอดทนที่ดีจึงไมใชความรอนรน แตตองเปนความสุขุมรอบคอบ ซึ่งหมายถึง ตองเย็น
พอที่จะหาสาเหตุ หาที่มา หาความรูเพื่อวิเคราะหใหเหน็ใหไดวา สิ่งที่ทําใหเปนทุกขอยูนี้มีสาเหตุมาจากอะไร  ถาทําได ก็จะไปสู
การสังเคราะหหาวิธีการและหนทางที่ดี เพื่อแกปญหาของความทุกขน้ัน ๆ ไดแนนอนวา ขันติ ยอมไมใชการยอมอมทุกขไปเรื่อย 
ๆ โดยไมคิดหาทางออกเพราะการกาวสูขันติธรรมนั้น สิ่งสําคัญนอกจากความอดทนแลว ที่ตองมีอีกอยางหนึ่งคือ ปญญา และ
ตองมีความรู เพื่อที่จะไดเห็นปจจัยที่มาของสภาพการณที่เรามองวาเปนปญหาไดอยางถูกตอง เที่ยงธรรม และไมเฉพาะเพียง 
สภาพการณ แตรวมไปถึง มองเห็นใจตัวเองวาเมื่อถูกสภาพที่ลําบากกระทบเขาตัวเองเขา ตัวเองยังคงความเปนปกติของตนไดดี
เพียงใดดวยเหตุน้ี ผูมีปญญาเทานั้นจึงอดทนไดผูมีปญญาเทานั้น จึงเอาความรู มาแกปญหาได๕  

                                                             

๔ พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ ,เรียบเรียงจาก หนังสือ มงคลชีวิต " ฉบับทางกาวหนา " ของชมรมพุทธศาสตรสากล ในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย.  

๕ พนมไพร ไชยยงค, เอกสารคําสอนวิชาหลักธรรมกับชีวิต, สุพรรณบุรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตสุพรรณบุรี, ๒๕๕๐,หนา 
๒๐๗. 



๑๓๔๘ 
 

 
ดังนั้นสรุปไดวาดังนั้นจึงสรุปไดวาคุณธรรมดานความอดทนหรือขันติธรรมนี้    เปนคุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนอยาง

ยิ่งสําหรับการอยูรวมกันในสังคมอยางมีสันติภาพ ทั้งนี้โดยเฉพาะประชาคมโลกมีความแตกตางกันดวยความหลากหลายทั้งใน
เรื่องเช้ือชาติ   ชนช้ัน   วรรณะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ถาหากผูนําประเทศ    
และชาวโลกถือปฏิบัติคุณธรรมดานความอดทนหรือขันติธรรมแลวยอมสามารถระงับความขัดแยง ความมีอคติ นําไปสูความสงบสุข
และสันติภาพของโลกไดอยางแทจริง๖  
๔. ความขัดแยง  (Conflict)    
        ความขัดแยง หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคลที่เกี่ยวของกับจุดมุงหมายหรือวิธีการ หรือทั้งสองอยางแตเปนการ 
พึ่งพาอาศัยในทางลบอาจกลาวอยางกวางๆไดวา ความขัดแยง หมายถึง การที่แตละฝายไป ดวยกันไมไดในเรื่องเกี่ยวกบัความ
ตองการ ไมวาจะเปนความตองการจรงิ หรอืศักยภาพที่จะเกดิตามตองการ  

สาเหตุของความขัดแยง 
๑.  ความขัดแยงระดับทองถิ่น  หมายถึง  ความขัดแยงภายในสังคม ระดับชุมชน  เมือง หรืออาจรวมถึงความขัดแยง 

ระหวางกลุมภายในประเทศทั้งกลุมคนหรือกลุมองคกรเกิดจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
               (๑) สาเหตุดานวัฒนธรรม  กระแสวัฒนธรรมที่หลากหลายไดแพรไปสูที่ตางๆ อยางรวดเร็ว  ความขัดแยงอาจเกิด 
จากการมีวัฒนธรรมที่แตกตางกันในสงัคม  เชน  การคลั่งไคลกระแสวัฒนธรรมเกาหล ี (การแตงกาย  เพลง  ภาพยนตร  ละคร)  
               (๒) สาเหตุจากการพัฒนาประเทศ  เกิดจากการเจรญิเติบโตของบานเมอืงทาํใหสังคมมีความเปลี่ยนแปลงเกิดการ 
ขัดแยงตามมา  เชน  ความขัดแยงของคนในสังคมเมืองและสังคมชนบท 

๒. ความขัดแยงระดับประเทศ  เปนความขัดแยงที่เปนปญหาใหญ  และสงผลกระทบตอความสงบสุขของคนในชาติ
อาจเกิดความขัดแยงระหวางพลเมืองของประเทศดวยสาเหตุตางๆ เชน  ความหลากหลายทางชาติพันธ  เช้ือชาติ  ศาสนา กลุม
การเมืองตาง ๆเปนตน  

๓. ความขัดแยงระดับนานาชาติ  เปนความขัดแยงที่มีคูกรณีหลายประเทศ  หรือความขัดแยงสงผลกระทบตอ
นานาชาติ  เชน  ปญหาความขัดแยงในภูมิภาคตะวันออกกลาง ปญหาความขัดแยงจากการแยงชิงน้ํามัน  
 

การขาดความอดทนนํามาซ้ึงความขัดแยง 
ความขัดแยงเปนพฤติกรรมธรรมชาติที่เกิดข้ึนในทุกบริบท นับตั้งแตบุคคลกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม องคการ 

และประเทศชาติ ความขัดแยงเหลานี้ เกิดข้ึนภายใตบริบทและเงื่อนไขที่แตกตางกัน ทั้งในสวนชาติพันธุ ภาษา วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต ความเช่ือ ตั้งแตขนาดเล็กไปจนกระทั่งขนาดใหญ  ความขัดแยงที่เกิดข้ึนในสังคมไทยปจจุบันมีอยูมากมาย

                                                             

๖ แผน วรรณเมธี (๒๕๔๔,พฤษภาคม-มิถุนายน),ขันติธรรมนํามาสูสันติสุข,วารสาร พ.ส.ล.๓๔(๒๒๙):๒–๓. 
 



๑๓๔๙ 
 

หลายลักษณะ เชน การทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไมตรงกัน ความเช่ือที่ตางกันคุณคาที่ตางกันการแยงชิงทรัพยากรอันมีอยู
จํากัดและความไมเปนธรรมทางสังคม การมีกฎหมายที่ไมสามารถบังคับใชไดอยางเทาเทียมและถูกตอง ระบบการเมือง และ 
ระบบราชการที่ขาดศักยภาพที่จะเอื้อตอชีวิตและสังคมทิศทางการพัฒนาที่เนนเรื่องการแขงขันเสรีและการเอาเงินเปนตัวตั้ง
ทําใหความเครียดและการเหลื่อมล้ําในสังคมเพิ่มขึ้น ระบบการศึกษาที่ไมทําใหคนสามารถเผชิญกับปญหาและความกดดันตางๆ
ได ความขัดแยงที่หาทางออกไมไดจะกลายเปนขอพพิาท ซึ่งหากยิ่งขยายตัวออกไปก็จะพัฒนากลายเปนความรุนแรงทั้งในการใช
คําพูดทาทางทํารายซึ่งกันและกัน จนนําไปสูความแตกสามัคคีของคนในชุมชน๗    

สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหทุกอยางดูรีบเรงอยูตลอดเวลาจนอาจทําใหเรามีความอดทนนอยลงกวาแตกอน 
และเพราะความอดทนที่นอยลงจึงทําใหเราหงุดหงิดและเกิดความเครียดงายข้ึนกวาเดิม ความรูสึกเหลาน้ีเมื่อเกิดข้ึนสะสมกัน
เปนเวลานานก็อาจจะทําใหสุขภาพจิตแยลง กลายเปนคนอารมณแปรปรวน บางรายอาจหนักถึงขนาดกลายเปนโรคซึมเศรา ซึ่ง
ทุกอยางที่เกิดข้ึนก็เพราะขาดความอดทน การเสียน้ําตาจากความขัดแยงหรือไมเขาใจกันนั้น อาจเกิดข้ึนไดเสมอ เนื่องจาก
คนเราลวนมีความแตกตางกัน มีความเปนตัวของตัวเองไมเทากัน มีพื้นฐานนิสัยใจคอ อารมณหรือพฤติกรรมตางๆ ไมเหมือนกัน 
เมื่อมาอยูดวยกันอยางใกลชิดยอมเกิดความขัดแยง   การอยูรวมกันตองการความอดทน เพราะความอดทนเปนการฝกใหเรา
เผชิญกับความขัดแยงหรือสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณเลวรายใหกลับมาเปนไปในทางที่เราตองการได๘  
การที่บุคคล ชุมชน และสังคมในโลกขาดคุณธรรมดานความอดทน (ขันต)ิ ยอมกอใหเกิด ปญหาต้ังแตระดับปจเจกชนและอาจ
ขยายกวางออกไปจนถึงระดับสังคมโลกก็ได  ทําใหเกิดผลลัพธในเชิงลบ  กลาวคือในระดับบุคคลนั้นทําใหศักยภาพในการทํางาน 
การเรียน การดําเนินชีวิตของบุคคลลดลงหรือลมเหลวได สําหรับปญหาในระดับสังคมหรือระดับโลกนั้นก็ทําใหขาดความ
ยุติธรรมและทําใหมนุษยกอความทุกขความเดือดรอนใหแกกัน๙  

การจัดการความขัดแยง 
ปจจุบันสภาพสังคมเกิดความแตกแยก คนจํานวนมากอยูรวมกับคนที่มีความเห็นตางกันไมได จึงเกิดความขัดแยงกัน 

หากเราเขาใจความขัดแยง เราสามารถเรียนรูหรือแกไขความขัดแยงได แตสิ่งที่ทาทายก็คือการนําหลักความรวมมือกันมาใชใน
การสรางความสัมพันธของมวลมนุษยและสันติวิธี  โบราณกลาวไววา มากคนก็มากความ แถมบางคนยังไมไดความอีกตางหาก 
ไมวาหนวยงาน ของเราจะมีคนเปนแสนหรือมีแคสองคน เราก็ตองทําใหคนเหลาน้ันทํางานเขากันใหได คงไมมีใครใน โลกนี้ไม
เคยขัดแยงกับคน  ความเช่ือพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยตามแนวคิดของกลุมพฤติกรรมนิยม (Pavlov และ B.F. 
skinner) ธรรมชาติของมนุษยเกิดมามีทั้งดีและเลว  มนุษยตกอยูภายใตอิทธิพล ของสิ่งแวดลอม  พฤติกรรมที่ปกติและผิดปกติ
เปนผลมาจากการเรียนรู   ซึ่งการเรียนรูนี้สามารถทําใหเกิดข้ึนไดโดยการจัดสภาพสิ่งแวดลอมภายใตเงื่อนไขตางๆและการ
เรียนรูเกาสามารถทําใหหมดไป และสามารถสรางระบบการเรียนรูใหมข้ึนได มนุษยมีความสามารถที่จะควบคุมเปลี่ยนแปล ง
พฤติกรรมของตนเองแมจะตกอยูภายใตอิทธิพลของสิ่งแวดลอมตางๆ๑๐ 

ปญหาความขัดแยงที่พบในหนวยงานตาง ๆ มีเปนจํานวนมากทั้งทีเ่หน็ไดจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาอยางชัดเจน หรือ
ซอนเรนอยูในใจของพนักงาน แตรอนรุมอยู ตลอดเวลา สิ่งนี้บั่นทอนสุขภาพจิตของพนักงานและสรางความถดถอยใหแก
หนวยงาน ไมวาความ ขัดแยงนัน้จะอยูในรูปแบบใดหากยังคงอยูในองคกรโดยไมไดรับการบริหารจัดการ นั่นยอมหมายความวา 
                                                             

๗ ยูเนสโกและกระทรวงศึกษาธิการ, ขันติธรรม: ประตูสูสันตภิาพ, ศนูยพัฒนาหนังสือกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ,๒๕๔๒. 
๘
 พระมหาขันทอง  วิชาเดช,การศึกษาวิเคราะหเรื่องขันติในพทุธศาสนาเถรวาท, กรุงเทพ ฯ: บัณฑิต 

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ถายเอกสาร, ๒๕๔๕ : ๖ - ๗ 

๙กระทรวงการตางประเทศ,สรุปสาระสําคัญของปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเดอรบัน: การประชุมระดับ 
โลกวาดวยการตอตานการเหยียดผิว  การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติความเกลียดชังคนตางชาติและการขาดขันติธรรมในรูปแบบตาง ๆ ระหวางวันที่ 
๓๑ สิงหาคม – ๘ กันยายน  ๒๕๔๕  ณ  เมืองเดอรบัน สาธารณรัฐแอฟริกาใต,๒๕๔๕,หนา ๘๑–๘๒. 

๑๐Skinner, B. F., Verbal hehavior, New York: Appleton-Century-Crofts,๑๙๕๗.   



๑๓๕๐ 
 

หนวยงานของเรากําลังสูญเสียบางสิ่งบางอยาง หรือความสามารถในการแขงขนของ เรากําลังลดลง เนื่องจากพนักงานของเรา
ยังคงตองทํางานรวมกันตอไปทามกลางความขัดแยง  การแกปญหาความขัดแยงมีหลายวิธี   สันติวิธีเปนวิธีการหนึ่งในการ
จัดการกับความขัดแยงที่ปฏิเสธวิธีการใชความรุนแรงทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการไมตอบโตอีกฝายโดยใชความรุนแรง แมวาจะถูก
กระทําดวยความรุนแรงก็ตาม   สันติวิธีไมใชความเฉ่ือยชาหรือการอยูเฉยๆ โดยไมทําอะไร แตเปนการกระทําที่ไมใชความ
รุนแรง เพื่อรับมือกับความขัดแยงที่เผชิญอยู เปนวิธีที่เราจะอยูรวมกันไดอยางสงบสุขและมีความสุข  

แนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีทําไดหลายวิธี ไดแก  
๑) การเจรจาตอรอง  คือ กระบวนการที่สองคนหรือมากกวาสองคน เจรจาแลกเปลี่ยนผลประโยชน ระหวางกัน ซึ่ง

อาจเปนวัตถุสิ่งของหรือบริการก็ได โดยทุกฝายที่เกี่ยวของพยายามหาขอยุติที่ยอมรับรวมกัน การเจรจาตอรองจึงเปนที่ยอมรับ
ของทุกฝายที่เกี่ยวของ 

๒) การไกลเกลี่ย คือกระบวนการยุติธรรมหรือระงบัขอพิพาท หรือความขัดแยงดวยความตกลงยินยอมของคูความเอง 
โดยที่มีบุคคลทีสามมาเปนคนกลางคอยชวยเหลือแนะนํา เสนอแนะหาทางออกในการยุติหรือระงบัขอพิพาทใหคูความตอรองกัน
ไดสําเรจ็ 

๓) การระงับความขัดแยง 
   การจัดการกบัความขัดแยงตามแบบของ Johnson & Johnson ม ี๕ วิธี โดยเปรียบเทียบแตละวิธีกับสัตว ๕ ชนิด 

คือ เตา ฉลาม หมี ตุกตา หมาจิง้จอก และ นกฮูก ดังนี ้ 
        ๑. เตา (การหลีกเลีย่งถอยหนี) ธรรมชาติของเตา คือ เมื่อมีภัยจะหดตัวหดหัวอยูในกระดอง เมื่อปลอดภัยแลว

จะยืดออกมา เตาจะไมสนใจเปาหมายของงาน และไมสนใจความสัมพันธของบุคคล เราเรียกวิธีการจัดการความขัดแยงนี้
วา “การถอยหนี” คือ ทั้งเปาหมายความสําเรจ็ในการทํางานและคนไมสําคัญ 
                   ๒. ฉลาม (การใชอํานาจบังคับ) ธรรมชาติของฉลามเปนสัตวที่ดุรายพละกําลังมาก กินทุกอยางทีข่วางหนา 
เมื่อตอสูกจ็ะเปนฝายชนะ การ บริหารในวิธีนี้จะใชอํานาจที่เหนอืกวาเขาบงัคับโดยไมคํานึงถึงเปาหมายของ ผูอื่น เพราะถือวา 
การชนะคือความสําเร็จ สวนการผายแพ นั้นคือ ความออนแอเรียกวิธีนี้วา “การใชอํานาจ” คือเปาหมายความสําเร็จในการ
ทํางานสําคัญกวาแตคนไมสําคัญ ไมสนใจความรูสกึของผูอื่น 
                 ๓. หมีตุกตา (การใชความนุมนวล) หมี มีความเช่ือวา ความขัดแยงนั้นเปนสิง่ที่ควรหลกีเลี่ยง ไมควรใหความ
ขัดแยงมาทําลายความสมัพันธอันดีตอกัน หมีพรอมทีจ่ะยกเลกิเปาหมายของตน ถาเปาหมายน้ันไปทําลายความสัมพนัธกับคน
อื่น เรียกวิธีนี้วา“การใชความนุมนวล” คือ ใหความสําคัญในเรื่องคน แตเปาหมายเรื่องงานไมสําคัญ 
                  ๔. หมาจิ้งจอก (การประนีประนอม) หมา จิ้งจอกจะใหความสําคัญกับเปาหมายของงานเทาๆกับความสัมพันธ
กับผูอื่นซึ่งเปนทางสายกลางของการประนีประนอมพรอมที่จะยกเลิกเปาหมายของตนและเกลี่ยกลอมใหคนอื่นยกเลิกเปาหมาย
ของเขาดวยเรียกวิธีนี้วา“การประนีประนอม” คือ เปาหมายและคนสําคัญปานกลาง 
                  ๕. นกฮูก (การแกปญหารวมกัน) นกฮูกมคีวามเช่ือวา ความขัดแยงคือปญหาที่ทุกฝายตองรวมแกไข ทําให
เปาหมายของตนและผูอื่นสัมฤทธ์ิผล เรียกวิธีนี้วา “การแกปญหารวมกัน” คือทั้งเปาหมายและคนสําคัญเทากัน๑๑  

                                                             

๑๑ Johnson,David.,W.& Johnson,Roger.,T.,Learning Together and Alone : Cooperative, Competitive and 
Individualistic Learning,Englewood Cliffs,NJ: Prentice Hall.๑๙๘๗,กระบวนการจัดการความขัดแยง & รูปแบบของการจัดการความ
ขัดแยง [ออนไลน], http://pg๓๕๒ leadership.blogspot.com/๒๐๑๓/๐๒/๕๓๑๐๑๐๑๐๔๑๖๕.html (ที่มา : http://www.bloggang.com 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=๗๔๘๗๕๐) 



๑๓๕๑ 
 

                                                     
                                         ตัวแบบของการจัดการความขัดแยง 

ยุทธวิธีการจัดการความขัดแยง   
ยุทธวิธีการจัดการความขัดแยง มหีลายวิธี ดังนี้ คือ๑๒ (จุฑา เทียนไทย, ๒๕๔๗ : ๒๗๔-๒๗๗) 
๑. ตรงเขาไปแกปญหาน้ันเลย (Problem Solving) เปนลกัษณะการเผชิญหนากันระหวางกลุมทีก่ําลงัขัดแยงกันอยู 

การตรงเขาไปโดยมีจุดมุงหมายเพื่อแกปญหาไมใชเปนการเอาชนะหรือตัดสิน วาใครถูกใครผิด วิธีนี้จะไดผลถาความขัดแยงนั้น
มาจากการสือ่สารที่ไมถูกตอง แตถาเกิดจากทัศนคติ ความคิดหรือคานิยมระหวางบุคคล การใชวิธีนี้อาจจะไมบรรลผุลสาํเร็จ 
         ๒. ใชความรวมมือ (Super ordinate Goals) โดยตองแสดงใหเห็นวาเปาหมายที่แตละกลุมตองการเขาถึง ถาไมรวมมือ
กันก็จะไมสามารถเขาถึงได ตองช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของการรวมมือรวมใจกัน  

๓.  ลดความขัดแยงโดยการขยายทรัพยากร (Expansion of Resources) โดยการเพิ่มทรัพยากรที่ขาดแคลนเพื่อลด
ความขัดแยงเชนเพิ่มตําแหนง เพิ่มแผนก ซึ่งการแกวิธีนี้นอกจากจะลดความขัดแยงแลวอาจทําใหผูที่ไดรับการแตงตั้งพอใจดวย 
แตตองดูในเรื่องตางๆที่เกี่ยวของดวยอยางเชนเงินทุนหรือการใหบริการ ตางๆวาจะติดขัดขัดของหรือไม 

๔. ลดความขัดแยงโดยการหลีกเลี่ยง (Avoidance) หรือการถอยหนีไมรับรูเรื่องที่กําลังเกิดข้ึนซึ่งวิธีนี้แกไขไดผลใน
ระยะเวลา สั้นๆ ซึ่งความขัดแยงไมไดหมดไป อาจจะกลับคืนมาใหมและมีความรุนแรงมากขึ้นกวาเดิม 

๕.  ทําใหเกิดความราบรื่นกลมกลืนกัน (Smoothing) วิธี นีห้มายถึงความขัดแยงระหวางผูบริหารกับพนักงานที่มีระดับ
แตกตางกัน วิธีการคือตองปรับระดับความแตกตางใหนอยลงโดยลดทิฐิ พยายามยกประเด็นความเหมือนกัน พวกเดียวกันของ
ทั้งสองฝายมาเปนประเด็น โดยยึดหลักสมานสามัคคี ทั้งสองฝายตองมีใจตอกัน 

๖. การลดขอขัดแยงโดยการประนีประนอมกัน (Compromise) วิธีการนี้ตองใชคนกลาง หรือใหคูกรณีสงตัวแทนมา
เจรจาตอรองกันโดยทั้งคูจะมีบางสวนไดบางสวนเสีย 

๗. ใชกําลังหรือการบีบบังคับ (Forcing) วิธี นี้ใชวิธีสลายขอขัดแยงโดยฐานะของการมีอํานาจของผูบังคับบัญชา โดยใช
ระเบียบ กฎหมาย หรือคําสั่งใหคูกรณียอม แตอาจไมไดหมายถึงยอมรับหรือเห็นดวยการแกวิธีนี้ใชไดระยะสั้นเทานั้น โดยมุงลด
ผลที่ตามมาไมไดลดที่เหตุของปญหา 

๘. เปลี่ยนโครงสรางองคการ (Altering Structural Variable) ใช ในกรณีโครงสรางขององคการกอใหเกิดความขัดแยง 
ผูบริหารตองหันมามองความขัดแยงเสียใหม เพื่อลดความขัดแยงใหดําเนินการจัดการเรื่องบุคลากรใหม ใหมีการรับฟงความติด
เห็นขอเสนอแนะของพนักงานก็จะลดความขัดแยงได        

จากที่กลาวมาขางตนจึงสรุปไดวา การจัดการความขัดแยงตองเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย เพราะ
ธรรมชาติของมนุษยเกิดมามีทั้งดีและเลวข้ึนอยูกับอิทธิพลของสิ่งแวดลอม  พฤติกรรมที่ปกติและผิดปกติเปนผลมาจากการ
เรียนรู ซึ่งการเรียนรูนี้สามารถทําใหเกิดข้ึนไดโดยการจดัสภาพสิ่งแวดลอมภายใตเงือ่นไขตางๆมนุษยมีความสามารถที่จะควบคุม
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองแมจะตกอยูภายใตอิทธิพลของสิ่งแวดลอมตางๆ การแกปญหาความขัดแยงมีหลายวิธี   สันติ
วิธี ก็เปนวิธีการหนึ่งในการจัดการกับความขัดแยงที่ปฏิเสธวิธีการใชความรุนแรงทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการไมตอบโตอีกฝายโดย
ใชความรุนแรง แมวาจะถูกกระทําดวยความรุนแรงก็ตาม   สันติวิธีไมใชความเฉ่ือยชาหรือการอยูเฉยๆ โดยไมทําอะไร แตเปน
                                                             

๑๒
 จุฑา เทียนไทย, การจัดการมุมมองนักบริหาร,กรุงเทพมหานคร: แมคกรอ-ฮิล สํานักพิมพทอป ๒๕๔๗ : หนา ๒๗๔-๒๗๗. 

 



๑๓๕๒ 
 

การกระทําที่ไมใชความรุนแรง เพื่อรับมือกับความขัดแยงที่เผชิญอยู เปนวิธีที่เราจะอยูรวมกันไดอยางสงบสุขและมีความสุขแนว 
ทางการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีทําไดหลายวิธี ไดแก  ๑) การเจรจาตอรอง   ๒) การไกลเกลี่ย และ๓) การระงับ
ความขัดแยง  

 

การจัดการความขัดแยงดวยหลักขนัติธรรม 
 

           การจัดการความขัดแยงดวยหลักขันติธรรมนั้นพุทธศาสนามุงเนนการใหความสําคัญกับจิตใจการทําใหจิตใจสงบมีสันติ
พึงระวังจิตใจไมใหมีอารมณรวมไปกับเหตุการณที่เขามารุมเรา พุทธศาสนาสอนใหสํารวจจิตใจตนเองกอนเพราะพุทธศาสนา
มุงเนนที่เหตุมากกวาผล   หากเราแกที่เหตุ ผลที่ตามมาก็จะเปนผลที่ดีเพราะการแกไขปญหาดวยปญญา มีสติยอมเปนทางออก
ที่ดีที่สุด การอยูรวมกันในสังคมทําใหเกิดการแขงขันเพื่อดํารงอยูใหตนเองมีชีวิตรอด บุคคลผูมีความอดทน ยอมไมมีอันตรายแก
ใคร ๆมีแตจะนําประโยชนสุขมาใหแกบุคคลผูที่คบหาเสวนาดวย เพราะบุคคลผูมีความอดทนยอมเปนผูมีมงคลคือเหตุแหงความ
เจริญในตนอยูแลว  จะประกอบกจิการทุกสิง่ลวนทําดวยปญญาอันประกอบดวยเหตุผลทั้งสิน้อีกทั้งเปนผูหนักแนนไมหว่ันไหวได
งาย สวนบุคคลผูที่ไมมีความอดทน ยอมตรงกันขาม คือ เมื่อไดประสบกับอารมณที่ไมนาพอใจเขาก็อาจจะแสดงกิริยาอาการอัน
ไมงาม ไมนาชมออกมาไดทุกเวลา ทุกโอกาส สถานที่ และเมื่อเปนเชนนี้ การประกอบกิจการทุกสิ่งทุกอยางหรือการคบหา
สมาคมกันก็ยอมจะถึงกาลเสื่อมเสียไป 

พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสสรรเสริญไววา....ดูกอน...ภิกษุทั้งหลาย อานิสงสของความอดทนมี ๕ ประการ คือ ผูอดทน
ยอมเปนที่รัก เปนที่ชอบใจของชนหมูมาก ยอมเปนผูไมมากดวยเวร ยอมเปนผูไมมากดวยโทษ  ยอมเปนผูไมหลงทํากาละ  ผูมี
ขันติธรรมประจําใจ จึงไดช่ือวานําประโยชนสุขมาใหทั้งแกตนและแกผูอื่น  นอกจากจะมีอานิสงสเกิดข้ึนกับตนเองแลว ยังให
เกิดคุณประโยชนตอผูอื่นดวย เหมือนที่พระบรมศาสดาของเรา ในสมัยที่เปนพระบรมโพธิสัตวกําลังสรางบารมีอยูนั้น แมวา
หนทางไปสูการตรัสรูธรรมเปนสิ่งทําไดยากอยางยิ่ง และตองอาศัยเวลายาวนาน แตพระพุทธองคก็อดทนเพื่อบุญบารมีของ
พระองคเองแลวผลแหงขันติธรรมนั้นทําใหสรรพสัตวทั้งหลายทั้งมนุษยและเทวาตางก็ไดดื่มด่ําธรรมรสอันยอดเยี่ยมไดตรัสรู
ธรรมตามพระพุทธองค ขันติธรรม จําแนกได ๓ ประการ ๑๓  คือ  ประการที่ ๑ อดทนตอความยากลําบาก  หมายความ
วา อดทนตอทุกขเวทนาที่เกิดจากความเจ็บไขไดปวย  เพราะทุกชีวิตที่เกิดมาแลวยอมไมพนจากความแก ความเจ็บและความ
ตายไปได   ประการที่ ๒ อดทนตอความตรากตรํา หมายความวา อดทนตอความทุกขยากจากการทํางาน เพราะคนทุกคนจะ
สามารถดํารงชีวิตอยูไดเพราะขยันประกอบอาชีพการงาน แตถาบุคคลเปนผูเกียจคราน ไมประกอบการงาน ก็จะมีความเปนอยู
อยางลําบาก ดั่งพุทธพจนที่วา “บุคคลผูมีหนาที่ หมั่นขยันทําสมควร ยอมหาทรัพยได”ประการที่ ๓ อดทนตอความเจ็บใจ
หมายความวา อดทนตอความโกรธที่มากระทบกระทัง่ เพราะบุคคลทุกคน จะอยูคนเดียวลําพังไมได ตองอาศัยอยูรวมกันเปนหมู
คณะเปนครอบครัว ตลอดถึงเปนประเทศชาติ บุคคลผูอยูรวมกันเชนนี้ บางครั้งอาจมีความกระทบกระทั่งกัน ทะเลาะวิวาท
บาดหมางกันบาง เพราะตางก็มีกิเลสอยูดวยกันทั้งนั้น ถาหากฝายใดฝายหนึ่งขาดความอดทนแลว ความทะเลาะวิวาท
บาดหมาง ก็จะแตกแยกแผขยายกวางออกไปจนทําใหเสียหนาที่การงานได 
 

     วิธีบริหารจัดการความขัดแยงตามหลักพระพุทธศาสนา 
     ๑. การจัดการความขัดแยงในตนเองพระพุทธศาสนามีหลักการเบื้องที่สอนใหมนุษยสําเหนียกกอนเรื่องอื่นๆ คือ กฎ

ธรรมชาติ ของโลก ไมมีอะไรที่มนุษยจะรักเทากับตนเอง๑๔ ซึ่งถือเปนอัตตาที่นํา ไปสู ความอยากคือตัณหา และตัณหาก็กอตัว
อุปาทานไมวาจะเปนกามุปาทาน (ความยึดติดในกาม) ทิฏฐะปาทาน (ความยึดมั่นในความเห็นหรือทฤษฎีสวนตัว)หรือวาอัตตวา
ทุปาทาน(ความยึดมั่น ในวาทะของตน)  ทําใหเกิดความรูสึกที่เปนตัวตนเมื่อรูและเขาใจธรรมชาติเชนน้ีแลวการที่ปรับปรุงแกไข
สิ่งใดก็จะงายข้ึน 

                                                             

๑๓ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต),ธรรมนูญชีวิต, พิมพครั้งที่ ๔,กรุงเทพฯ : สํานักงาน พระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๐.    
๑๔

 สํ.ส. ๑๕/๒๙/๘. 



๑๓๕๓ 
 

๒. การเอาชนะตนเองไดคือวิธีการที่ยิ่งใหญที่สุดในการขจัดความขัดแยงในตนเอง  
๓. การจัดการความขัดแยงระหวางบุคคล  โดยใชหลักสาราณียธรรม : หลักการปฏิบัติตอกันเพื่อปองกันความขัดแยง 

ความปรารถนาดีตอกัน เอื้อเฟอเกื้อกูลกัน ไมวาจะพูด ทํา หรือคิด ก็ใหเปนไปดวยเมตตา (กายกรรม วจีกรรมมโนกรรม) แบง
สิ่งของใหกันและกันตามโอกาสอันควร  

     พละ : ใชพลังสรางสรรคขจัดความขัดแยงกับผูอื่นประกอบดวย ใชพลัง แหงความเช่ือมั่นศรัทธา (สัทธาพละ) ใช
พลังความเพียรทําความดีและเพียรรักษาความดีและเพิ่มพูดใหงอกงามยิ่งๆ   (วิริยพละ)ใชพลังแหงการระลึกไดกอนคิด กอนพูด 
กอนทํา ไมประมาท (สติพละ) ตั้งใจทํา ใหสิ่งที่ถูกตองถูกธรรม (สมาธิพละ) และมีความรอบรูรูลึก รูจริง ไมหลง งมงาย (ปญญา
พละ) 
                วจีกรรม: เพื่อปองกันและขจัดความขัดแยง คือใชหลักวิธีการพูดใหถูกตอง เปนวิธีหนึ่งที่สามารถปองกันและขจัด
ความขัดแยงไดในพระพุทธ ศาสนามีหลักการพูดที่ไมกอใหเกิดความขัดแยง ดังนี้เปนคําพูดไมมีโทษ วิญูชนติเตียนไมได ไมทํา
ตนใหเดือดรอนไมเบียดเบียนผูอื่น ทําใหไดทรัพย ทําประโยชนใหสําเร็จ๑๕   

๔. การจัดการความขัดแยงในครอบครัว การจัดการความขัดแยงในระดับครอบครัวนั้นมี ข้ันตอนดังนี้     จัดการ 
ทรัพยสินในครอบครัวใหลงตัว ใหเขาขายการบริโภคใชสอย ๔ ลักษณะ คือไดทรัพยมาแลว เก็บสะสมทรัพยเลี้ยงตนเองใหเปนไป
ตามที่ควร ทํา ประโยชนตน และใชสรางความดี ชวยเหลือแบงปนใหแกผูที่ขาดแคลน จัดอยูในกลุมที่ใชสอยทรัพยสมบตัิ เลี้ยงตน 
และเผื่อแผเจือจุนแกสังคมทําความดีแตไมมีความยึดมั่น ยึดติด ไมมัวเมา ไมหมกมุน มีสติปญญารูเทาทันโทษ และทางออกที่ทํา
ตนใหเปนอิสระอยูโภคทรัพยทั้งปวง หลักการประสานความกลมเกลียวในครอบครัว คือหลัก การสรางความมั่งค่ังและมั่นคงแก 
ตระกูลไดแก ของหายตองรีบหามาชดเชย ของเกาชํา รุดตอง รีบซอมแซมรูจกัประมาณในการกินการใชใหผูมีศีลธรรมเปนหวัหนา
ครอบครัว 

๕. แนวคิดในการขจัดความขัดแยงทั่วไป  ขจัดสาเหตุจากภายในสูการสลายความขัดแยงภายนอก หลักการใหญที่  
ปองกันและขจัดความขัดแยงไดในเบื้องตนคือ ขันติคือความอดกลั้นที่พระพุทธเจาไดประกาศไวในโอวาทปาฏิโมกขแสดงใหเห็น
จุดยืนของพระพุทธศาสนาที่ไมเคยรกุรานใคร และยึดสันติวิธีในทุก ๆ  ดาน และเนนหลักการ “เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร”  

๖. วิธีการเจรจาไกลเกลี่ยเพื่อแกปญหาความขัดแยงเชิงพุทธ วิธีหลักวิธีหนึ่งใน การจัดการความขัดแยงตามหลัก 
พระพุทธศาสนาไดแก วิธีไกลเกลี่ยโดยบุคคลทีเ่ปนกลาง ซึ่งผูที่ทําหนาทีเ่ปนตัวอยางมากมายทีป่รากฏในคัมภีร คือพระพุทธเจา 
ซึ่งพระองคไดทําหนาที่นี้ในหลายกรณีดวยกันทั้งในกรณีความขัดแยงในคณะสงฆความขัดแยงในวงศพระญาติ  

สรุปไดวาการแกไขปญหาความขัดแยง ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามแนวพุทธ  หลักขันติธรรม คือ การเคารพและยอมรับ 
นับถือวัฒนธรรมที่หลากหลาย วิธีการแสดงออก และวิถีชีวิตที่แตกตางกันไป ความอดทน คือ ความอดกั้น เปนตบะอยางยิ่ง  
ขันติเมื่อดํารงอยูในฐานะเปนคุณธรรมเชิงสังคมจะมีเอกลักษณพิเศษโดดเดนเฉพาะตัว  กลาวคือมีความสัมพันธตรงกันขามกับการ
ทะเลาะวิวาทกัน หรือ ตัดทอนสาเหตุที่จะโยงไปสูความกระทบกระทั่งระหวางกัน  หยุดยั้ง  ปองปราม และกําจัดความโกรธ 
หรือความอาฆาตพยาบาททั้งหลายอันจะพึงมีพึงเกิดข้ึนในสังคมได  จากนั้นก็ชวยเกื้อกูลหนุนเสริมความรัก  ความเมตตา  ความ
เอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษยและสรรพสัตวใหประสบกับสันติสุขถวนทั่วกัน ขันติไมเพียงแตจะสรรสรางมิติทางสังคมดวยการปลูกฝง 
มิตรภาพอันอบอุน ใหงอกงามข้ึนภายในใจของมวลมนุษยเทานั้น แตขันติยังไดช่ือวาเปนคุณธรรมสูงสงสําหรับมนุษยทุกคนเพราะ
เปนเครื่องมือ กลอมเกลากาย วาจา ใจใหบริสุทธ์ิ    อีกทั้งยังชวยแผวถางหนทางชีวิตใหราบรื่นและโปรงโลงเบาสบาย ซึ่งอาจ 
นําไปสูความมีอิสรภาพสมบูรณพนจากการครอบงําของกิเลสทั้งหลายอันเปนจุดมุงหมายสูงสุดแหงชีวิตไดในที่สุด 

 

 
 

                                                             

๑๕ ชัยวัฒน อัตพัฒน, หลักพุทธศาสนา,กรุงเทพมหานคร:คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๒๓,หนา ๖๐.  



๑๓๕๔ 
 

บทสรปุ 
การดํารงชีวิตอยูรวมกันของผูคนในสังคมนั้นยอมมีความขัดแยงเกิดข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไมไดจะเปนความขัดแยงในระดับ

บุคคลหรือในระดับสังคมก็ตามเพราะมนุษยมีความแตกตางกัน สังคมมีทางเลือกหลากหลายวิถีทางในการแกไขขอขัดแยงให
ลุลวงไปไดอาจจัดการไดทั้ งโดยการใชความรุนแรงทําสงครามหรือไม ใชความรุนแรงการเจรจาทางการ ทูต  ในทาง
พระพุทธศาสนาปรากฏเรื่องราวที่เกี่ยวของกับความขัดแยงและวิธีการจัดการความขัดแยงในทุก ๆดาน เชน ความขัดแยงเรื่อง
ชนช้ัน ขัดแยงในเชิงผลประโยชนหรือสิทธิอํานาจ การใชหลักธรรมเปนเครื่องมือขัดเกลาทางสังคมพระพุทธเจาไดทรงใชวิธีการ
จัดการและบริหารความขัดแยงในรูปแบบที่แตกตางกัน  

สังคมไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความแตกตางทางชาติพันธุ สภาพแวดลอมทางสังคม วีถีชีวิต ความเช่ือ 
และมีความยืดหยุนสูง จนเกิดการผสมผสานกันอยางกลมกลืน ยืดหยุนในการเช่ือมวัฒนธรรมเกาและใหม หรือเช่ือมวัฒนธรรม
อื่นเขาในสังคมดวยกันอยางงดงาม สังคมไทยยังมีภูมิคุมกันดานวัฒนธรรมไทยสูงอีกดวยการแกไขปญหาความขัดแยง   ในสังคม
พหุวัฒนธรรมตามแนวพุทธหลักขันติธรรม คือการเคารพและยอมรับนับถือวัฒนธรรมที่หลากหลาย  วิธีการแสดงออก และวิถี
ชีวิตที่แตกตางกัน ความอดทน คือ ความอดกั้นเปนตบะอยางยิ่ง พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงเสรีภาพสอนใหรูจักแยกแยะ 
รูจักมองหลายมุม “ขันติธรรม”เปนหลักคําสอนสําคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคจะสอนเรื่อง
ความอดทน ดังคําสอนที่วา “ขันติ ความอดทน คือความอดกลั้น เปนตบะอยางยิ่ง ความอดทนอดกลั้นมีความหมายอยู ๔ 
ประการ ไดแก ๑) อดทนตอธรรมชาติ ๒) อดทนตอความเจ็บปวย ๓) อดทนตอความเจ็บใจ ๔) อดทนตอกิเลส เปนความอดทน
ข้ันสูง หมายถึง อดทน อดกลั้นตออํานาจการบีบค้ันของกิเลส ดังนั้นความอดทนจึงมีความสําคัญยิ่งตอการดํารงชีวิตของมนุษย 
เปนคุณธรรมที่สามารถสรางสรรคความสงางามใหกับชีวิตหลาย ๆ ดาน เชน อาชีพการทํางาน เกียรติยศ ช่ือเสียง ความสมบูรณ
พูนสุข  

    อยางไรก็ตามผลของความขัดแยงมีทั้งแงดีและแงไมดี ความขัดแยงที่สงผลในทางบวก คือ นําไปสูการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงสรางสรรคทําใหบคุลากรในองคกรเกดิแรงจงูใจในการทํางาน กอใหเกิดความสามัคคีในกลุม เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เปาหมายเดิมขององคกรที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน มีการเลือกตัวแทนที่เขมแข็งมี
ความรูความสามารถมาเปนผูนํา ไดมีการระบายขอขัดแยงระหวางบุคคลหรือกลุมซึ่งเก็บกดไวเปนเวลานาน ทําใหเกิดแนว
ทางแกไขปญหาตางที่เปนประโยชนกับองคกร ลดความตึงเครียดในองคกรไดทําใหความสมพันธของบุคคลในองคกรดีข้ึน 
ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลรูจักการปรับตัวและการประสานงานรวมกัน   สวนความขัดแยงที่สงผลในทางลบ คือ เกิด
ความเครียด หรือมีผลกระทบตอสุขภาพจิตของคนในองคกร ทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรและเวลามากเกินไป เกิดการ
แบงเปนพรรคเปนพวกขึ้นสมาชิกในองคกรขาดการประสานงานกันและไมมีความรวมมือรวมใจในการทํางาน มุงจะเอาชนะกัน
มากกวาที่จะมองถึงผลกระทบตอเปาหมายขององคกรโดยสวนรวมนําไปสูความยุงเหยิงและไรซึ่งเสถียรภาพขององคกร   ดังนั้น
การใชการบริหารและการจัดการแบบมีสวนรวมที่มุงใหเกิดการเขาใจ การเรียนรูและการพัฒนางานรวมกัน การจัดใหมีการ
สื่อสารภายในหนวยงานที่ชัดเจน การจัดการกับความขัดแยงที่เกิดข้ึนอยางสรางสรรค มุงใหเกิดการปรองดองและการสงเสริมให
มีพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมใหความสําคัญใหคุณคาในความงดงามของความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมขันติ
ธรรมเปนเรื่องใกลตัวเมื่อเริ่มปฏิบัติอยางจริงจังก็จะเกิดความสงบสุขในจิตใจทั้งคนใกลชิดและสังคมจะเปนสุขสูการพัฒนา
คุณธรรมที่ยั่งยืนและเสริมสรางคุณคาชีวิตที่ดีงามในสังคม 

 

 
 
 
 
 



๑๓๕๕ 
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การบริหารจัดการวัดเพื่อความเปนเลิศตามแนวพุทธศาสนา 

The Management of Temple to Excellence According to Buddhism 

พระปลัดอนุชาติ นรินโท 

     อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
หนวยวิทยบรกิารวิทยาลัยสงฆนครสวรรค  

       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
        ณ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร 

 
บทคัดยอ 

การบริหารจัดการองคการใดก็ตามจดุมุงหมายที่สําคัญอยูที่ตองการใหบรรลจุุดประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผลอยูเสมอ ทั้งนี้ยอมจะตองอาศัยองคประกอบ ๔ ประการ คือ คน หรือ บุคลากร (Man) เงินหรืองบประมาณ 
(Money) วัสดุอุปกรณ (Material) การจัดการหรือเทคนิคในการบริหาร (Management) องคประกอบที่สําคัญที่สุดในการ
บริหารจัดการองคการ คือ คนหรือบุคลากรในการบริหารจัดการ ซึ่งในองคการทางศาสนาเจาอาวาสถือไดวาเปนผูที่มีบทบาท
สําคัญในการบริหารวัด ในฐานะที่เปนผูนําทางสงฆ ตองเปนผูทรงศีลทรงธรรม เขาใจหลักการบริหารงานที่ดี มีกระบวนการ
จัดการในการบริหารวัดและบริหารคณะสงฆ  อํานวยประโยชนเสริมสรางกิจการงานของพระศาสนาใหเปนไปดวยความระเบียบ
เรียบรอยดีงาม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และแสดงความเมตตานุเคราะหตอปวงชนใหเปนที่ เคารพศรัทธานาเลื่อมใสของ
พุทธศาสนิกชน  เปนที่พึ่งของพระภิกษุสามเณร ประชาชนทั่วไป เปนนักบริหารที่ดี มีคุณภาพ คุณธรรม จะทําใหวัดมีความ 
เจริญรุงเรืองและเกิดประโยชนสูงสุด 
คําสําคัญ: การบรหิารจัดการวัด,ความเปนเลิศ,พุทธศาสนา  

 

Abstract  
Management organization wherever purpose that is important are the need to  achieve the 

purposes  of effectively. This would require four elements, are  a person or personnel (Man), the budget 
(Money) Material,management techniques in management. The four elements are very important but the 
most important element  in the management are person. The organization of religious the Abbot who has a 
key role in the management of the temple. As the religious leader he must bless the  virtuous and 
Understand the principles of good management. He has a good practice and show kindness to people a 
revered,respectable,believers of the Buddhists  will make Temple are flourishing and maximum benefit. 
Keywords : The Management of Temple, Excellence ,Buddhism 

 
 

บทนํา 
การบริหารเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานขององคการ เพราะเปนเครื่องมือสําคัญที่จะช้ีใหเห็น

ความสําเร็จ หรือความลมเหลว ความมีประสิทธิภาพ หรือความไรประสิทธิภาพของหนวยงาน การบริหารเปนเครื่องบงช้ีให
ทราบถึงความเจริญกาวหนา ของสังคม ความกาวหนาของวิทยาการตาง ๆ การบริหารเปนมรรคที่สําคัญจะนําไปสู
ความกาวหนา การบริหารเปนลักษณะการทํางานรวมกันของกลุมบุคคลในองคการซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการนักบริหาร  จะตอง
คํานึงถึงปจจัยสิ่งแวดลอมตาง ๆ การวินิจฉัยสั่งการเปนเครื่องแสดงใหทราบถึงความสามารถ  ของนักบริหาร และความ
เจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจําวันของมนุษยไมวาในครอบครัวหรือ  องคการใดยอมเกี่ยวของกับการบริหารอยูเสมอ
ดังนั้น การบริหารจึงเปนเรือ่งทีน่าสนใจและจาํเปนตอ การที่จะดํารงชีวิตของมนุษยในสังคมการจดัการเปนศิลปะในการใชบุคคล



๑๓๕๗ 
 

อื่นรวมกับ ปจจัยในการจัดการ รวมเรียกวา ทรัพยากรทางการจัดการ ไดแก ๑) บุคลากร (Man) ๒) งบประมาณ (Money) ๓) 
วัสดุอุปกรณ (Material) ๔) การจัดการ (Management)๑  

สถาบันพระพุทธศาสนาเปนสถาบันหลักหนึ่งทีส่ําคัญของชาติไทยมาต้ังแตอดีตสืบจน มาถึงปจจุบัน โดยมีสถาบันวัดเปน
ฟนเฟองสําคัญทําหนาที่ในการสืบทอดทางพระพุทธศาสนาและการ ปลูกฝงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงาม
แกพุทธศาสนิกชนและประชาชน จากชนรุน หนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง สืบเนื่องจากอดีตมาจนถึงปจจุบันเปนเวลาชานานเพราะวัดเปน
ศูนยรวมจิตใจของ ชาวพุทธ โดยมีพระสงฆเปนตัวแทนของวัดเปนผูนําทางดานจิตใจของประชาชน เปนศูนยรวมแหง  ความ
เช่ือถือและความรวมมือ เปนสถานที่ประกอบพิธีกรรม เปนเบาหลอหลอมวิถีชีวิตของชาวไทย พุทธ ซึ่งนับไดวาวัดเปนสถานที่ทํา
ประโยชนใหแกสังคมเปนอยางมาก แตเนื่องจากในสภาพของสังคม  ในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีผลทําใหบทบาทของวัด
เปลี่ยนไปดวย  หลักการบริหารทางพระพุทธศาสนาที่ถือวาเปนตนแบบของการบริหารที่มาต้ังแตสมัยพุทธกาลในการบัญญัติ
พระวินัย มีการบัญญัติพระวินัยเพื่อใชปกครองสงฆหรือใชเปนหลักปฏิบัติของพระภิกษุ ในดานการบริหารพระวินัยในสมัย เมื่อ
ยังมีพระสาวกไมมากนักพระพุทธองคทรง บริหารพระศาสนาดวยพระองคเอง โดยมีพระสาวกที่สําคัญ เชน พระสารีบุตร และ
พระมหาโมคคัลลานะ ชวยแบงเบาภาระบางตามความจําเปน ตอมาเมื่อมีพระสาวกเพิ่มข้ึน และมีผูขอเขาอุปสมบทใน พุทธ
ศาสนามากข้ึน ก็ไดทรงอนุญาตใหพระสาวกใหอุปสมบทแกผูเขามาขอบวชได โดยใหผูขอบวช เปลงวาจาถึงพระรัตนตรัยเปน
สรณะ ครั้นตอมาเมื่อภิกษุเพิ่มข้ึนอีกพระองคทรงมอบความเปนใหญ ใหแกสงฆในการทํากจิกรรมทั้งปวงของพุทธศาสนาเชนการ 
ใหบรรพชาอุปสมบท การกรานกฐิน การกําหนดเขตสีมา การระงับอธิกรณ เปนตน ซึ่งเทากับมอบใหสงฆเปนผูบริหารงานพระ
ศาสนาตามระเบียบที่ไดทรงกําหนดไวนั่นเอง สวนการบริหาร คณะสงฆในรูปองคกร เชน มหาเถรสมาคมนั้นไมบัญญัติในพระ
วินัยแตก็ไมไดขัดพระวินัย เปนตน ดานอธิกรณของสงฆ สถาบันตุลาการทางพระพุทธศาสนามีลักษณะบางอยางคลาย  กับ
สถาบันตุลาการทางอาณาจักร มีกฎหรือระเบียบทีส่ังคมวางไวเปนบรรทดัฐานแหงการกระทาํของ บุคคลในสังคม ปองกันไมใหมี
การกระทําหรือความประพฤติที่เปนปฏิปกษตอความสงบสุขของสังคม การที่พระพุทธศาสนาจะมีความมั่นคงอยูไดนานพระ
พุทธองคทรงตรัสไววา จะตองมี พระศาสดาดี พระธรรมดีและพระสงฆดีการบริหารจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด สวนหนึ่ง
นั้นก็ขึ้นอยูกับคุณธรรมและ จริยธรรมของผูบริหารในการบริหารองคการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด๒

 

แนวทางปฏิบัติสูความเปนเลิศ (Best Practice) นั้น สําคัญที่สุดคือจําเปนตองคํานึงถึงดานการจัดการความสัมพันธของ
ผูบริจาค การวัดความพึงพอใจ การวัดความรู การวิเคราะหกลุมเปาหมายเฉพาะแตละกลุม และการบริหารจัดการความไมพึง
พอใจ ความเปนเลิศในการบริหารจัดการกระบวนการ ดัชนีช้ีวัดที่สําคัญ ประกอบดวย การออกแบบผลิตภัณฑ/โครงการและ
บริการ กระบวนการสนับสนุน  การมุงกระบวนการสรางสรรคคุณคาสําหรับผูมีสวนไดเสีย คุณภาพการออกแบบ  กระบวนการ
มุงพัฒนาอยางตอเนื่องในการเพิ่มผลผลิต  นวัตกรรม  การลดจํานวนกระบวนการผลิต  การบูรณาการของการผลิต  การสะสม 
การพัฒนาปฎิบัติการประจําวัน  การเปนพันธมิตรคูคา พันธมิตร และลูกคาผูบริจาค รวมถึงความรับผิดชอบในกระบวนการที่
สําคัญ เชนทรัพยากรและการเงิน เปนตน แนวทางปฎิบัติสูความเปนเลิศ ในกระบวนการบริหารจัดการระบบนั้น ควรจะตองมี
ความมุงมั่นในเรื่องตอไปนี้คือ  กระบวนการที่สําคัญ ๆมีความจําเปนในการพัฒนาและการออกแบบ  การควบคุม การถายทอด
เพื่อนําไปปฎิบัติ  การทําใหงายข้ึนของกระบวนการ  การปฎิบัติการตามแนวปรับปรุง และการบริหารจัดการพันธมิตร เปนตน 
ตามองคประกอบหลักของระบบการบริหารที่มุงเนนความเปนเลิศ ๗ องคประกอบคือ การนําองคกร  การวางแผนเชิงกลยุทธ   
การวัดการวิเคราะหและการจัดการความรู  การมุงเนนบุคลากร   การมุงเนนการปฏิบัติการและผลลัพธ เนื่องจากในสภาพของ

                                                             

๑ ตุลา มหาผสุธานนท, หลักการจัดการ หลักการบริหาร, กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ,๒๕๔๕. 

 
๒ กนก แสนประเสริฐ, หลักการบริหารงานสมัยใหมกับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตรเพื่อความม่ันคงแหงพระพุทธศาสนา, 

[ออนไลน],แหลงขอมูล, www.onab.go.th › องคความรู › บทความทางพุทธศาสนา,[๒๒สิงหาคม ๒๕๕๙]  
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สังคมในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจึงมีผลทําใหบทบาทของวัดเปลี่ยนไปดวยคําถามที่สําคัญก็คือจะบริหารจัดการวัดอยางไรเพื่อ
มุงสูความเปนเลิศ๓ 
 

พุทธวิธกีารบริหาร 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงมีพระคุณสมบัติยอดเยี่ยมหลายประการเชนที่มีในพระไตรปฎกกลาวไว  ๙ ประการ ที่

เรียกวา พุทธคุณ ๙ เชน อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ พระองคเปนพระอรหันตเปนผูตรัสรูเองโดยชอบ เปนตน นอกจากนี้ยังมีพระ
คุณสมบัติอื่น ๆอีกมากมายโดยเฉพาะพุทธวิธีในการบริหารและการปกครอง ซึ่งแสดงใหเห็นถึงพระคุณสมบัติของนักบริหารและ
นักปกครองช้ันยอดของพระองค เพราะพระคุณสมบัติในดานนี้ของพระองคนั่นเอง จึงทําใหพระองคสามารถประกาศ
พระพุทธศาสนาไดอยางรวดเร็วและเปนปกแผนคงสืบทอดมาถึงเราทั้งหลายถึงทุกวันน้ี๔ 

คําวา บริหาร ตรงกับภาษาบาลีวา “ปริหร” เปนคําแสดงความหมายถึง ลักษณะของการปกครองวาเปนการนําสังคม
หรือหมูคณะใหดําเนินไปโดยสมบูรณ นําหมูคณะใหพัฒนาไปพรอมกัน “ปริหร"อาจบงถึงความหมายที่วา การแบงงาน การ
กระจายอํานาจ หรือการที่สมาชิกในสังคมมีสวนรวมในการปกครองหมูคณะก็ได ในพระไตรปฎกมักจะใชคําวา “ปริหร" กับกลุม
สังคม เชน “อหํ ภิกฺขุสงฺฆํ ปริหริสฺสามิ” เราจักปกครองภิกษุสงฆ๕ เปนตน กิติ ตยัคคานนท กลาววา “การบริหาร คืองานของ
ผูนําหรือของผูบรหิารที่กระทาํเพื่อใหกลุมคนที่มาอยูรวมกันทาํงานใหสาํเรจ็บรรลุวัตถุประสงคที่กาํหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ"๖ 
หนาที่ของนักบริหารปรากฏอยูในคําจํากัดความที่พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กลาวไววา “ การบริหาร หมายถึง 
ศิลปะแหงการทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอื่น” จากการใหความหมายของคําวา บริหารจะเห็นไดวา การบริหาร 
(Administration) เปนคําที่มีความหมายคลายคลึงหรือเหมือนกับคําวา การจัดการ (Management)๗  
คุณลักษณะของนักบริหาร 

การบริหารเปนทั้งศาสตรและศิลป เพราะการบริหารสามารถเรียนรูและฝกฝนเพิ่มเติมได แตในขณะเดียวกันการ
บริหารงานก็ตองใชความรูอันเปนระบบที่เช่ือถือไดรวมกับการใชเทคนิควิธีการตาง ๆ  เพื่อใหงานบรรลุผลโดยไดทั้งงานและไดทั้ง
น้ําใจจากผูรวมงานหลกัการบรหิารที่เราทั้งหลายมักจะนํามาใชในการบริหารงานนั้นมักจะนําแนวคิดหรือทฤษฎีของตางประเทศ
มาใชเปนสวนใหญ ดังที่กุลิคและเออรวิค (Gulick and Urwick) จาก Management Theory and Practice ของเดล (Dale) 
ไดกลาวถึงการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จผูบริหารควรใชกระบวนการบริหารงาน(Process of Management) ๗ ประการ 
(POSDCRB) คือ  

๑. การวางแผน (Planning) เปนการกําหนดลําดับกิจกรรมที่จะตองกระทําเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่ตองการของ
องคการ หรือหนวยงาน หรือการคาดการณลวงหนาถึงความยุงยากหรืออุปสรรคที่พึงจะมี หรือการกําหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไวการกําหนดใหมีแผนงานเปนการแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการใชปญญาของมนุษย
และใชความเพียรพยายามที่จะนําทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชนการวางแผนที่ดียอมทําใหประสบ
ผลสําเร็จถึงครึ่งหนึ่งแลวดังคัมภีรยุทธศาสตรของซุนวูที่วา “รูเขา รูเรา รบรอยครั้ง ชนะรอยครั้ง"เปนการกลาวใหเห็นถึง
ความสําคัญในการวางแผนที่ดีของแมทัพหรือผูบริหาร ยอมทําใหรบชนะศัตรู อย างไรก็ตาม การวางแผนงานที่ดีตองอาศัย

                                                             

๓ เกษศิริ กมล,การวิเคราะหการบริหารโรงเรียนเอกชนที่มีความเปนเลิศในประเทศไทย ตามเกณฑมาตรฐานรางวัลคุณภาพ
แหงชาติมัลคอลมบอลดริจ, OJED, Vol.9, No.1, 2014, pp. 84-97,แหลงที่มา, 
http://www.edu.chula.ac.th/ojed/doc/V93/v93d0007.pdf,[23 สิงหาคม 2559]. 

๔ ธชัคคสูตรที่ 3, พระไตรปฎก เลมที่ ๑๕ พระสุตตันตปฎก เลมที่ ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค. 
๕

 ที.ม. ๑๐/ ๙๓ /๘๖ 

๖
 กิติ ตยัคคานนท, นักบริหารทันสมัย, พิมพครั้งที่ ๕, กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพบัตเตอรฟลาย,๒๕๓๘. 

๗ พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),คุณธรรมสําหรับนักบริหาร,พิมพครั้งที่ ๒,กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธิพุทธธรรม
,๒๕๔๑. 



๑๓๕๙ 
 

ขอเท็จจริง สถิติ ขอมูลตาง ๆ ทั้งอดีต และปจจุบันนํามารวมพิจารณาประกอบการวางแผนดวย ซึ่งการวางแผนเปรียบเสมือน
การทํานายอนาคต จึงเปนไปตามหลักจักขุมาของพระพุทธองค 

๒. การจัดองคการ (Organizing) คือ การกําหนดตําแหนงสายการบังคับบัญชาในองคการ มีตําแหนงอะไรบาง แตละ
ตําแหนงมีอํานาจหนาที่อยางไร ใครสั่งการใคร ซึ่งเปนไปตามสายงาน 

๓. การจัดอัตรากําลัง (Staffing) หมายถึง การสรรหาบุคคลเขาทํางานในองคการตามตําแหนงหนาที่ที่กําหนดไว โดยใช
หลักการใชคนใหเหมาะกับงาน (Put the right man on the right job) เพื่อใหทุกคนทํางานตามความสามารถและเกิด
ประโยชนตอองคการ  ซึ่งพระพุทธเจาทานสอนวา คนมีหลายประเภทมีจรติแตกตางกัน ตองใชคนใหเหมาะกับจริตของแตละคน 
(จริตก็คือนิสัย) 

๔. การอํานวยการ (Directing) หมายถึง การกํากับ สั่งการและมอบหมายงานใหแตละฝายหรือแตละงานนําไปปฏิบัติ
ตามแผนหรือเปาหมายที่วางไว 

๕. การประสานงาน (Coordinating) เปนการติดตามฝายหรืองานตาง ๆ วาไดดําเนินการถึงไหน มีปญหาอุปสรรค
เกิดข้ึนที่ใดเพื่อปองกันไมใหผูรวมงานละทิ้งงานหรือทุจริตตอหนาที่ซึ่งเปนไปตามหลักอปริหานิธรรมโดยผูบริหารตองหมั่น
ประชุมผูรวมงาน 

๖. การรายงาน (Reporting) เปนการรายงานผลงานที่ไดดําเนินการไปแลววาประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด มี
ปญหาอุปสรรคอะไรบาง ซึ่งเปนการควบคุมการทํางานอยางมีหลักฐาน (การรายงาน) เพื่อการปรับปรุงงานใหดีย่ิงข้ึน ซึ่งเปนไป
ตามหลักอปริหานิยธรรม๘ เชนกัน 

๗. การงบประมาณ (Budgeting) เปนการจัดทํารายงานการใชเงินในการดําเนินงานตาง ๆ และรายงานเงินที่คงเหลือ 
เพื่อการวางแผนทางการเงิน (Fiscal Planning) และการควบคุมการใชเงิน ซึ่งเปนไปตามหลักจักขุมาและหลักวิธูโร 

 
นักบริหารจะทําหนาที่ทั้ง ๗ ประการดังกลาวไดสําเร็จ นักบริหารจะตองเปนผูมีคุณลักษณะดังที่พระพุทธเจาตรัสไวใน

ทุติยปาปณิกสูตร๙ดังนี ้
๑. จกฺขุมา หมายถึง ตองมีปญญามองการณไกล ตองเปนผูฉลาดสามารถในการวางแผนและฉลาดในการใชคน

คุณลักษณะขอนี้ตรงกับภาษาอังกฤษวา Conceptual Skill 
๒. วิธูโร หมายถึง ตองเปนผูมีความสามารถในการจดัการธุระตาง ๆ หรือกิจการทั้งปวงไดดีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

ขอนี้ตรงกับคําวา Technical Skill 
๓. นิสฺสยสมฺปนฺโน หมายถึง เปนผูมีมนุษยสัมพันธดีกับเพื่อนรวมงาน และบุคคลอื่น ซึ่งเปนทักษะดานมนุษยสัมพันธ 

ขอนี้ตรงกับคําวา Human Relation Skillคุณลักษณะทั้ง ๓ ประการนี้มีความสําคัญมากนอยตางกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระดับความ
แตกตางของนักบริหารถาเปนนักบริหารระดับสงูตองรับผิดชอบในการวางแผนแลควบคุมคนเปนจํานวนมาก คุณลักษณะขอที่ ๑ 
(จกฺขุมา) และขอที่ ๓ (นิสฺสยสมฺปนฺโน) สําคัญมาก สวนขอที่ ๒ (วิธูโร) มีความสําคัญนอยลงมา เพราะผูบริหารระดับสูงสามารถ
มอบหมายงานดานเทคนิค หรือวิชาการใหผูรวมงานไปดําเนินการแทนไดตามความสามารถและความเหมาะสมของผูนั้นสําหรับ
ผูบริหารระดับกลาง คุณลักษณะทั้ง ๓ ขอ (จกฺขุมา วิธูโรและนิสฺสยสมฺปนฺโน) มีความสําคัญเทา ๆ กัน กลาวคือ ผูบริหาร
ระดับกลางจะตองมีความชํานาญเฉพาะดาน และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงาน ในขณะเดียวกันก็ตองมีปญญาที่จะมองการณ
ไกลหรือการวางแผนงานในอนาคตและวางแผนตัวเองเพื่อที่จะเปนผูบริหารระดับสูงตอไปสําหรับผูบรหิารระดับตน จะตองเปนผู
มีคุณลักษณะขอ ๒ (วิธูโร)และขอ ๓ (นิสฺสยสมฺปนฺโน) เพราะตองลงมือปฏิบัติงานรวมกับผูรวมงานหรือทีมงานอยางใกลชิด แต

                                                             

๘ องฺ สตฺตก. ๒๓/ ๑๕  

๙
 องฺ ติก. ๒๐/ ๔๕๘/ ๑๓๓-๑๓๔ 



๑๓๖๐ 
 

อยางไรก็ตาม ผูบริหารระดับตนจําเปนตองพัฒนาคุณลักษณะขอ ๑ (จกฺขุมา) ไปดวย ก็คือ การพัฒนาปญญาเพื่อเตรียมพรอม
เลื่อนข้ึนสูตําแหนงผูบริหารระดับกลางตอไปจากคุณลักษณะและทักษะของผูบริหารระดับตาง ๆ  

กลาวโดยสรุป การบริหารเปนทั้งศาสตรและศิลป เพราะการบริหารสามารถเรียนรูและฝกฝนเพิ่มเติมได แตใน
ขณะเดียวกันการบริหารงานก็ตองใชความรูอันเปนระบบที่เช่ือถือไดรวมกับการใชเทคนิควิธีการตาง ๆ เพื่อใหงานบรรลุผลโดย
ไดทั้งงานและไดทั้งน้ําใจจากผูรวมงานหลักการบริหารที่เราทั้งหลายมักจะนํามาใชในการบริหารงานนั้นมักจะนําแนวคิดหรือ
ทฤษฎีของตางประเทศมาใชเปนสวนใหญ ดังที่กุลิคและเออรวิค (Gulick and Urwick) จาก Management Theory and 
Practice ของเดล (Dale) ไดกลาวถึงการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จผูบริหารควรใชกระบวนการบริหารงาน(Process of 
Management) ๗ ประการ (POSDCRB) นักบริหารจะทําหนาที่ทั้ง ๗ ประการดังกลาวไดสําเร็จ นักบริหารจะตองเปนผูมี
คุณลักษณะดังที่พระพุทธเจาตรสัไวในทุติยปาปณิกสูตร ไดแก จกฺขุมา (Conceptual Skill) ตองมีปญญามองการณไกล ตองเปน
ผูฉลาดสามารถในการวางแผนและฉลาดในการใชคน  วิธูโร (Technical Skill) ตองเปนผูมีความสามารถในการจัดการธุระตาง 
ๆ หรือกิจการทั้งปวงไดดีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน นิสฺสยสมฺปนฺโน (Human Skill)  เปนผูมีมนุษยสัมพันธดีกับเพื่อนรวมงาน 
และบุคคลอื่น 

 

การบริหารเปนทั้งศาสตรและศิลป  
 

          การบริหารเปนสาขาวิชาที่มีการจัดการระเบียบอยางเปนระบบ คือมีหลักเกณฑและทฤษฎีที่พึงเช่ือถือได อันเกิดจาการ
คนควาเชิงวิทยาศาสตร เพื่อประโยชนในการบรหิาร โดยลักษณะนี้ การบริหารจึงเปนศาสตร (Science) เปนศาสตรสังคม ซึ่งอยู
กลุมเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตรแตถาพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ตองอาศัยความรู 
ความสามารถ ประสบการณและทักษะของผูบริหารแตละคน ที่จะ ทํางานใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งเปนการประยุกตเอาความรู 
หลักการและทฤษฎีไปรับใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหเหมาะสมกบัสถานการณ และสิ่งแวดลอม การบริหารก็จะมีลกัษณะเปนศิลป 
ป จ จั ย สํ า คั ญ ก า ร บ ริ ห า ร ที่ สํ า คั ญ มี  ๔  อ ย า ง  ที่ เ รี ย ก ว า   ๔ Ms ไ ด แ ก    
 ๑. คน (Man) ๒. เงิน (Money)  ๓.วัสดุสิ่งของ (Materials)  ๔. การจัดการ (Management)๑๐ 
            การบริหารสูความเปนเลิศนั้นจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานอยางใดอยางหนึ่ง โดยความคิดพื้นฐานนั้นตองมีการพัฒนาไป
เรื่อย ๆ ปญหาการพัฒนาการบริหารยังมีอยูอีกมากโดยเฉพาะในแงของบุคลากร อุปกรณ อาคารสถานที่ การเงินงบประมาณ
และการจัดการ การใชหลักสูตรที่ไดผล ซึ่งผูบริหารทกุคนจะตองเขาใจหลกัการ ผูบริหารมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรู 
ความสามารถในการบริหารงาน เปนผูนําที่จะตองใชทั้งศาสตรและศิลปเปนวิธีการบริหารงานใหบรรลผุลสาํเร็จตามวัตถุประสงค 
ซึ่งหลักการที่นํามาใชในการบริหารงาน คือ หลักการบริหาร  ๙  ประการหรือที่เรียกวา PAPOSDCoRB๑๑  ในการบริหารงาน 
ดังนี ้
         ๑. Policy  : ผูบริหารตองมีความเขาใจในนโยบายเพื่อนําไปปฏิบัติ มีความสามารถปฏิบัติงาน โดยยึดถือนโยบายของ
ผูบริหารระดับสูง หลักการตามวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

๒. Authority : ผูบริหารตองมีความสามารถในการใชอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
๓.Planning : ผูบริหารตองมีความสามารถอยางเพยีงพอตอการคาดการลวงหนาจัดทําแผนงานรวมกับผูใตบังคับบัญชา

อยางมีเหตุผลและคํานึงถึงความเปนไปไดของแผน 
๔. Organizing : ผูบริหารตองมีความสามารถในการจัดโครงสรางและระบบงานที่จําเปน เพื่อใหผูปฏิบัติงานในองคการ

รวมกันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

                                                             

๑๐ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, องคการและการจัดการ, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมสาร,๒๕๔๕,หนา ๑๘. 
๑๑ Gulick, Luther, and L. Urwick, eds., Paper on the Science of Administration. New York :Institute of Public 

Administration, Columbia University, 1939,p.13. 
 



๑๓๖๑ 
 

๕. Staffing : มีความสามารถในการสรรหา คัดเลือก มอบหมายงานใหบุคลากรทํางานในหนาที่ตาง ๆ ตามหลักการ 
“จัดคนใหเหมาะสมกับงาน” (Put the right man on the right job)  

๖. Directing : ผูบริหารตองมีความสามารถในการนําผูอื่นดวยการจูงใจผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสม สามารถ
ตัดสินใจแกปญหาและตอบสนองตอสถานการณรอบดานไดอยางเหมาะสม  

๗. Coordinating : ผูบริหารตองมีความสามารถในการประสานงานใหใหไดรับความรวมมือจากทุกฝาย เพื่อใหงานของ
หนวยงานดําเนิน ไปไดอยางราบรื่น 

๘. Reporting : ผูบริหารตองมีความสามารถในการจัดทํารายงานใหแกฝายตางๆที่เกี่ยวของ รวมทั้งการจัดประเมินผล
การปฏิบัติงานของ  ผูใตบังคับบัญชา การจัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ  

๙. Budgeting : ผูบริหารตองมีความสามารถในการจัดทําขอเสนอเพื่อกําหนดคาใชจายตางๆ มีความสามารถในการ
ควบคุมประสิทธิผลของตนทุน 
 

การบริหารจัดการเพื่อความเปนเลศิ 
 

            อะไรคือหัวใจสําคัญของความสําเร็จในการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ แนวคิดนักบริหารกับมิติการจัดการของ 
Thomas J. Peters หัวใจสําคัญของความสําเร็จในการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ จะตองมีคุณสมบัติที่ทําใหองคกรเปน
เลิศ ๘ ประการ คือ ๑.  การมุงเนนที่การปฏิบัติ (Bias for Action) ๒.  การมีความใกลชิดกับลูกคา (Close to the Customer) 
๓.  การใหความอิสระในการทํางานและสรางความรูสึกเปนเจาของกิจการ (Autonomy and Entrepreneurship) ๔.  การเพิ่ม
ผลผลิ ต โดยพนัก งาน  (Productivity Through People) ๕ .  การติ ดตามงานอยางใกล ชิดและการใช ค านิ ยม เป น
แรงผลักดัน (Hands-on and Value Driven) ๖ .  การทําแตธุรกิจที่มีความเช่ียวชาญ  (Stick to the Knitting) ๗. การมี
รูปแบบที่เรียบงายและใชพนักงานอยางมีประสิทธิภาพ   (Simple Form and Lean Staff) ๘.  การเขมงวดและผอนปรนใน
เวลาเดียวกัน (Simultaneous Loose tight Properties) เกณฑวัดมาตรฐาน ๗ ประการของการนําองคกรสูความเปนเลิศ๑๒ 
 

 

                                               องคประกอบองคการบริหารแหงความเปนเลิศ 

ที่มา: วีรชัย ตันติวีระวิทยา (กทม:ซีเอ็ดยูเคชั่น,2530)  
 

 

 
                                                             

๑๒ Thomas J. Peters & Robert H. Waterman, Jr., เขียนในหนังสือชื่อ  In Search of lExcellence, เรียบเรียงเปนไทยโดย วีรชัย 
ตันติวีระวิทยา (กทม: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2530),แหลงที่มา,http://adisony.blogspot.com/[online],บทความแนวคิดและทฤษฎีการจัดการ,[24 

สิงหาคม 2559]. 



๑๓๖๒ 
 

การบริหารจัดการวัดเพื่อความเปนเลศิ 

วัดเปนสถาบันที่สําคัญผูมีบทบาทอํานาจปกครองในการบริหารดําเนินการ คือ ผูบริหารระดับวัดซึ่งประกอบไปดวย

ฐานะตามตําแหนงที่สําคัญ ๑) เจาอาวาส มีไดเพียงรูปเดียวจะตั้งซอนกันไมได ๒) รองเจาอาวาสอาจจะมีได ๑ หรือ ๒ รูป ๓) 

ผูชวยเจาอาวาส อาจมีไดหลายรูป เจาอาวาสตองมีบทบาทในการจัดกิจการและศาสนสมบัติของวัด ปกครองและสอดสองให

บรรพชิตและคฤหัสถปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ศึกษาอบรมและสั่งสอน สงเสริมพระภิกษุสามเณรใหมีการศึกษาเลาเรียน 

ควบคุมดูแลใหประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย ตองเครงครัดในสิกขาบทวินัยใหสมฐานะที่เปนเนื้อนาบุญของโลก 

บทบาทของพระสงฆอีกอยางหนึ่งตองทาํหนาที่บริการสงัคม เผยแผธรรม แนะนําหลักธรรมคําสั่งสอนใหเกิดความรูปความเขาใจ

ที่ถูกตอง รูจักฝกจิต ฝกปญญา ใหประพฤติตนประกอบอาชีพอยูในศีลธรรม สงเสริมสนับส นุน พัฒนาดานการศึกษา ดาน

สาธารณูปโภค ฯลฯ เจาอาวาสถือไดวาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารวัดหลายๆ ดาน ในความมีภาวะผูนําทางสงฆ ตอง

เปนผูทรงศีลทรงธรรม มีหลักการบริหารงานที่ดี มีกระบวนการจัดการในการบริหารวัดและบริหารคณะสงฆ อํานวยประโยชน

เสริมสรางกิจการงานของพระศาสนาใหเปนไปดวยความระเบียบเรียบรอยดีงาม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และแสดงความเมตตานุ

เคราะหตอปวงชนใหเปนที่เคารพศรัทธานาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน อยางไรก็ตามวัดใดถามีเจาอาวาสวัดที่ฉลาดทันคน ทัน

งาน เปนนักบริหารที่ดี มีคุณภาพ คุณธรรม คุณคา จะเปนที่พึ่งของพระภิกษุสามเณร ประชาชนทั่วไป จะทําใหวัดมีความ

เจริญรุงเรืองและเกิดประโยชนสูงสุดมีความสันติสุขกับทุกฝาย เจาอาวาสจึงมีความสําคัญที่สุดตอความเจริญรุงเรืองและความ

สงบสุขของชุมชนและสังคม๑๓ 

                การบริหารงานใด ๆ ก็ตาม จําเปนจะตองมีหลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีเปนพื้นฐานการบริหารสูความเปนเลิศก็
เชนเดียวกัน  เพราะหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีการบริหารจะเปนหลักหรือเปนพื้นฐานในการคิด  พิจารณาและตัดสินใจ  แลวก็
จะทําใหสามารถบริหารงานไดอยางมีทิศทางที่ตรงแนวแนไปในทางใดทางหนึ่งที่พึงประสงค  ไมสะเปะสะปะ  เมื่อจะตัดสินใจก็
มีหลักการ  และทฤษฎีเขามาสนับสนุน  สามารถบริหารงานในภารกิจหนาที่ที่ตนกระทําอยู  อยางชาญฉลาด  มีความแนบเนียน
ในการปฏิบั ติ   ให งานนั้นดําเนิน ไปได โดยราบรื่น   บรรลุ เป าหมายตามวัตถุประสงคที่ กํ าหนดไว  การบริหารที่ มี
ประสิทธิภาพ  คือ  การบริหารที่มีผูบริหารเพียงคนเดียวในองคกร  มีการกําหนดมาตรฐานทํางานที่ชัดเจน มีเอกภาพในการ
บังคับบัญชา มีการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหแกผูรวมงาน มีการแบงฝายงานและบุคลากรผูรับผิดชอบใหแก
ผูรวมงาน มีการกําหนดมาตรฐานการทํางานที่ ชัดเจน มีการมอบหมายการควบคุมดูแลที่ เหมาะสมเปดโอกาสใหมีการ
เปลี่ยนแปลง  ใหม ๆในองคกรได  

การบริหารวัดสูความเปนเลิศหรือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ข้ึนอยูกับผูบริหารวัดซึ่งก็คือเจาอาวาส ผูบริหารหรือเจา
อาวาสจะตองทบทวนบทบาทและพัฒนาสมรรถนะ ดังนี้ คือตองเปนผูกําหนดทิศทางการบริหาร มีความสามารถกระตุนคน เปน
นักวางแผน  เปนผูมีความสามารถในการตัดสินใจ  ตองมีความสามารถในการจัดองคกร ตองเปนผูกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ตองเปนผูใหความรวมมือ เปนผูติดตอสื่อสารที่ดี เปนผูแกปญหาขัดแยงในองคกรได ตองสามารถบริหารปญหาตาง ๆ  ได ตอง

                                                             

๑๓
 บุญชวย จันทรเฮา,พฤติกรรมการบริหารของเจาอาวาสที่สงผลตอการปฏิบัติงานวัด ในเขตการปกครองคณะสงฆจังหวัด

กรุงเทพมหานคร,ภาควิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๔,บทคัดยอ. 



๑๓๖๓ 
 

รูจักวิเคราะหและจัดระบบงาน ตองมีความสามารถในดานตองมีความสามารถบริหารงานบุคคล  ตองมีความสามารถบริหาร
ทรัพยากร  มีความสามารถในการประเมินผลงาน มีความสามารถในการประชาสัมพันธ ตองสามารถเปนผูนําในสังคมได ๑๔

 

การบริหารงานจัดการทรัพยากรภายในองคกรของวัดมีความสําคัญยิ่งจะตองพัฒนาทุกดานใหมีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพซึ่งประกอบไปดวย ผูบริหารวัด พระภิกษุ สามเณรและประชาชนที่เขาวัด การผสมผสานหลักการทฤษฎีตางๆ เช่ือ
วาจะทําใหเสริมสรางทักษะการบริหารจัดการงานไดดี และสมบรูณยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะผูบริหารวัดนั้นตองมีภาวะผูนําเพราะตอง
เปนผูชักพาใหคนอื่นเคลื่อนไหวหรือกระทําการในทิศทางที่ผูนํากําหนดเปาหมายไว ซึ่งผูนําตองมีศิลปะ มีอิทธิพลตอกลุมชน
เพื่อใหพวกเขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามตองการ หลายคนมีบทบาทเปนผูนํากันแลว เชนเปนผูนํา
องคกร ผูนําสมาคม ผูนําวัด และแมเปนหัวหนาครอบครัวก็จัดวาเปนผูนํา  เพื่อประโยชนสุขผูนําควรใชพุทธวิธีความสามารถใน
การพัฒนาวัด นําคณะสงฆ หมูคณะซึ่งรวมผูคนไวมากมายและมีความหลากหลายสรางบทบาทและความตองการในสังคม
นําไปสูความสันติสุขดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงปญญายึดหลักและเหตุผล
พัฒนาคนเพื่อการฝกตนโดยเนนคุณภาพอันเปนรากฐานสรางคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผูนําเชิงพุทธตองใช องคความรู 
ความสามารถปฏิบัติการ กอเกิดความศรัทธา แรงจูงใจและการยอมรับนับถือ มีความยุติธรรม โปรงใส สรางมนุษยสัมพันธกับ
ผูรวมงานดวยวิสัยทัศนที่กวางไกล การปกครองที่ดีตองเปนไปโดยชอบธรรมรูหลักความเปนใหญเปนแบบอยางที่ดีแกพระสงฆ
เช่ือมโยงความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลทุกฝาย โดยเฉพาะความรับผิดชอบองคกรในสังคมสงฆ มูลเหตุการจัดระเบียบภายใน
สังคมสงฆไดอาศัยขนบธรรมเนียมของนักบวชในอารยันด้ังเดิมตามที่พระพุทธเจาบัญญัติไวในโอวาทปาติโมกข ตอมาเมื่อสังคม
สงฆเติบโตข้ึนเรื่อยๆ จึงไดมอบหมายใหพระภิกษุที่มีความรูความสามารถเขามามีบทบาทในการรับผิดชอบหมูคณะ เชน 
กําหนดใหมีอุปชฌายมาชวยในการคัดเลือกสมาชิกใหมและคอยแนะนําพร่ําสอน มีอัครสาวกมาชวยในการบริหารใหพระ
เอตทัคคะดานตางๆ เปนที่ปรึกษาชวยช้ีแนะสมาชิกใหม เปนตน นั่นก็หมายความวา พระพุทธเจามิไดดําเนินการทุกอยางดวย
พระองคเพียงพระองคเดียว พระพุทธเจาไดมอบอํานาจใหคณะสงฆมีบทบาทสําคัญในการจัดระเบียบสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนา ดําเนินกิจตามภารหนาที่ สถานภาพ ตามตําแหนงหนาที่ในการกระทําภารกิจนั้น สะทอนใหเห็นบทบาทโดยยึด
หนาที่ในการพึงปฏิบัติตอกัน 

การนําหลกัพุทธธรรมมาใชในการบริหารจัดการองคกรวัดเพือ่ความเปนเลิศ 

เนื่องจากวัดนั้นมีความสําคัญถึง ๕ ประการดวยกัน คือ ๑) วัดเปนที่พํานักอาศัยของภิกษุสามเณร ๒) วัดเปนที่บวช

เรียนของลูกหลานชาวบาน ๓) วัดเปนที่ทําบุญบําเพ็ญกศุลของชาวบานรอบวัด ๔) วัดและพระสงฆเปนทีพ่ึ่งทางใจของประชาชน 

และ ๕) วัดเปนศูนยกลางทางกิจกรรมของชุมชน ดังนั้น เพื่อใหการบริหารการปกครองวัดเปนไปดวยดี มีความเปนระเบียบ

เรียบรอย ในการนําหลักพุทธวิธี คือ หลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใชในการบริหารจัดการวัดน้ัน โดยทั่วไปแลวผูปกครองวัดซึ่งก็คือ

เจาอาวาสวัดจะเปนผูคิดและวางแผนในการนําหลักและวิธีการบริหารการปกครองวัดมาใช วาทําอยางไรจะใหผูอยูใตปกครอง 

และประชาชนในชุมชน จะสามารถอยูรวมกันไดอยางเปนปกติสุข เรียบรอย และสรางความเจริญ ความผาสุขแกวัด ภิกษุ 

สามเณร รวมทั้งคฤหัสถทั้งหลาย ซึ่งหนาที่ของเจาอาวาสนั้ นไดถูกระบุ ไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ

กฎหมายมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑)๑๕ วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ ที่ไดระบุอยางชัดเจนเกี่ยวกับ

บทบาทหนาที่ของพระสังฆาธิการตามภารกิจของคณะสงฆ ๖ ดาน ดังนั้น เจาอาวาสซึ่งเปนพระสังฆาธิการระดับวัด จึงเปนผูมี
                                                             

๑๔
 อางแลว 

๑๕
 พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และกฎหมายมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 



๑๓๖๔ 
 

บทบาทสําคัญในการบริหารจัดการวัดและปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมายจามเจตนารมณของพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 

๒๕๐๕ มาตรา ๓๗ ที่ไดกําหนดหนาที่ของเจาอาวาสไว ดังนี้ ๑) บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี 

๒) ปกครองและสอดสองใหบรรพชิตและคฤหัสถที่มี ที่อยู หรือที่พํานักอาศัยอยูในวัดน้ันใหปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถร

สมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม ๓) เปนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิต

และคฤหัสถ ๔) ใหความสะดวกตามสมควนในการบําเพ็ญกุศล และพระสังฆาธิการผูเปนเจาอาวาสหรือผูรักษาการแทนเจา

อาวาส มีบทบาทหรือหนาที่ตองรับผิดชอบงานดานการปกครองและการปกครองวัด ๔ ฐานะ คือ ๑) มีบทบาทหนาที่รับผิดชอบ 

ในฐานะเปนพระภิกษุพระพุทธศาสนา เจาอาวาสจึงตองศึกษาและปฏิบัติตามอนาริยวินัย คือปาริสุทธิศีล ๔ ประการ ๒) มี

บทบาทหรือหนาที่ตองรับผิดชอบ ในฐานะเปนผูแทนวัด ๓) มีบทบาทหรือหนาที่ตองรับผิดชอบ ในฐานะเปนพระสังฆาธิการ ๔) 

มีบทบาทหรือหนาที่ตองรับผิดชอบ ในฐานะเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย ดังนั้นจึงตองรับภารกจิการบรหิารจัดการวัดใหเปนไป

ตามความมุงหมายและตรงตามวัตถุประสงคแหงพระราชบัญญัติคณะสงฆและกฎมหาเถรสมาคม โดยไมขัดตอพระธรรมวินัย 

สวนอํานาจหนาที่ของเจาอาวาสนอกเหนือจากการขัดเกลาตนเองแลว ยังมีหนาที่หลักๆ ที่สําคัญที่ตองประพฤติและปฏิบัติ 

ไดแก ๑) ดานรูจักปฏิสังขรณเสนาสนะและสิ่งของที่ชํารุดหักพัง สอดสองดูแลความเรียบรอยที่อยูอาศัย หากชํารุดทรุดโทรมก็

ซอมแซม บํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชการได ๒) ดานปฏิสันถารตอนรับคณะสงฆหมูใหญ เมื่อมีสงฆหมูใหญมาจากตางถิ่น ตาง

แควน ขวนขวายบอกชาวบานผูปวารณาไวใหมาทําบุญ ๓) ดานปฏิสัมพันธกับชุมชน ดวยการประสานงานกับอุบาสก อุบาสิกา 

ใหไดเมื่อมีกิจกรรมสําคัญๆ เกิดข้ึนในวัด ๔) ดานการปกครองคนนั้น เปนการใหคุณใหโทษคน จะวากลาวตักเตือนหรือยกยอง

สรรเสริญ ตองพิจารณาอยางรอบคอบ เพราะสิ่งนี้จะสงผลระยะยาว ๕) ดานความเลื่อมใสศรัทธา เรื่องวินิจฉัยความดี-ช่ัว อะไร

ถูก-อะไรผิด อะไรควร-อะไรไมควร ๖) ดานชักนําคฤหัสถใหถือปฏิบัติในอธิศีล (เบญจศีลที่เปนไปเพื่อคุณเบื้องสูง) เมื่อคฤหัสถ

เจ็บไขไปเยี่ยม ใหสติพิจารณาใครครวญโดยรอบคอบแลว จึงกลาวติเตียนบุคคลที่ควรติเตียน จึงยกยองสรรเสริญบุคคลที่ควรยก

ยองสรรเสริญ จึงแสดงความไมเลื่อมใสในฐานะอันไมควรเลื่อมใส จึงแสดงความความเลื่อมใสในฐานะอันควรเลื่อมใส ไมตระหนี่

หวงแหนที่อยูอาศัย ไมตระหนี่หวงแหนตระกูลอุปฏฐาก หวงแหนที่ลาภในการปกครองวัดนั้นวัดเปนศาสนสถานและเปน

สัญลักษณแหงพระพุทธศาสนา การปกครองดูแลวัดจึงเปนเรื่องสําคัญมาก จึงควรมาทําความรูจักวาในการปกครองวัดนั้นใคร

เปนผูปกครองวัดและมีหนาที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายอยางไรบาง โดยแยกพิจารณาเปน ๔ อยาง คือ 

๑. ตําแหนงผูปกครองวัด กฎหมายกําหนดใหเจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาสเปนผูปกครองวัด ตามที่บัญญัติ

ไวในมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ วา “วัดหนึ่งใหมีเจาอาวาสรูปหนึ่ง และถาเปนการสมควรจะใหมี

รองเจาอาวาสหรือผูชวยเจาอาวาสดวยก็ได” ฉะนั้น วัดหนึ่งตองมีเจาอาวาสรูปหนึ่งเปนผูปกครองรับผิดชอบ หากเปนวัดใหญมี

ภิกษุสามเณรและกิจการมาก จะตั้งรองเจาอาวาสหรือผูชวยเจาอาวาสข้ึนเปนผูชวยเหลือก็ได ทั้ง ๓ ตําแหนงนี้ เปนพระสังฆาธิ

การตามกฎมหาเถรสมาคม 
๒.  คุณสมบัติและจริยาของผูปกครองวัด ตามพระธรรมวินัย วัดจะเจริญรุงเรอืงหรือเสือ่มตองอาศัยคุณสมบตัิและความ

ประพฤติของเจาอาวาสเปนมูลเหตุสําคัญ จึงกําหนดคุณสมบัติไวในกฎมหาเถรสมาคมดังที่กลาวมาแลว พระพุทธเจาก็ไดทรง
แสดงอาวาสิกธรรมไวในอาวสิกวรรค นอกจากนี้ เจาอาวาสยังมีอํานาจหนาที่เปนผูแทนของวัดในฐานะเปนนิติบุคคลตาม



๑๓๖๕ 
 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย เชน มีอํานาจหนาที่ทํานิติกรรมสัญญาในนามของวัด มีอํานาจหนาที่ตามทวงถ าม
ฟองรองเกี่ยวกับทรัพยสินและผลประโยชนของวัด และมีอํานาจมอบหมายใหผูอื่นกระทําแทนวัดได  

๓.  ความรับผิดชอบของผูปกครองวัด ผูปกครองวัด บางทีเรียกวา “สมภาร” เพราะมีภาระตองรับผิดชอบมาก และมี
หลายหนาที่แยกพิจารณาฐานะตางๆ ของผูปกครองวัดออกไดดังนี้คือ ๑) ในฐานะอาจารยหรืออุปชฌาย มีความรับผิดชอบใน
การปกครองอันเตวาสิกหรอืลัทธิวิหาริกตามหนาที่ในพระธรรมวินัย โดยเฉพาะในฐานะพระอุปชฌาย ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระอุปชฌาย ๒) ใน
ฐานะเจาอาวาสหรือพระสังฆาธิการ มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการปกครองวัดตามมาตรา ๓๗และมาตรา ๓๘ แหง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิ
การ วาดวยจริยา การรักษาจริยาของพระสังฆาธิการ แตหากเปนเจาสํานักเรียนหรือสํานักศึกษา ก็ยอมมีหนาที่รับผิดชอบ
การศึกษาของสํานักนั้นดวย ๓) ในฐานะผูแทนวัดซึ่งเปนนิติบุคคล ยอมมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดกิจการวัดและศาสนสมบัติ
ของวัด ไปในทางรักษาผลประโยชนของวัด หากไมนําพาในเรื่องนี้ วัดไดรับความเสียหายหรือขาดผลประโยชนตองรับผิดชอบตอ
วัด ๔) ในฐานะเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย มีหนาที่ปฏิบัติกิจการใหเปนไปโดยถูกตอง สุจริตยุติธรรมตามอํานาจหนาที่ หาก
ปฏิบัติไมถูกตองหรือฝาฝนกฎหมายที่บัญญัติไวยอมมีความผิดทางอาญา 

๔.  ผูรักษาการแทนผูปกครองวัด วัดเปนสถานที่สําคัญของพระศาสนาและของบานเมืองทางกฎหมาย ขาดผูปกครอง
และรับผิดชอบไมได ในกรณีไมมีเจาอาวาสหรือเจาอาวาสไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส ตามที่บัญญัติ
ไวในมาตรา ๓๙ ผูรักษาการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับเจาอาวาส 

การทํางานทางดานการบริหารจัดการเปนเรื่องยุงยากเพราะเปนการทํางานกับคนสวนใหญในองคกร หลักของพุทธ
ศาสนาจึงมีบทบาทในการบริหารจัดการ พุทธศาสนากับคนไทยมีความผูกพันกันมานานไมสามารถแยกออกจากกันได ศาสนา
พุทธเปนศาสนาประจําชาติไทยฉะนั้นหลักธรรมของพระพุทธศาสนาจึงเปนที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ทัศนคติ 
ในดานความรูสึกนึกคิดตาง ๆ ของคนไทยจะมีหลักพระพุทธศาสนามาเกี่ยงของ ซึ่งหลักธรรมของพระพุทธศาสนา จะมีอิทธิพล
ตอชีวิตจิตใจของคนไทยมากและสามารถนํามาประยุกตใชในการบริหารจัดการ โดยยึดแนวทางการปฏิบัติที่เรียกวา ทางสาย
กลาง ซึ่งในทางสายกลางของพุทธศาสนาเกี่ยวของทั้งกาย วาจา ใจ สมาธิหรือวาปญญาสามารถนําประยุกตใชกับการบริหาร
จัดการไดอยางสมดุลย  เนื่องจากวัดเปนที่พํานักอาศัยของภิกษุสามเณร เปนที่บวชเรียนของลูกหลานชาวบาน เปนที่ทําบุญ
บําเพ็ญกุศลของชาวบานรอบวัด  วัดและพระสงฆเปนที่พึ่งทางใจของประชาชน และ ๕) วัดเปนศูนยกลางทางกิจกรรมของ
ชุมชน ดังนั้น เพื่อใหการบริหารการปกครองวัดเปนไปดวยดี มีความเปนระเบียบเรียบรอย ในการนําหลักพุทธวิธี โดยเฉพาะ 
หลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใชในการบริหารจัดการวัดจะทําใหผูอยูใตปกครอง และประชาชนในชุมชน จะสามารถอยูรวมกันได
อยางเปนปกติสุข เรียบรอย และสรางความเจริญ ความผาสุขแกวัด ภิกษุ สามเณร รวมทั้งคฤหัสถทั้งหลาย 

 

บทสรปุ 
การบริหารจัดการองคการใดก็ตามจดุมุงหมายที่สําคัญอยูที่ตองการใหบรรลจุุดประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

เกิดประสิทธิผลอยูเสมอ ทั้งนี้ยอมจะตองอาศัยองคประกอบ ๔ ประการ คือ คน หรือ บุคลากร (Man) เงินหรืองบประมาณ 
(Money) วัสดุอุปกรณ (Material) การจัดการหรือเทคนิคในการบริหาร (Management) องคประกอบทั้ง ๔ ประการ มี
ความสําคัญมาก แตองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการบริหารจัดการองคการ คือ คนหรือ บุคลากรในการบริหารจัดการ ซึ่งใน
องคการทางศาสนาก็เชนกัน วัดจะเจริญรุงเรอืง เปนที่รมรื่น เปนที่ศรัทธาและอํานวยประโยชนแกชุมชนมากนอยเพียงใดก็ข้ึนอยู
กับคน บรรดาสิ่งกอสราง โบสถวิหาร ลานเจดีย ศาลาการเปรียญ วัสดุอุปกรณและการเงิน จะมีความสมบูรณเพียงใด ก็ไมมี
ความหมาย ถาบุคลากรเหลาน้ันไมมีความรูความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน ใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคไดอยาง
มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการงานวัดน้ันจะละเลยเสียไมไดซึ่งประกอบดวยพระธรรมและพระวินัย ควรจัดระบบดวยภารกิจ
และกลยุทธที่สําคัญตามแบบแผนผสมผสานทฤษฎีดวยศาสตรสมัยใหมและตองสอดคลองกับหลักการของการบริหารแบบ
พระพุทธศาสนาที่แทจริง โดยมุงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง รวมทั้งมีกระบวนการบริหารและการทํางานอยางเปนระบบ อาทิ 



๑๓๖๖ 
 

การจัดองคการ การบริหารงานบุคคล การติดตามการบริหารการเงิน เป นตน หากผูนําวัดซึ่งไดแกเจาอาวาสมีและรูจัก
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสมก็สามารถที่จะบริหารจัดการวัดใหมีแตความเจริญยิ่งๆ ข้ึนไปการนําหลักพระพุทธวิธีมาใชในการ
บริหารจัดการองคกรภายในวัดนั้น บุคคลสําคัญที่จะทําใหบรรลุเปาประสงคก็คือเจาอาวาส ซึ่งจะตองมีคุณสมบัติของผูนําที่ดี
ตองยึดหลักธรรมอันเปนคุณธรรมสําคัญเพื่อนําพาหมูคณะและสังคมไปสูความสงบสุขตามหลักการพระพุทธศาสนา ศาสตรใน
การบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตรมีความสําคัญยิ่งทั้งตอบุคคลและตอองคกรเพื่อพัฒนาคนไปในทางที่ดีงามและอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข  

ดังนั้นในการบริหารงานและการจัดการภายในวัด ในการบริหารและการจัดการวัดจะตองประกอบดวยการวางแผน การ
จัดองคการ การบริหารงานบุคคล การอํานายการ การประสานงาน การประเมินผล และการงบประมาณ เรื่องดังกลาวพระ
สังฆาธิการวัด ซึ่งก็คือเจาอาวาสควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหการบริหารและการจัดการของวัดดําเนินการไปในเชิงรุกและไดผลเต็มที่
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ ซึ่ง
บทบาทของผูบริหารตองมีวิสัยทัศนกวางไกลโดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันที่ถือวาเปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลงดวยระบบทุน
นิยม ทุกองคกรตางลวนใหความสําคัญเรื่องการบริหาร “คน” โดยการพึ่งพิงทุนมนุษย (Human Capital) ซึ่งตองประกอบไป
ดวยการจัดการ ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Competency) และ ประสบการณ (Experiences) 

หลักการเหลาน้ีหากนําไปใชในการบรหิารจัดการโดยเฉพาะอยางยิ่งวัด ซึ่งเปนองคการทางพระพุทธศาสนาซึ่งเปนองคการสําคัญ
ก็จะทําใหวัดพัฒนาสูความเปนเลิศได 
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บทคัดยอ 
พระพุทธศาสนาเปนรากฐานสําคัญตอการเมืองการปกครองที่จะใหมวลมนุษยอยูรวมกันอยางสันติสุขได โดยใช

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนหลักการ ความคิด และเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติทั้งผูปกครองรัฐและประชาชนใน
รัฐ รวมทั้งการเผยแผพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก เพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรคสันติภาพใหเกิดข้ึนแกโลกไดอยางแทจริง  
หลักธรรมที่เกีย่วของกับการปกครอง คือ หลักทศพิธราชธรรม หลักสัปรุริสธรรม หลักปาณิกธรรม หลักสังคหวัตถุ หลักอธิปไตย 
หลักอัปริหายธรรม หลักสาราณียธรรม หลักพรหมวิหาร  หลักจักรวรรดิวัตร  หลักราชสังคหวัตถุ ซึ่งหลักธรรมเหลานี้หาก
ผูปกครองใชเปนหลักการความคิดและแนวทางในการปฏิบัติแลวจะทําใหเกิดสันติภาพและสันติสุขแกรัฐหรือชาวโลกไดอยาง
แทจริง 

คําสําคัญ : พุทธวิธี    การปกครอง   การเมืองระดับทองถ่ิน 

Abstract 

Buddhism is a fundamental to Politics and Governance will to live together in peace for humanity. 

Using the core of Buddhist ideas and principles as a guide for practice of the State Government and public 

in the state. Including propagation of Buddhism throughout the world. To guide the peace initiative to 

befall to the world literally. The principles relating to the rule are Tspitrachtrrm  

Keywords: Buddhist Way, Dominance ,The Local Politics 

 
บทนํา 

      การปกครองคนใหเปนคนดี พรอมทั้งมีความรูและความประพฤติ ที่เรียกวา ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เมื่อคนดีอยู
ในสถานที่ใด ก็จะเปนกําลังชวยทําใหสถานที่นั้น ๆใหเจริญได  สถานที่จะเจริญไดก็เพราะคนดี ระบอบการปกครองที่ดีจึงตอง
สรางคนดีใหมีจํานวนมากข้ึน เพื่อที่จะสืบสานนโยบายในการทํางานตอไปอยางไมขาดสาย  วิธีการปกครองในทาง
พระพุทธศาสนาก็คือ การครองตนหรือปกครองตัวเอง ถาปกครองตัวเองไมไดก็ไมสามารถที่จะปกครองผูอื่นได การที่จะปกครอง
ผูอื่นไดนั้นตองปกครองตนเองใหไดเสียกอน ดังพุทธพจนวา“บุคคลพึงยังตนใหตั้งอยูในคุณอันสมควรเสียกอนแลวพึงพร่ําสอน
ผูอื่นในภายหลัง บัณฑิตประพฤติตนอยางนี้ จึงไมเศราหมอง”๑กอนที่พระพุทธองคจะทรงเปนผูปกครองสงฆนั้นพระองคไดฝก
พระองคเองมาอยางสมบูรณแลวโดยพระองคทรงเริ่มฝกพระองคเองมานับชาติไมถวนกอนที่จะมาตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธ
เจา ที่เรียกวาทรงบําเพ็ญบารมี ซึ่งมีตั้งแตบารมีข้ันสามัญ ข้ันปานกลางจนกระทั่งถึงข้ันสูงสุดที่เรียกวาปรมัตถบารมี  เมื่อ

                                                             

๑ขุ.ธ.  ๒๕ / ๑๕๘ /๕๒. 



๑๓๖๙ 
 

พระองคไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว พระองคก็ทรงตั้งอยูในฐานะพระธรรมราชาผูปกครองพุทธบริษัททรงเปนนัก
ปกครองอยางดีเลิศ  

       การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนามีระบบการใหรางวัลและการลงโทษ ซึ่งเทียบไดกับการใชพระเดชพระคุณใน
สมัยปจจุบันนั่นคือ ใครทําดีก็ควรไดรับการยกยอง ใครทําผิดก็ควรไดรับการลงโทษดังพระบาลีที่วา “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ 
ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ ขมคนที่ควรขมยกยองคนที่ควรยกยอง”๒ เปนธรรมดาของหมูคณะไมวาจะเล็กหรือใหญก็ตามจะตองมีคน
และคนไมดี  คนที่กอใหเกิดความยุงยากในหมูคณะก็คือคนไมดีนั่นเอง ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของผูปกครองที่ จะตองเปนธุระเพื่อ
ความผาสุกของหมูคณะหรือประชาชนโดยสวนรวม  ผูปกครองคนหรือผูบริหารนั้นตองมีวิสัยทัศน พระพุทธเจาตรัสวาผูบริหาร
ตองมีจักขุมา แปลวา มีสายตาที่ยาวไกล คือมองการณไกล๓ วิสัยทัศนชวยใหผูบริหารสามารถวาดภาพจุดหมายปลายทางได
ชัดเจนและใชสื่อสารใหสมาชิกภายในองคกรยอมรับและดําเนินไปสูจุดหมายปลายทาง  

      องคกรปกครองทองถ่ินไทย หรือกลาวในอีกนัยหนึ่ง ก็คือ  "ราชการสวนทองถ่ิน"ถูกจัดตั้งข้ึน บนพื้นฐานของ
แนวความคิดในการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ตองการใหประชาชนไดมีสวนรวม และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทองถ่ินมากยิ่งข้ึน จึงถือไดวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปน รากฐานของ ระบอบประชาธิปไตย และการมี
สวนรวมของประชาชน ในทองถ่ิน และเปนกลไกการปกครองที่จะ"บําบัดทุกข บํารุงสุข" ใหแกประชาชนในทองถ่ินของตนได
อยางแทจริง ทั้งนี้เพราะองคกรปกครอบสวนทองถ่ินมาจากประชาชน ดําเนินกิจการเพื่อประชาชน และ โดยการกํากับดูแลของ
ประชาชน องคกรปกครองทองถ่ินจึงเปนกลไกของการมีสวนรวมในเชิงปกครอง หรือในเชิงโครงสรางของชุมชนทองถ่ิน 
ประชาชนในฐานะผูเปนเจาของอํานาจที่แทจริง เปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งตอการผลักดันใหกลไก (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หรือราชการสวนทองถ่ิน) ดําเนินภารกิจการพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การมีสวนรวมของ
ประชาชนในทองถ่ิน ตอการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดจากบทบาท และสิทธิหนาที่
ของประชาชน ที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองทองถ่ินดังกลาว จึงกลาวไดวาประชาชน เปนองคประกอบหรือปจจัยที่สําคัญที่จะ
ใหองคกรปกครองทองถ่ิน เปนองคกรที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับประชาชนไดเปนที่พึ่งและเปนหัวหอกของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ในทองถ่ิน สมดังเจตนารมณของการปกครองทองถ่ินในระบอบประชาธิปไตย และการกระจายอํานาจสู
ประชาชนอยางแทจริง      

       ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินไทยถูกจบัตามองจากสังคมภายนอกวามีการทุจริต   คอรรัปชันเปนจํานวนมากการ
ถูกจับตามองและถูกวิพากษ วิจารณดังกลาวยอมไมเปนผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งอาจมีผลกระทบตอความ
นาเช่ือถือขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการกระจายอํานาจสูทองถ่ินทั้งในแงของงาน (ภารกิจ) งบประมาณ (เงิน) และ
บุคลากร การดําเนินภารกิจในการปฏิบัติงานขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินกําลังถูกทาทายความสามารถในเชิงการบริหาร
จัดการใหมีความนาเช่ือถือและความโปรงใส องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานราชการที่มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะ
เปนหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชน สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ไดตรงเปาหมายและมี
ประสิทธิภาพ ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปกครองและ
การบริหารจัดการจึงเปนสิ่งทาทายการเมืองระดับทองถ่ินอยางยิ่งเพื่อความโปรงใสในการบริหารจัดการขององคกรและเพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาประเทศชาติและประโยชนสุขของประชาชน  

 

 

                                                             

๒ขุ.ชา. ๒๗/๒๔๔๒/๕๓๑   
๓อง ติก. ๒๑/๔๕๙/๑๔๖ 



๑๓๗๐ 
 

พุทธวิธีการปกครอง 

การบริหารงานยอมตองใชทั้งศาสตรและศิลปควบคูกันไป ซึ่งคําวา  “ศาสตร” แปลความวา การบริหารยอมตองยึด
กฎระเบียบแบบแผนตามกฎหมาย ในขณะที่คําวา “ศิลป” เปนการใชทักษะเทคนิคในดานมนุษยสัมพันธในการชวยบริหารงาน 
ประคับประคองใหเกิดความยืดหยุนแตตองไมผิดกฎระเบียบแบบแผนที่กําหนดไวหลักธรรมกับการบริหารตามหลักคําสอนของ
พุทธศาสนา ที่นํามาประกอบในการใชงานบริหารงานของผูบริหารนั่นคือ หลักสังควัตถุ ๔ ซึ่งเปนเครื่องมือที่ผูบริหารสามารถ
นําไปประยุกตในลักษณะของการมีศิลปะในการทํางาน คือ 

ทาน คือใหเปนไปดวยความเอื้อเฟอเผื่อแผเสียสละตามความสามารถ ตามศักยภาพ นั้นคือผูบริหารควรมีความ
เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูใตบงัคับบญัชา หรือเพื่อนรวมงาน ใหความรัก เมตตา สรางแรงจูงใจ ขวัญ และกําลังใจใหกับบุคคลในองคกร 
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางในความเสียสละตอสวนรวม มุงประโยชนสวนรวม เปนหลัก ไมนึกถึงประโยชนสวนตน 

ปยวาจา คือผูบริหารควรมีวาจาที่สุภาพ พูดในเชิงสรางสรรคเปนประโยชน สรางความสามัคคีใหเกิดความรักใคร 
เกื้อกูลกันในหมูคณะหรือองคกร 

อัตถจริยา คือผูบริหารควรอยางยิ่งที่ตองทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม เสียสละเพื่อสวนรวม 
สมานนัตตา ทําตนใหเขากับผูอื่นอยางเสมอภาค กลาวคือ ผูบริหารควรปฎิบัตติอผูใตบังคับบัญชาดวยความเสมอภาค

ไมเลือกปฏิบัติผดุงไวซึ่งความยุติธรรมตอทุกคนในเรื่องตางๆ 
หลักพุทธธรรมสัปปุริธรรม ๗๔ 
  การประยุกตใชหลักธรรม ดังกลาวตอไปนี้ เปนหลักที่บุคคลที่เปนผูนํา ตองมีหลักธรรม ๗ ประการ ใชในการครองตน 
ครองคน และครองงานไดอยางสมดุลย ซึ่งในปจจุบันการปฏิบัติงานของผูนําหรือผูบริหาร ควรรูทั้ง ๗ ดาน ตามหลักสัปปุริธรรม 
๗ ที่ทําใหพรอมที่จะเปนแนวทางในการบริหารจัดการ โดยคุณสมบัติในตัวผูนําหรือผูบริหารมี ๗ ประการ คือ 

ธมัญุตา คือ ความเปนผูรูจักเหตุ รูหลักการ กลาวคือ เมื่อดํารงตําแหนงมีฐานะในงานใดก็ตาม ตองรูหลักการรูงาน รู
หนาที่ รูกฎเกณฑ ระเบียบการปฏิบัติที่ถูกตอง เมื่อรูแลวจะตองตั้งตนใหอยูในหลักการใหได 

อัตถัญุตา คือ ความเปนผูรูจักผล รูจุดหมาย ผลที่เกิดข้ึนจาการปฏิบัติงาน ยอมมีความแนวแน ความเขาใจในการ
บริหารคนและบริหารงานใหมีความสอดคลองกัน งานก็จะประสบความสําเร็จ ตรงตามจุดมุงหมายไมอยากนัก 

อัตตัญุตา คือ ความเปนผูรูจักตน กลาวคือ ตองรูเสมอวาตนคือใคร มีตําแหนงหนาที่อยางไร อยูในสถานะใด มีความ
รับผิดชอบมากนอยแคไหน ตลอดจนถึงมีคุณสมบัติถึงซึง่ความพรอม มีความถนัด มีสติปญญา มีความสามารถอยางไร อีกทั้งตอง
พัฒนาตนเองใหมีความสามารถ มีทักษะการบริหารงานใหดีย่ิงๆ ข้ึนไป 

มัตตัญุตา คือ ความเปนผูรูจักพอประมาณ รูจักความพอดี ซึ่งหมายความวา ตองมีขอบเขตอํานาจ ความเหมาะสมที่
จะบริหารจัดการเรื่องตางๆตามภาระกิจที่ไดรับมอบหมาย ตามตําแหนง ทําแคไหนจึงจะใหเกิดความพอดีไดสัดสวนเกิดความ
สมดุลซึ่งความพอดีจะทําใหเกิดความสําเร็จอยางแทจริง 

กาลัญุตา คือ ความเปนผูรูจักกาลเวลา ซึ่งหมายความวา ผูที่เปนผูนํา หรือผูบริหาร ตองรูลําดับความสําคัญของงาน
ระยะเวลาจังหวะปริมาณและหวงเวลาใหเหมาะสมตองรูจักวางแผนใหสอดคลองกับปจจัย องคประกอบที่เกี่ยวของไดอยาง 
สอดคลองกลมกลืน เพราะปจจัยตางๆ เหลาน้ีเปนสิ่งที่จะทําใหงานประสบความสําเร็จได 

ปุริสัญุตา คือ ความเปนผูรูจักชุมชน สังคม หมายความวา ความเปนผูรูจักสังคม ชุมชน ตั้งแตสังคมที่มีขอบเขต
กวางขวาง คือสังคมโลก รูสังคมประเทศชาติ ตลอดจนชุมชน สังคม รอบๆ หนวยงาน ผูนําหรือผูบริหารตองรูวาในสถานการณ

                                                             

๔ ที.ปา. ๑๑/๓๓๑/๒๖๔; ๔๓๙/๓๑๒; องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๕/๑๑๔ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับ
ประมวลธรรม พิมพครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ http://www.84๐๐๐.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=287 



๑๓๗๑ 
 

ใด มีปญหาหรือความตองการอะไร และจะสามารถใหความชวยเหลือชุมชน หรือสังคมอยางไร ตลอดจนการแกไขปญหาใหตรง
จุด 

บุคคลโรปญุตา คือ ความเปนผูรูจักบุคคล หมายความวา ผูนําหรือผูบริหารตองรูจักบุคคลที่เกี่ยวของในการรวมงาน 
ไมใชเปนการรูจักเฉพาะช่ือของเขา ตองรูจักอุปนิสัยใจคอ พฤติกรรม ความรู ความสามารถ งานบรรลุประสบผลสําเร็จตาม
จุดมุงหมาย นอกจากนั้นตองรูจักประโยชนที่เขาเหลาน้ันพึงได การทํางานนั้นไมใชวาจะใชใหเขาทํางานเพียงอยางเดียว หากแต
ตองจักดูแลสวัสดิการอยางเหมาะสม และตองใหทุกคนที่ทํางานไดประโยชน ไดพัฒนาตนเอง ซึ่งผูนําหรือผูบริหารควรรูวาเขา
ควรไดประโยชนอะไร ที่จะนําไปสูความเจริญงอกงามแหงการดําเนินชีวิตที่แทจริงของทุกคนดวย 

หลักปาปณิกธรรม 
นักบรหิารจะทําหนาทีส่ําเร็จลุลวงไปดวยดี ถามีคุณลักษณะ ๓ ประการดงัที่พระพุทธเขาตรัสไวในทุติยปาปณิก

สูตร๕ ดังนี ้
          ๑) จักขุมา หมายถึง มีปญญามองการณไกล (Conceptual Skill) นักบรหิารทั่วไปตองสามารถวางแผนและฉลาดในการ
ใชคน มีความชํานาญในการใชความคิด 
          ๒) วิธูโร หมายถึง จัดการธุระไดดี (Technical Skill) มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ความชํานาญดานเทคนิค 
          ๓) นิสสยสัมปนโน     ความชํานาญดานมนุษยสัมพนัธ (Human Relation Skill)   หมายถึง พึ่งพาอาศัยคนอื่นได   
เพราะเปนคนมมีนุษยสมัพันธดี  มีเครดิตดี  นักบรหิารที่ดีตองผูกใจคนไวได คุณลักษณะที่สามนีส้ําคัญมาก “นกไมมีขน คนไมมี
เพื่อน ข้ึนสูทีสู่งไมได 

ดังนั้นจึงสรุปไดวา การประยุกตใชหลักธรรม เชน หลักสังควัตถุ ๔ ซึ่งเปนเครื่องมือที่ผูบริหารสามารถนําไปประยุกตใน
ลักษณะของการมีศิลปะในการทํางาน  นอกจากนี้ หลักปาปณิกธรรม การมีปญญามองการณไกล (Conceptual Skill) ฉลาดใน
การใชคน มีความชํานาญในการใชความคิดจัดการธุระไดดี (Technical Skill) มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ความชํานาญดาน
เทคนิค และความชํานาญดานมนุษยสัมพันธ คุณลักษณะทั้งสามขอมีความสําคัญพอ ๆกัน นั่นคือ เขาตองมีความชํานาญเฉพาะ
ดาน และมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา ในขณะเดียวกันเขาตองมีปญญาที่มองภาพกวางและไกล เพื่อ
เตรียมตัวสําหรับข้ึนเปนนักบริหารระดับสูง นักบริหารระดับกลางบางคนไมไดเตรียมตัวใหพรอมในดานสติปญญาหลักสัปปุริ
ธรรม ๗ เปนหลักที่บุคคลที่เปนผูนํา ตองมีหลักธรรม ๗ ประการ ใชในการครองตน ครองคนและครองงานไดอยางสมดุลซึ่งใน
ปจจุบันการปฏิบัติงานของผูนําหรือผูบริหารโดยเฉพาะอยางยิ่งในองคกรบริหารสวนทองถ่ินซึ่งมีความใกลชิดกับประชาชน
มากกวาองคกรอื่น ๆ ควรรูทั้ง ๗ ดาน เพราะจําเปนแนวทางในการบรหิารจัดการหากผูบรหิารนําหลักคําสอนในทางพุทธศาสนา
เขามาประยุกตใชในการบริหารงานแลวเช่ือไดวาผูบริหารเหลานั้นจะเปนที่รักใครของคนในองคกร เปนที่รักใครของประชาชน
และสามารถนําพาองคกรไปสูจุดหมายปลายทางตามเจตนารมณตามวัตถุประสงคเกิดความรักใครสามัคคีในองคกรไดอยาง
แนนอน 
 

การเมืองระดับทองถิ่น 
การปกครองทองถ่ิน   หมายถึง “การปกครองที่รัฐบาลกลางใหอํานาจหรือกระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครอง

ทองถ่ิน เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินนั้น ไดมีอํานาจในการปกครองรวมรับผิดชอบทั้งหมดหรือเพียงบางสวน ในการ
บริหารงานทองถ่ินตามแนวความคิดที่วาถาอํานาจการปกครองมาจากประชาชนในทองถ่ินแลวรัฐบาลของทองถ่ินก็ยอมจะเปน
รัฐบาลขอประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน๖ การกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เกิดจากแนวคิด

                                                             

๕
 อง. ปฺจก. ๒๒/๕๓, ๕๖ 

๖ ชูวงศ ฉายะบุตร, การปกครองทองถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร: สมาคมนิสิตเการัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา 
๒๑. 



๑๓๗๒ 
 

การลดบทบาทของรัฐใหอํานาจและความเปนอิสระในการบริหารจัดการทองถ่ินเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินไดมี
อํานาจในการปกครองรวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคลองตัวในการบริหารจัดการมากข้ึนในเรื่องของการกระจาย
อํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดต้ังข้ึนมาน้ันมีวัตถุประสงคเพื่อการกระจายอํานาจบริหารจากรัฐ  จึงมีความสําคัญ
หลายประการ ไดแก 

๑. กอใหเกิดประสิทธิภาพในกิจการตางๆที่รัฐพึงกระทําเนื่องจากการปกครองสวนทองถ่ินเปนการเปดโอกาสให
ประชาชนในทองถ่ินรับผิดชอบปกครองตนเอง 

๒. ทําใหประชาชนไดรับการบริการจากรฐัโดยทั่วถึง เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับมอบหมายใหดําเนินงาน
เพื่อกิจการสาธารณะข้ันพื้นฐานดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบได 

๓. องคกรปกครองสวนทองถ่ินชวยแบงเบาภาระของรัฐ 
๔. การมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เข็มแข็ง และบริหารงานที่มีประสิทธิภาพชวยใหประชาชนตระหนักในศักยภาพ

ของตนเองและมีความรับผดิชอบตอถ่ินที่อยูอาศัยของตนนั่นแสดงใหเหน็วาการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
นอกจากสามารถทําใหเกิดประสิทธิภาพในกลไกรัฐแลวยังทําใหประชาชนไดรับบริการจากรัฐโดยทั่วถึง 

พุทธวิธกีารปกครอง : สิ่งทาทายการเมืองระดบัทองถิ่น 

คําวา “ปกครอง” หมายถึง การคุมครอง รักษา ดูแล ควบคุม สังคมมนุษย ที่อยูรวมกัน ตั้งแตสังคมที่เล็กที่สุด ระดับ 
ครอบครัว หมูบาน ตําบล อําเภอ เมือง ประเทศ กลุมประเทศ ไปจนถึงสังคมโลก ตองมีการดูแลรักษาควบคุมคุมครอง  อาทิ ใน
ระดับครอบครัวก็ตองมีบิดามารดา ปกครองดูแลบุตรและสมาชิกอื่นภายใครอบครัว  สังคมที่ใหญข้ึนก็ตองมีหัวหนาเปนผูนํา 
ปกครองดูแลสมาชิก ลดหลั่นกัน ตามสถานภาพ สําหรับประเทศไทยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร ตั้งแตสมัยโบราณ   ถาจะ
นับตั้งแตสมัยสุโขทัยเปนราชธานี พบวา พระพุทธศาสนาไดเผยแผเขามาในประเทศไทยแลว หรือกอนหนานี้ดินแดนที่เปนที่ตั้ง
ของประเทศไทยก็มีหลักฐานวาศาสนาพุทธไดมีคนในถ่ินนี้เช่ือหลักธรรมทางพุทธศาสนาแลว เชน พระธาตุพนม ในอาณาจักร
โคตรบูร  เจดียวัดมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช พระบรมธาตุไชยา จังหวัด  สุราษฎรธานี ในอาณาจักรศรีวิชัย๗ แสดงใหเห็น
วา การปกครองในระดับรัฐหรือประเทศของคนในดินแดนสุวรรณภูมิมีการใชหลักธรรมทางพุทธศาสนา ในการปกครองประเทศ
แลว  ประเทศไทยเคยปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราช มีพระมหากษัตริยเปนผูนําสูงสุดในการปกครอง พระมหากษัตริย
ของไทยมิไดใชอํานาจอยางเดียวในการปกครองประเทศและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เปนระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  พระมหากษัตริยทุกพระองคโดยเฉพาะองคปจจบุันทรงใช ทศพิธราชธรรม ในการดูแลคุมครอง
ประชาชนของพระองค นอกจากนี้ทรงใชหลักธรรมทางพุทธศาสนาอื่นอีกมากในราชจริยาวัตร เชน จักรวรรดิวัตร ๑๒ ประการ 
สังคหวัตถุ๔ พรหมวิหาร ๔  ฆราวาสธรรม๔ ราชจริยวัตร ๔  
ฯลฯ  
            กฎหมายที่ใชเปนหลักในการปกครองประเทศก็ใชหลักคําสอนทางพุทธศาสนาเปนหลกัในการออกกฎหมาย มาต้ังแต
สมัยโบราณ จนถึงสมัยรัตนโกสินทร มีการจางชาวตางประเทศมาเปนที่ปรึกษาในการออกกฎหมาย ประเทศไทยยงัคงยดึหลักคํา
สอนทางพุทธศาสนาในการออกกฎหมายบังคับใชในการปกครองประเทศ อาทิ ศีลขอที ่๑ ปาณาติปาตาเวรมณี (งดเวนการฆา
สัตว) ถาสมาชิกในสงัคม ไปทํารายผูอื่น ก็ถือวากระทําผิดกฎหมาย ตองถูกลงโทษขอที่ ๒ อะทินณาทานา เวรมณ ี(งดเวนการลัก
ทรัพย) ถาสมาชิกในสังคม ไปลักทรัพยของผูอื่น ก็ถือวากระทําผิดกฎหมาย ตองถูกลงโทษอยางนี้เปนตนจะเห็นไดวาหลกัธรรม
ทางพระพุทธศาสนาสงเสริมในดานการปกครอง ใหสมาชิกในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุขเปนตน 

                                                             

๗ พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต), พระพทุธศาสนาในอาเซีย. กรุงเทพฯ ธรรมสภา, ๒๕๔๑. 
 



๑๓๗๓ 
 

คําสั่งสอนของพระพุทธเจาที่เกี่ยวของกับการปกครอง การคุมครอง ควบคุม ดูแลตนเองและบุคคลอื่น ทั้งผูปกครอง
และผูถูกปกครอง ทําใหไดนักปกครองที่ดีและประชากรที่ดี โดยอาศัยอํานาจความดีที่เกิดจากการประพฤติตนใหมีคุณธรรม ใช
อํานาจนั้นในการปฏิสัมพันธกับคนอื่นในรูปแบบของการบริหารจัดการบานเมือง ใหเกิดประโยชนสุขแกคนหมูมาก โดย
ปราศจากผลรายใดๆ เปนที่ยอมรับและพอใจของทุกฝายในสังคม ซึ่งจะอํานวยประโยชนสุขใหทั้งตนเองและบุคคลอื่น ในการอยู
รวมกันในสังคมและแหงมวลมนุษยชาติ  การไดมาซึ่งอํานาจ แสวงหาจากตัวเอง ไดมาเพราะพฤติกรรมที่ตัวเองกระทํา เกิดข้ึน
จากการประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ อํานาจเกิดจากการที่ตัวเองประพฤติคุณธรรม ตั้งอยูในคุณธรรม ไดแก การปกครอง
หรือฝกฝนตนเองตามหลักพระพทุธศาสนาที่วา บุคคลพึงยังตนใหตั้งมั่นอยูในคุณธรรมอันสมควรเสยีกอน แลวพร่ําสอนบุคคลอื่น
ในภายหลัง บัณฑิตประพฤติตนอยางนี้ จึงไมเศราหมองและถาสอนผูอื่น ฉันใด พึงทําตน ฉันนั้น ผูฝกตนดีแลว จึงควรฝกผูอื่น 
ฝกตนไดยากกวาฝกผูอื่น”และ “บัณฑิตพึงตั้งตนไวในคุณอันสมควรกอน สอนผูอื่นภายหลัง จึงไมมัวหมอง” การแสวงหาอํานาจ 
(ความดี) และการไดมาซึ่งอํานาจ (ความดี) จึงเกิดประโยชนสุขใหแกตัวเองเปนเบื้องตน มีความสุข ไมเดือดรอนทั้งแกตนเองและ
สังคม การใชอํานาจตามแนวพุทธศาสตรโดยวิธีการบําเพ็ญประโยชนแกบุคคลอื่น เกื้อกูลแกมหาชน ในการปฏิสัมพันธกับ
มวลชน อํานาจของคุณธรรมที่มีอยูในตัวผูใชบวกกับอํานาจที่เกิดจากการปฏิสัมพันธกับคนอื่น คือ ความตองการผลประโยชน
เกิดข้ึน ซึ่งเปนผลประโยชนทั้งสอง จะลงตัวอยางสมบูรณแบบ ไดรับการตอบสนองเปนที่พอใจแบบสมประโยชนอยางเต็มที่ นั่น
ก็คือฝายผูใชอํานาจก็มีเปาหมายเพื่ออํานวยใหเกิดประโยชน เพื่อความสุขแกผูอื่นอยูแลว อีกฝายก็ตองการผลประโยชนและ
ความสุขตามความตองการของตัวเอง เปาหมายจึงบรรลุผลไดดวยดี ฝายผูใหก็พอใจ ฝายผูรับก็ดีใจ จึงเปนการใชอํานาจโ ดย
ปราศจากผลรายใดๆ ผลของการใชอํานาจ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคม แบบคอยเปนคอยไป โดยสันติวิธี โดย
ความสมัครใจและเต็มใจ เปนการเปลี่ยนแบบถาวร และการเปลี่ยนแปลงเปนที่ยอมรับของสังคมวา จะไมกอใหเกิดความ
เดือดรอนแกใครๆ๘ 

สวนหลักการปกครองตะวันตกถือวา “อํานาจเกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในสังคม มีการกระทําทางสังคม 
อํานาจเกิดข้ึน อํานาจมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาทุกขณะ” อํานาจตามที่วาน้ี เกิดจากภายนอก ไดมาจากการติดตอกับบุคคลอื่น 
ยิ่งติดตอมาก ก็ยิ่งเกิดพลวัตรแหงอํานาจมากข้ึน และซับซอนมากยิ่งข้ึน อํานาจมาจากคนอื่น ใหคนอื่นยอมรับ ถาคนอื่นไมให
หรือไมยอมรับ อํานาจก็ไมเกิด หรือเกิดข้ึนก็ไมถาวร เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนยายไดทุกขณะ ตลอดเวลา เปนลักษณะ
ของอํานาจช่ัวครั้งช่ัวคราว มีการเปลี่ยนจากบุคคลหนึ่งสูบุคคลอื่น และอื่นๆตลอดไป๙ ซึ่งตางจากรัฐศาสตรตามแนวพุทธศาสตร
ที่ถือวา การมีอํานาจ การไดมาซึ่งอํานาจ เกิดจากการแสวงหาอํานาจภายในตัวเอง หรือปกครองรักษาคุมครอง ควบคุมความดี
ใหเกิดข้ึนในตัวเองใหมากที่สุดเทาที่จะมากไดกอน จากนั้นก็ใชอํานาจความดีน้ันทําประโยชนใหแกบุคคล สังคม ประเทศชาติ  
การแสวงหาอํานาจและการไดมาซึ่งอํานาจ เปนการแสวงหาจากคนอื่น ใหคนอื่นยอมรับ อํานาจเกิดจากการตอรองผลประโยชน 
จากการปฏิสัมพันธกับคนอื่นในเชิงบังคับใหจํายอม เชน ในรูปแบบประชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราช อํานาจเกิดจากการ
บังคับคนอื่นใหยอมรับโดยการสถาปนาตนเองใหทุกคนยอมรับวา อํานาจทั้งบริหาร ตุลาการ นิติบัญญัติอยูที่ผูนําเพียงคนเดียว 
ถาไมยอมรับหรือเปนปฏิปกษ ก็จะไดรับการลงโทษโดยเด็ดขาด อาจจะอางอํานาจจากพระเจาประทานอํานาจให วัตถุประสงค
ของการใชอํานาจ เพียงเพื่อประโยชนสขุในการอยูรวมกันของประชากรในรัฐ ขจัดปญหาและอุปสรรคที่จะกอใหเกิดอันตรายตอ
ความสงบสุขภายใน และปองกันภัยที่เกิดจากภายนอก๑๐ 

หลักการปกครองของพระพุทธศาสนา มีประเด็นสําคัญที่นาศึกษาและควรนํามาประพฤติปฏิบัติเปนอยางยิ่ง กลาวคือ 
พระพุทธศาสนาไดอุบัติข้ึนมาในชวงที่มนุษยถูกกดข่ีอิสรภาพ มีการถือช้ันวรรณะ เปนการจํากั ดสิทธิ และหนาที่ของมนุษย 
ยังผลใหเกิดความเหลื่อมล้ําต่ําสูง ไมเทาเทียมกันในสังคม โดยเฉพาะสังคมชนช้ันของอินเดียในสมัยนั้น ไดตกอยูภายใตการ
ปกครองของชนชาติอริยกะ ซึ่งเปนผูผูกขาดอํานาจแตเพียงเผาเดียว จนกระทั่งพระพุทธองคไดอุบัติข้ึนในโลก ทรงปฏิเสธการถือ

                                                             

๘ คนอง วังฝายแกว,รัฐศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา,[ออนไลน],แหลงที่มา,https://www.gotoknow.org/posts/442685 
๙ Yukl, G.A., Leadership in Organization, (๒nd ed.),New Jersey: Prentice-Hall,1989. 
๑๐ เดชชาติ วงศโกมลเชษฐ,  หลักรัฐศาสตร, กรุงเทพฯ: มปพ.๒๕๐๘,แหลงที่มา,https://th.wikipedia.org/wiki/ 



๑๓๗๔ 
 

ช้ันวรรณะทั้ง ๔ คือ พราหมณ กษัตริย แพศย ศูทร ดวยการยึดถือหลัก “อาวุโส”เปนประการสําคัญ๑๑ การเมืองและสันติภาพ
เปนสิ่งที่พระพุทธองคใหความสําคัญที่จะปลดปลอยมนุษยใหอยูรวมกันอยางสันติสุข ทรงตอสูกับแนวทางการปกครองที่ถือช้ัน
วรรณะ การเอาเปรียบซึ่งกันและกัน มาสูความเสมอภาคกันและมีเสรีภาพในการดํารงชีวิตพระพุทธศาสนาจึงมีแนวทางและ
หลักการที่จะนําพาชาติบานเมืองใหบรรลุเปาหมายที่สงบสุขมีสันติอยางแทจริง  

การเมืองในโลกเปนเรื่องของการแบงสรรผลประโยชนและอํานาจ จึงจําเปนตองสะสมผูคน พวกพอง เงินทอง ขาวของ 
แมกระทั่งอาวุธยุทโธปกรณตางๆ เพราะหากตกลงกันดวยดีไมได ก็ตองขมขูดวยวิธีการที่รุนแรงไปตามลําดับ จนกระทั่งการสูรบ
ขนาดเล็กไปจนถึงสงครามขนาดใหญลามไปทั่วโลก การเมืองทางโลกจึงเปนการแสดงพลังอํานาจทุกๆ วิถีทางเพื่อจะไดเหนือคู
ตอสูอันจะทําใหสามารถแยงชิงผลประโยชนในสัดสวนที่มากกวาคนอื่นเพราะหตุแหงการมีกําลังอํานาจมากกวาคนอื่น๑๒   

พระพุทธศาสนากลับมีแนวคิดตรงขามกับการแสวงหาอํานาจที่มากกวาผูอื่น แตมุงเนนในการอยูรวมกันอยางสันติสุข ดังทาน
องคดาไล ลามะ ผูนําพุทธศาสนาของทิเบต ไดกลาววา มวลมนุษยชาติที่ถือกําเนิดเกิดมาบนโลกใบนี้ยอมถือวาเปนสมาชิกของ
ครอบครัวเดียวกัน คือครอบครัวโลกมนุษย และเชนเดียวกับสมาชิกทั้งหลายของครอบครัวทั่วไปครอบครัวหนึ่ง เราจึงมี
บุคลิกภาพที่ไมเหมือนกัน พรอมกับความแตกตางทางดานบุคลิกภาพนั้น เราจึงมีความแตกตางกันทางดานสติปญญา ความ
สนใจ และวัฒนธรรมประเพณีตามมา แตถึงเราจะมีความแตกตางกันอยางไร เราก็ยังเปนมนุษยผูหนึ่งเชนเดียวกับเพื่อนมนุษย
คนอื่น ๆ กลาวคือ เราตองการความสุขและเกลียดความทุกขความเจ็บปวด และที่สําคัญคือเราตางมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะ
แสวงหาความสุขและหลีกเลี่ยงความทุกขเทากัน 

หัวใจของพระพุทธศาสนาคือสันติภาพภายในตัวของมนุษย ถาเรามีสันติหรือความสงบในหัวใจ เราก็สามารถตอสูกับ
ปญหาภายนอกได ดวยความสุขุมรอบคอบและดวยปญญา เราจะเปนคนที่ยิ้มสูปญหา พระพุทธศาสนาสอนใหเรารักกัน มีความ
เมตตากรุณาตอกัน มีความอดทน ไมเบียดเบียนกัน และคําสอนที่สําคัญที่ทําใหเรามีสันติภาพภายในคือ หลักของอิทัปปจยตา๑๓ 
ที่สอนวา“สรรพสิง่อิงอาศัยกันและกันตามเหตุปจจัยปรุงแตงจะเห็นไดวาพระพุทธศาสนามุงเนนสูการอยูรวมกันอยางสันติสุขแต
การจะอยูรวมกันอยางสันติสุขนั้นสมาชิกของสังคมจะตองรวมกันใหเกิดการปกครองที่ดี ดังคํากลาวของพระธรรมปฏก๑๔ ที่วา 
“สมาชิกของรัฐผูมีสวนรวมใหเกิดการปกครองที่ดี โดยเฉพาะคนในสังคมประชาธิปไตย” พึงรูหลักปฏิบัติดังนี้ คือ ก. รูหลัก
อธิปไตย และ ข. มีสวนในการปกครอง 

 
 ก. รูหลักอธิปไตย คือ รูหลักความเปนใหญทีเ่รียกวา อธิปไตย ๓ ประการ๑๕ ดังนี ้
   ๑. อัตตาธิปไตย ถือตนเปนใหญ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะ ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ ของตนเปนใหญ ฝายที่เปนกุศลในดานนี้ 
คือ การเวนจากการทําความช่ัว มุงทําความดีดวยการเคารพตนเอง 
   ๒. โลกาธิปไตย ถือโลกเปนใหญ คือ ถือความนิยมของชาวโลกเปนใหญ หว่ันไหวไปตามเสียงนินทา สรรเสริญ เปนตน 
ฝายที่เปนกุศลไดแก เวนจากการทําช่ัว มุงทําความดีดวยการเคารพเสียงของชนหมูมาก 
                                                             

๑๑ ประสิทธ์ิ  จันรัตนา, พระพุทธศาสนากับพระมหากษัติยไทยในคณะกรรมการจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา, 
พระพุทธศาสนาประจําชาติกรุงเทพมหานคร, อมรินทรการพิมพ,๒๕๕๗,หนา ๓. 

๑๒ ชาญวิทย ปรีชาพาณิชพัฒนา, ความสําคัญของพระพุทธศาสนากับการศึกษา การเมือง และสันติภาพ,[ออนไลน],แหลงที่มา: 
https://sites.google.com/site/junjira3๐57/sasna-laea-hlak-thrrm/2๐-khwam-sakhay-khxng-phraphuthth-sasna-kab-kar-suksa-
karmeuxng-laea-santiphaph 

๑๓ พระไตรปฎก ภาษาไทย (ฉบับหลวง) เลมที่ ๒๙พระสุตตันตปฎก เลมที่ ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส หนาที่ ๔๑๘/๔๙๔ ขอที่ ๘๖๔-

๘๖๕ http://etipitaka.com/read?keywords=อิทัปปจจยตา&language=thai&number=418&volume=๒๙# 
๑๔ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาคนไปสูประชาธิปไตย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๓. 
๑๕

 ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๓๑; องฺ.ติก. ๒๐/๔๗๙/๑๘๖.พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม 
พิมพครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ http://www.84๐๐๐.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=125 



๑๓๗๕ 
 

   ๓. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คือ ถือหลักการ ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม เหตุผลเปนใหญ กระทําดวย
การคํานึงถึงสิ่งที่ไดศึกษา ไดตรวจสอบขอเท็จจริง และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การรูจักพิจารณาอยางถองแท ตาม
กําลังสติปญญา และมุงคิดพิจารณาดวยความบริสุทธ์ิใจ เปนไปโดยชอบธรรม และเพื่อความดีงาม ตามหลักโดยทั่วไปไดแก การ
รูจักเคารพหลักการ กฎ ระเบียบ กติกา และขอบังคับทางสังคมหรือองคกรนั้น ๆ ดังนั้นหากเราตองการถือเอาความถูกตองเปน
ใหญ จะตองยึดหลักของธรรมาธิปไตย โดยมิไดถือตนหรือถือโลกเปนใหญ 
 

ข. มีสวนในการปกครอง  
โดยปฏิบัติตามหลักการรวมรับผิดชอบที่จะชวยปองกันความเสื่อม นําไปสูความเจริญรุงเรืองโดยสวนเดียว ที่ เรียกวา 

อปริหานิยธรรม ๗๑๖ อปริหานิยธรรมนี้เปนหลักธรรมสําหรับใชในการปกครอง เพื่อปองกันมิใหการบริหารหมูคณะเสื่อมถอย 
กลับเสริมใหเจริญเพียงสวนเดียว สามารถนําไปใชไดทั้งหมูชนและผูบริหารบานเมือง ดังนี้คือ 
         ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย เปนการประชุมพบปะปรึกษาหารือกิจการงานตาง ๆ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กันและกัน 
และหาแนวทางแกไขปญหาตาง ๆ รวมกันโดยสม่ําเสมอ  
          ๒. พรอมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และทํากิจกรรมรวมกันเปนการประชุมและการทํากิจกรรมทั้งหลายที่พึงกระทํา
รวมกัน หรือพรอมเพรียงกันลุกขึ้นปองกันบานเมือง  
          ๓. ไมบัญญัติ หรือลมเลิกขอบัญญัติตาง ๆ เปนการไมเพิกถอน ไมเพิ่มเติม ไมละเมิดหรือวางขอกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ 
อันมิไดตกลงบัญญัติไว และไมเหยียบย่ําลมลางสิ่งที่ตกลงวางบัญญัติไวแลว ถือปฏิบัติมั่นอยูในบทบัญญัติใหญที่วางไวเปน
ธรรมนูญ 
         ๔. ใหความเคารพและรับฟงความคิดเห็นของผูใหญ ผูใหญเปนผูมีประสบการณยาวนาน ดังนั้นเราตองใหเกียรติ ใหความ
เคารพนับถือ และรับฟงความคิดเห็นของทานในฐานะที่เปนผูรูและมีประสบการณมามาก 
         ๕. ไมขมเหงสตรี เปนการใหเกียรติและคุมครองสตรี มิใหมีการกดข่ีขมเหงรังแก 
         ๖. เคารพบูชาสักการะเจดีย คือการใหความเคารพศาสนสถาน ปูชนียสถาน อนุสาวรียประจําชาติ อันเปนเครื่องเตือน
ความจําปลุกเราใหเราทําความดี และเปนที่รวมใจของหมูชน ไมละเลยพิธีเคารพบูชาอันพึงทําตออนุสรณสถานที่สําคัญเหลาน้ัน
ตามประเพณีที่ดีงาม 
   ๗. ใหการอารักขาพระภิกษุสงฆหรือผูทรงศีล เปนการจัดการใหความอารักขา บํารุง คุมครอง อันชอบธรรม แก
บรรพชิต ผูทรงศีลทรงธรรมบริสุทธ์ิ ซึ่งเปนหลักใจและเปนตัวอยางทางศีลธรรมของประชาชน เต็มใจตอนรับและหวังใหทานอยู
โดยผาสุก 

นอกจากนั้นยังมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มุงเนนสูการอยูรวมกันอยางสันติสุข ยกตัวอยางเชน  หลักสาราณีย
ธรรม 
  สาราณียธรรม หมายถึง ธรรมเปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึง หมายถึง มีความปรารถนาดีตอกัน เอื้อเฟอเกื้อกูลกัน ดังนี้ 
  ๑. เมตตากายกรรม ไดแก การเขาไปตั้งกายกรรมประกอบดวย เมตตา นั่นคือ การอยูดวยกันดวยการกระทําดีตอกัน 
ไมเบียดเบียนทํา 
รายกัน ไมกอสงคราม แตมุงเนนการสรางความรวมมือกัน เพื่อความผาสุขของมวลมนุษย เปนตน 
  ๒. เมตตาวจีกรรม ไดแก การเขาไปตั้งวจีกรรมประกอบดวยเมตตา คือใชหลักการทูต โดยการเจรจาใหเขาใจกัน ไม
กลาวรายเสียดสีกัน เปนตน 
  ๓. เมตตามโนธรรม ไดแก การเขาไปตั้งมโนกรรมประกอบดวยเมตตา คือการไมคิดทํารายซึ่งกันและกัน มีความซื่อสัตย
เคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีจิตเมตตาตอกัน เปนตน 

                                                             

๑๖
 ที.ม. ๑๐/๖๘/๘๖; องฺ.สตฺตก. ๒๓/๒๐/๑๘.  พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม พิมพ

ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖,http://www.84๐๐๐.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=289 



๑๓๗๖ 
 

  ๔. แบงปนผลประโยชนที่ไดมาดวยความชอบธรรมแกเพื่อนมนุษย ไดแก การแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในดาน
อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องมือการเกษตร ตลอดจนวิทยาการความรูตางๆใหแกเพื่อนมนุษยรวมตลอดถึงการรูจักใช
ทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน ไมทําลายระบบนิเวศนสิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดผลกระทบมวลมนุษย เปนตน 
  ๕. รักษาความประพฤติ(ศีล) เสมอกัน ไดแก การดําเนินนโยบายตาง ๆ ตองเปนไปในทิศทางเดียวกันกับมติสากลหรือ
หลักการขององคการสหประชาชาติหรือองคการระหวางประเทศไมฝาฝนมติหรือหลักการนั้นอันจะกอใหเกิดความหวาดระแวง 
ไมไวเนื้อเนื้อเช่ือใจกัน 
  ๖. มีความเห็นรวมกัน ไมวิวาทเพราะมีความเห็นผิดกัน ไดแก การอยูรวมกันจะตองยอมรับในกฎกติกาทางสังคมที่
กําหนดไว ไมกระทําตนเสมือนวาเปนการฝาฝนมติของสังคมโลก ไมเอารัดเอาเปรียบกันหรือขมเหงกีดกันผูอื่น มี แตจะสราง
ความเดือดรอนใหแกตนเองและสังคมที่ตนอาศัยอยูดวย 

หลักพรหมวิหาร ๔๑๗ 
  พรหมวิหาร หมายถึง หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธ์ิ หรือธรรมที่ตองมีไวเปนหลักในใจและควบคุมความ
ประพฤติ จึงจะช่ือวาดําเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนตอมวลมนุษยชาติ และสรรพสัตวทั้งหลายโดยชอบธรรม มี ๔ ประการ
คือ 
  ๑. เมตตา คือ ความรักใคร ปรารถนาดีอยางใหเพื่อนมนุษยมีความสุข มิจิตอันแผไมตรีและคิดทําประโยชนแก
มนุษยชาติและสรรพสัตวทั้งหลายโดยทั่วหนา 
  ๒. กรุณา คือ ความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข ใฝใจในอันที่จะปลดเปลื้องบําบดัความทุกขยากเดือดรอนของเพื่อนมนษุย
และสรรพสัตวทั้งหลาย 
  ๓. มุทิตา คือความยินดี ในเมื่อผูอื่นอยูดีมีสุข มีจิตใจผองใสบันเทิง ประกอบดวยอาการแชมช่ืนเบิกบานอยูเสมอ ตอ
มนุษยและสัตวทั้งหลายผูดํารงอยูปกติสุข พลอยยินดีดวยเมื่อเขาไดดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป 
  ๔. อุเบกขา คือ ความวางใจเปนกลาง มีจิตใจเที่ยงตรง ไมเอนเอียง ไมเกิดอคติตอเพื่อนมนุษยและสัตวทั้งหลายใน
ขณะเดียวกันพระมหากษัตริย ผูปกครองบานเมือง จะตองมีคุณสมบัติ และขอปฏิบัติ เพื่อใหบุคคลในรัฐอยูรวมกันอยางสันติสุข
ได ผูปกครองรัฐจะตองมีหลักปฏิบัติ โดยประกอบดวยธรรมตอไปนี้ 

หลักทศพิธราชธรรม 
  ทศพิธราชธรรม คือ มีคุณธรรมของผูปกครอง หรือ ราชธรรม (ธรรมของพระราชา ๑๐ ประการ ดังนี้ 
  ๑. ทาน หมายถึง การให และแบงปนใหมวลประชา คือ บําเพ็ญตนเปนผูให โดยมุงปกครองหรือทํางานเพื่อใหกับมวล
ประชา เอาใจใส จัดสรรสวัสดิการ การใหการสงเคราะห อนุเคราะห ใหประชาราษฎรไดรับประโยชนสุข ความสะดวกปลอดภัย 
ตลอดจนใหความชวยเหลือแกผูเดือดรอนประสบทุกข และใหความสนับสนุนแกคนทําความดี 
  ๒. ศีล หมายถึง รักษาความสุจริต คือ ประพฤติดีงาม สํารวมกายและวจี ประกอบการอยางสุจริต ประพฤติตนใหเปน
แบบอยาง และเปนที่เคารพนับถือของประชาราษฎร  
  ๓. ปริจจาคะ หมายถึง บําเพ็ญกิจดวยเสียสละ คือ สามารถเสียสละความสุขสําราญ เปนตน ตลอดจนเสียสละชีวิตของ
ตนได เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและความสงบเรียนรอยของบานเมือง 
  ๔. อาชวะ หมายถึง ปฏิบัติภาระโดยซื่อตรง คือ ซื่อตรง ไรมารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไมหลอกลวง
ประชาชน 
  ๕. มัททวะ หมายถึง ทรงความออนโยนเขาถึงคน คือ มีอัธยาศัย ไมเยอหยิ่งหยาบคายกระดางถือองค มีความงามสงา
เกิดแตทวงทีกิริยาสุภาพนุมนวล ละมุนละไม ควรไดความรักภักดี  
                                                             

๑๗
 ที.ม. ๑๐/๑๘๔/๒๒๕; ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๓๒; อภิ.สํ. ๓๔/๑๙๐/๗๕; วิสุทธิ. ๒/๑๒๔ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต),

พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม พิมพครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ http://www.84๐๐๐.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=161 



๑๓๗๗ 
 

  ๖. ตปะ หมายถึง พนจากการมัวเมาโดยเผากิเลส คือ ตัดกิเลสตัณหา มิใหเขามาครอบงําจิตใจ ระงับยับยั้งขมใจได ไม
หลงไหลหมกมุนในความสุขสําราญและมั่นแตจะบําเพ็ญเพียรทํากิจในหนาที่ใหบริบูรณ 
  ๗. อักโกธะ หมายถึง ไมโกรธ คือ ไมเกรี้ยวกราด ไมวินิจฉัยความ และกระทําการดวยอํานาจความโกรธ มีเมตตาประจาํ
ใจไวระงับความเคืองขุน วินิจฉัยความและกระทําการดวยจิตอันสุขุมราบเรียบตามธรรม 
  ๘. อวิหิงสา หมายถึง ไมเบียดเบียน คือ ไมหลงอํานาจ ไมบีบค้ันกดข่ี มีความกรุณา ไมหาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญา
แกประชาราษฎรผูใดดวยอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 
  ๙. ขันติ หมายถึง ความอดทน คือ อดทนตองานที่ตรากตรํา อดทนตอความเหนื่อยยาก อดทนตอการบําเพ็ญกรณียกิจ
โดยชอบธรรม 
  ๑๐. อวิโรธนะ หมายถึง ความไมคลาดธรรม คือ การประพฤติอยูในธรรมอันถือประโยชนสุขความดีงามของรัฐและ
ราษฎรเปนที่ตั้ง สิ่งใดที่ประชาราษฎรปรารถนาโดยชอบธรรมก็ไมขัดขืน การใดที่จะเปนไปโดยชอบธรรม เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาราษฎร ก็ไมขัดขวาง วางองคเปนหลักหนักแนนในธรรม คงที่ ไมมีความเอนเอียงหว่ันไหว เพราะถอยคําดีราย ลาภ
สักการะหรืออารมณที่ปรารถนาและไมปรารถนาใด ๆ มีความเที่ยงธรรม และมีนิติธรรม คือ มีระเบียบแบบแผน มีหลักในการ
ปกครอง ตลอดจนประพฤติตนอยูในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
  ทศพิธราชธรรม หรือราชธรรม ๑๐ ประการนี้ ทางพระพุทธศาสนาถือวาเปนหัวใจในการปกครอง องคพระมหากษัตริย 
หรือผูปกครองบานเมือง ไดทรงเคารพและยึดเปนแนวทางในการบริหารประเทศตลอดมา บุคคลใดก็ตาม หากประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักธรรม ๑๐ ประการนี้ ยอมไดรับการยกยองเทิดทูนวาเปนผูปกครองโดยธรรม และจะเปนที่เคารพสักการะของ
ประชาชนและประชาชนจะถวายความจงรักภักดีเปนอยางยิ่งและสงผลใหสังคมนั้นสงบสุขในที่สุด 
  หลักจักรวรรดิวัตร๑๘ 
  จักรวรรดิวัตร หมายถึง วัตรปฏิบัติของพระเจาจักรพรรด พระจริยวัตรที่พระเจาจักรพรรดิพึงทรงบําเพ็ญสม่ําเสมอ 
ธรรมเนียมการทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจของพระเจาจักรพรรด หรือหนาที่ของนักปกครองผูยิ่งใหญ 
  ๑. ธรรมาธิปไตย หมายถึง การยึดหลักธรรมเปนใหญในการปกครอง พระราชาจะตองจัดการบํารุงรักษาปองกัน และ
คุมครองอันชอบธรรมและเปนธรรม ตอบุคคลภายใตการปกครองดังนี้ 
       ๑.๑ บํารุงพระญาติวงศ ดวยการบํารุงเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน เปนตน ใหอยูโดยเรียบรอยสงบสุขและมีความเคารพนับ
ถือกัน 
       ๑.๒ บํารุงกองทัพ  
       ๑.๓ บํารุงเจาเมือง หรือสงเคราะหชนช้ันปกครองและนักบริหารช้ันผูใหญทั้งหลาย ขาราชการฝายปกครอง 
       ๑.๔ บํารุงขาราชบริพาร และขาราชการฝายพลเรือน 
       ๑.๕ บํารุงนักวิชาการ แพทย พอคา และเกษตรกร ดวยการชวยจัดหาทุนและอุปกรณ เปนตน 
              ๑.๖ บํารุงราษฎรทั้งปวงทุกทองถ่ิน ไมทอดทิ้ง 
               ๑.๗ บํารุงแกพระภิกษุสงฆ นักบวชผูทรงศีลทรงคุณธรรม 
               ๑.๘ บํารุงสัตวอันควรสงวนทั้งหลาย 
  ๒. มาอธรรมการ หมายถึง หามมิใหมีความไมชอบธรรมเกิดข้ึนในพระราชอาณาจักร คือ จัดการปองกัน แกไข มิใหมี
การกระทําความผิดความช่ัวราย ความเดือดรอนเกิดข้ึนในบานเมือง  

๓. ธนานุประทาน หมายถึง แบงปนทรัพยสินเฉลี่ยใหแกคนยากจน มิใหขัดสนยากไรในแผนดิน 

                                                             

๑๘ ที.ปา. ๑๑/๓๕/๖๕,พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม พิมพครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
http://www.84๐๐๐.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=187 



๑๓๗๘ 
 

  ๔. สมณพราหมณปริปุจฉา หมายถึง มีการปรึกษา สอบถามปญหากับสมณพราหมณ ผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ ผูไม
ประมาทมัวเมา เพื่อใหทราบถึงการปฏิบัติตามหลักธรรมที่ถูกตองดีงาม แลวประพฤติปฏิบัติใหเปนไปโดยถูกตอง รวมทั้งบํารุง
สงเคราะหนักปราชญนักวิชาการผูทรงคุณธรรมเขาดวย ราชสังคหวัตถุ ๔๑๙ 
  ราชสังคหวัตถุ หมายถึงหลักการสงเคราะหประชาชนของพระราชา หรือนักปกครองบานเมือง ประกอบดวย 
  ๑. สัสสเมธะ หมายถึง ความฉลาดในการบํารุงพืชพันธุธัญญาหาร สงเสริมการเกษตร 
  ๒. ปุริสเมธะ หมายถึง ความฉลาดในการบํารุงขาราชการ รูจักสงเสริมคนดีมีความสามารถ 
  ๓. สัมมาปาสะ หมายถึง ความรูจักผูกประสานรวมใจประชาชนดวยการสงเสริมอาชีพ 
  ๔.วาชเปยะ หรือ วาจาเปยยะ หมายถึง ความมีวาจาอันดูดดื่มน้ําใจ คือ รูจักพูด รูจักปราศรัย ไพเราะ สุภาพนุมนวล 
ประกอบดวยเหตุผล มีประโยชน เปนคําพูดที่กอใหเกิดความสามัคคี ทําใหเกิดความเขาใจอันดี และความนิยมเช่ือถือ 
  ตัวอยางนักปราชญทางพระพุทธศาสนาที่มีผลงานเกีย่วกับการเมืองและสันติภาพ ตลอดจนดานอื่น ๆ เปนจํานวน ไดแก 
พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ และพระธรรมโกศาจารย (ปญญานันทภิกขุ) ในสวนที่เปนฆราวาสไดแก สมเด็จพระ
นารายณมหาราช ทรงใชธรรมะนําการเมืองไทยสมัยนั้นใหพนจากการลาอาณานิคมของประเทศในแถบตะวันตกไดอยางสงางาม
จึงทรงรักษาไวทั้งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย สวน ดร.เอ็มเบคการ ก็ใชธรรมะนําการเมืองของอินเดียสมัยตอสูเอกราช
จากอังกฤษ เปนผูนําของรัฐสภาพผูรางรัฐธรรมนูญของอินเดีย เปนที่ศรัทธาของชาวอินเดียทั่วไปจนกลับใจหันมานับถือ
พระพุทธศาสนาตามอยางทานรวมเปนจํานวนหลายลานคนสวนอีกทานหนึ่ง ที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของคําสอนของ
พระพุทธเจาในการตอสูทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาคือ มหาตมะ คานธี ทานไดนําเอาหลักธรรมของพระพุทธเจามา
ประยุกตเปนอหิงสาธรรม ในฐานะที่เปนอาวุธที่มีประสิทธิภาพ ในความพยายามตอสูทางการเมือง ทานไดแสดงแกชาวโลกถึง
อหิงสา (ความไมเบียดเบียน) และความอดทนสามารถใชตอสูกับความไมยุติธรรม และการยึดครองทุกชนิดในโลกที่แวดลอมไว
ดวยแนวคิดที่หลากหลายและความเปนอยูที่แตกตางกันทั้งทางภาษาและศาสนาพระเทพโสภณไดบรรยายถึงการเผยแผ
พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก ความตอนหนึ่งวา “หากชาวพุทธทั้งปวงปฏิบัติตามคําสอนที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวแลว 
ก็จะมีการอยูรวมกันอยางสันติ มิใชเฉพาะตอมวลมนุษยเทาน้ัน แตจะคลุมไปถึงสรรพสัตวอื่น ๆและจํามีการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ดวย”๒๐ 

กลาวโดยสรุป พระพุทธศาสนาเปนรากฐานสําคัญตอการเมืองการปกครองที่จะใหมวลมนุษยอยูรวมกันอยางสันติสุขได 
โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนหลักการ ความคิด และเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติทั้งผูปกครองรัฐและ
ประชาชนในรัฐ รวมทั้งการเผยแผพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก เพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรคสันติภาพใหเ กิดข้ึนแกโลกได
อยางแทจริง หลักธรรมที่เกี่ยวของกับการปกครอง คือ หลักทศพิธราชธรรม หลักสัปรุริสธรรม หลักปาณิกธรรม หลักสังคหวัตถุ 
หลักอธิปไตย หลักอัปริหายธรรม หลักสาราณียธรรม หลักพรหมวิหาร  หลักจักรวรรดิวัตร  หลักราชสังคหวัตถุ ซึ่งหลักธรรม
เหลาน้ีหากผูปกครองใชเปนหลักการความคิดและแนวทางในการปฏิบัติแลวจะทําใหเกิดสันติภาพและสันติสุขแกรัฐหรือชาวโลก
ไดอยางแทจริง 

 
 
 

 

                                                             

๑๙ สํ.ส. ๑๕/๓๕๑/๑๑๐; องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๓๙/๕๔; องฺ.อฏฐก. ๒๓/๙๑/๑๕๒; ขุ.อิติ. ๒๕/๒๐๕/๒๔๖;  
ขุ.สุ. ๒๕/๓๒๓/๓๘๓; สํ.อ. ๑/๑๖๙; อิติ.อ. ๑๒๓,พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม พิมพครั้งที่ ๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๔๖,http://www.84๐๐๐.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=187 

๒๐ จักรแกว นามเมือง, พระพุทธศาสนากับการเมืองและสันติภาพ,[ออนไลน],แหลงที่มา
,https://www.gotoknow.org/posts/446941. 



๑๓๗๙ 
 

บทสรปุ 

การปกครอง คือ การควบคุมวากลาวคนทั้งหมูใหอยูในระเบียบสม่ําเสมอกัน การปกครองแบงเปน ๒ ช้ัน ช้ันนอกไดแก
การควบคุมความประพฤติใหเปนไปตามระเบียบ ช้ันในไดแก การควบคุมน้ําใจใหเคารพระเบียบและใหเคารพนับถือผูปกครอง 
ผลที่มุงในการปกครองก็คือ ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันของคนทั้งหมูที่อยูในปกครองอันเดียวกัน ผลอันนี้จะสําเร็จได ตองมี
ระเบียบสําหรบัปกครอง และตองมีผูปกครองตามระเบียบนั้นระเบียบควบคุมความประพฤติของคนไวได แตไมอาจควบคุมน้ําใจ
คุณธรรมของผูปกครองสามารถควบคุมน้ําใจคนที่อยูในปกครองไวได ผูปกครอง ก็คือ ผูนําของหมู ซึ่งมีหนาที่ควบคุมคนทั้งหมู 
ใหประพฤติตามระเบียบเสมอกันและมีหนาที่ควบคุมน้ําใจของเขาใหเคารพระเบียบและใหเคารพนับถือตัวผูปกครองดวยก็แล
ผูปกครองจะสามารถควบคุมน้ําใจ 

คนทั้งหมูก็เพราะคุณธรรมของผูปกครอง ดังนี้ หลักธรรมในการปกครอง ผูปกครองตองมีอัธยาศัยประกอบดวยเมตตากรุณา 
มุงหวังใหคนทั้งหมูอยูเย็นเปนสุขทั่วกัน ตั้งใจชวยเขาใหพนจากทุกขยากเดือดรอน ไมมักได ไม เห็นแกสุขเฉพาะตัวและเที่ยง
ธรรมผูปกครองตองประกอบดวยคุณธรรมเหลานี้ และตองแสดงใหคนในปกครองเห็น คือ ความหมั่นขยัน ความรอบคอบ ทํา
การงานสะอาด พิจารณากอนจึงทํา ระมัดระวัง เลี้ยงชีพชอบธรรม ไมประมาท ฉลาดในอุบาย รูจักผอนปรน แกไขใหรายกลับ
เปนดีผูปกครองตองทําตัวเปนแบบอยางสมเปนผูนําในขอเหลาน้ี เคารพรักษาระเบียบ เอาใจใสตอหนาที่ เคารพรักษาระเบียบ 
เอาใจใสตอหนาที่ ทําอะไรทําจริง อดทนตอความเหนื่อยยาก ขะมักเขมนในการงาน เปนคนตรงตอเวลา เคารพประโยชนของ
ผูอื่น ยอมเสียสละเพื่อหมูผูปกครองตองรูจักอานคน คนในโลกมี ๓ จําพวก พวกหนึ่งรูจักใชทั้งตัวเองทั้งผูอื่น พวกหนึ่งรูจักใช
ตัวเองแตไมรูจักใชผูอื่น พวกหนึ่งไมรูจักใชทั้งตัวเองทั้งผูอื่นตองใหคนอื่นใช การใชคนตองรูจักเลือกใหเหมาะแกงาน ถาอานคน
ไมเปนก็เลือกไมถูกผูปกครองตองรูจักอุบายวิธีสําหรับจูงใจคนใหเกิดความสมัครใจเพราะการทําโดยถูกบังคับไมใหผลดีเทาการ
ทําโดยสมัครใจผูปกครองตองรูจกัผกูใจคนใหรักและนับถือดวยสังคหธรรม คือเผื่อแผใหกนั พูดจาออนโยนไพเราะ ชวยเหลือไมดู
ดาย วางตนสมฐานะ ไมถือตัว เพราะหลักธรรมดามีอยูวา ถามีความรักความนับถือแลว ก็มีแกใจชวยทําเอง โดยไมตองออกปาก
และยอมใหใช โดยความเต็มใจปราศจากรังเกียจ การทํางานรวมกันของคนหมูมาก ก็มักมีความขัดแยงในองคการ คนเกง
ทั้งหลายตั้งหนาตั้งตาขัดขากันเอง นักบริหารตองสามารถจูงใจคนเกงใหปรองดองกัน และพรอมใจกันทํางานนี้ใหบรรลุผลตาม
เปาหมาย เขาทํานองที่วา “ผลัดกันไดดี ดีทุกคน ชิงกันดี ไมดีสักคน” คนไทยจะทํางานเปนทีมไดดีข้ึน ถามีนักบริหารที่ดีคอย
กํากับดูแล๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

๒๑ พระธรรมโกศาจารย (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ธรรมประกาศโนบาย, บรรยายในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ ณ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังนอย เม่ือวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒. แหลงที่มา: 

http://www.watprayoon.com/main.php?url=book_view&id=๓๐, [๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙] 



๑๓๘๐ 
 

บรรณานกุรม 
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บทคัดยอ 
 หลักพุทธธรรมที่นํามาประยุกตใชเพื่อการบริหารในบทความนี้ คือหลักฆราวาสธรรม เปนคุณสมบัติของผูประสบ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต ประกอบดวยธรรมะ ๔ ประการคือ ๑.สัจจะ มีความซื่อสัตยเปนพื้นฐานเปน
คนจริงตอความเปนมนุษยของตน ๒.ทมะ ฝกตน ขมจิต และรักษาใจ บังคับตัวเองเพื่อลดและละกิเลส ๓.ขันติ อดทน ไมใช
เพียงแตอดทนกับคําพูดหรือการกระทําของผูอื่นที่เราไมพอใจ แตหมายถึงการอดทนอดกลั้นตอการบีบบังคับของกิเลส๔.จาคะ 
เสียสละ บริจาคสิ่งที่ไมควรมีอยูในตน โดยเฉพาะกิเลสเพราะนั้นคือสิ่งที่ไมควรมีอยูกับตน ซึ่งการนําหลักพุทธธรรมมา
ประยุกตใชจะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางที่ตองการ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางยั่งยืน 

 

Abstract 
Dhammaprinciple that applied to the administrations in this article GharavasaDhamma (virtues for a 

good household life) is the main feature of successful performance and lifestyle. The Consists of 4 virtues 
for a good household life. 1.Truth and honesty: Honesty is the basis Be true to their humanity. 2.Taming 
and training oneself:Training and retaining its refrain mind and force yourself to be not passion. 
3.Tolerance:Patience is not just the words or actions of others, we are not satisfied. It means tolerated 
oppression of passion. 4.Liberality: Donations especially passion, because it is something that should not be 
available to them. BringingDhammaprinciple came to be applied to the operation is going in the desired 
direction,efficiency and effectiveness and sustainability. 
 

บทนํา 
 การบริหาร (Administration) เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานขององคการเพราะเปนเครื่องมือ
สําคัญที่จะช้ีใหเห็นความสําเร็จ หรือความลมเหลวความมีประสิทธิภาพหรือความไรประสิทธิภาพของหนวยงาน การบริหารเปน
เครื่องบงช้ีใหทราบถึงความเจริญกาวหนาของสังคม ความกาวหนาของวิทยาการตางๆ การบริหารเปนมรรคที่สําคัญจะนําไปสู
ความกาวหนา การบริหารเปนลักษณะการทํางานรวมกันของกลุมบุคคล ในองคการซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหารจะตอง
คํานึงถึงปจจัยสิ่งแวดลอมตางๆ การวินิจฉัยสั่งการเปนเครื่องแสดงใหทราบถึงความสามารถของนักบริหาร และความ
เจริญเติบโตของ การบริหารชีวิตประจําวันของมนุษยไมวาในครอบครัวหรือองคการใด ยอมเกี่ยวของกับ  การบริหารอยูเสมอ 
ดังนั้น การบริหารจึงเปนเรื่องที่นาสนใจและจําเปนตอการที่จะดํารงชีวิต ของมนุษยในสังคม 

 การบริหาร ซึ่งจะตองอาศัยหลักธรรมที่มีสวนสําคัญในการที่จะชวยใหการปฏิบัติงาน๑ เปนไปในทิศทางที่ราษฎร
ตองการ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางยั่งยืน คือ หลักฆราวาสธรรม เปนคุณสมบัติของผูประสบความสําเร็จในการ

                                         

๑วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ, 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๔๘), หนา ๕. 



 
 

๑๓๘๓ 

ปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตในทาง ประกอบดวยธรรมะ ๔ ประการคือ๒ 
              ๑.สัจจะ แปลวา มีความซื่อสัตยเปนพื้นฐานเปนคนจริงตอความเปนมนุษยของตน 
              ๒.ทมะ แปลวา ฝกตน ขมจิต และรักษาใจ บังคับตัวเองเพื่อลดและละกิเลส  
              ๓.ขันติ แปลวา อดทน ไมใชเพียงแตอดทนกับคําพูดหรือการกระทําของผูอื่นที่เราไมพอใจ แตหมายถึงการอดทนอด
กลั้นตอการบีบบังคับของกิเลส 
              ๔.จาคะ แปลวา เสียสละ บริจาคสิ่งที่ไมควรมีอยูในตน โดยเฉพาะกิเลสเพราะนั้นคือสิ่งที่ไมควรมีอยูกับตน ละนิสัย
ไมดีตางๆ 

              ความสําคัญของหลักธรรม๓ ๔ ประการ ที่มีตอการสรางตัวนี้  
 

ความหมายของการบริหาร 
 การบริหารรัฐกิจนั้น หมายถึงเกี่ยวของกับการนําเอานโยบายสาธารณะ๔ซึ่งยังกลาววาอีกวาการบริหารเปนเรื่องของ
การนําเอากฎหมายและนโยบายตางๆ ไปปฏิบัติใหเกิดผล ซึ่งเปนหนาที่ของขาราชการที่จะทํางานดวยความเต็มใจดวยความ
เที่ยงธรรมและอยางมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑที่กําหนดไว๕นอกจากนี้ไดใหความหมายของการบริหาร (Administration) 
วาหมายถึงการกําหนดแนวทางหรือนโยบาย การสั่งการ การอํานวยการ การสนับสนุน และการตรวจสอบใหผูปฏิบัติสามารถ
ดําเนินงานใหไดตามเปาหมายที่ตองการ 

กระบวนการบริหารเกิดไดหลายแนวคิด เชนโพสดคอรบ (POSDCORB)ประกอบดวยขั้นตอนการบริหาร ๗ ประการ ไดแก 
การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การ
ประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) และขณะที่กระบวนการบริหารตาม
แนวคิดอื่นๆประกอบดวย ๕ ประการ ไดแก การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบังคับการ 
(Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) หรือรวมเรียกวา พอคค (POCCC)๖ 
ช้ีใหเห็นวาความหมายของการบริหารหมายถึง การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว๗โดยอาศัยปจจัย
ตางๆอันไดแก คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการปฏิบัติงาน (Method) เปนอุปกรณในการ
ดําเนินงาน๘นอกจากนั้นความหมายของการบรหิาร กระบวนการที่ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคกร การดําเนินงานและ
การควบคุมเพื่อใชใหกิจกรรมใหบรรลวัุตถุประสงคอยางมีประสทิธิภาพโดยอาศัยคนและทรพัยากร๙นอกจากนั้นความหมายไววา 
การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ผูจัดการใชศิลปะและกลยุทธตางๆ ดําเนินกิจการตามข้ันตอนตางๆ โดยอาศัยความรวมแรง
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๑๓๘๔ 

รวมใจของสมาชิกในองคการ การตระหนักถึง ความสามารถ ความถนัด ความตองการและความมุงหวังดานความเจริญกาวหนา
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการควบคูไปดวยองคการจึงจะสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว 
จึงกลาวไดโดยสรุปไววา การบริหาร หมายถึง การใชศาสตรและศิลปนําเอาทรัพยากรบริหาร มาประกอบเปนกระบวนการ
บริหาร๑๐ 
 

ความหมายของการบริหารจัดการ 
 การบริหาร บางครั้งเรียกวา การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือ การปฏิบัติงานใด ๆ ของหนวยงาน
ของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ (ถาเปนหนวยงานภาคเอกชน หมายถึงของหนวยงาน และ/หรือ บุคคล) ที่เกี่ยวของกับคน 
สิ่งของและหนวยงาน โดยครอบคลุมเรื่องตางๆ เชน  

 ๑. การบริหารนโยบาย (Policy)  
 ๒. การบริหารอํานาจหนาที่ (Authority)  
 ๓. การบริหารคุณธรรม (Morality)  
 ๔. การบริหารที่เกี่ยวของกับสังคม (Society)  
 ๕. การวางแผน (Planning)  
 ๖. การจัดองคการ (Organizing)  
 ๗. การบริหารทรัพยากรมนุษย (Staffing) 
 ๘. การอํานวยการ (Directing)  
 ๙. การประสานงาน (Coordinating)  
 ๑๐. การรายงาน (Reporting)  
 ๑๑. การงบประมาณ (Budgeting) 
 เชนนี้ เปนการนํา “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” ที่เรียกวา แพ็มส-โพสคอรบ 

(PAMS-POSDCORB) แตละตัวมาเปนแนวทางในการใหความหมาย  
 พรอมกันนี้ อาจใหความหมายไดอีกวา การบริหาร หมายถึงการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใดๆ ของหนวยงาน
ของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ ที่เกี่ยวของกับ คน สิ่งของ และหนวยงาน โดยครอบคลุมเรื่องตางๆ เชน  

 ๑. การบริหารคน (Man)  
 ๒. การบริหารเงิน (Money)  
 ๓. การบริหารวัสดุอุปกรณ (Material)  
 ๔. การบริหารงานทั่วไป (Management)  
 ๕. การบริหารการใหบริการประชาชน (Market)  
 ๖. การบริหารคุณธรรม (Morality)  
 ๗. การบริหารขอมูลขาวสาร (Message)  
 ๘. การบริหารเวลา (Minute)  
 ๙. และการบริหารการวัดผล (Measurement)  
 เชนนี้ เปนการนํา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” ที่ เรียกวา ๙M แตละตัวมาเปนแนวทางในการให

ความหมาย 

                                         

 ๑๐สมพงษ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพไพบูลยสําราญภูติ, ๒๕๕๔), หนา ๓. 



 
 

๑๓๘๕ 

 การใหความหมายทั้ง ๒ ตัวอยางที่ผานมานี้ เปนการนําหลักวิชาการดานการบริหาร คือ “กระบวนการบริหาร” 
และ “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” มาใชเปนแนวทางหรือกรอบแนวคิดในการใหความหมายซึ่งนาจะมีสวนทําใหการให
ความหมายคําวาการบริหารเชนนี้ครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญที่เกี่ยวกับการบริหาร ชัดเจน เขาใจไดงาย เปนวิชาการ และมี
กรอบแนวคิดดวย นอกจาก ๒ ตัวอยางนี้แลว ยังอาจนําปจจัยอื่นมาใชเปนแนวทางในการใหความหมายไดอีก เปนตนวา ๓M ซึ่ง
ประกอบดวย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และการบริหารงานทั่วไป (Management) และ ๕ ป ซึ่ง
ประกอบดวย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงานและประชาสัมพันธ 
 นอกจากความหมายที่ไดกลาวมาแลวขางตน นักวิชาการยังใหความหมายวา การบริหารการจัดการ หมายถึง การใช
ศาสตรและศิลปนําเอาทรัพยากรบริหาร (administrative resource) เชน คน เงิน วัสดุสิ่งของและการจัดการ มาประกอบการ
ตามกระบวนการบริหาร (process of administration) เชน POSDCoRB Model ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ๑๑  ซึ่งก็มีความสอดคลองกับความหมายที่วา การบริหารนิยมใชกับการบริหารราชการ หรือการจัดการเกี่ยวกับ
นโยบายซึ่ งมี ศัพทบัญญัติ  วา รัฐประศาสนศาสตร  (public administration) และคําวา                การจัดการ 
(management) นิยมใชกับการบริหารธุรกิจเอกชน หรือการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว สมพงศ เกษมสิน ยังให
ความหมายการบริหารไววาการบริหารมีลักษณะเดนเปนสากลอยูหลายประการ ดังนี้  

 ๑. การบริหารยอมมีวัตถุประสงค 
 ๒. การบริหารอาศัยปจจัยบุคคลเปนองคประกอบ  
 ๓. การบริหารตองใชทรัพยากรการบริหารเปนองคประกอบพื้นฐาน  
 ๔. การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเปนกระบวนการ  
 ๕. การบริหารเปนการดําเนินการรวมกันของกลุมบุคคล 
 ๖. การบริหารอาศัยความรวมมือรวมใจของบุคคล กลาวคือ ความรวมใจ (collective mind) จะกอใหเกิดความ

รวมมือของกลุม (group cooperation) อันจะนําไปสูพลังของกลุม (group effort) ที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค 
 ๗. การบริหารมีลักษณะการรวมมือกันดําเนินการอยางมีเหตุผล 
 ๘. การบริหารมีลักษณะเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค 
 ๙. การบริหารไมมีตัวตน (intangible) แตมีอิทธิพลตอความเปนอยูของมนุษย  
 นอกจากนั้นแลว การบริหารถือเปนการประสานความพยายามของมนุษย และทรัพยากรตาง ๆ เพื่อทําใหเกิดผล

ตามตองการ๑๒ ซึ่งถือเปนระบบที่ประกอบไปดวยกระบวนการในการนําทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวัตถุและคนมา
ดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๑๓ และมองการบริหารในลักษณะที่เปน
กระบวนการโดยหมายถึงกระบวนการนําเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ สวนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเกี่ยวของกับการ
นําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ๑๔ ซึ่งมีความสอดคลองในเรื่องการจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อ
ตอบสนองความตองการของบุคคล องคการ หรือประเทศ หรือการจัดการเพื่อผลกําไรของทุกคนในองคการ๑๕ โดยมี แบงการ
บริหาร ตามวัตถุประสงคหลักของการจัดต้ังหนวยงานไว ๖ สวน 
 สรุปไดวา การบริหารจัดการ หมายถึงระบบที่ใชในการดําเนินการนําเอาทรัพยากรทั้งคนและวัตถุสิ่งของ มาใชให
เกิดประโยชนสูงสุดและบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร การบริหารมีลักษณะเปนกระบวนการ 

                                         

 ๑๑ สมพงศ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพเกษมสุวรรณ, ๒๕๕๔), หนา ๑๓-๑๔. 
 ๑๒ อนันต เกตุวงศ,การบริหารการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๓), หนา ๒๗. 
 ๑๓ ไพบูลย ชางเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร (กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน, ๒๕๓๒), หนา ๑๗. 
 ๑๔ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, ศัพทรัฐประศาสนศาสตร (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หนา ๘. 
 ๑๕ บุญทัน ดอกไธสง, การจัดองคการ ,พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ                 ราชวิทยาลัย , 
๒๕๓๗), หนา ๑. 



 
 

๑๓๘๖ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
 การบริหารเปนทั้งศาสตรและศิลป๑๖ เปนสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบอยางมีระบบ คือมีหลักการ กฎเกณฑ และ
ทฤษฎี ที่พึงเช่ือถือได อันเกิดจากการคนควาเชิงวิทยาศาสตร เพื่อประโยชนในการบริหารงานโดยลักษณะเชนน้ีการบริหารจึง
เปนศาสตร (Science) ซึ่งเปนศาสตรทางสังคม ที่อยูกลุมเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร แตถาพิจารณาการ
บริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ตองอาศัยความรู ความสามารถประสบการณ และทักษะของผูบริหารแตละคนที่จะทํางานให
บรรลุเปาหมาย ซึ่งเปนการประยุกตเอาความรู หลักการและทฤษฎีไปปรับใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ 
และสิ่งแวดลอมแลว การบริหารก็จะมีลักษณะเปนศิลป (Arts) 
นอกจากนั้น การบริหาร หมายถึงกระบวนการออกแบบและการดํารงรักษาไวซึ่งสภาพแวดลอมของผูรวมงาน กลุมบุคคล ที่จะ
รวมมือกัน ทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว๑๗ ใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ข้ึนอยูกับขอจํากัดพื้นฐานที่ตองการพอ
ขยายความไดดังนี้ 
 ๑. ผูบริหารทําตัวเปนผูจัดการใน การวางแผน การจัดการองคกร การบริหารงานบุคคล การควบคุมดูแล 
 ๒. การจัดการทุกชนิดในองคกร 
 ๓. ผูจัดการนั้นจะตองบริหารทุกระดับช้ัน 
 ๔. ผูจัดการทุกคนตองมีจุดมุงหมายเดียวกัน พยายามสรางสิ่งตางๆ ใหสูงกวามาตรฐาน 
 ๕. การจัดการนั้นเกี่ยวของกับผลผลิต ทําใหไดผลผลิตข้ึนมาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารไววา การบริหารมีลักษณะเปนทั้งศาสตรและศิลปะ๑๘ กลาวคือ การบริหาร
จัดเปนศาสตรสาขาหนึ่ง ซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั่วไป เพราะมีองคประกอบของความรู (knowledge) มีหลักเกณฑ (principle) 
และทฤษฎี (theory) ที่เกิดจากการศึกษาคนควาเชิงวิทยาศาสตร เปนศาสตรทางสังคมซึ่งอยูกลุมเดียวกันกับวิชาจิตวิทยา สังคม
วิทยา และรัฐศาสตร สวนในทางปฏิบัตินั้นจะข้ึนอยูกับความสามารถประสบการณ และทักษะของผูบริหารแตละคนที่จะนํา
ความรู หลักการและทฤษฎีไปปรับหรือประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนเรื่องศิลปะ ดังนั้น นัก
บริหารที่เกงตองมีศาสตรและศิลปะ 
 นอกจากนั้นไดกลาวแนวคิดการบริหารเปนการจัดการอยางมีระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด๑๙ และทําใหงานดําเนินไปอยางราบรื่น บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยความรวมมือของกลุมบุคคล และยัง
เสนอวา “การบริหาร” และ “การจัดการ” นั้นบางครั้งอาจใหแทนกันไดเนื่องจากเปนกิจกรรมที่หวังผลข้ันสุดทายอยางเดียวกัน 
คือความสําเร็จของงาน “การบริหาร” ใชมากในการบรหิารรัฐกจิ สวน “การจัดการ” ใชมากในทางธุรกิจหรืออาจกลาววา “การ
บริหาร” มุงเนนที่การกําหนดนโยบายและการวางแผน สวน “การจัดการ” เปนการนําเอานโยบายและแผนไปดําเนินใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่กําหนดไว 
และมีประเด็นที่แตกตางถึงหลัก POSDCORB๒๐ ในหนังสือ ความรูเบื้องตนทางการบริหารรัฐกิจ ไววา การบริหารรัฐกิจไดรับ
ยอมรับวาเปนศาสตรทางการบริหารมากขึ้นเมื่อมีผลงานของนักวิชาการดานการบริหารรัฐกิจผูที่ไดรับการกลาวถึงเสมอและถือ

                                         

 ๑๖จันทรานี สงวนนาม, เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง, (ม.ท.ป, ๒๕๕๖), หนา ๔. 
 ๑๗Harold Koontz & Heinz Weihrich, Ninth Edition Management, (New York: McGrew 
Hillbook, 2005), p. 4. 
 ๑๘เดน ชะเนติยัง, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๕๓), หนา ๕๒. 
 ๑๙ท อ ง ห ล อ  เ ด ช ไ ท ย ,ห น ว ย ที ่  ๑  แ น ว ค ิด เ กี ่ย ว ก ับ ก า ร บ ร ิห า ร ส า ธ า ร ณ ส ุข ,  ( น น ท บ ุร ี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๕), หนา ๕. 
 ๒๐เติมศักดิ์ ทองอินทร, ความรูเบื้องตนทางการบริหารรัฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), 
หนา ๓๗ 



 
 

๑๓๘๗ 

เปนจุดสูงสุดในการยอมรับนับถือ คือ ผลงานการเขียนของ Luther Gulick and Lyndall Urwick ในป ค.ศ.๑๙๓๗ ช่ือหนังสือ 
Paperss on the Science of Administration ซึ่งมีการเสนอกระบวนการบรหิารหรอืหลกัเกณฑการบรหิารข้ึนมาจนเปนที่โดง
ดัง และตอมา ไดพัฒนาปรับปรุงอักษรยอหลักการบริหารเปน ๗ ตัวโดยไดมาจากงานวิเคราะห และกลายเปนอักษรยอตน
บัญญัติทั้ง ๗ อันหมายถึงกิจกรรมการปฏิบัติงานของหัวหนาฝายบริหาร อักษรยอมีดังนี้ POSDCORB (พอสดคอรบ)๒๑และแนว
ประเด็นอื่นไดกลาวถึงแนวคิดการบริหารไววา การบริหารงานไมวาจะเปนรูปแบบผูนําโครงสรางระบบราชการและหนาที่ของ
ผูบริหารในองคการแหงหนึ่งสามารถนํามาประยุกตไปใชกับองคการ เรียกวา วิธีดีที่สุด (one best way) อยางไรก็ตามผูบริหาร
ในแตละองคการจะเผชิญกับสถานการณเฉพาะที่มีเอกลักษณของตัวเอง ไมมีหลักสากลใดที่สามารถใชไดกับทุกปญหาผูบริหาร
ตองศึกษาการบริหาร โดยมีประสบการณจากกรณีศึกษา (casestudy) จํานวนมาก และวิเคราะหวาวิธีการใดที่สามารถใชใน
สถานการณใหมๆ๒๒ 
 ไดเสนอภารกิจสําคัญในการบริหารไว ๗ ประการ๒๓ คือ 
 ๑) การวางแผน หมายถึง การกําหนด โครงการอยางกวางๆ วามีอะไรบางที่จะตองลงมือปฏิบัติตามลําดับ วางแนว
วิธีปฏิบัติพรอมดวยวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานนั้นกอนลงมือปฏิบัติการ 
 ๒) การจัดองคการ หมายถึง การจัดรูปโครงสรางหรือเคาโครงของการบริหาร โดยกําหนดอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานยอยหรือตําแหนงตาง ๆ ของหนวยงานใหชัดเจน พรอมดวยกําหนดลักษณะ และวิธีการติดตอสัมพันธตามลําดับช้ัน
แหงอํานาจหนาที่สูงต่ําลดหลั่นลงไป 
 ๓) การจัดคนเขาทํางาน หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของหนวยงานการบริหารบุคคลดังกลาว รวม
ตั้งแตการแสวงหาคนทํางานมาบรรจุ การแตงตั้ง การฝกอบรมและการพัฒนาบุคคล การบํารุงขวัญ การเลื่อนข้ัน ลดข้ัน  
 ๔) การสั่งการ หมายถึง การอํานวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการ หลังจากการไดวิเคราะหและพิจารณาโดยรอบคอบ 
รวมทั้งการติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นๆ 
 ๕) การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรือติดตอ สัมพันธกับหนวยงานยอยหรือตําแหนงตางๆ ในองคการ 
เพื่อกอใหเกิดการทาํงานที่มีประสิทธิภาพ ไมมีการทํางานที่ซ้ําซอนหรือขัดแยงกัน สามารทํางานประสานความกลมกลืนกัน เพื่อ
วัตถุประสงคหลักขององคการ 
 ๖) การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผูบังคับบญัชาหรือยังหนวยงานที่เกีย่วของทั้งบนและลาง เพื่อทราบ
ความกาวหนาของงานทุกระยะสะดวกแกการประสานงานอื่นจะเปนการสรางความเขาใจอันดีรวมกัน ตลอดจนเปนการบํารุง
ขวัญไปในตัวดวย 
 ๗) การงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการทํางบประมาณการเงิน วางแผนหรือโครงการในการ
จายเงิน การบัญชีและการควบคุมดูแลการใชจายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม 
ไดกลาวไววา การบริหาร เปนทั้งศาสตรและศิลปะในการทํางานใหสําเร็จโดยใชคนอื่น เปนความถนัดหรือทักษะสวนบุคคลอัน
ไดแก การวางแผน การจัดองคกรการสั่งการและการควบคุม รวมถึงการใชทรัพยากรอื่นๆ ๒๔  เพื่อความสําเร็จขององคกรที่
กําหนดไวสวนการบริหารนั้นเปนแนวทางหรือวิธีการที่ผูบรหิารใชในการปฏิบัติหนาที่ใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย
ขององคกรที่กําหนดไว ตามข้ันตอนและหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรอยางมีระบบ วากระบวนการบริหาร ประกอบดวย ๗ 

                                         

 ๒๑สมยศ นาวีการ, การบริหารตามสถานการณ, (กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, ๒๕๕๕), หนา ๔๙. 
 ๒๒วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารทองถิ่น, สหรัฐอเมริกาอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุน และไทย, ๒๕๔๑, หนา 
๓๙. 
 ๒๓ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,๒๕๕๓), หนา ๒๔-๒๖. 
 ๒๔ประพันธ สุริหาร, ศัพทเทคนิคทางการบริหาร, (ขอนแกน: ภาควิชาบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน, 
๒๕๕๗), หนา ๑๘. 



 
 

๑๓๘๘ 

กิจกรรมหรือเรียกวา POSDCORB๒๕รวมถึงกลาวในประเด็นที่กลาวถึง กระบวนการการบริหารควรประกอบดวย ๑๐ประการ 
คือ 
 ๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไวเปนการลวงหนา โดยเกี่ยวกับการ
คาดการณ (Forecasting) การกําหนดวัตถุประสงค (Set Objective) 
การพัฒนากลวิธี (Develop strategies) ในการวางแผน ซึ่งตองคํานึงถึงนโยบาย(Policy) เพื่อใหแผนงานที่กําหนดข้ึนไวมีความ
สอดคลองตองกันในการดําเนินงาน 
 ๒) การจัดการ (Organizing) หมายถึง การพัฒนาระบบการทํางานเพื่อใหงานตางๆ สามารถดําเนินไปโดยมีการ
ประสานงานกันอยางดี 
 ๓) การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคลเขาปฏิบัติงานใหเหมาะสมตามตําแหนงหนาที่ที่
รับผิดชอบ 
 ๔) การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการที่จะตัดสินใจ แยกแยะและวิเคราะหออกมา
ใหไดวาในการทํางานจะตองมีการตัดสินใจในเรื่องใดบาง 
 ๕) การสั่งการ (Directing) หมายถึง การศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งการควบคุมงานและนิเทศงาน ตลอดจน
ศิลปะในการบริหารงานที่จะทําใหการทํางานประจําวันของเจาหนาที่ทุกคนเปนไปดวยดี 
 ๖) การควบคุม (Controlling) หมายถึง การรวมมือประสานงาน เพื่อการดําเนินการเปนไปดวยดี และราบรื่น 
ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการที่จะทําการประสานงานดีข้ึนและดําเนินการแกไขเมื่อเกิดปญหาข้ึน 
 ๗) การรวมมือประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานใหผูปฏิบัติงานทุกฝายมีความเขาใจในงาน 
เขามารวมทํางานกันอยางพรอมเพรียงกัน ขอตกลงที่สําคัญยิ่งของการประสานงาน คือ ความรวมมือ ซึ่งเปนเรื่องของ “จิตใจ” 
 ๘) การสื่ อขอความ (Communicating) หมายถึง การผ านขาวสารขอมูลและความเข าใจ เพื่ อที่ จะให
ผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ตองการ 
 ๙) การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหนวยงานใหแก ผูบริหารและสมาชิกของ
หนวยงานไดทราบความเคลื่อนไหวของการดําเนินงาน ตลอดจนการประชาสัมพันธ (Public Relation) แจงใหประชาชนทราบ  
 ๑๐) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ โดยใหทราบถึงระบบและกรรมวิธีในการบริหาร
เกี่ยวกับงบประมาณ และการเงินตลอดจนการใชงบประมาณในการควบคุมงาน 
นอกจากนั้นไดองคประกอบของการบริหารที่สําคัญ และมีความจําเปนตอองคการ ดังนี้๒๖ 
 ๑) วัตถุประสงคที่แนนอน กลาวคือ ตองมีวัตถุประสงคในการใหบริการ หรือในการผลิตตองรูวาจะผลิตเพื่อใคร 
ตองการผลตอบแทนเชนใด ถาหาไมมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคแลวก็ไมมีประโยชนที่จะบริหารการดําเนินงานตางๆ จะไมมี
ผลสําเร็จ เพราะไมมีเปาหมายกําหนดไวแนนอน 
 ๒) ทรัพยากรในการบริหาร ไดแก วัตถุและเครื่องใชเพื่อประกอบการดําเนินงานรวมไปถึงความสามารถในการ
จัดการ ทรัพยากรในการบริหาร ไดแก ๔Ms คือ มนุษย เงินวัสดุอุปกรณ และความสามารถในการ หรือ ๖Ms ที่มีเครื่องจักร และตลาด 
เพิ่มเขามาซึ่งในปจจุบันมีความจําเปนมากข้ึน 
 ๓) มีการประสานงานระหวางกัน หรือเรียกไดวามีปฏิกิริยาระหวางกัน กลาวคือเปาหมายและวัตถุประสงครวมทั้ง
ทรัพยากรในการบริหารทั้ง ๔Ms หรือ ๖Ms ดังกลาว จะตองมีความสัมพันธซึ่งกันและเกิดปฏิกิริยาระหวางกัน หรือกลาวไดวา
จะตองมีระบบของการทํางานรวมกันและที่เกิดข้ึนจริงๆดวย  

                                         

 ๒๕พงษศักดิ์ ปญจพรผล, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฎนครปฐม, ๒๕๕๒), หนา ๖๔-๗๒. 
 ๒๖สมคิด บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๕), หนา ๖๒-๖๓. 



 
 

๑๓๘๙ 

 ๔) ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการบริหารงานนั้นสิ่งที่วัดผลสําเร็จของงานวาบรรลุเปาหมายของวัตถุประสงค
ขององคการก็คือ ประสิทธิผลขององคการ หมายถึงความสามารถขององคการ ในอันที่จะบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคของ
องคการในการใชทรัพยากรขององคการที่มีอยูระยะสั้น โดยเปรียบเทียบกับปจจัยนําเขาและคาใชจายกับปจจัยนําออกและ
รายไดขององคการ 
 สรุปไดวา แนวคิดการบริหารเปนทั้งศาสตรและศิลป เปนสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบอยางมีระบบ คือมีหลักการ 
กฎเกณฑ และทฤษฎี ที่พึงเช่ือถือได เพื่อประโยชนในการบริหารงานโดยลักษณะเชนน้ีการบริหารจึงเปนศาสตร (Science) ซึ่ง
เปนศาสตรทางสังคม ที่อยูกลุมเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร แตถาพิจารณาการบริหารในลักษณะของการ
ปฏิบัติที่ตองอาศัยความรู ความสามารถประสบการณ และทักษะของผูบริหารแตละคนที่จะทาํงานใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งเปนการ
ประยุกตเอาความรู หลักการและทฤษฎีไปปรับใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ และสิ่งแวดลอมแลว การ
บริหารก็จะมีลักษณะเปนศิลป (Arts) 
  
ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
 บิดาแหงการบริหารที่มีหลักเกณฑไดพัฒนาการบริหารที่มีหลักเกณฑซึ่งมีพื้นฐานอยูในหลั กการ (Principles) ที่
สําคัญ๔ ประการคือ 
 ๑. ตองมีการคิดคนและกําหนดวิธีที่ดีที่สุด (One Best Way) สําหรับงานแตละอยางคือ ตองมีการกําหนดวิธีการ
ทํางานที่ดีที่สุดที่ชวยใหสามารถทํางานเสร็จลุลวงไปดวยดีตามวัตถุประสงค มาตรฐานของงานจะตองมีการจัดวางเอาไว๒๗  โดย
มีหลักเกณฑที่ไดพิสูจนมาแลววาเปนวิธีที่ดีที่สุดจริง และในเวลาเดียวกันการจายผลตอบแทนแบบจูงใจตางๆ ก็จายใหตาม
ผลผลิตทั้งหมด 
 ๒. ตองมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของการรูจักงานใหเหมาะสมสอดคลอง
กับคนงาน นอกจากนี้ตองมีการอบรมคนงานใหรูจักวิธีการทํางานที่ถูกวิธีดวย และในการคัดเลือกคนงานจะตองมีการพิจารณา
เปนพิเศษที่จะใหไดคนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดตรงตามงานที่จะใหทํา 
 ๓. ดวยวิธีการพิจารณาอยางรอบคอบเกีย่วกับวิธีการทํางาน ควบคูกับการพิจารณาคนงานน้ี คนงานจะไมคัดคานตอ
วิธีทํางานใหมที่ไดกําหนดข้ึน เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะเห็นจริงถึงโอกาสที่เขาจะไดรับรายไดสูงข้ึนจากการทํางาน
ถูกวิธีที่จะชวยใหไดผลิตผลสูงข้ึน 
 ๔. การประสานรวมมือกันอยางใกลชิดระหวางผูบริหารและคนงาน ฝายบริหารควรจะไดประสานอยางใกลชิดเปน
ประจํากับคนงานที่ เปนผูปฏิบัติงาน แตตองไมใชโดยการลงมือปฏิบัติงานที่ควรจะเปนงานของคนงานเทานั้นจากหลักการ
ดังกลาว พบวาวิธีการตางๆ ลวนแตเปนวิธีการที่มีหลักเกณฑตามหลักวิทยาศาสตร ทําใหเกิดทฤษฎีการบริหารข้ึนมาและได
เสนอแนะวา ผูบริหารตองมีบทบาทเปนจุดกลางของปญหาและความสําเร็จของกลุมที่จะตองรับผิดชอบนําเอาเรื่องที่เกี่ยวของ
กับประสิทธิภาพของกลุมมาคิดวิเคราะหและปรับปรุงหาทางออกใหไดเปนผลดีที่สุดสําหรับกลุมใหดีข้ึนและมากข้ึนเรื่อยๆ 
 สรุปไดวา การบริหารจัดการมีองคประกอบและหลักการการดําเนินงานมากมาย ซึ่งเปนหน าที่สําคัญที่ผูบริหาร
จําเปนตองทราบและนํามาใชประกอบในการตัดสินใจการดําเนินงานในองคกรของตน เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและประโยชน
สูงสุดกับทรัพยากรที่มีอยูเปนตน 
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หนวยวิทยบรกิารวิทยาลัยสงฆนครสวรรค  
ณ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร 

บทคัดยอ 
 ภาวะผูนําตามหลักพุทธธรรม มุงเสนอหลักธรรมของสัตตบุรุษซึ่งเปนผูที่มีความรูความสามารถรอบดานเหมาะกับ
ผูนําในยุคปจจุบัน ที่จะนําหลักธรรมไปประยุกตใชในการบริหารซึ่งมีองคประกอบสําคัญ ๗ ประการคือ ๑) ธัมมัญุตา เปนผูรู
จักธรรมคือ รูหลักการ รูกฎเกณฑ รูงานอยางถูกตอง ๒) อัตถัญุตา เปนผูรูจักผล คือ ตองเปนผูรูจุดหมาย รูเปาหมาย รูจักผลที่
จะเกิดข้ึนอยางชัดเจน แลวมุงสูจุดหมาย เปาหมายนั้น๓) อัตตัญุตา เปนผูรูตน มีการพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพทั้งดาน
ความสามารถในการบริหารงานอยางถูกตอง๔) มัตตัญุตา รูจักประมาณ คือ มีความพอเหมาะพอดีในการบริหารงาน ๕) 
กาลัญุตา เปนผูรูจักกาล คือ รูจักบริหารเวลาใหเหมาะสม๖)ปริสัญุตา รูจักชุมชน คือรูสังคม อยางถูกตองในทุก ๆ ดาน ๗) 
ปุคคลปโรปรัญุตา รูจักบุคคล คือ รูจักเลือกใชคนใหเหมาะสมกับงาน ก็จะทําใหการดําเนินงานทุกอยางเปนไปดวยความ
รวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคกรไดเปนอยางด ี
คําสําคัญ : ภาวะผูนํา หลักพุทธธรรม 
 
 

Abstract 
 Leadership is based on Dhammaprinciple,focus on the presentation of the men's Heptathlon 
who has the ability to be a leader in modern times.The principles will be applied in the administration 
which there are seven important element are: 1) Knowing the cause:The Dharmaare known principles,know 
the rules and know works correctly. 2) Knowing the consequence: The result are known to be a destination 
known to target the upcoming clearly.Then head to the target destination. 3) Knowing oneself: They have 
developed their own quality and the ability to manage it properly. 4) Knowing how to be temperate: 
Adecency job in management. 5) Knowing how to choose and keep time: Time management as 
appropriate. 6) Knowing the society: Social knowledge correctly in all aspects. 
7) Knowing the different individuals: To know a person to suit the job. It will make the operation possible 
with all cooperation in order to achieve the operational objectives of the organization as well. 
Keyword : Leadership  Buddhist Dharma 

 

บทนํา 
 ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ เมื่อ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕๑ เทศบาลถือเปนหนวยงานของภาครัฐทีถู่กกระจาย
อํานาจลงมาจากรัฐเพื่อที่จะสามารถเขาถึงประชาชนและสามารถบริหารจัดการใหบานเมืองมีความสงบสุขรมเย็น ประชาชนมี
ความเปนอยูที่ดีการสรางหรือพัฒนาคนของหนวยงานหรือองคกร จึ งถือวามีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อใหไดบุคคลที่มีความรู 
ความสามารถ มีคุณภาพในการทําหนาที่เปนหัวหนางาน เปนผูบริหาร ซึ่งจะนําองคกรสูความสําเร็จตามเปาหมาย การที่จะเปน
ผูนําที่ยิ่งใหญหรือผูนําที่ประสบความสําเรจ็ไดผูนั้นจะตองบรหิาร ๓ ปจจัยไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันไดแก การ

                                         

 ๑ลิขิต ธีรเวคิน, วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), 
หนา ๗๑. 



 
 

๑๓๙๒ 

บริหารตนเอง การบริหารคนการบริหารงาน โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารตน เปนสิ่งสําคัญที่ผูบริหารตองมีและสรางภาวะผูนํา 
พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาใหเปนผูนําทีพ่ึงประสงค ปรับใชแนวคิดทฤษฎีการเปนผูนํามาใชในสิ่งแวดลอมขององคกร เพื่อใหการ
ดําเนินกิจกรรมขององคกรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสรางความเจริญใหกับองคกรและประเทศชาติ ๒ถาผูนําเปน
องคประกอบที่สําคัญของการบริหารงานในองคการองคการจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวในการดําเนินงานนั้น ปจจัย
สําคัญที่สุดก็คือผูนํา ถาองคการใดไดผูนําที่มีประสิทธิภาพก็จะสามารถสั่งการและใชอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาให 
 สังคมไทยยึดถือผูนําเปนแบบอยางและพรอมใหความรวมมือและปฏิบัติตาม สังคมหรือชุมชนใดมีผูนําที่ดีจะสงผล
ใหชุมชนน้ันมีความเจริญ คนในชุมชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดี  ในทางตรงขามหากชุมชนมีผูนําไมดียอมสงผลกระทบไมดีตอคนใน
ชุมชนดวยเชนกัน ความคาดหวังของสังคมไทยตอคุณลักษณะของผูนํานอกจากจะมีความเปนประชาธิปไตยแลว ยังจะตองมีวิถี
ชีวิตหรือการดํารงชีวิตที่สอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณี และคติความเช่ือที่มีความสืบเนื่องเกี่ยวพันกับหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา เหมือนในอดีตยกยองคนผานการบวชเรียนมาแลววาเปนคนดีเพราะเช่ือวาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมประพฤติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี ผูนําโดยกําเนิดจะเห็นวาคุณลักษณะของคนดีในอดีตนั้นวัดกันที่ความมีคุณธรรม ตรงขามกับปจจุบัน วัด
กันที่ระดับการศึกษา ความรู ความสามารถและสถานภาพทางสังคม เราจึงเห็นผูนําที่มีการศึกษาสูง มีความรู ความสามารถใน
ศาสตรและวิทยาการสมัยใหมแตใชความรู ความสามารถไปในทางที่ผิด สรางความเสียหายใหกับชุมชน สังคมและประเทศชาติ
มาแลวนับไมถวน จึงสะทอนใหเห็นวาองคความรูวิทยาการในศาสตรสมัยใหมเพียงอยางเดียว ไมสามารถขัดเกลาภาวะผูนําที่ดี
ตามความคาดหวังของสังคมไทยได 
 หลักธรรมที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําของพระพุทธศาสนา ไดเลือกนําเอาหลักสัปปุริสธรรม มาประยุกตใชในการ
พัฒนาองคการ ซึ่งตองการผูนําในการบริหารงานพัฒนาที่มีคุณสมบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการ ไดแก ๑) ธัมมัญุตา 
เปนผูรูจักเหตุ ๒) อัตถัญุตา เปนผูรูจักผล ๓) อัตตัญุตา เปนผูรูจักตน ๔) มัตตัญุตา เปนผูรูจักประมาณ ๕) กาลัญุตา 
เปนผูรูจักกาล ๖) ปริสัญุตา เปนผูรูจักชุมชน และ ๗) ปุคลปโรปรัญุตา เปนผูรูจักบุคคล ซึ่งเปนคุณลักษณะของผูนําที่มีทั้ง
คุณธรรม จริยธรรม ความรู  ความสามารถตอไป 
 

ความหมายของผูนํา (Leader) 
 คําวา ผูนํา เปนการมองเนนที่ตัวบุคคล มักจะไดยินคําพูดที่ ใชเรียกแทนผูนําไปในทิศทางที่ตางกันและมีขอบเขตที่

กวางขวางตามทัศนะของผูพบเห็น เพื่อความเขาใจความหมายเกี่ยวกับผูนําใหชัดเจน ผูวิจัยจึงไดรวบรวมความหมายของผูนํา
จากนักวิชาการและนักบริหารที่ไดใหนิยามความหมายไวหลายทานพอสังเขป ดังตอไปนี้ 
  ผูนํา ถือวาเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอการจัดการองคกรทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงาน โดยมีนักวิชาการ
หลาย ๆ ทานไดใหความหมายของคําวา ผูนํา คือบุคคลที่จะมาประสานชวยใหคนทั้งหลายรวมกันโดยที่วาจะเปนการอยูรวมกัน
ก็ตาม หรือทําการรวมกันก็ตามใหพากันไปดวยดี สูจุดหมายที่ดีงาม ที่วาพากันไปก็ใหพากันไปดวยดีนั้น หมายความวาไปโดย
สวัสดี หรือโดยสวัสดิภาพ ผานพนภัยอันตรายอยางเรียบรอยและเปนสุข เปนตน แลวก็บรรลุถึงจุดหมายที่ดีงามโดยถูกตองตาม
ธรรม๓ ซึ่งมีความสอดคลองกับความหมายที่กลาววา ผูชักพาใหคนอื่นเคลื่อนไหวหรือกระทําการในทิศทางที่ผูนํากําหนด
เปาหมายไว มีศิลปะ มีอิทธิพลตอกลุมชน เพื่อใหพวกเขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามตองการ หลายคนมี
บทบาทเปนผูนํากันแลว เชน เปนผูนําองคกร ผูนําสมาคม ผูนําวัดและแมกระทั่งหัวหนาครอบครัวก็จัดวาเปนผูนํา๔ นอกจากนั้น
                                         

 ๒ณภัทร อ่ิมวิทยา, การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนํา,[ออนไลน], แหลงที่มา :http://www.slideshare.net/ssuser๙c๖๐a
๒/๓-๓๗๑๔๘๒๑๕ [๒๕ตุลาคม ๒๕๕๗]. 

 ๓พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผูนํา: ความสําคัญตอการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ , (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หนา ๕. 

 ๔พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, พิมพพิเศษ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๒๖. 



 
 

๑๓๙๓ 

นิยามความหมายเกี่ยวกับผูนํายังนํามากลาวในดานของการทํางานรวมกันซึ่งตรงกับการทํางานรวมกับผูอื่นโดยเปนแรงจูงใจให
ผูอื่นที่เกี่ยวของรวมแรงใจทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวดวยความสมัครใจ มีความกระตือรือรนและมุงใหผลงานดีย่ิง และ
เปนผูที่มีความเขาใจ เห็นใจผูที่อยูทํางานรวมกันวามีความรูสึกนึกคิดและมีใจในการรวมแรงรวมใจกันทํางาน ทําใหผูรวมงาน
อบอุนใจ เคารพรักใครไววางใจผูนํา และผูนําไดมีโอกาสรูความเคลื่อนไหวและปญหาตางๆ ไดดีข้ึน๕ และผูนําจะตองทําใหคน
เช่ือถือทั้งในองคกรและนอกองคกร๖ซึ่งก็มีความสอดคลองกับความหมายที่วา บุคคลที่มีความสามารถในการบังคับบัญชาผูอื่น
และประสานงานใหผูอื่นชวยทํากิจการงานตางๆ ของตนใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคดวยความเต็มใจ๗ 
 สรุปไดวา ผูนํา คือ บุคคลที่ทําหนาที่ในการนําพาบุคคลอื่น เพื่อนําพาบุคคลอื่นได เปนไปในทิศทางเดียวกันและ
นําพาบุคคลอื่นเหลาน้ัน ไดผานปญหา อุปสรรคตางๆ ที่จะตองประสบพบเจอ และนําพาบุคคลเหลาน้ันไปสูเปาประสงคที่ไดตั้ง
เอาไว 
 

ความหมายของภาวะผูนํา (Leadership) 
 องคกรที่จะประสบความสําเรจ็ไดน้ัน ตองอาศัยการบริหารงานจากผูบริหารที่ทํางานอยางเปนระบบ ซึ่งผูบริหารที่ดี

นั้นจําเปนที่จะตองมีคุณบัติ คือ ภาวะผูนํา ซึ่งหมายถึง กระบวนการที่ผูนําใชอิทธิพลเหนืออํานาจหนาที่ เพื่อใหผูอื่นยินยอม
ปฏิบัติตามเปาหมายของกลุม โดยการใชกระบวนการติดตอสื่อสาร ซึ่งกันและกันเพื่อใหบรรลุตามจุดประสงคขององคกรที่ตั้งไว  
หรือการที่ผูนําใชอิทธิพลในความสัมพันธซึ่งมีอยูตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการโดยใช
กระบวนการติดตอซึ่งกันละกันเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งภาวะผูนําครอบคลุมในมิติที่กวางขวางและหลากหลายกวาเรื่องความ
กลาหาญและการตัดสินใจ การเปนผูนําตองมีความสามารถในการนํา ผลักดันและสั่งการ ใหกิจกรรมทุกอยางดําเนินไปตาม
เปาหมายและครรลองที่ตองการ ซึ่งตองประกอบไปดวยความกลาหาญ ความสามารถในการโนมนาวจูงใจ และจังหวะเวลาใน
การตัดสินใจซึ่งอาจกลาวไดวา ภาวะผูนําคือกระบวนการของการมีอิทธิพลเหนือกลุมเพื่อการกําหนดเปาหมายและการบรรลุ
เปาหมายของกลุม ซึ่งมีนักวิชาการทั้งหลายไดใหความหมายไว แตกตางกันมากมายแตผูศึกษาขอนําเสนอพอเปนสังเขป ดังนี้ 

 คําวา ภาวะผูนํา (Leadership) ในภาษาไทยมีการใชถอยคําที่แตกตางกันไป เชน ประมุขศิลป ศิลปะการเปนผูนํา
ความเปนผูนํา เปนตน เปนเรื่องที่นักวิชาการและผูที่เกี่ยวของไดใหความสนใจศึกษาเปนเวลานาน ซึ่งเปนการศึกษาถึงความมี
อํานาจและความสามารถของบุคคลที่สามารถสั่งการในการบริหาร ใหงานที่รับผิดชอบประสบความสําเร็จ ยอมเปนที่ประจักษ
กันแลววา ภาวะผูนํา เปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งในการบริหารและการจัดการองคกร ทั้งภาครัฐและเอกชนใหบรรลุตามวัตถุที่
องคกรไดตั้งเปาหมายเอาไว ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาและรวบรวมความหมายของคําวา ภาวะผูนํา จากความเห็นของ
นักวิชาการและนักบริหารที่ไดใหไว ดังตอไปนี้ 

 การศึกษาแนวทางการจัดการองคกร จําเปนตองมีการศึกษาแนวคิดที่นักวิชาการไดมีการนําเสนอไววาผูที่มี
คุณสมบัติ เชน สติปญญาความดีงาม ความรูความสามารถของบุคคล ที่ชักนําใหคนทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสู
จุดหมายที่ดีงาม๘โดยที่ความหมายนี้มีความสอดคลองกับการที่ผูนําใชอิทธิพลในความสัมพันธซึ่งมีตอผูใตบังคับบัญชาใน
สถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการโดยใชกระบวนการติดตอซึ่งกันและกันเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด

                                         

 ๕นิพนธ  ศศิธร, การจัดระเบียบองคการ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพประสานมิตร, ๒๕๕๐), หนา ๖๗. 
 ๖Frankin Covey, The Four Roles Leadership, (USA: Frankin Covey Co., Ltd., 1999), pp. 8-11. 
 ๗ Normand L. Frigon, Mr.&Harry K. Jackson, Jr., The Leader: Developing the Skills & Personal Quatities You 

Need to Lead Effectively, (New York:American Management Association, 1996), P. 8. 
 ๘พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ภาวะผูนํา: ความสําคัญตอการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ, หนา ๒๕. 



 
 

๑๓๙๔ 

ไว๙ ซึ่งมีความหมายใกลเคียงกับคําวา ศิลปะและความสามารถในการนําและการจงูใจผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาแตละคนให
ทํางานดวยความเต็มใจและกระตือรือรน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุมและองคการ๑๐นอกจากนี้ก็มีความสอดคลองกับ
ความหมายที่วา ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จูงใจหรือใชอิทธิพลตอบุคคลอื่น โดยใชกระบวนการติดตอซึ่งกันและ
กันใหรวมมือรวมใจกับตนดําเนินการจนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว๑๑และก็มีนักวิชาการ
บางทานไดเสนอวา ภาวะผูนําเปนลักษณะความสัมพันธรูปแบบหนึ่งระหวางคนในกลุม เปนความสัมพันธที่บุคคลหนึ่งหรือหลาย
คน ซึ่งเราเรียกวา ผูนํา สามารถทําใหคนสวนมากเปนผูตาม ดําเนินการไปในทิศทางและวิธีการที่ผูนํากําหนดหรือตองการ๑๒ซึ่งก็
มีความสอดคลองกับความสามารถในการใชอิทธิพลตอคนอื่นและกลุม เพื่อใหสําเร็จตามเปาหมายที่ไดวางไว๑๓โดยที่ผูนําบาง
ทานมีความสามารถครอบคลุมในมิติที่มีอยางกวางขวางและหลากหลายกวาเรื่องความกลาหาญ การตัดสินใจ การเปนผูนํา ตอง
มีความสามารถในการนํา ผลักดันและสั่งการใหกิจกรรมทุกอยาง ดําเนินไปตามเปาหมาย ซึ่งตองประกอบไปดวยความกลาหาญ 
ความสามารถในการโนมนาวจูงใจและจังหวะเวลาในการตัดสินใจ๑๔ซึ่งเนื้อหามีความสอดคลองกับคิลแมน  ไดสรุปความหมาย
เกี่ยวกับภาวะผูนําตางๆ เอาไวเปนหมวดหมู ๑๐  หมวดหมู คือ 

๑) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนจุดศูนยกลางของกระบวนการกลุม  ภาวะผูนําเปนผลลัพธ    ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
และกิจกรรมของกลุม 

๒) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนบุคลิกภาพและผลกระทบจากสิ่งนี้เอง ภาวะผูนําจึงเปนการเช่ือมโยงภาพพจนในอันที่ทําให
ปจเจกบุคคลสามารถที่จะทําการจูงใจบุคคลอื่นๆใหมีการทําหนาที่ไดสอดคลองกับภาวะหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

๓) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนศิลปะที่ใชในการช้ีนํา  ภาวะผูนําจึงเปนการแสดงออกในบริบทของอํานาจหรืออิทธิพล  
ดังนั้น  จึงมีความพยายามที่จะใหกลุมนั้นเปนไปตามแนวทางหรือเจตนารมณของตัวบุคคลที่เปนผูนํานั้น 

๔) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนการใชอิทธิพล  การเปนผูนํานั้นไดกอใหเกิดผลกระทบกับพฤติกรรมของบรรดาสมาชิก
ภายในกลุม ทั้งนี้โดยที่มีความสัมพันธระหวางผูนํากับบรรดาผูตามนั้นเปนไปในลักษณะของการตอบสนองตอกันภายใตความ
สมัครใจ 

๕) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนพฤติกรรมอยางหนึ่ง  ซึ่งเปนพฤติกรรมของปจจเจบุคคลในขณะที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของใน
การอํานวยการเรื่องกิจกรรมกลุม 

๖) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนรูปแบบของการชักชวน  ภาวะผูนํายังเปนการบริหารคนดวย การใชวิธีการจูงใจและมีการ
สรางจุดมุงหมายรวมกัน  โดยไมใชวิธีการบังคับ 

๗) ภาวะผูนําในฐานะที่มีการใชความสัมพันธในเชิงอํานาจระหวางบุคคลโดยในแนวทางนี้ตองยอมรับวา อํานาจระหวาง
บุคคลนั้น เปนผลมาจากการที่มีพลังอํานาจบังคับสูงสุด ซึ่งบุคคลหนึ่งสามารถใชอํานาจนั้นมาบังคับอีกคนหนึ่ง  ใหลดการ
ตอตานเทาที่จะลดลงไดมากที่สุด ซึ่งบุคคลเหลาน้ีสามารถที่จะทําใหเกิดข้ึนได 

                                         

 ๙กวี วงศพุฒิ, ภาวะผูนํา, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยสงเสริมวิชาชีพบัญชี, ๒๕๓๙), หนา ๑๓. 
 ๑๐กิตติทัศน  ผกาทอง,ผศ.,ดร., เอกสารประกอบคําบรรยาย.“ภาวะผูนําตามแนวพุทธ”, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา ๑๕. 
 ๑๑กิติ ตยัคคานน, เทคนิคการสรางภาวะผูนํา, พิมพครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร: บัตเตอรฟลายการพิมพ, ๒๕๓๕), หนา ๒๐. 
 ๑๒ปรัชญา  เวสารัชช, ผูนําองคการ, (กรุงเทพมหานคร: รัฐศาสตรสาร, ๒๕๒๓), หนา ๒๗. 
 ๑๓พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน,ผศ.,พฤติกรรมองคการ, (กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๔๕), หนา ๑๑๖. 
 ๑๔สมคิด จาตุศรีพิทักษ, วิสัยทัศนขุนคลัง, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ผูจัดการ, ๒๕๔๔), หนา ๗๗. 



 
 

๑๓๙๕ 

๘) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนเครื่องมืออยางหนึ่ง  ทั้งนี้ก็เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย  โดยที่ภาวะผูนําจะเปนการกระทํา
เพื่อใหมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของกลุม 

๙) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนการจําแนกบทบาท  ทั้งนี้โดยที่ภาวะผูนํานั้นตองการรวบรวมบทบาทตางๆในกลุมเขามา
ไวดวยกัน  ซึ่งทั้งนี้ดวยการอํานวยการใชความพยายามเพื่อที่จะใหบรรลุความสําเร็จที่ตั้งเปาหมายเอาไว 

๑๐) ภาวะผูนําในฐานะของการมีความคิดริเริ่ม  ภาวะผูนําเปนผลลัพธจากการทีม่ีความคิดริเริม่สรางสรรคภายใตปฎิ
สัมพันธภายในกลุม๑๕ 

 สรุปความหมายของภาวะผูนําไดวา ภาวะผูนํา คือ บุคคลที่มีความรูความสามารถที่จะทําหนาที่ในการนําพาบุคคล
อื่นหรือผูตาม ใหสามารถผานปญหา อุปสรรคตางๆ ที่จะตองประสบพบเจอ และนําพาบุคคลเหลาน้ันไปสูเปาประสงคที่ไดตั้ง
เอาไว  

 
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา 

ภาวะผูนําเกิดข้ึนไดทั้งทางพันธุกรรม หรือ สัญชาตญาณ (Instinct) และสถานการณ เวลา โอกาส สภาพแวดลอมทาง
สังคม ภาวะผูนํานั้น เปนศิลปะสําหรับบริหารจัดการและเปนจุดศูนยกลางของพฤติกรรม คือ ใชอํานาจ อิทธิพล ตามบทบาท
หนาที่ เพื่อใหบรรลุความสําเร็จ๑๖การปฏิบัติงานของกลุมจะมีประสิทธิผลนั้นสวนใหญข้ึนอยูกับความนิยมชมชอบของสมาชิกใน
กลุมของผูนําและสภาพแวดลอม ตัวแบบที่ยึดเอาสิ่งตางๆเปนศูนยกลาง มีหลักวาผูนําสามารถอํานวยประสิทธิผลใหแกองคกรได
ดีจะตองมีความเขาใจสิ่งตางๆ ไดดี และเหมาะสม ตัวแบบผูนําตองเปนผูที่สรางบรรยากาศในการทํางาน โดยปลูกฝงใหสมาชิก
รูจักพัฒนาตนเองโดยมีนักวิชาการที่เสนอแนวคิดทฤษฎีไวอยางนาสนใจ ๒ อยาง คือ ใหความสําคัญกับบุคลากร และผลผลิต 
แลวไดแบงมิติออกเปน ๙ ประการยอยๆ จากการนําเอามิติทั้ง ๙ ประการมาพิจารณาประกอบ สามารถแบงออกไดเปน ๕ 
รูปแบบ คือ๑๗ 

 ๑. การบริหารงานแบบไรฝมือ เปนการบริหารงานที่เกิดจากจุดตัด รูปแบบผูนําแบบนี้ผูนําไมสนใจสิ่งใดๆ ในองคกร 
 ๒. การบริหารงานแบบลูกทุง ผูนํามักใหความสําคัญกับองคกรอยางเต็มที่ขณะเดียวกันกับผูนําก็ใหความสนใจกับ

กิจกรรมในการทํางาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
 ๓. การบริหารแบบเผด็จการ ผูนําจะใหความสําคัญกับผลผลิตเปนอยางมาก ทําใหผลผลิตสูงสุด และการใชอํานาจ

อยางดุษฎี ผูใตบังคับบัญชาไมมีความหมายแตอยางใด 
 ๔. การบริหารงานแบบสายกลาง ผูนําบริหารโดยยึดคนและงานเปนหลัก เปนการบริหารงานแบบประนีประนอม

เพื่อใหองคกรไดประโยชนสูงสุด 
 ๕. การบริหารแบบเปนทีม ผูนํามุงใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีม ทําใหเกิดผลผลิตที่สูงสุดเพื่อสรางความ

พอใจในบุคลากรอยางเต็มที่ ทฤษฎีผูนําดังกลาวเนนการเปนผูนําการบริหาร 
 อีกทั้งแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําตามความตองการของผูตามวา ผูนําจะตองปรับตนเองใหตอบสนองกับความตองการ

ของผูตาม แมวาทฤษฎีนี้ยังไมสามารถทดสอบความเที่ยงตรงในทางทฤษฎีไดก็ตาม แตก็ไดรับความยอมรับสูง และถือเปนทฤษฎี

                                         

 ๑๕Kellerman,Barbara, Leadership Multidisciplinary Perspectives, (NewJersey: Prentice-Hall,lnc., 1999), p. 70-71. 
 ๑๖นันทวรรณ อิสรานุวัฒนชัย, “ภาวะผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน: ศึกษาจากหลักพุทธธรรม”, วิทยานิพนธพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๑๗ – ๒๘. 

 ๑๗Robert Blake and James Mouton, lbid., pp. 32-34. 



 
 

๑๓๙๖ 

นําสมัยทฤษฎีหนึ่ง ที่ใหความสําคัญกับผูตาม แตประสิทธิผลข้ึนอยูกับผูนํา โดยจะตองพิจารณาความสอดคลองกับระดับความ
สอดคลองกับผูตาม 

 จากการศึกษาคนควา ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา สวนใหญจะเกี่ยวพันกับความเปนเอกลักษณหรือความเปน
เอกลักษณหรือปจเจกบุคคล ที่แสดงออกถึงคุณลักษณะในดานตางๆ ขณะเดียวกันความเปนผูนําบางครั้งบางทียังจําเปนตอง
อาศัยสถานการณ อาศัยบริบท บทบาท หรือความคิด วิธีการของแตละคนที่จะแสดงออกมาในหวงเวลาหรือชวงระยะเวลา 
ภาวะผูนําเปนรูปแบบการใชอํานาจ อิทธิพล หรือการจัดการรูปแบบอื่นๆ เพื่อใหการจัดการกับภารกิจงานตางๆ ไดเกิดบรรลุผล
ตามเปาหมาย วัตถุประสงคที่ตั้งไว 

  
หลักธรรมสัปปุริสธรรม  

 สัปปุริสธรรม หรือหลกัธรรมของสัตบรุุษ หรือ ธรรมของคนดี เปนหลักธรรมทีเ่หมาะสมกบัผูนําที่มีคุณธรรม บริบูรณ 
สมบูรณไปดวยคุณความดี คนที่มีความสมบูรณบริบูรณดวยธรรม หรือ คนที่เปนผูนําที่ดี เปนบุคคลที่เปนมนุษยโดยสมบูรณ ซึ่ง
ถือวาเปนบุคคลที่ดี มีคุณคาอยางแทจริงตอมนุษยชาติ โดยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาที่มีความเหมาะสมแกบุคคลที่มีความ
พรอมทางดานคุณความดี ความบริบูรณ สมบูรณดวยธรรม มีความเปนผูนําที่ดีนั้น เรียกวา สัปปุริสธรรม ซึ่งมีองคประกอบไป
ดวยหลักธรรม ๗ ประการ ดังที่จะไดใหความหมาย องคประกอบ และความสําคัญของหลักสัปปุริสธรรม ดังที่ไดศึกษาตาม
นักวิชาการไดใหความหมายและคําจํากัดความดังตอไปนี้ 
 ผูที่ทรงความรูไดใหความหมายไววา หลักสัปปุริสธรรม  หมายถึง คุณธรรม ๗ ประการที่บริบูรณในผูใดยอมสงเสริม
บุคคลนั้นใหเปนสัปปุริสชน ที่เจริญดวยคุณสมบัติควรแกความเคารพนับถือของชนทั้งหลาย ทําใหบุคคลนั้นสามารถปฏิบัติการ
งานใหบรรลุผลสําเร็จดวยดี และเปนหลักปฏิบัติเพื่อทําตนใหเปนผูสงบและเปนผูนําในทางสงบ และสามารถบริหารหมูคณะ
ประเทศชาติใหถึงความสงบสุขและความเจริญรุงเรืองกาวหนาได๑๘และจากความหมายที่กลาวมาก็มีความสอดคลองกับ
ความหมายที่วาสัปปุริสธรรม ๗ หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทําใหเปนสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของคนดี มี ๗ 
อยาง คือ๑๙ 
 ๑) ธัมมัญุตา หมายถึง ความรูจักธรรม รูหลัก หรือรูจักเหตุ หรือ รูหลักความจริง รูหลักการ รูหลักเกณฑ รูกฎ
แหงธรรมดา รูกฎเกณฑแหงผล และรูหลักการที่จะทําใหเกิดผล เชน ภิกษุรูวาหลักธรรมขอนั้นๆ คืออะไร มีอะไรบาง 
พระมหากษัตริยทรงทราบวาหลักการปกครองตามราชประเพณีเปนอยางไรมีอะไรบาง รูวาจะตองกระทําเหตุอันนี้ๆ หรือ 
กระทําตามหลักการขอนี้ๆ จึงจะใหเกิดผลที่ตองการหรือบรรลุจุดหมายอันน้ันๆ เปนตน 
 ๒) อัตถัญุตา หมายถึง ความรูจักอรรถ รูความมุงหมาย หรือ รูจักผล คือ รูความหมาย รูความมุงหมาย รู
ประโยชนที่ประสงค รูจักผลที่จะเกิดข้ึนสืบเนื่องจากการกระทําหรือความเปนไปตามหลัก เชน รูวาหลักธรรมหรือภาษิตขอนั้นๆ 
มีความหมายวาอยางไร หลักนั้นๆ มีความมุงหมายอยางไร กําหนดไวหรือพึงปฏิบัติเพื่อประสงคประโยชนอะไร การที่ตนกระทํา
อยูมีความมุงหมายอยางไร เมื่อทําไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบาง ดังนี้เปนตน 
 ๓) อัตตัญุตา หมายถึง ความรูจักตน คือ รูวาเรานั้นวาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลังความรู ความสามารถ ความ
ถนัด และคุณธรรม เปนตน บัดน้ีเทาไร อยางไร แลวจะประพฤติใหเหมาะสมและรูที่จะแกไขปรับปรุงตอไป 
 ๔) มัตตัญุตา หมายถึง ความรูจักประมาณ คือ ความพอดี เชน ภิกษุรูจักประมาณในการรับและบริโภคปจจัยสี่ 
คฤหัสถรูจักประมาณในการใชจายโภคทรัพย พระมหากษัตริยรูจักประมาณในการลงทัณฑอาชญา และในการเก็บภาษี เปนตน 

                                         

 ๑๘สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี), “สัปปุริสธรรม” หนังสืออนุสรณเน่ืองในโอกาสงานฌาปนกิจศพ 
นายชัย, (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๐๙), หนา ๑๒. 

 ๑๙พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
เอสอารพริ้นติ้งแมสโปรดักส จํากัด, ๒๕๔๘), หนา ๒๑๐-๒๑๑. 



 
 

๑๓๙๗ 

 ๕) กาลัญุตา หมายถึง ความรูจักผล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่ควรหรือจะตองใชในการ
ประกอบกิจทําหนาที่การงาน หรือปฏิบัติการตางๆ เชน ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา เปนตน 
 ๖) ปริสัญุตา หมายถึง ความรูจักบริษัท คือ รูจักชุมชน และรูจักที่ประชุม รูกิริยาที่ประพฤติตอชุมชนนั้นๆ วา
ชุมชนน้ันๆ เมื่อเขาไปหาจะตองทํากิริยาอยางนี้ จะตองพูดอยางนี้ ชุมชนน้ีควรสงเคราะหอยางนี้ เปนตน 
 ๗) ปุคคลปโรปรัญุตา หมายถึง ความรูจักบุคคล หรือ ความแตกตางแหงบุคคล วาโดยอัธยาศัย ความสามารถ
และคุณธรรม เปนตน ใครๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูที่จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นๆ ดวยดีวาควรจะคบหรือไม จะใช จะตําหนิ ยก
ยองและแนะนําสั่งสอนอยางไร เปนตน 
 นอกจากนั้น การเขาไปคบหา ไดแก การเขาไปสนทนาไตถาม มอบตัวเปนศิษย รับโอวาทของสัตบุรุษเมื่ออยูใน
ทองถ่ินที่มีสัตบุรุษแลว ก็เขาไปคบหาสมาคมกับสัตบุรุษนั้น สัตบุรุษยอมแนะนําสิ่งที่ควรแนะนํา ใหรูจักบาปบุญคุณโทษ 
ประโยชนมิใชประโยชน ใหรูจักเวนช่ัวประพฤติดี ละสิ่งที่ไมเปนประโยชนกระทําแตสิ่งที่เปนประโยชนอยางเดียว 
 สรุปไดวา สัปปุริสธรรมคือคุณธรรมที่มีความสําคัญสําหรับสัปปุริสชน หรือคนดี เปนคุณธรรมสําหรับผูนําที่มีความ
สมบูรณดวยคุณธรรม ๗ ประการ เปนคุณธรรมที่นําพาบุคคลนั้นไปสูความมีคุณคาอยางแทจริง 
 

แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม  
 ในการศึกษาภาวะผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม  มุงเสนอหลักธรรมของสัตตบุรุษซึ่งเปนผูที่มีความรูความสามารถรอบ
ดานเหมาะกับผูนําในยุคปจจุบันเอาหลักธรรมไปประยุกตใชในการบริหารเพื่อความสะดวกแกการศึกษาและใหเห็นชัดเจนย่ิงข้ึน
ในหลักธรรมเหลาน้ี  จึงไดอธิบายเนื้อหาเกี่ยวของมาแสดงเปนลําดับข้ันตอนดังนี้๒๐ 
 ๑) ธัมมัญุตา เปนผูรูจักธรรม รูหลัก หรือ รูจักเหตุ คือ รูหลักความจริง รูหลักการ รูหลักเกณฑ รูกฎแหงธรรมดา 
รูกฎเกณฑแหงเหตุผล และรูหลักการที่จะทําใหเกิดผล เชน ภิกษุรูวาหลักธรรมขอนั้นๆ คืออะไร มีอะไรบาง พระมหากษัตริย
ทรงทราบวา หลักการปกครองตามราชประเพณีเปนอยางไร มีอะไรบาง รูวาจะตองกระทําเหตุอันนี้ๆ หรือกระทําตามหลักการ
ขอนี้ๆ จึงจะใหเกิดผลที่ตองการอันน้ันๆ เปนตน 

สรุปไดวาความสําคัญในการที่จะเปนผูนําที่ดีจะตองรูหลักการ รูกฎเกณฑ รูงานอยางถูกตอง แลวตั้งตนอยูใน
หลักการที่เกี่ยวของอยางชัดเจนและถูกตอง ตามหลักธัมมัญุตา ผูนํานั้นก็จะสามารถนําพาหมูคณะมวลชนหรือสังคมไปสูความ
ปลอดภัย ความสงบสุข และเจริญกาวหนาตามจุดหมายที่วางไวได 

๒) อัตถัญุตา คือ รูจักผล รูจุดหมายอัตถัญุตา คือ รูจุดหมาย รูความมุงหมายและรูจักผล กลาวคือ ผูนําที่ดี
จะตองรูจักจุดหมาย หรือเปาหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงคองคกรวาจะไปทางไหน เพื่อประโยชนอะไร 
เพื่อใหสามารถดําเนินการไปไดอยางถูกตองตามเปาหมายน้ัน 

สรุปไดวา ผูนําที่ดีจะตองเปนผูรูจุดหมาย รูเปาหมาย รูจักผลที่จะเกิดข้ึนอยางชัดเจน แลวมุงสูจุดหมาย เปาหมาย
นั้น ตามหลักอัตถัญุตา ผูนําน้ันก็จะเปนผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกล มองทุกอยางทะลุปุโปรง สามารถนําพาหมูคณะหรือมวลชน 
และองคกรไปสูความเจริญและประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งเปาไวได 

๓) อัตตัญุตา คือ รูตนอัตตัญุตา คือ รูตน รูวาตนเองมีคุณสมบัติ มีความสามารถอยางไร และตองรูจักพัฒนา
ตนเองอยางสม่ําเสมอ ผูนําที่ดีนั้นจะตองสํารวจตนเองอยูเสมอวาตนเองมีจุดออนจุดแข็งอะไร แลวดําเนินการปรับปรุงจุดออน
ของตน ในขณะเดียวกันก็พัฒนาจุดแข็งของตนใหดีข้ึนเรื่อย กลาวคือผูนําที่ดีควรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถ
เขาใจถึงความเปลี่ยนแปลงแหงโลกอยางแทจริง เพื่อใหสามารถนําพามวลชนและองคกรไปสูจุดหมายไดตามเปาหมายที่วางไว 

                                         

 ๒๐องฺ.สตฺตก.๓๗/๖๕/๒๓๖. 



 
 

๑๓๙๘ 

สรุปไดวา ผูนําที่ดีจะตองเปนผูรูตนอยูเสมอ เปนผูมีคุณธรรม อารยวัฒิ ๕ คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา 
ตามหลักอัตตัญุตาผูนํานี้ก็จะเปนผูนําที่ดี มีการพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพทั้งดานความสามารถในการบริหารงานอยางถูกตอง 
และคุณภาพดานจิตใจ ที่ประกอบดวยคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามจนเปนที่ยอมรับนับถือ ยกยองจากบุคคลทั้งหลายและ
ดวยคุณสมบัติทั้ง ๒ ประการนี้ยอมทําใหผูนํานั้นสามารถนําพามวลชน หมูคณะ องคกร และสังคมไปสูความสงบสุข และ
เจริญกาวหนาตลอดไป 

๔)  มัตตัญุตา คือ รูจักประมาณ รูจักความพอดี กลาวคือ ตองรูจักขอบเขตความพอเหมาะในการทํางานในเรื่อง
ตาง ๆ ดังนั้น ผูนําที่ดีนั้นจะตองรูจักความพอเหมาะพอควรในการที่จะทํากิจการทุกอยางใหลุลวงไปดวยดีตามเปาหมายที่วางไว 
 สรุปไดวา ผูนําที่ดีตามหลักมัตตัญุตาจะตองเปนผูนําที่ประกอบดวยหลักธรรมแหงมัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสาย
กลาง อันประกอบดวยองคมรรค ๘ หรือ ศีล สมาธิ ปญญา อันจะทําใหผูนําน้ันเปนผูรูประมาณ มีความพอเหมาะพอดีในการ
ดําเนินกิจการทุกอยาง เพื่อประโยชนสุขแหงมวลชนและหมูคณะอยางแทจริง นอกจากนี้ ความพอเหมาะพอดี ความรูประมาณ
นั้นควรเปนไปตามหลักสันโดษ คือ ความพอดีกับสิ่งไดมาหรือมีอยู(ยถาลาภะ) ความพอเหมาะพอดีกับกําลังความสามารถ (ยถา
พละ) และความพอเหมาะพอดีกับฐานะ(ยถาสารปุปะ) ดังไดกลาวมาแลว ดังนั้นผูนําที่ดียอมมีความรูประมาณ ความเหมาะพอดี
ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา และหลักสันโดษอยางถูกตองแลว ผูนําน้ันจะสามารถทํากิจการทุกอยางดวยความเขาใจวัตถุประสงค
อยางถูกตอง และสามารถนําพามวลชนและหมูคณะไปสูความสงบสุข ปลอดภัยและกาวหนาตลอดไป 
 ๕) กาลัญุตา คือ รูจักเวลากาลัญุตา คือ รูจักเวลา รูจักเวลาที่ควรประกอบกิจการงานตาง ๆ หรือทํางานใหทัน
กับเวลา เหมาะกับเวลา และรูคุณคาของเวลา ผูนําที่ประสบความสําเร็จนั้นจะตองเปนผูรูจักการบริหารเวลาหรือวางแผนให
เหมาะสมกับเวลาอยางถูกตอง 
 สรุปไดวาผูนําที่ดีตามหลักกาลัญุตานั้น จะตองเปนผูนําที่รูจักเวลาเหมาะสมในการทํากิจการทุกอยางอยางถูกตอง 
รูจักบริหารเวลาใหเหมาะสม รูจักคุณคาของเวลา รูจั กการวางแผนการใชเวลาใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยางถูกตอง ผูนําน้ันก็ยอมจะสามารถนําหมูคณะ มวลชน และสังคม ไปสูความสงบสุขและกาวหนาตาม
ความเหมาะสมแหงเวลาอันควร 
 ๖) ปริสัญุตา คือ รูชุมชนปริสัญุตา คือ รูชุมชน รูสังคม ตั้งแตในขอบเขตที่กวางขวางจากสังคมโลก สังคม
ประเทศชาติ วาอยูในสถานการณอยางไร มีปญหาอยางไร จะไดสามารถเขาใจความตองการของสังคมนั้นไดถูกตอง๕๔ หรือ
แกไขปญหาไดตรงจุด นอกจากนี้ยังตองรูเขาใจกฎเกณฑ วัฒนธรรมประเพณี ของสังคมนั้น ๆ ไดอยางถูกตอง เพื่อใหสามารถอยู
ในสังคมนั้นไดอยางเหมาะสม ดังนั้น ผูนําที่ดีจะตองรูเขาใจสังคมอยางถูกตอง เพื่อใหสามารถเขาใจถึงสถานการณตาง ๆ ของ
สังคมนั้นไดถูกตอง จะไดสามารถนําความสงบสุข สันติสุข ความกาวหนามาสูมวลชน หมูคณะและสังคมได 
 สรุปไดวาผูนําที่ดีตามหลักปริสญัุตา จะตองรูชุมชน รูสังคม อยางถูกตองในทุก ๆ ดาน ทั้งดานกฎเกณฑ ประเพณี 
วัฒนธรรม เปนตน เพื่อผูนํานั้นจะไดสามารถวางตนไดอยางเหมาะสม ปฏิบัติงานตามแผนงานไดอยางถูกตองตามสังคมนั้น ๆอีก
ทั้งสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ใหถูกตองตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางทันโลกทันเหตุการณเพื่อนําพาหมูคณะและ
สังคมไปสูความสงบสุขและกาวหนาตอไปนอกจากนี้ผูนําที่ดียังควรเขาใจหลักทิศทั้ง ๖ 
 ๗) ปุคคลปโรปรัญุตา คือ รูจักบุคคลปุคคลปโรปรัญุตา คือ การรูบุคคล รูประเภทของบุคคลที่จะตองเกี่ยวของ
ดวย รูวาควรจะปฏิบัติตอเขาไดถูกตองเหมาะสมและไดผลอยางไร ดังนั้นผูนําที่ดียอมตองรูบุคคล รูประเภทของบุคคลที่
เกี่ยวของเปนอยางดี เพื่อใหสามารถเลือกใชคนใหเหมาะสมกับงาน ในการบริหารงานทุก ๆ ดานเพื่อใหเกิดประโยชนและคุณคา
แกผูปฏิบัติงานทุกคน ตลอดจนสามารถสรางความเจริญกาวหนาใหกับหมูคณะและองคกรไดตามเปาหมายที่วางไว 
 จากการศึกษาแนวคิดผูนําตามหลักสัปปุริสธรรม เอาผลมาประยุกตใชกับการพัฒนาองคกรเพื่อใหสามารถสราง
มนุษยสัมพันธที่ดีข้ึนในสังคมหรือองคกรนั้นๆ ไดอยางถูกตองทําใหการดําเนินงานทุกอยางเปนไปดวยความรวมมือรวมใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคกรนั้นดวย 
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บทคัดยอ 

  หลักธรรมาภิบาล เปนกรอบแนวคิดที่สําคัญของการบริหารภาครัฐซึ่งมีองคประกอบหลักที่สําคัญ ๖ ประการคือ ๑) 
หลักนิติธรรม คือ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ๒) หลักคุณธรรม คือ ยึดถือหลักคุณงามความดีมีความยุติธรรม ๓) หลักความ
โปรงใส คือ มีความสุจริตสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา ๔) หลักการมีสวนรวม คือแสวงหาความรวมมือจากทุกภาคสวน ๕) 
หลักความรับผิดชอบ ถาพบความบกพรองตองรีบแกไขไมวางเฉย ๖) หลักความคุมคา ทั้งในแงรูปธรรมและนามธรรม การ
บริหารเปนลักษณะการทํางานรวมกันของกลุมบุคคลในองคการ มีลักษณะการวินิจฉัยสั่งการนักบริหารจะตองคํานึงถึงปจจัย
สิ่งแวดลอมตางๆ เพราะการวินิจฉัยสั่งการเปนเครือ่งแสดงใหทราบถึงความสามารถของนักบริหารดังนั้น การบริหารจึงเปนเรื่อง
ที่นาสนใจ และจําเปนตอการที่จะดํารงชีวิตของบุคคลในสังคม 
คําสําคัญ : หลักธรรมาภิบาล การบรหิารงาน 

 
 

Abstract 
The  good governance is the conceptual framework of public administration, with the sixth major 

respects. 1) Equity:  Respect and follow the law. 2) Integrity: Upheld the virtues of justice. 3) Transparency: 
A good faith can be checked at any time. 4) Participation:  Is seeking cooperation from all sectors. 5) 
Accountability: If you find a bug fix must not ignore. 6) Cost Effectiveness or Economy: Both concrete and 
abstract,the management is characterized by a collaborative group of individuals in the organization. 
Administrators will have to take into account the various environmental factors. The decision as to indicate 
the ability of Administrators to manage and essential to the survival of people in society. 
Key word : The  good governance Management work 

 

บทนํา 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๑ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และ
วางรากฐานธรรมาภิบาลของประเทศมาอยางตอเนื่อง สงผลใหประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงข้ึน สะทอนใหเห็นวา 
ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการมีสวนรวมบริหารประเทศที่สูงกวาในอดีต การรวมตัวแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือการ
ตรวจสอบการทํางานของภาครัฐเปนการวางรากฐานการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหเปนสวนหนึ่งของวิถี
การดําเนินชีวิตในสังคมไทยและเสริมสรางการเมืองใหโปรงใส สุจริตมากข้ึน ซึ่งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

                                         

 ๑สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ.๒๕๕๕,
[ออนไลน].แหลงที่มา: http://www.opdc.go.th/uploads/files/strategies_new.pdf[๑๗ ก.พ. ๕๗]. 



 
 

๑๔๐๑ 

ฉบับที่ ๑๐๒ ไดกําหนดการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศเปนยุทธศาสตรที่สําคัญ ประการหนึ่ง เนื่องจาก
การพัฒนาประเทศทีผ่านมายังคงใหประชาชนมีสวนรวมในระดับที่คอนขางนอย  มีปญหาเกี่ยวกับความโปรงใสไมเปนธรรมและ
การทุจริตประพฤติมิชอบอันมีผลกระทบ ตอภาพลักษณของประเทศไทยในเวทีนานาชาติซึ่งจากการจัดอันดับดัชนีการรับรู
เกี่ยวกับการคอรัปชัน (Corruption Perceptions Index) ของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พบวาไทย ติดการคอรัปช่ันอันดับที่ ๘๔ ของโลก และอันดับที่  ๑๔ ของเอเชีย จึงตองใหมีการบังคับใชพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  เปนเครื่องมือในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผล
อยางจริงจังและเปนไปตามเจตนารมณของมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (แกไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ โดยเฉพาะสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ไดรับการพัฒนาความรูความเขาใจในเรื่องธรรมาภิบาล 
ตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ในปจจุบันเราจะเห็นไดวาการบริหารงานทั้งภาครัฐและเอกชนเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก  ตองทันตอเหตุการณ
ความเปลี่ยนแปลง  โดยการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบริหารงานของภาครัฐ  ซึ่งการใชหลักธรรมาภิบาลจะทาํให
หนวยงานของรัฐ  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อีกทั้งยังเปนกลไกในการติดตามประเมินผลและตรวจสอบการบริหารงาน  
เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกการบริหาร  เปนการสรางสํานึกที่ดีในการบริหารงาน และการทํางานในองคการ และ
จัดระบบที่สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามสํานึกที่ดี ไมวาจะเปนในเรื่องของการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ไมสิ้นเปลือง การ
ติดตามการทุจริต ความโปรงใส ตรวจสอบได  โดยคํานึงถึงผูที่เกี่ยวของที่จะไดรับผลกระทบ เนื่องจากผูที่ไดรับผลกระทบจาก
การปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐนั้น จะเกี่ยวของกับประชาชนโดยตรง 
 ธรรมาภิบาล๓ จัดเปนแนวคิดสําคัญในการบริหารงานและการปกครองในปจจุบัน  เพราะโลกปจจุบันไดหันไปให
ความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัฒนและธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีมากข้ึน แทนการสนใจเรื่องการพัฒนา
อุตสาหกรรมดังแตกอน เพราะกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมีความสําคัญกระทบถึงกัน การติดตอสื่อสาร การดําเนินกิจกรรมในที่
หนึ่งมีผลกระทบตออีกที่หนึ่ง การพัฒนาเรื่องของการเมืองการปกครองไดมุงใหประชาชนเป นศูนยกลางมากข้ึน  หากจะให
ประเทศมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน การมุงดําเนินธุรกิจ หรือปฏิบัติราชการต าง ๆ โดยไมใหความสนใจถึงเรื่องของสังคม 
ประชาชน และสิ่งแวดลอมจึงเปนไปไมไดอีกตอไป การมีการบริหารจัดการที่ดีจึงเขามาเปนเรื่องที่ทุกภาคสวนใหความสําคัญ
และเริ่มมีการนําไปปฏิบัติกันมากข้ึน  
 

ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 
 การใหความหมายของ ธรรมาภิบาล ซึ่งก็มีนักวิชาการที่ไดใหความหมายไววา  ธรรมาภิบาล เปนคําที่ประกอบดวย
ศัพท ๒ ศัพทดวยกันคือ ธรรม กับ อภิบาล ความหมาย  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดใหความหมาย
วา 
 ธรรม หมายถึงความยุติธรรม, ความถูกตอง, กฎ, กฎเกณฑ, กฎหมาย, สิ่งดีงาม 
 อภิบาล หมายถึงการดูแลการปกครองการบริหารการปกปองการสรางภูมิคุมกันบํารุงรักษาปกครองปกปองหรือ
คุมครอง 
 ปจจุบัน ทั้งในดานการศึกษาและวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตรถือไดวา “Governance” หรือการจัดการปกครอง
เปนกรอบแนวคิดที่สําคัญของการบริหารภาครัฐซึ่งมีองคประกอบหลักที่สําคัญคือการเนนบทบาทของการบริหารภาครัฐกรอบ
แนวคิด Governance  เปนประเด็นสําคัญในการศึกษาถึงความสัมพันธและความรับผิดชอบระหวางรัฐกับประชาชน  

                                         

 ๒สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ.
๒๕๕๐–พ.ศ.๒๕๕๔,[ออนไลน].แหลงที่มา:http://www.ldd.go.th/Thai-html/05022007/PDF/PDF01/index.htm[๑๗ ก.พ. ๕๗]. 

 ๓ถวิลวดี บุรีกุล, “ธรรมาภิบาล: หลักการเพื่อการบริหารรัฐกิจแนวใหม”, วารสารสถาบันพระปกเกลา,ป ๒๕๔๖เลมที่ ๒. 



 
 

๑๔๐๒ 

ความสัมพันธและความรับผิดชอบระหวางรฐักับภาคเอกชนหรอืกลุมทางสังคมที่เกิดการรวมตัวกันโดยสมัครใจและความสัมพันธ
และความรับผิดชอบระหวางรัฐกับประชาชนสังคมสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  กลาวถึงความหมายธรรมรัฐ
หรือธรรมาภิบาลไวหลายประการ  ดังนี้ 
 ๑. ประชารัฐ  หมายถึง  กระบวนความสัมพันธระหวางภาครัฐ  ภาคสังคม ภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไปใน
การที่จะทําใหการบริหารราชการแผนดินดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได 
 ๒. ประชารัฐ หมายถึง การที่กลไกของรัฐทั้งทางการเมืองและการบริหารมีความแข็งแกรงมีประสิทธิภาพ สะอาด
โปรงใส รับผิดชอบหรือ 
 ๓. ประชารัฐ หมายถึง การบริหารหรือการปกครองที่ดี หรือการปกครอง  หรือบริหารที่ เปนธรรมโดยจะมี
องคประกอบ ๓  ประการ ความโปรงใส (Transparency) การตรวจสอบได (Accountability) และความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ๔ 
 นอกจากความหมายจากขางตนแลว ยังมีนักวิชาการที่ไดใหความหมายของคําวา  ธรรมาภิบาลไวอยางนาสนใจ เชน 
ธรรมาภิบาลเปนกระบวนความสัมพันธระหวางภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไป ในการที่จะทําใหการ
บริหารราชการแผนดิน ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใส ยุติธรรมและตรวจสอบได ๕  เปนผลลัพธของการ
จัดการกิจกรรมซึ่งบุคคลและสถาบันทั่วไป ภาครัฐและภาคเอกชนมีผลประโยชนรวมกันไดกระทําลงไปในหลายทาง              
มีลักษณะเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจนําไปสูการผสมผสานผลประโยชนที่หลากหลายและขัดแยงกันไดโดย
สาระธรรมาภิบาลหรือ Good Governance คือองคประกอบที่ทําใหเกิดการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหแนใจวา
นโยบายที่กําหนดไวจะไดผล๖การที่กลไกของรัฐทั้งการเมืองและการบริหาร มีความแข็งแกรง มีประสิทธิภาพ สะอาด โปรงใส 
และรับผิดชอบเปนการใหความสําคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเปนดานหลัก๗ เปนสิ่งที่มุงความดีงามความมีศีลธรรมเปนจุดหมาย
สูงสุด ความมั่งค่ังของรัฐมีไวเพื่อกระจายทรัพยไปสูคนทุกหมูเหลาไมใหเดือดรอนดวยเรื่องการอุปโภคบริโภค  ในนโยบายเรื่อง
เศรษฐกิจนั้น ตองไดทรัพยมาดวยความชอบธรรม และมีสวนเกื้อกูลประชาชนการใชทรัพยก็ตองใชโดยธรรม มุงสิ่งที่เปนธรรม
เปนความดีสนับสนุนใหคนเปนคนประพฤติดี คนควรบูชาความดีไมใชทรัพย ดวยเหตุนี้ ธรรมาภิบาล จึงมุงเนนสรางคนใหมี                  
คุณงามความดี  ใหบูชาคุณงามความดีมากกวาจะเนนระบอบการปกครอง๘ซึง่ก็มคีวามสอดคลองกับความหมายที่วา การบริหาร
จัดการที่ดี หมายถึงกลไกการทํางานของหนวยงานใด ๆ ไมวารัฐบาล ระบบราชการ หรืออะไรก็ตาม ที่มีรูปแบบวิธีการบริหาร
จัดการที่ดี โดยพิจารณาถึง สามเรื่องหลกัๆ ไดแก หลักการที่ดีวิธีการที่ดีและผลลัพธที่ดีมีคุณภาพดวยคือจะตองมีประสิทธิภาพมี
ประสิทธิผลเปนธรรมโปรงใสและมีความรับผิดชอบ๙ 
 โดยสรุป ไดวา ธรรมาภิบาล เปนกระบวนการที่กระทําอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ โดยตองอาศัยความ
รวมมือจากทุก ๆ ฝายที่มีความเกี่ยวของกับการดําเนินการ มีการดําเนินการที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความถูกตอง และความชอบ

                                         

 ๔ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ, (กรุงเทพมหานคร: กองกลาง สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, ๒๕๔๔), หนา ๑๙-๒๐. 

 ๕ ธีรยุทธ บุญมี, ธรรมรัฐแหงชาติยุทธศาสตรกูหายนะประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ  สายธาร, ๒๕๔๑), หนา ๑. 
 ๖ อานันท ปนยารชุน,ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), 

หนา ๕. 
 ๗ ชัยอนันต สมุทวิณช. ศ.ดร., การปฏิรูปการศึกษาการปฏิรูปการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๑), 

หนา ๕๔. 
 ๘ ปรีชา ชางขวัญยืน, ธรรมรัฐ ธรรมราชา, (กรุงเทพมหานคร: โครงการตําราคณะอักษรศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), 

หนา ๑๐๓. 
 ๙ ปรัชญา เวสารัชช, “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในการพัฒนาหมูบาน: 

ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน”, วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๔๓. 



 
 

๑๔๐๓ 

ธรรมของกฎหมายที่ไดใหอํานาจและขอบเขตของหนาที่ไว รวมไปถึง ในทุกข้ันตอนของการดาเนินงานตองเปนไปดวยความ
โปรงใส สามารถตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ไดต้ังเปาหมายไว 
 

องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
 มีทั้งนักวิชาการและองคการตางๆ ที่ไดออกมาใหความหมายของคําวา ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกจิการบานเมือง
ที่ดีหมายถึงขบวนการหรือข้ันตอนในการทํางานหรือกิจกรรมใด ๆ  ที่จัดข้ึนในสถาบันฯ เริ่มจากงานในหนาที่รับผิดชอบแตละ
คนงานที่ไดรับคําสั่งใหทําหรืองานที่รวมกันทําจะตองเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ๖ หลักคือ๑๐ 

 ๑. หลักนิตธิรรมเคารพและปฏิบัติตามกติการะเบียบแบบแผนและกฎหมายตางๆ โดยไมละเมิดอยางตั้งใจหรือจงใจ
หลีกเลี่ยงหรือไมตั้งใจเพราะไมรูฉะนั้นถาไมแนใจตองศึกษากอนวาจะผิดหลักนิติธรรมหรือไมกอนที่จะทําลงไป 
 ๒. หลักคุณธรรมในหลายแงมุมเชนเมตาธรรมคือความปรารถนาใหผูอื่นเปนสุขจริยธรรมทําอะไรใหถูกตองครบถวน
ทุกข้ันตอนกตัญูกตเวทิตาการรูจักบุญคุณและคิดจะตอบแทนหิริโอตัปปะการรูจักละอายและเกรงกลังบาปกรรมไมดีโดยการมี
คุณธรรมจะชวยยกคุณคาความเปนมนุษยใหสูงข้ึนเปนที่ยกยองของคนทั่วไป 
 ๓. ความโปรงใสตรวจสอบไดทุกเรื่องราวในการทํางานตามภาระหนาที่ที่รับผิดชอบอยูตอบขอสงสัยไดชัดเจนทุก
คําถาม 

 ๔. การมีสวนรวมพึงระลกึไววาตนเองเปนสมาชิกของสถาบันฯ นอกเหนือจากงานในหนาที่แลวกิจกรรมอืน่ที่มีผลตอ
สถาบันฯ จะตองรวมมืออะไรที่มี่ตองทักทวง 

 ๕. รวมรับผิดชอบตอผลงานที่ทําเองทําโดยกลุมทําในนามสถาบันฯ ถาดีอยูแลวใหดีย่ิงข้ึนถาผิดพลาดบกพรองตอง
ชวยกันแกไขไมวางเฉย 

 ๖. ความคุมคาทั้งในแงรูปธรรมและนามธรรมที่สัมผัสจับตองมองเห็นไดหรือรูสึกคุมคาหรือ ไมคุมคา 
 ถาทําตามหลักขางตนทั้ง ๕ มาครบถวนแลวเมื่อพิจารณาถึงหลกัความคุมคาแลวไมผาน ก็ควรทบทวนปรับปรุงแกไข

เพื่อใหเกิดความคุมคาตอผลงานใหมากที่สุด 
 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
 แนวคิดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตามภาษาไทย๑๑ เปนแนวคิดที่ไดมีการกลาวถึงอยางกวางขวาง
หลังจากมีเหตุการณวิกฤติทางเศรษฐกิจในประเทศไทย  และในเอเชียตะวันออกโดยแนวคิดเรื่องการจัดการปกครองและการ
ปกครองที่ดีนั้นไดรับการรณรงคอยางมากโดยสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกและดังที่ทราบแลววาแนวคิดน้ีไดมีการ
คนพบมาตั้งแต  ป  พ .ศ. ๒๕๓๒๑๒ แต ถึงกระนั้นก็มิ ไดมีการนําคําวา Good governance มาใชอยางเปนรูปธรรม                     
ซึ่งกลาวไดวาคําวา Good governance เพิ่งมีการนํามาใชอยางเปนจริงเปนจังเมื่อไมนานน้ีเอง นอกจากนี้การพัฒนาการของ
การใชคํา Good governance เพิ่งมีปรากฏและใชในวงการของนักวิชาการการบริหารและการปกครองของสังคมเมื่อไมนานมา
นี้  สวนคําวา  Governance นั้นไดปรากฏอยูในพจนานุกรมและมีผูใชกันมานานแลวโดยพจนานุกรมไดใหความหมายคําวา 
Governance ดังนี้ Governance  means  ๑) The act, process, or power of governing ; government, ๒) The state 
of being governed ซึ่งแปลกันตรง ๆ  ก็หมายถึงการกระทํา  กระบวนการหรืออํานาจในการบริหารการปกครอง  ซึ่งเมื่อใชกับ
รัฐก็นาจะมีความหมายใกลเคียงเกี่ยวของกับคําวาภาครัฐ (State)  ซึ่งอาจจะหมายถึงทั้งรัฐบาล (Government) และระบบ

                                         

 ๑๐ ราชประชาสมาสัย, สถาบัน, ธรรมาภิบาลบันดาลสุข, (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงสาธารณสุข,๒๕๔๙), หนา ๖. 
 ๑๑ พฤทธิสาณ  ชุมพล, คําและความคิดในรัฐศาสตรรวมสมัย (Concept in Contemporary Political  Science) , 

(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๓๐. 
 ๑๒ อรพิณท สพโชคชัย, “สังคมเสถียรภาพและกลไกประชารัฐที่ดี”, รายงานทีดีอารไอ, ฉบับที่  ๒๐ (มกราคม ๒๕๔๑), หนา ๒. 



 
 

๑๔๐๔ 

ราชการ (Civil service) แนวคิดเรื่อง Good governance  หรือหลักธรรมาภิบาลสากลนี้๑๓ จึงยังเปนแนวคิดที่ใหมและจาก
การอางอิงขอมูลจากองคกรบางองคกรพบวาเพิ่มมีการใชครั้งแรกของธนาคารโลก เมื่อป  ๑๙๘๙ ในรายงานเรื่อง Sub-Sahara 
Africa : From Crisis to Sustainable Growth ซึ่งเปนรายงานของธนาคารโลกในยุคแรกที่ไดกลาวถึงความสําคัญของการมี 
Good governance และการฟนฟูเศรษฐกิจ ถึงกระนั้นก็ตามธนาคารโลกเองก็มิไดมีการพัฒนาใหเปนที่ยอมรับเทาที่ควรฝาย
องคกรที่ไดนําแนวคิดน้ีมาใชอยางจริงจังอีกทั้งไดเปนแกนนําในการผลักดันแนวคิดและสรางความยอมรับรวมกันในระดับโลกวา
กลไกประชารัฐเปนรากฐานที่ทําใหคนในสังคมโดยรวมอยูรวมกันอยางสันติสุข  คือองคกรพัฒนาแหงประชาชาติ 
 
หลักการกํากับดูแลองคการท่ีดีของประเทศไทย 
 การกํากับดูแลองคภาครัฐการ ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี(Good Governance) เปน
หลักการสากลที่ไดถูกอางถึงครัง้แรกในรายงานของธนาคารโลก (World Bank) เมื่อป ค.ศ. ๑๙๘๙ เรื่อง “Sub -Sahara Africa 
from Crisis to Sustainable Growth” กลาวถึงความสําคัญของการมี Governance และการฟนฟูเศรษฐกิจรวมถึงไดอธิบาย
เกี่ยวกับการกํากับดูแลที่ดีหรือธรรมาภิบาล๑๔ วาเปน “ลักษณะและวิถีทางของการใช อํานาจในการใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 
และทางสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนซึ่งครอบคลุมการมีสวนรวม ของภาคสวนตาง ๆ การบริหารจัดการภาครัฐ 
ภาระรับผิดชอบ กรอบ ตัวบท กฎหมาย เกี่ยวกับการพัฒนา ความโปรงใส และขอมูลขาวสาร” ตอมากองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ (International Monetary Fund) ทําการศึกษา และวิเคราะหการใหประเทศตาง ๆ กูเงินเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ พบวา 
ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่นําไปสูความสําเร็จในการฟนฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศคือการที่ประเทศนั้นมี Good 
Governance ตอจากนั้น แนวความคิดเกี่ยวกับ Governance ไดรับการถายทอดผาน หนวยงาน ตาง ๆ เชน คณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและสังคมสําหรับ เอเชียและแปซิฟ กแห งสหประชาชาติ  (The United Nations Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP) สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations 
Development Program : UNDP) และ องคการเพื่ อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 
Economic Co - operation and Development : OECD) เปนตน 
 จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ สงผลกระทบตอทกุภาคสวนของสังคมไทย ซึ่งสาเหตุสําคัญสวนหนึ่ง
เกิดจากการบริหารจัดการในระดับชาติ และระดับองคกรทั้งในภาครัฐและ เอกชนมีความบกพรองและขาดประสิทธิภาพสูง
รวมถึงการกระทําผิด ทุจริต และขาดจริยธรรมของบุคลากร ประกอบกับใน ปจจุบันที่สถานการณ ดานการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและการบริหารงาน ของราชการ มีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก และเปนไปอยางรวดเร็ว แตโครงสรางการบริหารจัดการ 
ภาครัฐยังขาดความยืดหยุน และขาราชการยัง ไมสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม คานิยม และวิธีการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลใหเกิดปญหาทั้งใน ระดับโครงสราง ระดับนโยบายและระดับการปฏิบัติการดัง
ขอสรุปตอไปนี้ 

 ๑. ภาครัฐขาดกลไกและกฎเกณฑในการบริหารจัด การบานเมืองที่มีประสิทธิภาพและคลองตัวสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมภายนอก 

 ๒. บุคลากรขาดความรูความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน และคานิยมที่มุงเนนประโยชนของประชาชนรวมถึงการไม
สามารถปรับตัวไดทันตอการเปลีย่นแปลงของระบบราชการในปจจุบันจึงสงผลใหการดําเนินงานในภาพรวมยังไมมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเกิดความคุมคาสูงสุด ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

                                         

 ๑๓ อรพิณท สพโชคชัย, “สังคมเสถียรภาพและกลไกประชารัฐที่ดี”, รายงานทีดีอารไอ, ฉบับที่  ๒๐ (มกราคม ๒๕๔๑), หนา ๓. 
 ๑๔ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.),คูมือการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรร

มาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance Rating),              หนา ๓-๕.     



 
 

๑๔๐๕ 

 ๓. ระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการของภาครัฐยังมีลักษณะที่ขาดความโปรงใส บริสุทธ์ิและยุติธรรมอยาง
แทจริงทําใหการบริหารจัดการโดยรวมไมสามารถสนองตอบและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนได ในขณะเดียวกันก็เปด
โอกาสหรือชองทางใหเกิดการทุจริตและผิดจรรยาในการปฏิบัติราชการได 

 ๔. ประชาชนขาดความรูความเขาใจและเขาไมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถานการณบานเมือง รวมถึงไมรูระบบการ
ปฏิบัติงานของราชการเพียงพอ ทําใหไมสามารถเขารวม ในกระบวนการตัดสินใจแกไขปญหาและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐได 

 ๕. เกิดปญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางกวางขวาง สงผลใหภาครัฐเกิดความสูญเสีย ทั้งในแง
ภาพลักษณ งบประมาณ รายไดนําสงรัฐ และคาใชจายเพื่อใชในการปองกันและปราบปรามทุจริตภายในหนวยงานภาครัฐเปน
อยางมาก 
 จากประเด็นปญหาที่สาํคัญดังกลาวขางตนทําใหประเทศไทยมีการบงัคับใชและปรบัแกกฎหมายตางๆ เพื่อกอใหเกิด
และเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐทุกภาคสวนภายในประเทศอยางตอเนื่องตามลําดับ 
 
ความหมายของการบริหาร 
 การบริหาร บางครั้งเรียกวา การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือ การปฏิบัติงานใด ๆ ของหนวยงาน
ของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ (ถาเปนหนวยงานภาคเอกชน หมายถึงของหนวยงาน และ/หรือ บุคคล) ที่เกี่ยวของกับคน 
สิ่งของและหนวยงาน โดยครอบคลุมเรื่องตาง ๆ เชน  

 ๑. การบริหารนโยบาย (Policy)  
 ๒. การบริหารอํานาจหนาที่ (Authority)  
 ๓. การบริหารคุณธรรม (Morality)  
 ๔. การบริหารที่เกี่ยวของกับสังคม (Society)  
 ๕. การวางแผน (Planning)  
 ๖. การจัดองคการ (Organizing)  
 ๗. การบริหารทรัพยากรมนุษย (Staffing) 
 ๘. การอํานวยการ (Directing)  
 ๙. การประสานงาน (Coordinating)  
 ๑๐. การรายงาน (Reporting)  
 ๑๑. การงบประมาณ (Budgeting) 
 เชนนี้ เปนการนํา “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร”                  ที่เรียกวา 

แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCORB) แตละตัวมาเปนแนวทางในการใหความหมาย  
 พรอมกันนี้ อาจใหความหมายไดอีกวา การบริหาร หมายถึงการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของหนวยงาน
ของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ ที่เกี่ยวของกับ คน สิ่งของ และหนวยงาน โดยครอบคลุมเรื่องตาง ๆ เชน  

 ๑. การบริหารคน (Man)  
 ๒. การบริหารเงิน (Money)  
 ๓. การบริหารวัสดุอุปกรณ (Material)  
 ๔. การบริหารงานทั่วไป (Management)  
 ๕. การบริหารการใหบริการประชาชน (Market)  
 ๖. การบริหารคุณธรรม (Morality)  
 ๗. การบริหารขอมูลขาวสาร (Message)  



 
 

๑๔๐๖ 

 ๘. การบริหารเวลา (Minute)  
 ๙. และการบริหารการวัดผล (Measurement)  
 เชนนี้ เปนการนํา “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” ที่ เรียกวา ๙M แตละตัวมาเปนแนวทางในการให

ความหมาย 
 การใหความหมายทั้ง ๒ ตัวอยางที่ผานมานี้ เปนการนําหลักวิชาการดานการบริหาร คือ “กระบวนการบริหาร” 
และ “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” มาใชเปนแนวทางหรือกรอบแนวคิดในการใหความหมายซึ่งนาจะมีสวนทําใหการให
ความหมายคําวาการบริหารเชนนี้ครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญที่เกี่ยวกับการบริหาร ชัดเจน เขาใจไดงาย เปนวิชาการ และมี
กรอบแนวคิดดวย นอกจาก ๒ ตัวอยางนี้แลว ยังอาจนําปจจัยอื่นมาใชเปนแนวทางในการใหความหมายไดอีก เปนตนวา ๓M ซึ่ง
ประกอบดวย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และการบริหารงานทั่วไป (Management) และ ๕ ป ซึ่ง
ประกอบดวย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงานและประชาสัมพันธ 
 นอกจากความหมายที่ไดกลาวมาแลวขางตน นักวิชาการยังใหความหมายวา การบริหารการจัดการ หมายถึง การใช
ศาสตรและศิลปนําเอาทรัพยากรบริหาร (administrative resource) เชน คน เงิน วัสดุสิ่งของและการจัดการ มาประกอบการ
ตามกระบวนการบริหาร (process of administration) เชน POSDCoRB Model ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ๑๕  ซี่งก็มีความสอดคลองกับความหมายที่วา การบริหารนิยมใชกับการบริหารราชการ หรือการจัดการเกี่ยวกับ
นโยบายซึ่ งมี ศัพทบัญญัติ  วา รัฐประศาสนศาสตร  (public administration) และคําวา                การจัดการ 
(management) นิยมใชกับการบริหารธุรกิจเอกชน หรือการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว สมพงศ เกษมสิน ยังให
ความหมายการบริหารไววาการบริหารมีลักษณะเดนเปนสากลอยูหลายประการ ดังนี้  

 ๑. การบริหารยอมมีวัตถุประสงค 
 ๒. การบริหารอาศัยปจจัยบุคคลเปนองคประกอบ  
 ๓. การบริหารตองใชทรัพยากรการบริหารเปนองคประกอบพื้นฐาน  
 ๔. การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเปนกระบวนการ  
 ๕. การบริหารเปนการดําเนินการรวมกันของกลุมบุคคล 
 ๖. การบริหารอาศัยความรวมมือรวมใจของบุคคล กลาวคือ ความรวมใจ (collective mind) จะกอใหเกิดความ

รวมมือของกลุม (group cooperation) อันจะนําไปสูพลังของกลุม (group effort) ที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค 
 ๗. การบริหารมีลักษณะการรวมมือกันดําเนินการอยางมีเหตุผล 
 ๘. การบริหารมีลักษณะเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค 
 ๙. การบริหารไมมีตัวตน (intangible) แตมีอิทธิพลตอความเปนอยูของมนุษย  
 นอกจากนั้นแลว การบริหารถือ เปนการประสานความพยายามของมนุษย และทรัพยากรตาง ๆ เพื่อทําใหเกิดผล

ตามตองการ๑๖ ซึ่งถือเปนระบบที่ประกอบไปดวยกระบวนการในการนําทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวัตถุและคนมา
ดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๑๗ และมองการบริหารในลักษณะที่เปน
กระบวนการโดยหมายถึงกระบวนการนําเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ สวนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเกี่ยวของกับการ
นําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ๑๘ ซึ่งมีความสอดคลองในเรื่องการจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อ

                                         

 ๑๕ สมพงศ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพเกษมสุวรรณ, ๒๕๑๔), หนา ๑๓-๑๔. 
 ๑๖ อนันต เกตุวงศ, การบริหารการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๓), หนา ๒๗. 
 ๑๗ ไพบูลย ชางเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร (กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน, ๒๕๓๒), หนา ๑๗. 
 ๑๘ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, ศัพทรัฐประศาสนศาสตร (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หนา ๘. 
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ตอบสนองความตองการของบุคคล องคการ หรือประเทศ หรือการจัดการเพื่อผลกําไรของทุกคนในองคการ๑๙ โดยมี แบงการ
บริหาร ตามวัตถุประสงคหลักของการจัดต้ังหนวยงานไว ๖ สวน ดังนี้  

 สวนที่หนึ่ง การบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเรียกวา การบริหารรัฐกิจ (Public Administration) หรือการ
บริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้ง คือ การใหบริการสาธารณะ (Public Services) ซึ่งครอบคลุมถึงการอํานวย
ความสะดวก การรักษาความสงบเรียบรอย ตลอดจนการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เปนตน การบริหารสวนน้ีเปนการ
บริหารของหนวยงานของภาครัฐ (Public or Governmental Organization) ไมวาจะเปนหนวยงานทั้งในสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และสวนทองถ่ิน เชน การบริหารงานของหนวยงานของสํานักนายกรัฐมนตรี กระท รวง กรม หรือเทียบเทา การ
บริหารงานของจังหวัดและอําเภอ การบริหารงานของหนวยการบริหารทองถ่ิน หนวยงานบริหารเมืองหลวง รวมตลอดทั้งการ
บริหารงานของหนวยงานของรัฐวิสาหกิจ เปนตน 

     ดังที่ไดกลาวมาทั้งหมดสรุปไดวาที่ใดมีกลุมที่นั่นยอมมีการบริหาร จึงถือไดวาการบริหารเปนเรื่องที่มีความสําคัญ
และจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินงานขององคกร เพราะเปนเครื่องมืออันสําคัญในอันที่จะช้ีใหเห็นถึงความสําเร็จ หรือลมเหลว 
ความมีประสิทธิภาพ หรือความไรประสิทธิภาพของหนวยงานการบริหารเปนเครื่องบงช้ีใหทราบถึงความเจริญกาวหนา ก าร
บริหารเปนลักษณะการทํางานรวมกันของกลุมบุคคลในองคการ มีลักษณะการวินิจฉัยสั่งการนักบริหารจะตองคํานึงถึงปจจัย
สิ่งแวดลอมตางๆ เพราะการวินิจฉัยสั่งการเปนเครื่องแสดงใหทราบถึงความสามารถของนักบริหารและการเจริญเติบโตของการ
บริหาร ชีวิตประจําวันของมนุษยไมวาในครอบครัวองคการใดยอมเกี่ยวของกับการบรหิารอยูเสมอ ดังนั้น การบริหารจงึเปนเรือ่ง
ที่นาสนใจ และจําเปนตอการที่จะดํารงชีวิตของบุคคลในสังคม 
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บทคัดยอ 
 

ผูนําเชิงพุทธในยุคโลกาภิวัตนตองมีหลักธรรมเปนเข็มทิศในการนําทางขององคการหรือการประยุกตใชหลักธรรมในการ
บริหารจัดการองคการ หลักธรรมที่สําคัญที่สุดที่ผูนําจะขาดไมไดเลย คือ พรหมวิหารธรรมซึ่งหมายถึงธรรมเปนเครื่องอยูของผูใหญ 
หรือธรรมของผูประเสริฐหรือธรรมของผูมีอํานาจ และหนาที่ในการปกครองนั่นเอง  เพราะวาผูปกครองนั้น ถึงจะมีอายุนอย  แต
สังคมยอมรับนับถือวาเปนผูใหญ หรือเปนหัวหนา ใหมีพรหมวิหารธรรม ๔ ประการคือ (๑) เมตตา คือมีความรักใครปรารถนาให
ผูอื่นเปนสุข (๒) กรุณา คือมีความสงสารคิดชวยเหลือใหพนจากทุกข  (๓) มุทิตา คือมีความพลอยยินดีในเมื่อผูอื่นไดดีมีสุข (๔) 
อุเบกขา คือวางตัวเปนกลาง ในเมื่อชวยเหลือไมไดดังนั้น คนในโลกหรือในสังคมนี้ ถามีเมตตาตอกันและกัน จะไมมีการฆาการ
เบียดเบียนกันเลยถามีกรุณา จะไมมีการเอารัดเอาเปรียบกัน ถามีมุทิตา จะไมมีการอิจฉาริษยาตอกัน ถามีอุเบกขา จะไมมีคําวาไม
เปนกลางในการเลือกตั้ง เมื่อเปนอยางนี้ สังคมโลกจะมีแตความสุข 
คําสําคัญ: ภาวะผูนําเชิงพุทธ ยุคโลกาภิวัตน 
 

Abstract 
Buddhist leaders in the principles of globalization requires a compass to navigate the organization and 

application of the principles in the management of organizations. The most important principle of leadership is 
indispensable to the moral virtues. The meditator is instructed to radiate out to all beings in all directions the 
mental states of. These virtues are also highly regarded by Buddhists as powerful antidotes to negative mental 
states (non-virtues) such as avarice, anger and pride.( 1 ) loving-kindness or benevolence ( 2 ) compassion 
(3)empathetic, joy (4)equanimity. So, People in the world or in this society. If you are kind to each other. Will 
not kill the predator if yes, please do. Will not be imposed if there is no jealousy, feelings of pleasure to bland 
if there is no neutrality in this election. When is this. But the world will be happy. 
Keywords: The Buddhist Readership, Globalization 

 

บทนํา 

ความสามารถของการเปนผูนํา เปนกุญแจสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จขององคกร แตก็ไมใชทุกองคกรที่มีผูนําที่มี
ความสามารถจะนําพาองคกรใหไปสูเปาหมายและประสบความสําเร็จไดเสมอไป เพราะอะไร ? คําตอบก็คือ เพราะผูนําอาจใช
ความสามารถที่ตนมีเพียงบางสวนหรือใชอยางไมเต็มกําลัง ในขณะเดียวกันก็อาจมองไมเห็นจุดออนที่มีตอความสามารถเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งของตนอยางชัดเจน จนทําใหไมใสใจที่จะพัฒนาตนเองเพื่อแกไขจุดออนนั้น ในทางตรงกันขามผูนําอาจมุงเนนการพัฒนา
ความสามารถสวนตนมากเกินไป จนลืมพัฒนาความสามารถของคนในองคกรใหมี ขีดความสามารถในการทํางานที่สูงข้ึน สงผลให
องคกรไมสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวได เพราะการทํางานใหประสบความสําเร็จไมสามารถที่จะทําไดเพียงลําพัง แตตองอาศัย



๑๔๑๐ 
 

ความรวมมือรวมใจจากบุคลากรในองคกรเปนสําคัญ ถาตองการใหองคกรประสบความสําเร็จ๑สิ่งที่ผูนําตองระลึกไวในใจเสมอคือ 
ทําอยางไรจะทําใหบุคลากรในองคกรทาํงานไดเต็มกาํลังและขีดความสามารถที่เขามีอยางดีที่สุดประเด็นนี้อาจถือไดวา เปนสวนหนึ่ง
ของความสามารถของการเปนผูนําที่สําคัญเปนอยางมาก ความสําคัญของความสามารถการเปนผูนํานั้น ไดแก  

๑. ความสามารถของการเปนผูนํา กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคกร นําไปสูการทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกรที่
วางไว  

๒. ความสามารถของการเปนผูนํา เปนตัวกําหนดความแตกตางขององคกรที่ประสบความสําเร็จ กับองคกรที่ลมเหลว ซึ่ง
สะทอนโดยผูนําองคกร๒ 

คุณธรรมของนักปกครองนี้มีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงาน เพราะในการบริหารงานตางๆ นั้นความสําเร็จทั้งปวงที่
จะพึงเกิดข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งความสําเร็จในสวนที่เกี่ยวของกับปจจัยเรื่องคนนั้นกลาวไดวาผูนําหรือนักปกครองเปนปจจัยที่สําคัญ
อยางยิ่งยวดตอการนําไปสูผลสําเร็จในการบริหารงาน เพราะผูปกครองนั้นเปนศูนยรวมแหงการรวมพลังของบุคคลในองคกรเปน
แกนกลางที่จะใชอํานาจหรืออิทธิพลในอันที่จะปฏิบัติการเพื่อใหเกิดความรวมมือประสานงานกัน เพื่อที่จะทําใหงานบรรลุ
วัตถุประสงคดวยดี ทั้งนี้คุณภาพและความมีคุณธรรมจริยธรรมของผูนํายอมมีสวนสําคัญและมีความใกลชิดกับคุณภาพของสถาบัน
และมีผลสะทอนตอผลงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานขององคการแตละแหงเปนอยางมาก  ผูปกครองหรือผูนํานั้นจึงเปรียบเสมือนหนึ่ง
วาเปนแกนกลางหรือหลักชัยในอันที่จะใหการดําเนินงานของผูตาม ตลอดจนผลงานสวนรวมขององคกรกาวไปสูความสําเร็จตาม
เปาหมายไปไดดวยดี  

องคประกอบที่สําคัญของผูปกครองที่ดีนั้นคือคุณธรรมและจรรยาบรรณของผูปกครองหรือผูนํานั่นเอง เปรียบเสมือนในฝูง
โคแตละฝูง ยอมมีโคที่เปนผูนําฝูงและฝูงโคนั้นยอมเดินตามโคหัวหนานั้นฉันใด ในหมูมนุษยยอมตองมีหัวหนาเปนผูนําหมูคณะ และ
หมูคณะนั้นยอมดําเนินตามผูนําของตนฉันน้ัน ผูนําในหมูมนุษยเราสมมตุิเรยีกกันวานักปกครอง จะเปนนักปกครองระดับใดก็ตามถือ
วามีหนาที่เปนผูนําสังคมในระดับของตนทั้งสิ้น และจัดวาเปนผูมีอํานาจสูงสุดในสงัคมนั้นๆ อาจนําสงัคมของตนใหเจริญกาวหนาโดย
ไมหยุดยั้งก็ได อาจนําสังคมของตนใหถึงความวิบัติลมจมก็ได ทั้งนี้อยูที่มโนธรรมสํานึกความรับผิดชอบตอสวนรวมรวมไปถึงนโยบาย
และวิธีการที่ผูนํานั้นจะนํามาปกครองหรือบริหารหมูคณะของตน  นี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของนักปกครองผูมีคุณธรรมและมี
จรรยาบรรณเปนหลักปฏิบัติน้ัน มีปฏิปทาหนักแนนในคุณธรรมจรรยาบรรณแลว ยอมทําหนาที่ในการปกครองไดเปนอยางดี และ
สามารถยกระดับฐานะของตนใหสูงข้ึนไดเรื่อยๆ ทั้งจะสามารถนําสังคมที่ตนปกครองอยูใหเกิดสันติสุข ใหพัฒนากาวหนายิ่งๆ ข้ึนไป
ไดดวย ดังพุทธพจนแสดงถึงความสําคัญของผูนําในราโชวาทชาดกวา 
 

“เมื่อโคทั้งหลายวายขามแมน้ําไป โคหัวหนาฝูงวายคด เมื่อโคผูนําฝูงวายคด ดังนี้ โคทั้งหลายก็วาย
คดไปตามกัน ในหมูมนุษยทั้งหลายก็เหมือนกัน ผูใดไดรับสมมุติแตงตั้งใหเปนใหญ ถาผูนั้นประพฤติไม
เปนธรรม ประชาชนนอกนี้ก็ประพฤติไมเปนธรรมโดยแท ถาพระราชาผูเปนใหญไมตั้งอยูในธรรม รัฐก็
ยอมอยูไมเปนสุขทั่วกัน ถาโคทั้งหลายวายขามแมน้ําไป โคหัวหนาฝูงวายขามตรง เมื่อโคผูนําฝูงวายขาม
ตรงอยางนั้น โคทั้งหมดก็ยอมวายตรงไปตามกัน ในหมูมนุษยทั้งหลายก็เหมือนกัน ผูใดไดรับสมมติ
แตงตั้งใหเปนใหญ ถาผูนั้นประพฤติเปนธรรมประชาชนนอกนั้นก็ยอมประพฤติเปนธรรมไปตามโดยแท 
ถาพระราชาผูเปนใหญตั้งอยูในธรรม รัฐก็ยอมอยูเปนสุขทั่วกัน”๓ 

                                                

๑อางถึงใน Topping, P.,Management Leadership, (New York, NY: McGraw-Hill 2001), p. 79. 
๒เรื่องเดียวกัน. 
๓ดูรายละเอียดใน ขุ.ชา. ๒๗/๖๓๔-๖๓๗/๑๔๙ 



๑๔๑๑ 
 

 
จากพุทธพจนนี้แสดงใหเห็นวา ผูนําถือวาเปนบุคคลที่สําคัญในการนําสังคม ถาผูนําและนักการเมืองมีคุณธรรมเปนหลักใน

การบริหารประเทศแลว ปญหาตางๆ ทั้งทางการเมือง รวมทั้งปญหาเศรษฐกจิคงไดรับการแกไขไดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ชาติทั้งหลาย มี
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกและเหตุปจจัยที่ซับซอนหลายช้ัน มีประเทศชาติของเราและของเขา มีที่เปนฝายของตัวและฝายที่
เปนฝายศัตรู เพราะฉะนั้น ความคิดทางรัฐศาสตรจึงมุง ใหเราได ใหเราเหนือ ใหเราชนะ และใหฝายอื่นไมตองเจริญงอกงาม ก็จะมี
วิธีทําอยางไรจะใหรัฐอื่นออนแอ เรื่องสําคัญในการที่จะนําประเทศชาติไปสูความเจริญรุงเรือง ก็คือ ทําอยางไรจะชวยทําให
ประชาชนมีความเขมแข็ง มีความเพียรพยายาม ในการสรางสรรคโดยไมประมาท ถาทําไดอยางนี้ นั่นคือความสําเร็จของผูนํา ที่ควร
ยกยองอยางแทจริงเพื่อเปนการทราบถึงการปฏิรูปการเมืองตอพฤติกรรมและคุณธรรมจริยธรรมของนักปกครองและการเมืองไทย๔ 

 
สรุปความไดวา ในระดับผูนําหรือนักปกครองหรือนักการเมืองตองมีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานสําหรับคนทั่วไปอยูแลว จึง

ไมจําเปนตองพูดถึงอีก เมื่อพูดถึงคุณธรรมจริยธรรมของผูนําหรือนักปกครองแลว จะหมายถึงการดําเนินชีวิต ความรูสึกนึกคิดจิตใจ 
และสติปญญาของผูทีจ่ะไปบรหิารบานเมืองหรอืเปนผูนําหรือเปนนักปกครองของประชาชน เปนผูที่จะพาประเทศชาติบานเมืองไปสู
ความเจริญงอกงามและสันติสุข๕ 

 

ความหมายของภาวะผูนํา 
ผูนํา (Leader) หมายถึง บุคคลที่มีศิลป บุคลิกภาพ ความสามารถ เหนือบุคคลทั่วไป สามารถชักจูงใหผูอื่นปฏิบัติตามที่

ตองการได สวนความเปนผูนํา (Leadership) เปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอกลุม เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ผูบริหารทุกคนควรเปน
ผูนํา และมีภาวะผูนํา แตผูนําไมสามารถเปนผูบริหารที่ดีไดทุกคน เพราะผูบริหารตองมีทักษะ มีความสามารถในหนาที่ของผูบริหาร
ดวย 

ภาวะผูนํา (Leadership) เปนคําที่มีความสัมพันธกันอยางมากเพราะภาวะผูนําก็คือความเปนผูนําหรือการเปนผูนําและไดมี
ผูใหความหมายคําวา ‘‘ภาวะผูนํา’’ แตกตางกันโดยข้ึนอยูกับผูใหความหมายจะยึดอะไรเปนเกณฑ ภาวะผูนําเปนการใชอํานาจ
อิทธิพล หรือความสามารถในการจูงใจใหคนปฏิบัติตามความคิดเห็น ความตองการ และคําสั่ง เปนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมี
อิทธิพลเหนือพฤติกรรมของคนอื่น๖ 
ภาวะผูนําเปนกระบวนการที่ใชอิทธิพลใหบุคคล หรือกลุมบุคคลใชความพยายามในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหบรรลุเปาหมายใน
สถานการณหนึ่ง และสรุปวากระบานการภาวะผูนํา (leadership) เปนความสัมพันธของผูนํา (leader) ผูตาม (follower) และ
สถานการณ (situation)๗ซึ่งเขียนสัญลักษณไดดังนี้ L = f  (l,f,s) 
ภาวะผูนําคือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง ผูนําตองเปนผูเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของผูตามและตองไดรบัผลเกินเปาหมายที่กําหนด 
ทัศนคติ ความเช่ือ ความเช่ือมั่น และความตองการของผูตามตองไดรับการเปลี่ยนแปลงจากระดับต่ําไปสูระดับที่สูงกวา๘ความเปน
ผูนํายอมหมายรวมไปถึงการทําหนาที่สําคัญๆเชน 
                                                

๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๓. 
๕พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), รัฐศาสตรและจริยธรรมนักการเมืองแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธรรม, ๒๕๔๘), หนา 

๕๕. 
๖Tennenbaurn, R. Leadership and organization: A behavior sclence  opproach. New York: MoGraw-Hill. (1959).p. 24. 

๗Hersey, P.B.,& Blanchard,K.H. MAanagement of organizational behavior:Utilizing human resources. (1982).  p. 94. 
๘Bass.B.M. Transformational leadership: lndustial Militaryand edncational impact. MahwahNJ:Lawrence Erlbaum 

associates. (1998).p. 29.  



๑๔๑๒ 
 

  ๑. ริเริ่มสรางสรรคการกระทํา 
  ๒. ช้ีแนะและกระตุนกลุมรวมทั้งมอบหมายอํานาจความรับผิดชอบและยอมรับกัน 
  ๓. คลี่คลายและขจัดขอขัดแยงของกลุม 
  ๔. จัดหาขอมูลขาวสารที่พึ่งประสงค 
 โดยมองวาการพัฒนาผูนําคือการพัฒนาความสามารถทั่วไปอันทําใหคนสามารถกระทําหนาที่ไดผลในสถานการณหลายๆ
แบบที่แตกตางกันสิ่งสําคัญที่สุดคือการพัฒนาความรูทักษะทัศนคติความเขาใจตลอดจนจิตสํานึกถึงความรับผิดชอบดวยความ
ตระหนักและเต็มใจ๙ 
 ภาวะผูนํา คือ กระบวนการที่ผูเปนหัวหนาใชเพื่อใหมีอิทธิพลอยูเหนือจิตใจลูกนองเนนสาระสําคัญคือความสามารถของหัว
หนาที่จะตองบากบั้นฝาฟนอุปสรรคในการเขาสูเปาหมายซึ่งยอมตองข้ึนอยูกับบุคลักภาพของหัวหนาเปนสําคัญ ๑๐ผูที่มีบุคลิกภาพ
ดีเดนโดยมีความสามารถในทองถ่ินนั้นๆดวยเหตุนี้เองสถานการณจึงเปนตัวหนึ่งซึ่งผลักดันใหสมาชิกของกลุมบางคนกลายเปนผูนํา
และบางคนกลายเปนผูตามอยางไรก็ตามสวนประกอบที่ทําใหบุคคลกลายเปนผูนําไดน้ันเนื่องมาจากคุณลักษณะพิเศษประจําตัวอีก
ดวยเชนความซื่อสัตยสุจริตความยุติธรรมความโอบออมอารีและความเสียสละซึ่งสามารถแบงผูนําชุมชนออกเปน๒ ประเภทไดแก 
 ๑. ผูนําแบบทางการ (Formal Leader) ไดแกผูอํานาจโดยไดรับการคัดเลือกของทางราชการตางๆเปนผูเขาไปดําเนินการ
คัดเลือกและแตงตั้งไดแกกํานันผูใหญบานสารวัตรกํานันผูชวยผูใหญบานแพทยประจําตําบลครูประชาบาลพัฒนากรคณะกรรมการ
สภาตําบลและคณะกรรมการหมูบานเปนตน 
 ๒. ผูนําแบบไมเปนทางการ (Informal Leader) ไดแกบุคคลที่ชาวบานเคารพยกอยางเปนผูมีความสามารถทําใหชาวบาน
เคารพเช่ือฟง 
 นอกจากนั้นความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนําชุมชนวาเปนบุคคลที่ประชาชนในชุมชนยกยองนับถือเปนผูที่สามารถ
ชักจูงและกอใหเกิดแรงศรัทธาในกลุมเปนผูเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมพรอมที่จะใหความชวยเหลือใหคําปรึกษาหารือแกผูอื่นมี
ความคิดริเริ่มทันตอเหตุการณยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอื่นมีการศึกษาดีมีแนวความคิดอันเปนประชาธิปไตยนอกจากคุณสมบัติ
เฉพาะตัวขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอรวมกันเชนนี้แลวอาจจะเปนผูมีฐานทางสังคมดานอื่นๆประกอบอีกดวยเชนเปนผูมั่งค่ังเปน
เจาของที่ดินมีตําแหนงที่สืบตอกันมาหรือไดรับตําแหนงตางๆในปจจุบันเชนตําแหนงทางการเมืองตําแหนงทางศาสนา๑๑เปนตน 
 ผูนําคือบุคคลที่สามารถชักจูงใหคนอื่นปฏิบัติตามดวยความเต็มใจทําใหผูตามมีความเช่ือมั่นในตนเองสามารถชวยคลี่คลาย
ความตึงเครียดตางๆลงไดและนํากลุมใหบรรลุเปาหมายต้ังใจไว๑๒ 
 ผูนําในเชิงปฏิบัติคือเปนผูที่บริหารงานของกลุมโดยทําหนาที่เกี่ยวกับการอํานวยการจูงใจการริเริ่มการประนีประนอมและ
การประสานงานสําหรับการศึกษาของกลุมพฤติกรรมนั้นจะเนนความสําคัญของภาวะหนาที่ของผูนําเกี่ยวกับการวินิจฉัยสั่งการเปน
สวนใหญพฤติกรรมของผูนําดําเนินไปไดก็โดยอาศัยอํานาจหนาที่และอํานาจบารมีเปนเครื่องมือทั้งในลักษณะที่เปนแบบพิธีการ  
(Formal) และไมเปนพิธีการ (Informal) ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดพลังรวมของกลุมมุงใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว๑๓ 
อีกประการหนึ่งภาวะผูนํามี๒ ระดับคือ 
                                                

๙จําเรียงภาวิจิตร, การสืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๗), หนา ๑๕๗-๑๕๙. 

๑๐ชุบกาญจนประกร, หลักรัฐประศาสนศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๒๖),  หนา ๒๙๐-๒๙๑. 
๑๑พัฒนบุญยรัตพันธ,การสรางพลังชุมชนโดยขบวนการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิช, ๒๕๑๗), หนา ๒๔. 
๑๒Birby, Raymond J., Foundamental of Leadership Readings, (Massachusetts : Addison Wesley, 1972), p. 43. 
๑๓Pfiffner, John M. and Roben V. Pressthus, Public Administration Englewood Cliffs, (New Jersey : Prentice-Hall, 

1965), p. 350. 



๑๔๑๓ 
 

 ๑. คําจํากัดความในเชิงทฤษฏีหมายถึงการที่ผูนําใชอิทธิพลในความสัมพันธซึ่งมีผูบังคับบัญชาในสถานการณตางๆเพื่อ
ปฏิบัติการและอํานวยการโดยใชกระบวนการติดตอซึ่งกันและกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
 ๒. คําจํากัดความเชิงปฏิบัติการหมายถึงการที่ผูนําทองถ่ินไดแกกํานันผูใหญบานแพทยประจําตําบลกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประจําตําบลเปนตนทําหนาที่สําหรับการอํานวยการจูงใจริเริ่มประนีประนอมและประสานงานโดยอํานาจหนาที่และอํานาจบารมี
เปนเครื่องมือในลักษณะที่เปนพิธีการและไมเปนพิธีการทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดพลังรวมของกลุมใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว๑๔ 
 หลักการพัฒนาชุมชนที่ใชกันอยูทั่วไปในการดําเนินงานพฒันาชุมชนก็คือการใชประโยชนจากผูนําทองถ่ินเนื่องจากผูทองถ่ิน
มีคุณลักษณะหลายประการที่เปนประโยชนเกื้อกูลทางพัฒนาชุมชนเชนเปนมีความรูเปนคนที่ชาวบานเคารพนักถือจะทําอะไรก็
มักจะมีคนทําตามเปนที่พึ่งของผูอื่นและที่สําคัญตองเปนที่ผูพิจารณาทําความเขาใจยอมรับสิ่งแปลกๆใหมๆเขาใจงายและยอมรับไป
ปฏิบัติสามารถชักจูงชาวบานใหรวมมือเพื่อพัฒนาหมูบานตนเองไดและไดใหเหตุผลความจําเปนหลายประการที่ทําใหสังคมตองมี
ผูนําและผูตามคือโดยธรรมชาติแลวมนุษยยอมไมเทากันในความสามารถความสวยงามความเฉลยีวฉลาดคนหนึ่งอาจเหนือกวาอีกคน
หนึ่งคนที่เหนือกวามักจะไดเปนหัวหนาหรือผูนําความเหนือกวาน้ันอาจเนื่องมาแตกําเนิดหรือเพราะการฝกฝนในภายหลังและการมี
ผูนํานั้นมีประโยชนตอสังคมมาก เชนผูชวยนําทางที่ถูกตองเพราะเปนผูมีความเฉลียวฉลาดเห็นการณไกลผูนําชวยใหเกิดความ
สามัคคีในหมูคณะชวยใหคนในสังคมเปนระเบียบเรียบรอยราบรื่นไมปนปวน๑๕ 
 อยางไรก็ตาม ภาวะผูนําคือการกระทําที่สามารถจูงใจโดยมีเหตุผลตางๆเพือ่ชักจูงใหผูอื่นคลอยตามเพื่อใหบรรลุเปาหมายใน
วัตถุประสงคที่ตั้งไว๑๖หลักเกณฑ ๓ประการสําหรับการมีภาวะความเปนผูนําเพื่อการพัฒนาดังนี้ 
 ๑. เปนผูมีความสามารถที่จะระดมทรัพยากรทองถ่ินเชนแรงงานเงินหรือวัสดุอุปกรณเพื่อนําไปใชในการพัฒนา 
 ๒. เปนผูมีความสามารถในการไดมาซึ่งทรัพยากรจากภายนอกเพื่อนํามาเสริมสรางทรัพยากรภายในทองถ่ิน 
 ๓. มีความตั้งใจที่จะใชทรัพยากรเหลาน้ันเพื่อประโยชนอยางกวางขวางของคนในชุมชน๑๗ 
 
 สรุปความไดวาลักษณะของความเปนผูนําหมายถึงการที่บุคคลหนึ่งใชอิทธิพลและอํานาจของตนกระตุนช้ีนําใชบุคคลอื่นมี
ความกระตือรืนรนเต็มใจทําในสิ่งที่เขาตองการการแสดงออกถึงความกลาแสดงความคิดเห็นมีมนุษยสัมพันธมีวิสัยทัศนสงเสริมเปด
โอกาสใหคนอื่นแสดงความคิดเห็นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุมโดยใชการชักชวน จูงใจใหบุคคลหรือกลุมปฏิบัติตามความ
คิดเห็น ความตองการของตนไดดวยความเต็มใจ และยินดีที่จะใหความรวมมือ 
 

รูปแบบในการเปนผูนํา 
เมื่อกลาวถึงผูนํา คนสวนใหญจะคิดถึงภาพของผูที่มีอํานาจ มีตําแหนงใหญโต มีอิทธิพล ตอผูอื่น ผูนําที่ยิ่งใหญสามารถสั่ง

การได หรือเดินตามในทิศทางที่ผูนํากาวเดินหรอืกําหนดให ผูคนเกรงกลัว ตางกับผูนําอีกแบบ ซึ่งเปนผูนําที่ดีจนไมคอยไดกลาวขวัญ
ถึง เชน พระพุทธเจา พระโมฮัมหมัด พระเยซู เปนตน ซึ่งถือเปนผูนําทางสติปญญา ซึ่งถึงแมจะพนยุคสมัยไปแลว ผูคนก็ยังนําคําสั่ง
สอนมาปฏิบัติกันจนถึงยุคปจจุบัน 

                                                

๑๔ประภาศรีพิทักษสินสุข , การเขารวมของประชาชนในโครงการพัฒนาชนบท  : ศึกษากรณีโครงการสุพรรณบุรี , สารนิพนธร.ม.,
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๒), ๑๑-๑๒. 

๑๕ทวีทิมขํา, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๘), หนา ๑๗๒. 
 
๑๖Boone Louis E. and David L. Kurtz, Contemporary Business, 8thed.(Orlando.The Dryden, 1996),p 210. 
๑๗Esman, M.J. and N.T. Uphoff, Local Organization. Ltchaca : Conell University Press, 1984), p 247. 



๑๔๑๔ 
 

นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันในการบริหาร ผูนํายังคงเปนความคาดหวังสูงสุดในการแบกรับภาระ นําพาองคกรไปสู
ความสําเร็จ แตทวา บทบาทผูนําในยุคของพระนเรศวรมหาราชกับผูนําของวันน้ีแตกตางกันโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจ 
หากผูนําคนใดยังผูกขาดการตัดสินใจ ไมยอมสรางการมีสวนรวม ก็ยากที่จะนําพาองคกรหรือประเทศอยูรอดไดอยางยั่งยืน และที่
สําคัญไปกวาน้ันก็คือ ผูนํายุคนี้ตองทํางานเชิงรุกเพื่อสรางความไดเปรียบอยูเสมอดังนั้น ถาจะกลาวถึงรูปแบบของการเปนผูนํานั้นมี
อยู ๓ แบบ ดังนี้ 
 ๑. ผูนําแบบอัตตาธิปไตย (Autocratic Leadership) คือการที่ผูนําใชวิธีการออกคําสั่งบังคับบัญชาและควบคุมกลุมผูนํา
ดังกลาวจะเปนผูตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆเปนสวนมากสวนการมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับสมาชิกภายในกลุมมีนอยมากผูนําจะ
เปนผูกําหนดนโยบายวางแผนแนะนําและควบคุมการดําเนินการใหแกสมาชิกภายในกลุมเพื่อความสําเร็จความสัมพันธทางดาน
สถานภาพในฐานะที่เปนผูนํากลุมของสมาชิกมีการควบคุมอยางเขมงวดกวดขันดังนั้นทําใหสมาชิกเกิดความรูสกึเกรงกลวัผูนําอีกดวย
ผูนําจึงเปนผูคุมอํานาจในกลุม 
 ๒.ผูนําแบบประชาธิปไตย(Democratic Leadership) คือผูนําที่มีลักษณะตรงขามกับผูนําแบบอัตตาธิปไตยกลาวคือเปด
โอกาสใหสมาชิกไดเสนอความคิดเห็นหรือคําแนะนําตางๆและมีสวนรวมกับสมาชิกในการตัดสินใจกําหนดนโยบายตลอดจนการ
วางแผนและประสานงานในการดําเนินงานของกลุมใหเกิดประสิท ธิภาพสูงสุดในขณะเดียวกันผูนําแบบประชาธิปไตยบางคน
แกปญหาตางๆที่เกิดภายในกลุมโดยอาศัยความคิดเห็นจากกลุมตองการใหสมาชิกมารวมประชุมเพื่อพิจารณาแกไขปญหารวมกัน
ผูนําในลักษณะนี้จะใชอํานาจหนาที่รวมกันกับสมาชิกภายในกลุม 
 ๓. ผูนําแบบเสรีนิยม (Laissier-Faire Leadership) คือผูนําที่มอบหมายปญหาทุกอยางใหแกสมาชิกภายในกลุมบางครั้งก็
กําหนดใหสมาชิกเปนผูวางวัตถุประสงคและวางแผนตางๆเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวดวยการเปนผูนําในลักษณะนี้จะมี
ประสิทธิภาพในบางสถานการณเทานั้นเชนในกรณีที่สมาชิกเปนผูที่มีความสามารถในการบริหารงานผูนําลักษณะนี้อาจจะกอใหเกิด
ความยุงเหยิงไมเปนระเบียบในกลุมหรือองคการไดเพราะผูนําปลอยใหสมาชิกแตละคนเปนผูมีบทบาทและมีเสรีภาพเต็มที่ในการ
ตัดสินใจและการดําเนินงานในกลุม๑๘ 
 ความสามารถในการนําหรือภาวะผูนํา เปนคุณสมบัติหรือทักษะสวนตัวของแตละบุคคลที่สามารถสรางขึ้นได หากไดรับการ
พัฒนาฝกฝน ผูนําที่เราพบเห็นกนัอยูทุกวันน้ีอาจจะไมมีความสามารถในการนําที่ดีพอก็ได จึงทําใหเกิดปญหาข้ึนมากมายทั้งในระดับ
องคกรและในระดับประเทศ พูดงาย ๆ ก็คือ คนที่ทําหนาที่เปนผูนํา (leader) นั้น ไมไดหมายความวาเขาจะเพียบพรอมซึง่คุณสมบัติ 
และการสามารถในการนํา (leadership) เสมอไป แตในทางตรงกันขาม ใครที่มีภาวะผูนํา(leadership) เขานั้นแหละมีความพรอม 
และเหมาะสมอยางยิ่งที่จะทําหนาที่เปนผูนํา (leader)๑๙ 
 อยางไรก็ตาม ความหมายทั่วไปของผูนําที่ประสบความสําเร็จในกระแสของความเปลี่ยนแปลงคือ ผูที่จูงใจคนอื่นใหทําบาง
สิ่งบางอยางใหสําเร็จโดยการช้ีใหเห็นถึงประโยชนของการบรรลุเปาหมายน้ัน และผูนํายังตองเปนผูช้ีใหเห็นวิธีการที่จะทํางานน้ันให
สําเร็จอีกดวย ความหมายที่ลึกของผูนําน้ัน มิไดจํากัดอยูแคเพียงการกําหนดเปาหมาย หรือการกําหนดการปฏิบัติ วาเรน เบนนิส 
ผูสอนภาวะเรื่องผูนําที่มหาลัยเซาเทิรน แคลิฟอเนีย กลาววาพื้นฐานของภาวะผูนํา คือ ความสามารถในการเปลี่ยนกรอบความคิด
และจิตใจของผูอื่น ซึ่งก็คือผูนําพาคนอื่นไปใหถึงเปาหมายโดยการชวยใหเขามองโลกดวยมุมมองที่ แตกตางไปจากเดิมตาม
ความหมายที่กลาวโดยเบนนิส ผูนํามีความหมายครบคุมกวางขวางมากกวาการมีตําแหนงใหญโตในองคเทานั้น๒๐ 

                                                

๑๘จีรพรรณกาญจนะจิตรา, รายงานการวิจัยการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาชนบท , (กรุงเทพมหานคร : คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๕), หนา ๑๒๙-๑๓๐. 
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๑๔๑๕ 
 

 การที่องคกรหรือหนวยงานจะอยูรอดหรือไมนั้นจะข้ึนอยูกับบุคคล ๒ ประเภท คือ ผูนําที่ทําหนาที่เปนหัวหนา ซึ่งเรียกวา
ผูนําหรือผูบริหาร โดยทําหนาที่ เปนผูบริหารองคกรหรือผูนําองคกร และอีกประเภทหนึ่งคือ ผูปฏิบัติ โดยทั่วไปเรียกวา 
ผูใตบังคับบัญชา สวนผูบริหารหรือผูนําเรียกวา ผูบังคับบัญชา ผูบริหารกับผูมีอํานาจเปนคนคนเดียวกันหรือเปนคนละคนก็ได ทั้งนี้
ข้ึนอยูกับพฤติกรรมที่แสดงออก ความแตกตางของผูนํา (leader) กับผูบริหาร (administrator) สามารถแยกแยะไดคือ ผูนําเปนผูมี
พลังอํานาจสามารถโนมนาวจิตใจคนอื่นใหทาํตามโดยอาศัยคุณงามความดีที่เรียกวา ‘‘พระคุณ’’ โดยไมตองมาดํารงตําแหนงเหมือน
ผูบริหาร สวนผูบริหารเปนผูตําแหนงและมีอํานาจตามกฎหมายจึงเปนผู ‘‘พระคุณ’’ถาผูใดมีทั้งพระคุณ และพระเดชแลว ผูนํากับ
ผูบริหารจึงจะเปนคนเคนเดียวกัน๒๑ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ธร สุนทรายุทธ (ม.ป.ป..,หนา 97) ที่กลาวไววา ผูบริหารเปนผูที่มี
อํานาจตามที่ตนไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจเหนือข้ึนไป โดยรับผิดชอบหนวยงานตามระเบียบแบบแผน มีอํานาจหนาที่ตาม
ระเบียบขอบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรนั้นไดบัญญัติไว สวนผูนําเปนบุคคลที่สามารถจูงใจบุคคลในองคกร ใหปฏิบัติ
หนาที่ดวยความเต็มใจโดยเกิดจากการศรัทธา เลื่อมใส ผูนําเปนผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการที่จะนําวิธีการใหม ๆ มาใชใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งกอใหเกิดผลดี ที่จะทําใหองคกรดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายที่ตองการ๒๒ ดังนั้น ภาวะผูนําจึงปรากฏใน 
๒ ลักษณะ  

ประการแรก ภาวะผูนําที่เปนทางการ (formal leadership) จะเกิดข้ึนเมื่อผูบริหารเปนผูนํา โดยการอํานาจหนาที่ที่เปน
ทางการ บุคคลที่ดํารงตําแหนงบริหารที่มีโอกาสและความรับผิดชอบที่จะใชความเปนผูนําอยางเปนทางการ ในความสัมพันธกับ
ผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารบางคนจะมีความเขาใจที่ดีตออํานาจหนาที่ และความสัมพันธอยางเปนทางการกับผูใตบังคับบัญชา 
ผูบริหารเหลาน้ีจะเปนผูนําที่ดี  

ประการท่ีสอง ภาวะผูนําที่ไมเปนทางการ (informal leadership) จะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่ที่เปนทางการ
สามารถมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลอื่นได แมวาพวกเขาจะไมไดถูกแตงตั้งอยางเปนทางการ พวกเขาสามารถกลายเปนผู นํา 
โดยความดึงดูดสวนบุคคลของพวกเขาได๒๓ องคกรที่ประสบความสําเร็จมีลักษณะที่สําคัญอยางหนึ่งที่แตกตางไปจากองคกรที่ไม
ประสบความสําเร็จคือ ความเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ การขาดแคลนผูนําที่มีประสิทธิภาพไมไดเกิดข้ึนกับองคกรธุรกิจเพียงอยาง
เดียวเทานั้น องคกรของรัฐ องคกรทางการศึกษา วัด มูลนิธิ และองคกรอื่น ๆ ก็ตองประสบปญหาอยางเดียวกันได ๒๔ ดังนั้น 
การศึกษาภาวะผูนําจึงไดมีการกลาวถึง และหาคําตอบในอดีตตลอดมาแตเพิ่งจะมีการวิจัย ซึ่งสวนใหญมุงเนนตรวจสอบภาวะผูนําที่
มีประสิทธิผล โดยพยายามที่จะอธิบายในเรื่องคุณลกัษณะ (traits) ความสามารถ (abilities) พฤติกรรม (behaviors) ที่มีของอํานาจ 
(source of power) หรือลักษณะของสภาพการณ (situation) ที่ทําใหผูนําสามารถมีอิทธิพลตอผูตามในการดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคของกลุม๒๕ 
 

สรุปความไดวา รูปแบบการเปนผูนําคือ ผูนําตามอํานาจหนาที่ เปนผูนําโดยอาศัยอํานาจหนาที่ (Authority) และมีอํานาจ
บารมี (Power) เปนเครื่องมือ มีลักษณะที่เปนทางการ (Formal) และไมเปนทางการ (Informal) เกิดพลังรวมของกลุมในการ
ดําเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว อํานาจนี้ไดมาจาก กฎหมาย กฎระเบียบ หรือขนบธรรมเนียม ในการปฏิบัติ ดังนั้น 

                                                

๒๑คุณวุฒิ คนฉลาด,หลักการบริหารการศึกษา,  (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ, ๒๕๔๐), หนา ๑๑. 
๒๒ธร สุนทรายุทธ, (ม,ป,ป,) หลักการและทฤษฎีทางบริหารการศึกษา, (มหาวิทยาลัยบูรพาคณะศึกษาศาสตร, ๒๕๔๑), หนา ๙๗. 
๒๓สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองคการ, (กรุงเทพมหานคร: ผูจัดการ, ๒๕๔๐), หนา ๑๕๘. 
๒๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๓. 
๒๕Yuki,G.A. Leadership in organization. New york: Prentice-Hall. (1989). p. 72. 



๑๔๑๖ 
 

ผูนํา คือ ผูที่มีอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมในอันที่กอใหเกิดการกระทํากิจกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
กลุมนั้นเอง 
 

ภาวะผูนําเชิงพุทธในยุคโลกาภิวัตน 
สําหรับผูนําจากมุมมองทางพุทธศาสนาคําวา "ภาวะผูนํา" ในหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได

นิยามไววาดูแล, คุมครอง, และบริหาร๒๖  ซึ่งความหมายของคํานิยามดังกลาวกวางขวางมากจึงไดจัดใหมีการเรียนการสอนกันใน
ระดับมหาวิทยาลัย และมีคํากลาวกันมาวา "ศาสตรที่เรียนไมรูจบ"  คือ รัฐศาสตรการปกครอง  เพราะการปกครองมันเปนไปไดทั้ง
ศาสตรและศิลปอยูในตัวมันเอง แตความจริงนั้น การปกครอง คือกระบวนการอยางหนึ่งของสังคมเพราะมนุษยเปนสัตวเมืองหรือ
สัตวสังคมรวมกันอยูเปนหมูเปนคณะ  

จากจุดเริ่มตนของสังคมคือครอบครัวไปจนถึงสังคมพลโลก และโลกที่มนุษยอยูรวมกันเปนสังคมนี้เอง จึงเปนปญหาที่
ตามมาทั้งในดานการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคม เมื่อมีปญหา ก็หมายความวา ไดมีความทุกขความเดือดรอนเกิดข้ึนแลว 
การคิดแกไขปญหาจึงตองมีข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไมได  แตเนื่องจากปญหามันมีหลายดานหลายอยาง วิธีการหรือกฎเกณฑในการแกไข
ปญหาจึงมีมากข้ึนดวย ดังนั้นกระบวนการทางการปกครองจึงมวิีวัฒนาการมาในหลายรปูแบบ ที่แตละสังคมหรือแตละประเทศเลือก
นํามาใชกัน เราพอจะสรุปไดในตอนนี้วา "การปกครองคือกระบวนการจัดระเบียบของสังคม"เพื่อใหสังคมไดเปนอยูกันดวยสันติสุข 
และมีการพัฒนาการอยางไมหยุดย้ัง เพราะมนุษยชาติมีชีวิตดวยความหวัง ดังที่จะเห็นไดวาไมวาการปกครองระบบใดก็ตาม มักจะ
อางถึงความอยูดีกินดี และความเจริญกาวหนาของประชาชนเปนที่ตั้งดวยกันทั้งนั้น 

คําวา นักปกครอง  หมายถึงบุคคลผูมีอํานาจหนาที่ ดูแล รักษา หรือปกปองคุมครอง ความสงบสุขและสรางสรรคความ
เจริญกาวหนาแกสังคม  ขอนี้นักปกครองตองตระหนักใหมาก คําขวัญของกระทรวงมหาดไทยที่วา "บําบัดทุกขบํารุงสุข"  ใหแก
ประชาชนน้ัน  เปนอุดมการณที่นักปกครองตองทําใหสําเร็จ ในการปกครองทุกสวนทุกช้ันหรือทุกระดับนั้น พอจะแบงออกไดเปน ๒ 
ฝายคือ 

๑. ผูมีหนาที่ในการปกครอง ซึ่งอาจจะเรียกวา นักปกครองก็ได 
๒. ผูมีหนาที่รับการปกครอง ซึ่งอาจจะเรียกวา ผูอยูใตปกครอง 

จากที่กลาวมาขางตนนี้จะเห็นไดวา ไมมีผูใดอยูเหนือการปกครอง ที่พูดกันวาทุกคนอยูภายใตกฎหมายเทาเทียมกันนั้น เปน
การพูดที่ถูกตองแลว อันน้ีอยากจะเนนใหตระหนักแกใจอยูเสมอ เพราะวามีนักปกครองหรือนักบริหารบางคนเขาใจผิดคิดวา ตัวเอง
อยูเหนือการปกครอง  จึงใชอํานาจหนาที่ไปในทางที่มิชอบ คําวา เผด็จการ อิทธิพล อภิสิทธ์ิ ก็เลยเกิดข้ึน ดังที่เราไดยินไดฟงกันอยู
ทั่วไป  เมื่อพูดถึงการปกครองก็ตองหมายถึง อํานาจ เพราะถาไมมีอํานาจก็ปกครองไมได เหมือนกับเราจะสงทหารไปรบทัพจับศึก 
ตองใชอาวุธยุทธภัณฑจึงจะสูได คําวา อํานาจ ไดแกความเปนใหญ ตรงกับคําวา "อธิปไตย" ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาไดจัดแบงไว
เปน ๓ คือ 

           ๑. อัตตาธิปไตย ถือตนเปนใหญ หรือปรารภตนเปนใหญ 
           ๒. โลกาธิปไตย ถือโลกเปนใหญ หรือถือตามเสียงสวนมาก 
           ๓. ธัมมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ หรือถือความถูกตองเปนใหญ๒๗ 
อํานาจการปกครองระบอบหนึ่ง มันอาจจะเหมาะสมกับยุคสมัยหนึ่ง หรือสังคมหนึ่ง แตอาจจะไมเหมาะสมกับอีกสมัยหนึ่ง  

เราจึงเห็นไดวา ประเทศทั่วโลกมีระบอบการปกครองไมเหมอืนกัน ซึ่งเราจะพูดวา ของใครดีหรือไมดีนั้นยาก เรายอมรับวาระบบการ

                                                

๒๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมไทย, (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน,๒๕๔๒),หนา ๔๙๓. 
๒๗ดูรายละเอียดใน องฺ.ติก. (ไทย) ๒๕/๔๕๐/๑๒๑. 



๑๔๑๗ 
 

ปกครองมีความสําคัญ แตที่สําคัญที่สุดคือตัวผูปกครอง หรือนักปกครอง ตอใหมีระบอบการปกครองดีขนาดไหนก็ตาม  ถาหาก
ผูบริหาร หรือผูปกครองไมดี ก็ไมสามารถ จะบรรลุเปาหมายของการปกครองได ซึ่งจะแยกออกไดเปน ๒ ประเภท คือ 

 ๑. นักปกครองตนเพื่อผูอื่น 
๒. นักปกครองผูอื่นเพื่อตน 

เราจะรูไดอยางไร วาใครเปนนักปกครองประเภทใด อันนี้ตองสังเกตติดตามพฤติกรรมของเขา เพราะพฤติกรรมเปนเครื่อง
เจตนา  สรุปวา  นักปกครองมีทั้งประเภทดีและไมดี  นักปกครองที่ดีตองเปนนักปกครองประเภท ปกครองตนเพื่อผูอื่น  
พระพุทธเจาสอนไววา  ผูจะสอนผูอื่น ตองสั่งสอนตนใหดีเสียกอน ผูปกครองผูอื่นจะตองปกครองตนใหดีเสยีกอน ดังนั้น นักปกครอง
จะตองมีสิ่งเหลาน้ี คือ 

           ๑. มีความรูสมควรแกตําแหนงหนาที่ 
           ๒. มีความสามารถสมควรแกตําแหนง 
           ๓. มีความประพฤติดี และปฏิบัติชอบ 
ขอยกตัวอยาง เชน ทานที่เปนกํานัน หรือผูใหญบาน ทานจะตองศึกษาเรียนรูวางาน อํานาจหนาที่ของทานมี อยางไรบาง  

เมื่อศึกษาเรียนรูแลว ตองสามารถใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติงานนั้นๆ ใหสําเร็จ ที่สําคัญคือนักปกครอง ตองมีศีลธรรม  เมื่อมีคุณสมบัติ
ดังกลาวขางตนแลว   นักปกครองจ ะตองฝกฝนอบรมตนใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

           ๑. หูไกล คือ คอยรับฟงขาวสาร เหตุการณรอบดาน มีขาวกรองที่ดี 
           ๒. ใจกลา คือ มีจิตใจเขมแข็งอดทนไมยอทอตอปญหาอุปสรรคตาง ๆ 
           ๓. ตากวาง คือ ตองเปนคนมีโลกทัศนกวางขวาง มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงมีพระราชดํารัส เมื่อเสด็จข้ึนครองราชย "วาเราจะปกครองแผนดินโดยธรรม เพื่อความ

สงบสุขของประชาชนชาวสยาม"๒๘ นี้นับวาเปนพระมหากรุณาธิคุณ ลนเกลาลนกระหมอมหาที่สุดมิได และพระองค ทรงตั้งอยูใน
ทศพิธราชธรรมอยางมั่นคง พูดไดอยางเต็มปากวา "ประเทศชาติ  และประชาชนชาวไทยเรา มีความสงบสุข แ ละเจริญกาวหนา
จนถึงทุกวันนี้  ก็เพราะพระบารมีปกเกลาปกกระหมอมโดยแท"  จึงเห็นไดชัดเจนวา  การปกครองทุกระดับนั้น  จะขาดเสียซึ่ง
คุณธรรมไมไดเด็ดขาดและเมื่อพูดถึงคุณธรรมที่จะนํามาใชในการปกครองนั้น หลักธรรมคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวไว
มาก แตจะนํามาเสนอ ดังตอไปนี ้

๑. พรหมวิหารธรรม แปลวา ธรรมเปนเครื่องอยูของผูใหญ หรือธรรมของผูประเสริฐ๒๙ คือธรรมของผูมีอํานาจ  และหนาที่
ในการปกครองนั่นเอง  เพราะวาผูปกครองนั้น ถึงจะมีอายุนอย  แตสังคมยอมรับนับถือวาเปนผูใหญ หรือเปนหัวหนา ใหมีพรหม
วิหารธรรม ๔ ประการคือ 

           ๑. เมตตา คือมีความรักใครปรารถนาใหผูอื่นเปนสุข 
           ๒. กรุณา คือมีความสงสารคิดชวยเหลือใหพนจากทุกข 
           ๓. มุทิตา คือมีความพลอยยินดีในเมื่อผูอื่นไดดีมีสุข 
           ๔. อุเบกขา คือวางตัวเปนกลาง ในเมื่อชวยเหลือไมได๓๐ 

                                                

๒๘คณะกรรมการจัดงานสมด๓ชกรุงรัตนโกสินทร๒๐๐ ป, ประวัติศาตรกรุงรัตนโกสินทร เลม ๓ พ.ศ.๒๔๗๕-ปจจุบันจัดพิมพเปนที่ระลึก
เน่ืองในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร๒๐๐ ปพุทธศักราช ๒๕๒๕ (กรุงเทพมหานคร: อมรินทรการพิมพ, ๒๕๒๕), หนา ๑๙. 

๒๙ดูรายละเอียดใน ที.ปาฏิก. (ไทย) ๓/๒๒๘/๒๐๒. 
๓๐ดูรายละเอียดใน สํ.มหา. (ไทย) ๑๑/๕๗๕-๕๗๘/๑๔๑. 



๑๔๑๘ 
 

คนในโลกหรือในสังคมนี้ ถามีเมตตาตอกันและกัน จะไมมีการฆาการเบียดเบียนกันเลยถามีกรุณา จะไมมีการเอารัดเอา
เปรียบกัน ถามีมุทิตา จะไมมีการอิจฉาริษยาตอกัน ถามีอุเบกขา จะไมมีคําวาไมเปนกลางในการเลือกตั้ง เมื่อเปนอยางนี้ สังคมโลก
จะมีแตความสุข 

๒. สังคหวัตถุ  แปลวา  ธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจซึ่งกันและกัน๓๑  ทําใหคนในสังคมมีจิตใจผูกพันสมัครสมานสามัคคี
กัน  ทานเปรียบเหมือนลิ่มสลักหรือนอตที่ ขันยึดช้ินสวนตางๆ  ของรถเอาไว คนในสังคมจะควบคุมกันอยูเปนกลุมกอนตอง
อาศัยสังคหวัตถุ ๔ ประการนี้คือ 

           ๑. ทาน  คือ การใหหรือการเสียสละการไมเห็นแกตัวหรือการแบงปน 
           ๒. ปยวาจา  คือ การพูดจาปราศรัยดวยถอยคําออนหวานและคําสัตยคําจริง 
           ๓. อัตถจริยา  คือ การทําตนใหเปนประโยชนแกผูอื่น( สาธารณะประโยชน) 
           ๔. สมานัตตตา  คือ การวางตนสม่ําเสมอ คือเสมอตนเสมอปลาย๓๒ 
ถาสังคมโลกนี้ มีการใหทานหรือการเสียสละ จะไมมีคําวา "มือใครยาวสาวไดสาวเอา" จะไมมีการกักตุนโกงราคาสินคา จะ

ไมมีคําวาแยงชิงผลประโยชน ถามีปยวาจาจะไมมีคดีหมิ่นประมาทขึ้นโรงข้ึนศาล จะไมมีการกลาวรายปายสีกัน จะไมมีบัตรสนเทห
โจมตีกันอยางหยาบคาย ถามีอัตถจริยา จะมีแตนักพัฒนาและมากดวยนักสงเคราะห ถามีสมานัตตตา  จะไมมีคําวาเขาไมถึง
ประชาชน  ทุกคนจะคบหาสมาคมกันไดอยางสนิทสนมกัน 

๓. เวนจากอคติธรรม คําวา  อคติ แปลวา  ความลําเอียงหรือความไมยุติธรรม  จะนํามาใชในการปกครอง ไมไดอยาง
เด็ดขาด เพราะทําใหเสียความถูกตองเปนธรรมที่มันมีปญหาความยุงยากในการปกครองทั่วไปนั้น ก็เพราะมีอํานาจหนาที่ในการ
ปกครอง อคติ ๔ อยางนี้ คือ 

           ๑. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะรักใคร หรือ ชอบพอกัน 
           ๒. โทสาคติ ลําเอียงเพราะโกรธ หรือไมพอใจกัน 
           ๓. โมหาคติ ลําเอียงเพราะโงเขลา ไมรูจริง 
           ๔. ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัวหรือข้ีขลาด๓๓ 
ถาไมมีฉันทาคติ คําวา เลียแขงเลียขา หรือลูบหนาปะจมูกจะไมมี ถาไมมีโทสาคติคําวากลั่นแกลงหรือเลือกที่รักมักที่ชังจะ

ไมมี ถาไมมีโมหาคติ คําวา พิจารณาผิดพลาดหรือขาวเปนดําก็จะไมมี ถาไมมีภยาคติ  คําวา เกรงกลัวอํานาจอิทธิพลก็จะไมมี อคติ
ทั้ง ๔ ประการนี้จะนํามาใชในการปกครองแมแตขอใดขอหนึ่งไมไดเลย 

ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนวา การปกครองเปนศาสตรและศิลป  ถาจะพูดแบบสมัยใหมก็ตองพูดวามัน เปนทั้งหลักการและ
เทคนิค คือ ความสําเร็จจะมากหรือนอยในการปกครองนั้น เปนเรื่องที่บอกสอนกันยาก มันข้ึนอยูกับหลักการ  แนวนโยบายและ
เทคนิคของแตละคน  หรือเปนเอกัตภาพสวนบุคคล  ดังที่เราจะเห็นไดวาบางคนมีการศึกษาสูง แตนําความรูมาใชหรือปฏิบัติสูคนมี
การศึกษาตํ่าไมได แตอยางไรก็ตามการปกครองนั้น คงหนีหลักของพระพุทธเจาไมได คือ 

           ๑. ขมบุคคลที่ควรขม ไดแก การลงโทษแกคนที่ทําผิด 
           ๒. ยกยองคนที่ควรยกยอง ไดแก การสรรเสริญคนทําดี 
ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัย ทรงมีพระประสงคจะกําจัดพระภิกษุผู เกื้อยาก (หนาดาน) หรือทุศีลและเพื่ออยูผาสุข

ของพระภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก สรุปวา  การปกครองตองมีทั้งการใหคุณและใหโทษ หรือตองใชทั้งพระเดชและพระคุณ แตมีขอเตือน

                                                

๓๑ดูรายละเอียดใน ที.ปาฏิก. (ไทย) ๓/๑๔๐/๑๔๑. 
๓๒ดูรายละเอียดใน ที.ปาฏิก. (ไทย) ๓/๒๖๗/๒๒๐. 
๓๓ดูรายละเอียดใน ที.ปาฏิก. (ไทย) ๓/๒๔๖/๒๑๕. 



๑๔๑๙ 
 

จําวา ตองใชใหถูกตอง และหลักการปกครองโบราณมีอยู ๓ ประการ๓๔ ดังนี้สระน้ํา หมายถึง ใหความชวยเหลือเหมือนลงไปในสระ
น้ําที่ใสสะอาด เปนที่อาบ ดื่มกิน ใหความสดช่ืนชุมเย็น ตนยอ หมายถึง การยกยองใหขวัญกําลังใจแกคนทําดี กอไผ หมายถึง การ
ลงโทษ แกคนทําผิด เฆ่ียนตีดวยเรียวไผ เปนตน 

 
สรุปความไดวา ผูที่ประสบความสําเร็จในการปกครองนั้น เพราะเขาใชทั้งศาสตรและศิลป  คือสามารถนําเอาวิชาการ

มาใชไดผลอยางรูปธรรม โดยยึดหลักการปกครองเปนพื้นฐาน ใชศิลปในการปฏิบัติ เชน อาศัยหลักจิตวิทยา ปรัชญาและวาทศิลป  
เปนตน  มีการกลาวกันมาอีกเหมือนกันวาผูที่จะประสบผลสําเร็จในการปกครองนั้น ตองใชทั้งหลักนิติศาสตรและรัฐศาสตร 
ผสมผสานกัน คือวางแนวนโยบายการปฏิบัติที่ไมขัดตอกฎหมาย เพราะในการปกครองนั้นจะทิ้งหรอืละเลยตอระเบียบแบบแผนหรือ
กฎหมายไมได แตบางเรื่องหรือบางกรณีจะใชแตกฎหมายอยางเดียวไมได ตองอาศัยรัฐศาสตรเขามาชวยดวย  เราจะเห็นวา นัก
ปกครองบางคนเครงครัดตอระเบียบกฎหมายดีมาก แตไมไดน้ําใจจากประชาชนในเขตปกครอง เรียกไดวา ไมเปนที่นิยมชมชอบของ
คนทั่วไป แตนักปกครองบางคน คิดแตจะสรางความนิยมใหแกตัวเองใชวิชารัฐศาสตรเรื่อยไปทุกกรณี  หยอนยานจนเสียหายในดาน
นิติศาสตร กลายเปนการปกครองชนิดที่เรียกวา บานเมืองไมมีข่ือไมมีแป อยางนี้ก็เห็นๆ กันอยูในปจจุบัน ปญหามีอยูวา ทําอยางไร
จึงจะใชหลักนิติศาสตรและรัฐศาสตรไดอยางเหมาะสม ซึ่งนักปกครองทั้งหลายจะตองศึกษาหาแนวทางปฏิบัติกันตอไป 
 
 

บทสรุป 
ความจริงขอหนึ่ งที่ ป ฏิเสธไม ได  คือ ไมมีองคกรใดที่ปร าศจากผูนํ า ไม วาจะเปนองคกรเพื่ อผลกําไร (profit 

Organizations) หรือองคกรที่ไมมุงเนนผลกําไร (Non-profit organizations) แตผูนําในองคกรเหลานั้นมีประสิทธิภาพหรือ
ความสามารถนอยแคไหนเราก็มิอาจทราบได ถาลองนึกถึงองคกรธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งผลของความสําเร็จนั้นมาจากการมี
ผูนําที่มีประสิทธิภาพและความสามารถที่ไมธรรมดาในยุคศตวรรษที่ ๒๐ เราจะนึกถึงองคกรใด ถาพิจารณาองคกรในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เราอาจคิดถึง Alfred Sloan ของ GM (General Motors) หรือ John D. Rockefeller ของ Standard Oil หรือ 
Herry Ford ของ Ford Motor Co. หรือ Jack Welch ของ GE (General Electric) หรือ Bill Gates ของ Microsoft และอาจ
รวมถึง Steve Jobs ของ Apple (Apple: Company Co-founder Steve Jobs Has Died)๓๕ดวยก็ เป นได  ซึ่ งผู นํ าเหล านี้
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับองคกรของตนอยางมากมาย ซึ่งทําใหองคกรของตนประสบความสําเร็จล้ําหนาองคกรอื่นๆ ที่อยูใน
ธุรกิจเดียวกันกับตนในยุคที่ตนเปนผูนํา๓๖ 

ถาเราลองพิจารณาผูนําองคกรในประเทศไทยที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพ เราอาจคิดถึง คุณบุญคลี ปลั่งศิริ ซีอี
โอของชินคอรป คุณบุญชัย เบญจรงคกุล อดีตผูบริหารของ ยูคอม คุณธนินท เจียรวนนท ประธานกรรมการของ เครือเจริญโภค
ภัณฑ คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ผูอยูเบื้องหลังอาณาจักรแสนลานของ กลุมบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด คุณชุมพล ณ ลําเลียง อดีต
ผูบริหารของ ปูนซิเมนตไทย หรือ คุณอนันต อัศวโภคิน เจาของธุรกิจอสังหารมิทรพัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยาง แลนด แอนด 
เฮาส เปนตน ซึ่งบุคคลเหลานี้บางคนเปนผูบุกเบิกองคกรตั้งแตเริ่มแรกจนกระทั่งกลายเปนองคกรที่มีมูลคาทรัพยสินรวมเปนหมื่ น

                                                

๓๔พระพิจิตรธรรมพาที,ประเพณีชีวิตเรื่อง“หลักปกครองศิษย”, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพเลี่ยงเชียง, ๒๕๔๕), หนา ๕๒. 
๓๕Silzer, R. The 21th century executive: innovative practices for building leadership at the Top, Sa Francisco, (CA: 

Jossey-Bass,2001),p. 21. 
๓๖ชัยเสฎฐ พรหมศรี, ภาวะผูนําองคกรยุคใหม, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: ธรรกมลการพิมพ, ๒๕๕๔), หนา ๕-๖. 



๑๔๒๐ 
 

เปนแสนลานในขณะที่บางคนเปนผูบริหารมอือาชีพ ที่ไดรับการวาจางเขามาทํางานเพื่อพฒันาองคกรใหเติบโตมากยิ่งข้ึน ซึ่งถาศึกษา
ประวัติของบุคคลเหลาน้ีใหดี จะพบวาบุคคลเหลาน้ีมีความสามารถที่ไมธรรมดาซึ่งสงผลตอการพัฒนาองคกรไปสูเปาหมายไดในที่สุด 

ผูนําองคกรธุรกิจทั้งหลายทั้งไทยและตางประเทศที่กลาวมาทั้งหมดนี้ตางมีคุณลักษณะที่เหมือนหรือแตกต างกัน ตาม
บุคคลิกภาพ การศึกษาประสบการณและพื้นฐานทางครอบครัวของแตละบุคคล แตสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือ ความสามารถ
ของการเปนผูนํา ซึ่งรวบรวมเอาคุณลักษณะตางๆ ที่ตนมีมาใชเพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกองคกร 

ในปจจุบันยังมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําอยูตลอดเวลา จึงเกิดเปนแนวคิดที่สําคัญๆ๓๗เชน 
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและแบบเปลี่ยนแปลง (Transactional and Transformational Leadership) ผูนําแบบแลกเปลี่ยน คือ 
ผูนําแบบเดิมที่ใชการแลกเปลีย่นโดยรางวัลตางๆ เปนเครื่องมือในการชักจูงใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหไดตามเปาหมายที่ตองการ 
ซึ่งตางฝายตางก็ไดรับผลประโยชนที่แลกเปลี่ยนกัน สวนผูนําแบบเปลี่ยนแปลงนั้น จะใชความสามารถเปลี่ยนความเช่ือ ทัศนคติของ
สมาชิก เพื่อใหสมาชิกทํางานไดบรรลเุหนือกวาเปาหมายที่ตองการ โดยผูนําจะถายทอดความคิด ประสบการณ และกระตุนทางดาน
ความคิดตางๆใหแกสมาชิกอยางตอเนื่องและเปนระบบ  

อยางไรก็ตาม ทฤษฎีความสามารถพิเศษของผูนํา (Charismatic theory) เปนการกลาวถึงบุคลิกภาพของผูนําที่มี
ลักษณะเฉพาะแตกตางไปจากบุคคลอื่น ผูนําที่มีความสามารถพิเศษ ควรมีลักษณะดังนี้ คือ เปนผูที่มีวิสัยทัศน มีความสามารถดาน
ทักษะการสื่อสาร ความสามารถที่ทําใหผูอื่นไววางใจ ความสามารถทําใหผูอื่นเห็นวาตนเองมีความสามารถ มีพลังและมุงการปฏิบัติ
ใหบรรลุผล แสดงอารมณไดอยางเหมาะสมและเอื้ออาทรแกผูอื่น ชอบที่เสี่ยง สรางกลยุทธใหมๆเพือ่ใหบรรลุเปาหมาย มีการโฆษณา
ตัวเอง และทําใหการขัดแยงภายในเกิดข้ึนนอยที่สุด กระแสในปจจุบันไดมุงใหความสนใจกับ ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership)๓๘ 

แนวคิดสําคัญเพื่อสรางรูปแบบภาวะผูนําที่มีความสามารถพิเศษ (Charismatic leadership) ซึ่งแนวคิดเหลาน้ีไดพยายาม
อธิบายวา ผูนําประสบความสําเร็จในระดับสูงในการจูงใจสมาชิก ความผูกพันตอองคการ ความเคารพนับถือ ความไววางใจ ความ
ช่ืนชมในตัวผูนํา การอุทิศตนในการทํางาน ความจงรักภักดี และการปฏิบัติงานของสมาชิกไดอยางไร และยังพยายามอธิบายอีกวา 
ผูนําบางคนสามารถนําองคการหรือหนวยงานของตนประสบความสําเร็จอยางยอดเยี่ยมไดอยางไร๓๙ เนื่องจากการดําเนินธุรกิจของ
องคการในยุคโลกาภิวัตน ที่มีการลงทุนหรอืดําเนินธุรกจิขามประเทศ ทําใหหลายๆองคการมุงสรางผูนําที่สามารถบริหารและจัดการ
คนในประเทศที่ไปลงทุนหรือดําเนินธุรกิจ ประกอบกับแนวคิดที่มีอยูยังอาจไมเพียงพอตอการสรางรูปแบบภาวะผูนําที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด จึงนําไปสูการพัฒนาแนวคิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cross-Cultural Perspectives) ข้ึน๔๐ 

ดังนั้น ผูนําเชิงพุทธในยุคโลกาภิวัตนตองมีหลักธรรมเปนเข็มทิศในการนําทางขององคการและการประยุกตใชหลักธรรมใน
การบริหารจัดการองคการ หลักธรรมที่สําคัญที่สุดที่ผูนําจะขาดไมไดเลย คือ พรหมวิหารธรรมซึ่งหมายถึงธรรมเปนเครื่องอยูของ
ผูใหญ หรือธรรมของผูประเสริฐ๔๑หรือธรรมของผูมีอํานาจ และหนาที่ในการปกครองนั่นเอง  เพราะวาผูปกครองนั้น ถึงจะมีอายุ
นอย  แตสังคมยอมรับนับถือวาเปนผูใหญ หรือเปนหัวหนา ใหมีพรหมวิหารธรรม ๔ ประการคือ 

           ๑. เมตตา คือมีความรักใครปรารถนาใหผูอื่นเปนสุข 
                                                

๓๗มัลลิกา ตนสอน, พฤติกรรมองคการ,(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ดานสุทธาการพิมพ จํากัด. ๒๕๔๔), หนา๕๔. 
๓๘รังสรรค ประเสริฐศรี, ภาวะผูนํา,(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนธัชการพิมพ จํากัด, ๒๕๔๔), หนา ๕๕. 
๓๙Den Hartog, D.N., & Koopman, P.L. Leadership in Organization. Handbook of Industrial, Work, and Organizational 

Psychology: Volume 2 Organizational Psychology. London: Sage.2001: p. 173 
๔๐Den Hartog, D.N., & Koopman, P.L. (2001). Leadership in Organization. Handbook of Industrial, Work, and 

Organizational Psychology: Volume 2 Organizational Psychology. London: Sage. 2001: p. 167 
๔๑ดูรายละเอียดใน ที.ปาฏิก. (ไทย) ๓/๒๒๘/๒๐๒. 



๑๔๒๑ 
 

           ๒. กรุณา คือมีความสงสารคิดชวยเหลือใหพนจากทุกข 
           ๓. มุทิตา คือมีความพลอยยินดีในเมื่อผูอื่นไดดีมีสุข 
           ๔. อุเบกขา คือวางตัวเปนกลาง ในเมื่อชวยเหลือไมได๔๒ 
คนในโลกหรือในสังคมนี้ ถามีเมตตาตอกันและกัน จะไมมีการฆาการเบียดเบียนกันเลยถามีกรุณา จะไมมีการเอารัดเอา

เปรียบกัน ถามีมุทิตา จะไมมีการอิจฉาริษยาตอกัน ถามีอุเบกขา จะไมมีคําวาไมเปนกลางในการเลือกตั้ง เมื่อเปนอยางนี้ สังคมโลก
จะมีแตความสุข นอกจากนั้นแลวผูตองมีคุณธรรมที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผูใตบังคับบัญชาดวยหลักสังคหวัตถุธรรมคือ ธรรม
เปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจซึ่งกันและกัน๔๓ทําใหคนในสังคมมีจิตใจผูกพันสมัครสมานสามัคคีกัน  ทานเปรียบเหมือนลิ่มสลักหรือนอต
ที่ขันยึดช้ินสวนตางๆ ของรถเอาไว คนในสังคมจะควบคุมกันอยูเปนกลุมกอนตองอาศัยสังคหวัตถุ ๔ ประการนี้คือ 

           ๑. ทาน  คือ การใหหรือการเสียสละการไมเห็นแกตัวหรือการแบงปน 
           ๒. ปยวาจา  คือ การพูดจาปราศรัยดวยถอยคําออนหวานและคําสัตยคําจริง 
           ๓. อัตถจริยา  คือ การทําตนใหเปนประโยชนแกผูอื่นหรือสาธารณะประโยชน 
           ๔. สมานัตตตา  คือ การวางตนสม่ําเสมอ คือเสมอตนเสมอปลาย๔๔ 
ถาสังคมโลกนี้ มีการใหทานหรือการเสียสละ จะไมมีคําวา "มือใครยาวสาวไดสาวเอา" จะไมมีการกักตุนโกงราคาสินคา จะ

ไมมีคําวาแยงชิงผลประโยชน ถามีปยวาจาจะไมมีคดีหมิ่นประมาทขึ้นโรงข้ึนศาล จะไมมีการกลาวรายปายสีกัน จะไมมีบัตรสนเทห
โจมตีกันอยางหยาบคาย ถามีอัตถจริยา จะมีแตนักพัฒนาและมากดวยนักสงเคราะห ถามีสม านัตตตา  จะไมมีคําวาเขาไมถึง
ประชาชน  ทุกคนจะคบหาสมาคมกันไดอยางสนิทสนมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

๔๒ดูรายละเอียดใน สํ.มหา. (ไทย) ๑๑/๕๗๕-๕๗๘/๑๔๑. 
๔๓ดูรายละเอียดใน ที.ปาฏิก. (ไทย) ๓/๑๔๐/๑๔๑. 
๔๔ดูรายละเอียดใน ที.ปาฏิก. (ไทย) ๓/๒๖๗/๒๒๐. 
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บทคัดยอ 

ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญและมีคุณประโยชนมากมายมหาศาล  พระพุทธเจาทรงสรรเสริญการอยู
ปาโดยเฉพาะการอยูปาของพระภิกษุผูยังตองศึกษาและปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม  พระองคใหความสําคัญกับการอยูปาอยางเปน
กัลยาณมิตร เพราะพระภิกษุตองอาศัยปาเพื่อพัฒนาตนเองใหบรรลุธรรมช้ันสูง  จึงควรมีความกตัญูตอปาไมไมเบียดเบียนปา
ไม การแสวงหาโมกขธรรมนั้นตองมีคุณสมบัติที่ดีทั้งกายจิตและปญญาที่จะอยูกับปาอยางเปนกัลยาณมิตร บนพื้นฐานของความ
สมดุลในระบบนิเวศวิทยา  แนวทางอนุรักษปาตามหลักพระพุทธศาสนา เนนความรักและความเมตตามีความเปน อยูอยาง
พอเพียง มีทัศนคติที่เปนมิตรกับธรรมชาติ ไมแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรปาไม 

คําสําคัญ:  กระบวนการบริหารจัดการ,การจัดการเชิงพุทธ,พื้นที่นา,พื้นทีป่า 
 

Abstract  

The forest is an important resource and has many benefits. The Buddha praised the forest, 

especially the forest of monks, who also had to study and practice to attain the dharma. He gave priority 

to forestry as a friend. Because the monks must rely on the forest to develop themselves to achieve more 

advanced. Therefore,there should be no gratitude to exploit the forest forest. The pursuit of the Dharma 

requires good qualities, both spiritual and mental, to be with the forest as a moral. Based on ecological 

balance. the guidelines for forest conservation in Buddhist teaching,it emphasizes the persons’ love and 
loving-kindness to be alive sufficiently, have a good vision for nature and not seek the benefits from forest 

resource. 
 

Keyword:  Management process, Buddhist management,Field area,Forest area 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๒๕ 

 

บทนํา 
ปาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญยิ่ง หากมีวิธีการจัดการที่ดีมีการปลูกตนไมใหมแทนตนเดิมและมีการปองกัน

การทําลายตลอดจนการรูจักใชสอยอยางรูคุณคาปาก็จะอํานวยประโยชนแกมนุษยไดอยางยั่งยืนตลอดไป ปาไมยังชวยในการ
รักษาและเสริมความอุดมสมบูรณของผิวดินชวยควบคุมการดูดซึมและการเพิ่มปริมาณน้ําในดินทําใหเกิดสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมแกการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตตางๆจนกลายเปนศูนยรวมของความหลากหลายทางชีวภาพเปนแหลงตนน้ําหลอเลี้ยง
สรรพชีวิตอํานวยประโยชนแกมนุษยทั้งทางตรงและทางออม ทั้งยังมีประโยชนตอประชาชนในการแสวงหาความสุขทางใจและ
บรรลุอิสรภาพสูงสุดจากความสงบสงบรมเย็นและความสวยงามของธรรมชาติ เปนสถานที่แสวงหาความรูเกี่ยวกับระบบ
นิเวศวิทยาเปนสถานที่ใหกําเนิดทรัพยากรธรรมชาติอันเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตอยูดวยความสมบูรณของมนุษยจึง
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอนุรักษปาไวในสัดสวนที่เหมาะสม๑  

ในทางพระพุทธศาสนาการอยูปาเปนโอกาสที่ดีและเหมาะสําหรับพระภิกษุผูที่ยังไมบรรลุคุณธรรมช้ันสูง ซึ่งมีความ
เพียรตั้งมั่นวาตราบใดที่ยังไมพนจากกิเลสาสวะจะไมเลิกบําเพ็ญสมาธิ ดังที่พระพุทธเจาไดตรัสไวในมหาโคสิงคสาลสูตรวา 

         “ปาน้ีงดงามสําหรับภิกษุผูกลับจากบิณฑบาต  นั่งคูบัลลังก (นัง่สมาธิ)  ตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหนาตั้งใจวา จะไมเลกิ
นั่งสมาธิ ตราบใดที่จิตยังไมพนจากกิเลสาสวะไมยึดมั่นดวยอปุาทาน”๒  

อยางไรก็ตามหากพระภิกษุ โดยเฉพาะพระภิกษุที่ยังไมบรรลุธรรมช้ันสูง ประสงคจะอยูปาเพื่อพัฒนาตนใหบรรลุ
คุณธรรมช้ันสูงพระพุทธเจาไดทรงกําหนดหลักการในการอยูกับปาโดยไมเปนการทําลายปาแตเปนไปเพื่ออิงอาศัยปาเพื่อพัฒนา
ตนเองในรูปแบบการอยูปาอยางกลมกลืนกับธรรมชาติและมีสมดุลยดังในพระวินัยปฎกปาจิตตียกัณฑแหงภูตคามวรรค ซึ่ง
กลาวถึงภิกษุชาวเมืองกาฬวีทําการกอสรางไดตัดไมเองบางสั่งใหผูอื่นตัดบางพระพุทธเจาทรงเห็นวา ตนไมเปนสิ่งมีชีวิตประเภท
หนึ่ง จึงทรงบัญญัติปรับอาบัติปาจิตตียแกภิกษุที่ทําการเบียดเบียนตนไม(ภูตคาม) นอกจากนั้นยังมีกรณีคนกับการเผาปา
พระพุทธเจาทรงปรับอาบัติทกุกฎแกภิกษุเผาปา เรียกวา อยูปาแตหามเผาปา ยกเวนกรณีที่มีไฟปาไหมลามมาทรงอนุญาตใหจุด
ไฟเผาเปนแนวปองกันการลุกลามได  

นอกจากนั้นพระพุทธเจายังไดกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะอยูปาไวในอรัญญสูตรวาดวยคุณสมบัติของภิกษุผูควรอยูใน
ปา ไววา๓

 

“ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผูควรอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัด คือ ปาโปรง และปาทึบ ๑ 
ธรรม ๕ ประการ อะไรบาง คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ๑) เปนผูมีศีล สํารวมดวยการสังวรในพระปาติโมกข เพียบพรอมดวยอาจา
ระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแมเล็กนอย สมาทานศึกษา อยูในสิกขาบททั้งหลาย  ๒) เปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดีดวยทิฏฐิ  
๓) เปนผูปรารภความเพียร มีความเขมแข็ง มีความบากบั่นมั่นคงไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย 

จะเห็นไดวาโดยหลักการทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงสรรเสริญการอยูปาโดยเฉพาะการอยูปาของพระภิกษุผู
ยังตองศึกษาและปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม พรอมกันนี้พระองคยังคงใหความสําคัญกับการอยูปาอยางเปนกัลยาณมิตร เพราะ
พระภิกษุตองอาศัยปาเพื่อพัฒนาตนเองใหบรรลุธรรมช้ันสูง จึงควรมีความกตัญูตอปาไมไมเบียดเบียนปาไมซึ่งเปนสถานที่เอื้อ
ประโยชนตอการบรรลุธรรมของพระภิกษุผูอยูปาเพื่อแสวงหาโมกขธรรม โดยตองมีคุณสมบัติที่ดีทั้งกายจิตและปญญา ที่จะอยู
กับปาอยางเปนกัลยาณมิตรตอกัน บนพื้นฐานของความสมดุลยในระบบนิเวศวิทยา   

แนวปฏิบัติและคุณสมบัติของพระภิกษุผูอยูปาเพื่อสรางความสมดุลระหวางพระภิกษุกับปาไมถือเปนแนวปฏิบัติอันเปน
จารีตทางพระพุทธศาสนาที่วางไวสําหรับพระสงฆที่ประสงคจะอยูในเสนาสนะปา การอยูในเสนาสนะปาจึงมิใชเปนเพียงความ
                                                             

๑ เสนห จามริก และ ยศ สันตสมบัติ, ปาชุมชนในประเทศไทย:แนวทางการพัฒนาปาฝนเขตรอนกับภาพรวมของปาชุมชนใน
ประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร : สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา,๒๕๓๕ หนา ๑๓ 

๒ ม. มู. ๑๒ / ๓๘ / ๒๘๙  
๓ พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลม : ๒๒ หนา : ๑๘๗  



๑๔๒๖ 

 

ปรารถนาของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือกลุมพระสงฆกลุมใดกลุมหนึ่งเปนการเฉพาะที่จะเขาไปอาศัยอยูปาโดยไมศึกษาถึง
ขอกําหนดอันเปนแนวปฏิบัติและจารีตทางพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนามีขอกําหนดหลักเกณฑและจารีตในการ
ปฏิบัติสําหรับพระสงฆที่ประสงคจะอยูปาอยางชัดเจน 

จากสถานการณพื้นที่ปาของประเทศไทยที่มปีรมิาณลดลงอยางตอเนื่องในชวงสี่ทศวรรษที่ผานมาทําใหพื้นที่ปาประเทศ
ไทยลดลงอยางรวดเร็ว ดังจะเห็นไดจาก ป พ.ศ. ๒๕๑๖ ประเทศไทยมีพื้นที่ปา ประมาณ ๑๓๘ ลานไร  ในป พ.ศ. ๒๕๔๑
ประเทศไทยเหลือพื้นที่ปาลดลงมาอยางตอเนื่องจนเหลือเพียง ประมาณ ๘๑ ลานไร๔ ดังแสดงในภาพที่ ๑.๑ เมื่อเปนเชนนั้น
รัฐบาลจึงมีมาตรการ กําหนดใหภาครัฐไดดําเนินการแกไขปญหาการบุกรุกพื้นที่ปา โดยไดประกาศพื้นที่ปาใหเปนพื้นที่ปา
อนุรักษเปนจํานวนมาก เชน พื้นที่อุทยานแหงชาติพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเปนตนและใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการพื้นที่เพื่อใหปาไมคงอยูสงผลใหพื้นที่ปามีปริมาณเพิ่มมากข้ึน 

               

 

                            ภาพที่ ๑.๑ กราฟแสดงพื้นที่ปาของประเทศไทย ป พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๕๘๕ 

 

อยางไรก็ตาม แมรัฐบาลจะมีมาตรการ ในการการแกไขปญหาการบุกรุกพื้นทีป่า ก็ยังพบปญหาการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับ
การปาไมอยูเรือ่ยมา ดังภาพที่ ๑.๒  

                                                             

๔ สวัสดิ์  โนนสูง, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร,๒๕๔๓. 
๕ ที่มา:ขอมูลสถิติกรมปาไมป ๒๕๕๘ 



๑๔๒๗ 

 

               

              
              ภาพที่ ๑.๒ สถิติคดีการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปาไมกรมปาไมปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘๖

 

 

ในสวนของพระสงฆ ก็พบวายังมีพระสงฆที่เขาไปตั้งที่พักสงฆในเขตปา อยางตอเนื่อง รวมถึงที่พักสงฆที่ไดรับอนุญาต
อยางถูกตองตามกฎหมายแลวแตยังปรากฏวามีการดําเนินการอันเปนการละเมิดตอกฎหมายอยู เชน  มีการบุกรุกขยายพื้นที่ 
สรางพี่พักถาวร หอฉัน หองน้ํา ตัดตนไมเพื่อทําลานปฏิบัติธรรมเปนตนจึงสงผลใหมีการจับกุมรื้อถอนที่พักสงฆตางๆอยูเรื่อยมา 
ซึ่งเปนขาวปรากฏตามสื่อตางๆ สงผลตอความไมพอใจตอพระสงฆ สําหรับกลุมบุคคลหรือองคกรที่ใหความสําคัญกับการอนุรักษ
ปาไม และในขณะเดียวกันก็สงผลตอความไมพอใจของพุทธศาสนิกชน ตอหนวยงานของภาครัฐในการปฏิบัติตอศาสนสถานอัน
เปนที่เคารพบูชาและสรางข้ึนมาดวยกําลังทรัพยของประชาชนทั่วไป  ทั้งนี้จํานวนที่พักสงฆที่ไปสรางในเขตอุทยานและปาสงวน 
มีประมาณ ๒,๐๐๐ แหงที่มีการขออนุญาตถูกตอง โดยภูมิภาคที่พบที่พักสงฆในเขตอุทยานและปาสงวนมากที่สุดคือ ภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แมที่พักสงฆจํานวนประมาณ ๒,๐๐๐ แหงที่ไดรับอนุญาตอยางถูกตอง๗ หากพระสงฆและผูที่มี
สวนเกี่ยวของไมใสใจตอกฎระเบียบหรือดําเนินการโดยรูเทาไมถึงการณ ยอมประสบกับเหตุการณเขาจับกุมและรื้อถอนศาสน
สถานอยางที่ปรากฏใหเห็นอยูทั่วไปซึ่งถือเปนเรื่องที่ออนไหวตอจิตใจของผูที่ไดพบเห็นโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนทั่วไป 

การแกไขปญหาดวยการจับกุมพระสงฆและรื้อถอนศาสนสถานแมเปนการปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายที่ระบุไว ซึ่งใน
บางครั้งอาจจะดูรุนแรงไปสาํหรับการปฏิบัติตอพระภิกษุสงฆที่มีคนใหความเคารพศรัทธา หากนําหลักจารีตทางพระพุทธศาสนา
มาประยุกตใชในการแกไขปญหา นาจะมีสวนในการชวยแกไขหรือทําใหปญหาเบาบางลงไดอยางสรางสรรคมากขึ้น ดวยจารีต
นั้นเปนบรรทัดฐานที่กําหนดใหคนในสังคมประพฤติปฏิบัติอยางเขมงวด มีการควบคุมเพื่อปองกันการฝาฝน โดยคนในสังคมนั้น 
ซึ่งถือไดวาแบบแผนการปฏิบัติที่สิ่งดีงาม และไดรับการยอมรับจากสังคม จารีตประเพณีจึงมีลักษณะเปนขอหาม เชน การหาม
สมรสกันระหวางญาติสืบสายโลหิต และขอใหปฏิบัติ เชน ตองชวยเหลือผูอื่น เปนตน จารีตจึงเปนแนวประพฤติปฏิบัติที่ดําเนิน
สืบ ๆตอกันมาเปนเวลาชานานโดยผูปฏิบัติน้ันจะมีความรูสึกรวมกันวาจะตองปฏิบัติตามเปนกฎเกณฑควบคุมความประพฤติ
เชนเดียวกับกฎหมาย๘

 

                                                             

๖ ที่มา:ขอมูลสถิติกรมปาไมป ๒๕๕๘ 
๗ ที่มา : น.ส.พ.มติชน ฉบับวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
๘ มานิตย จุมปา. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย. พิมพครั้งที่หก,กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘ 

หนา ๕ และหนา ๑๗. 



๑๔๒๘ 

 

จารีตประเพณีนั้นมีวิวัฒนามาจากศีลธรรมซึ่งเกิดจากความรูสึกนึกคิดของมนุษยอันมีพื้นฐานความถูกผิดที่แตกตางกัน
เกิดจากมโนสํานึกและมโนธรรมของแตละคน๙ศีลธรรมนั้นมอียูในทุกสงัคมมาอยางยาวนาน และเปนกฎเกณฑควบคุมพฤติกรรม
ของคนในสังคมเชนเดียวกับกฎหมายแตอาจมีความแตกตางอยูบางโดยเฉพาะศีลธรรมมีวัตถุประสงคมุงเอาความสมบูรณของ
จิตใจเนนมโนสํานึกเปนหลักสวนกฎหมายน้ันเนนรักษาความสงบของสวนรวมเปนหลักซึ่งบางครั้งอาจจะไมใชมโนสํานึกเชนการ
คิดปองรายผูอื่นอยูในใจ กฎหมายไมถือวาผิดแตทางศีลธรรมถือเปนเรื่องผิดและเปนบาปอยางไรก็ดีศีลธรรมกับกฎหมายน้ันมี
ความสัมพันธกันในฐานะที่เปนวิวัฒนาการแหงกันเปนตนวามีกฎหมายหลายบทหลายมาตราที่กําหนดวาการกระทําที่ขัดตอ"
ศีลธรรมอันดีของประชาชน"เปนสิ่งที่กฎหมายไมรับรูแตกรณีนี้ตองเปนศีลธรรมที่คนหมูยืดถือรวมกันไมใชของใครคนใดคนหนึ่ง
และตองเปนศีลธรรมอันดีดวย๑๐เมื่อศีลธรรมนั้นไดรับการประพฤติปฏิบัติเปนประจําเรื่อยมาและเกิดความรูสึกรวมกันที่ตองถือ
ปฏิบัติเปนแนวเดียวกันสุดทายก็กลายเปนกฎเกณฑควบคุมความประพฤติที่เรียกวา"จารีตประเพณี"ซึ่งสภาพบงัคับสาํหรบักรณีที่
มีการฝาฝนคือสมาชิกในสังคมนั้นจะรวมกันประณามหรือเกิดความรูสึกเปนผิดเปน ช่ัวสําหรับผูฝาฝนจารีตประเพณีซึ่งสภาพ
บังคับเชนน้ีบางทีก็ไมชัดเจนกระนั้นจารีตประเพณีเปนเรื่องอันครอบคลุมทุกมิติของสังคมมากกวากฎหมายกฎหมายจึงใชจารีต
ประเพณีอุดชองวางของกฎหมายเชนที่กําหนดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาในกรณีที่กฎหมายไมครอบคลุมก็ใหเอา
จารีตประเพณีมาใช๑๑

 

เชนเดียวกันกับกรณีการนํากฎหมายมาแกไขปญหาการบุกรุกหรือละเมิดกฎระเบียบของที่พักสงฆในเขตปาไมของรัฐ 
ลําพังการใชกฎหมายอยางเดียวกับสถาบันทางศาสนาซึ่งเปนสถาบันที่มีประชาชนเคารพศรัทธามาก ยอมสงผลกระทบตอ
ความรูสึกทางจิตใจมากเชนกัน การหันมาใหความสําคัญกับหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนจารีตที่พระสงฆให
ความสําคัญและยึดถือปฏิบัติมาชานาน โดยที่แนวคิดอันเปนจารีตทางพระพุทธศาสนานั้นลวนมีความสอดคลองเชิงสร างสรรค
ตอระบบนิเวศของปาไม รวมถึงหลักจารีตทางพระพุทธศาสนายังใหความสําคัญกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม และไมเบียดเบียน
ทําลายปาไม ซึ่งถือเปนกรอบปฏิบัติที่จะชวยใหพระสงฆจากที่พักสงฆในเขตปาไมมีความตระหนักรูและไมดําเนินการอันเปนการ
ละเมิดตอหลักกฎหมายของภาครัฐ ทั้งยังเปนการแกไขปญหาการบกุรกุปาโดยไดรับการยอมรับจากพระสงฆและพุทธศาสนิกชน
ที่อยูใกลเคียง เพราะเปนการแกไขปญหาการบุกรุกและละเมิดกฎหมายอยางสรางสรรค และหากมีการนําหลักจารีตทาง
พระพุทธศาสนาในการอยูปามาพัฒนาและรณรงคสงเสริมใหยึดถือปฏิบัติที่แพรหลายในหมูแหงสงฆนาจะสงผลดีตอพระสงฆ 
ชุมชน และสิ่งแวดลอม เพราะในหลายพื้นที่พระสงฆเองก็เปนผูที่มีบทบาทอยางมากในการอนุรักษปาซึ่งหลายรูปเปน
กัลยาณมิตรที่ดีตอเจาหนาที่ของรัฐในการรวมอนุรักษปา  จากปญหาการบุกรุกปาจับจองเพื่อการเกษตร การลักลอบตัดตนไม 
การจับสัตวปาและปญหาไฟไหมปา    บทความนี้ตองการนําเสนอบทบาทของพระสงฆตอการนําเอาหลักจารีตที่เปนแนวปฏิบัติ
ทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชเพื่อสรางจิตสํานึกรวมและตระหนักรูอยางจริงจังตอการเขาไปพํานักอยูในพื้นที่แหงปา ซึ่ง
นาจะเปนแนวทางในการแกไขปญหาการละเมิดกฎหมายของภาครัฐ อยางสรางสรรค และใชชีวิตในพื้นปาเพื่อพัฒนาตนเองและ
สิ่งแวดลอมใหยั่งยืนตอไป 

 

แนวคดิและหลกัการอนุรกัษปาตามแนวพุทธ 

การอนุรักษทรัพยากรปาไมตามแนววิถีพุทธ เพื่อความเขาใจในประเด็นดังกลาวนี้ ผูเขียนศึกษาเอกสารซึ่งสามารถสรุป
ความหมายได ดังนี้ 
            การอนุรักษ ตามพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๓๐ หมายถึง รักษาใหคงเดิม 

                                                             

๙ อางแลว,หนา ๑๓  
๑๐ อางแลว,หนา ๑๔  
๑๑ อางแลว,หนา ๔-๕  



๑๔๒๙ 

 

            การ อนุรักษตามความหมายวิทยาศาสตร หมายถึง การรูจักใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเหมาะสม ดวยวิธีการสงวน หรือ
เก็บรักษาทรัพยากรที่หายากเอาไว รวมทั้งปองกันมิใหทรัพยากรเกิดการสูญเสียในการใชทรัพยากรเหลานั้น ๑๒  วิถี พุทธ 
หมายถึงการนําหลักธรรมในทางพุทธศาสนามาปรับใชในการดําเนินการอนุรักษ ทรัพยากรปาไม ซึ่งพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺ
โต) กลาววา หลักธรรมทางพุทธศาสนาเนนเรื่องการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน คือความรูสึกดีตอกันระหวางมนุษย พืช สัตว 
ทั้งหลาย มีความกตัญูรูคุณตอกันและกัน ดังพุทธสุภาษิตตอนหนึ่งวา บุคคลนั่งหรือนอนใตรมเงาของตนไมใด ไมพึงหักกานกิ่ง
ใบของตนไมนั้น และตองเขาใจกฎไตรลักษณะคือกฎธรรมชาติที่สอนใหรูการเปลี่ยนแปลง การยุติปญหา และการจัดการ
สิ่งแวดลอมบนพื้นฐานความเปนจริงทางธรรมชาติ๑๓  
              ดังนั้น อาจสรุปไดวา การอนุรักษทรัพยากรปาไมตามแนววิถีพุทธ หมายถึงการปฏิบัติหนาที่ของพระสงฆในการรักษา 
คุมครอง ปองกัน และใชประโยชนทรัพยากรปาไม เพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความกตัญูรูคุณตอธรรมชาติ คือ มนุษย 
สัตว พืชพันธุภายใตระบบนิเวศวิทยาที่ยั่งยืน 

พระพุทธศาสนา นับวาเปนศาสนาแหงการอนุรักษธรรมชาติอยางแทจริง โดยเฉพาะเรื่อง ปาไม เพราะพระพุทธศาสนา
กับปาไมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด พระพุทธเจาก็ทรงใชชีวิตอยู ทามกลางปาไมเปนสวนใหญตลอดพระชนมชีพ รวมทั้ง
หลักธรรมคําสอนก็เกิดจากการหลอมรวม  ผสมผสานจากธรรมชาติการอุปมาสาธกยกเปนตัวอยางก็ลวนแตอางอิงจาก
ทรัพยากรธรรมชาติแทบ ทั้งสิ้น เปนผลกอใหเกิดความรักความกตัญูความสํานึกตอทรัพยากรธรรมชาติอยาแทจริง เพื่อให เห็น
แนวคิด หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติอันจะนําไปสูการอนุรักษปาไมตามพุทธวิธี การคืน
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรปาไมของไทย 

         การสรางศาสนวัตถุของพระสงฆสวนใหญจะมคีวามเกี่ยวของกับปา ถาพิจารณาตามหลักพุทธธรรมแลวก็ไมมีปญหาอะไร
เกิดข้ึน ยิ่งเปนการดีดวยซ้ําที่พระสงฆอยูในพื้นที่ปาแตมองในแงอาณาจักรแลวถือวาขัดตอกฎหมาย ปาถือวาเปนทรัพยากรที่รัฐ
ตองรักษาคุมครอง การที่พระสงฆจะเขาไปใชประโยชนจากปาตองไดรับอนุญาตจากรัฐคือกรมปาไม เสียกอน เหตุที่มีการหาม
พระภิกษุสงฆสรางที่พักหรือถาวรวัตถุใดๆ ในสถานที่ซึ่งยังไมไดรับอนุญาตนั้นสวนหนึ่งเปนคําสั่งของมหาเถรสมาคมที่มีความ
เกี่ยวเนื่องสอดคลองกับกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติที่หามบุกรุกพื้นที่ปา ในพระวินัยบัญญัติพระพุทธเจาทรงบัญญัติไวเปน
แนวทางในการปฏิบัติของพระสงฆวา 
                ๑. หามทําลายเมล็ดพืช หนอไม รากเหงา เพราะอาจนําไปปลูกใหมได 
                ๒. หามทําลายตนไมทุกชนิดไมตนใหญหรอืตนเล็ก 

                ๓. หามถายอุจจาระ ปสสาวะ บวนนํ้าลายลงใสตนไมและแมน้ําลําคลอง 
                ๔. หามขุดดินเพราะอาจทําใหสัตวที่อาศัยอยูใตดินตายได 
                ๕. หามนําน้ําที่มีตัวสัตวมาเทหรือรดตนไม ตนหญา เพราะอาจทําใหตายได 
                ๖. เวลาจะกรอกน้ําไปใชดื่มตองมีการกรองเสยีกอน๑๔  

การอนุรกัษปาตามแนวคดิของพระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต) 

                                                             

๑๒ เกษม จันทรแกว, ปาไมกับการพัฒนาชนบท, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย,๒๕๓๐, หนา 
๙๘.  

๑๓ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม,พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม, กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.๒๕๔๔,หนา ๒๐. 

 
๑๔  ไพฑูรย ปานประชา, แบบเรียนพระพุทธศาสนา ๒. กรุงเทพมหานคร : พรีเมียรบุคสจํากัด,๒๕๔๐.  



๑๔๓๐ 

 

ตามแนวคิดของพระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต)๑๕ ทานไดกลาวถึงแนวคิดในการมองธรรมชาติของพระพุทธศาสนาวา
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาไดเนนถึงการพึ่งพาอาศัยกันสิ่งสําคัญอยางหนึ่งก็คือความรูสึกที่ดีงามตอกันระหวางมนุษยตอ
มนุษยและมนุษยตอพืชและสัตวทั้งหลายความรูสกึที่ดีงามอยาหนึ่งไดแกคุณธรรมทีเ่รยีกวา“ความกตัญู”ซึง่ความกตัญูน้ีไมใช
มีเฉพาะตอมนุษยดวยกันเทานั้นแตทานใหมีแมตอสัตวและพืชทั้งหลายดวย ที่สําคัญมองเห็นธรรมชาติ๑๖เปนเรื่องรื่นรมย 
นาช่ืนชมความงาม และมีความสุขกับธรรมชาติเห็นพืชพันธุมนุษยและสัตวทั้งหลายในธรรมชาติเปนเพื่อนรวมกฎของธรรมชาติ
อันเดียวกันกับตน จะตองมีเมตตาไมตรีตอกันมองธรรมชาติเปนสภาพแวดลอมที่มีคุณคาเกื้อกูลตอการพัฒนาของมนุษยทาที
เหลาน้ี จะทําใหพฤติกรรมตอธรรมชาติแวดลอม พลิกเปลี่ยนจากความเปนปฏิปกษที่จะพิชิต ขมเหง รังแก เอาเปรียบธรรมชาติ
มาสูความเปนมิตร ความเกื้อกูล และอยูรวมกันดวยดี พระพุทธศาสนาสอนใหรูคุณแมแตพืช ดังพุทธภาษิตที่มีใจความวาบุคคล
พึงนั่งหรือนอน ใตรมตนไมใดไมพึงหักรานกิ่งตนไมนั้น เพราะวาคนประทุษรายมิตร เปนคนช่ัว อีกอยางหนึ่งคติในทาง
พระพุทธศาสนาสอนใหมองธรรมชาติเปนสภาพแวดลอมที่งดงามนารื่นรมย และเปนปจจัยอยางหนึ่งของความสุข คติน้ีจะทําให
เรามีความสุขในการอยูทามกลางธรรมชาติ หรือทําใหมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติอยางมีความสุขนอกจากนั้น ธรรมชาติก็เปน
สวนประกอบหรือเปนปจจัยในการฝกฝนพัฒนาคนของมนุษยดวย หมายความวาพระพุทธศาสนาเอาธรรมชาติแวดลอมมาใช
เปนองคประกอบอยางหนึ่งในการศึกษาคือในการที่จะพัฒนาคนใหมีจติใจเจริญงอกงาม เมื่อยูในสภาพแวดลอมที่สงัด ปราศจาก
เสียงรบกวน และกิจกรรมที่วุนวาย ทานเรียกวา กายวิเวก คือ ความสงัดทางดานกาย โดยเฉพาะเมื่อไปอยูในปา รมไม หมูไมที่มี
ความสงบมีแตธรรมชาติ ก็จะชวยชักนําจิตใจใหโนมไปสูความสงบดวย เมื่อจิตใจรูสึกมีความสงบมีความอิ่มใจ มีความสดช่ืนโนม
นอมไปในทางที่ดี ก็จะทําใหเกิดจิตวิเวก คือ ความสงัดทางจิตตามมา เมื่อจิตใจสงบสงัดไมมีอารมณวุนวายใจเขามารบกวนแลว 
สมาธิก็จะอยูในสภาพที่พรอมจะฝกฝนพัฒนาย่ิงๆ ข้ึนไปอีก คือจิตที่พรอมดีอยางนั้นแลวไปใชงาน ในการพินิจพิจารณาใหเกิด
ปญญาเห็นความเปนจริงของสิ่งทั้งหลาย จึงทําใหจิตใจเปนอิสระที่เรียกวาเปน อุปธิวิเวก คือทําใหเกิดความสงัดจากกิเลสตอไป
ในที่สุด  ชาวพุทธมองธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจากประสบการณ ๒ อยาง คือ 

  ๑. จากการศึกษาพระจริยาวัตรของพระพุทธเจาและของพระสาวกในสมัยครั้งพุทธกาล 

  ๒. จากการศึกษาหลักคําสอนของพระพุทธเจาและพระสาวก ที่มีปรากฏอยูในพระสูตรและพระวินัย โดยชาวพุทธมี
ทัศนะโดยภาพรวมแลวนับวามีทัศนะอยางยิ่งตอการอนุรักษและปกปองธรรมชาติ๑๗ 

ดังนั้นพระพุทธศาสนาใหทัศนะวาสรรพสิง่มีความเปนอยูข้ึนแกกันและกันตามทีป่รากฏใน หลักปฏิจจสมปุบาท เปนการ
ช้ีใหเห็นถึงปฏิสัมพันธระหวางเหตุและผลกระบวนการเกิดข้ึนมีบทบาทสําคัญอยางไรตอธรรมชาติ กลาวคือปรากฏการณ
ทั้งหลายในธรรมชาติหรือกระบวนการทาง ธรรมชาติน้ัน ไมมีอะไรที่ขัดแยงกัน จุดนี้เปนจุดที่สําคัญและเหมาะกับสภาพที่เปน
จริง เพราะนั่นหมายความวา เราสามารถควบคุมสภาพการณทางธรรมชาติได โดยการสรางสภาพเหตุที่เหมาะสมกับสภาพผล
ทางธรรมชาติที่เรามุงหวัง และหลีกเลี่ยงการกระทําอันจะนําไปสูผลเสีย  พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนมา สมัยนั้นธรรมชาติแวดลอม
บริบูรณบริสุทธ์ิสะอาด พื้นที่ปา พันธุไม ภูเขา แมน้ํา ดินฟาอากาศ สัตวปา สัตวน้ํา สัตวบก สัตวเลื้อยคลานสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา 
ยังไมถูกรบกวนมากนักพระพุทธองคและเหลาพุทธสาวกมีวิถีชีวิตใกลชิดกับธรรมชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแนบแนนไมปรากฏ
วามีการสงเสริมการชวงชิงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนองความตองการทางวัตถุแกตนเองและศาสนาแตอยางใด กลับสงเสริมการ

                                                             

๑๕ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) , การพัฒนาที่ย่ังยืน, พิมพครั้งที่ ๖. (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๒),หนา 
๑๙๑. 
 

๑๗ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). คนไทยกับปา, กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการองคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๓ หนา ๒๑-๒๖.  
 



๑๔๓๑ 

 

ดูแลรักษาคุมครองทรัพยากรธรรมชาติแกพุทธบริษัทพระพุทธองคมีวิถีชีวิตตามแบบอาศัยธรรมชาติอยางใกลชิดตั้งแตประสูติ
จนถึงปรินิพพานอันเปนวาระสุดทายแหงพระชนมชีพดวยเหตุอยางนี้ปาไมจึงมีความใกลชิดกับพระพุทธศาสนาต้ังแตพุทธกาล
จนถึงปจจุบันพระพุทธองคและพุทธสาวกโดยมากจะพํานักอาศัยเสนาสนะปาเปนที่ปฏิบัติธรรม สนทนาธรรม หรือเสวยวิมุตติ
สุขปาไมที่พุทธบริษัทควรระลึกถึงซึ่งเปนสถานที่ที่เกี่ยวของกับพระพุทธองคและพุทธสาวกในเหตุการณสําคัญๆตลอดพุทธกาล 

จากแนวความคิดเรื่องสถานที่สําคัญเหลาน้ีมสีวนสงเสรมิใหพุทธศาสนิกชนชาวไทยสรางอเุทสกิเจดียระลกึพระพุทธองค
เชน สรางวัดศรีมหาโพธ์ิเพื่อระลึกถึงสถานที่ตรัสรู สรางวัดพระแทนดงรังเพื่อระลึกถึงที่ปรินิพพาน รวมทั้งการจัดพิธีเวียนเทียน
ในวันสําคัญเหลาน้ีดวยพุทธศาสนิกชนต้ังแตโบราณกาลจนถึงปจจุบันนิยมปลูกตนโพธ์ิ ตนสาละ ตนไทร ตนจิก และอื่น  ๆเปน
พุทธานุสติ อาศัยเหตุดังนี้พระสงฆก็เปนผูนําในการปลูกปาไมไมวาจะเปนปลูกปาในวันวิสาขบูชาอันเปนสัปดาหสงเสริม
พระพุทธศาสนาปลูกปาอันเปนชวงฤดูฝนพอดีนอกจากนี้สามารถแนะนําปลูกโดยเนนตนไผ มะมวงเพื่อระลึกถึงวัดปาเวฬุวันกรุง
ราชคฤหแควนมคธ ซึ่งเปนวัดแหงแรกของพระพุทธศาสนา เปนสถานที่แสดงพระโอวาทปาฏิโมกข วัดปาอัมพวันกรุงราชคฤหที่
หมอชีวกถวายเปนวัด และปาโคสิงคสาลวันใกลหมูบานนาทิกะเปนปาที่  พระเถระอาศัยอยูประจําไมไดขาดเพื่อเสวยวิมุตติสุข 
สนทนาธรรมตามกาลอันควร หรือเตรียมที่จะไปประกาศศาสนาในวันรุงข้ึน  พระพุทธองคมีความใกลชิดกับปาไมแลวก็ยังทรงสั่ง
สอนไมใหทําลายและรบกวนพันธุไมรวมทั้งใหพุทธบริษัทมีความกตัญูตอตนไมมีปรากฏอยูหลายแหงเพื่อเปนการชวยสงเสริม
ปลูกจิตสํานึก ถึงความกตัญูกตเวทีแกประชาชนทั่วไปในการอนุรักษปาที่มีอยูแลวใหคงอยูตอไปหามรบกวน และพระสงฆ
สามารถนํามาประยุกตใชโดยเอาผาจีวรผืนใดผืนหนึ่งมาหมตนไมในผืนปานั้นๆ ในสวนดานการศึกษาวิปสสนาธุระอันเปน
การศึกษาเพื่อความหลุดพนจากกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเปนจุดมุงหมายของการฝกจิตใจ ถามองปาไมอยางถูกวิธีจะไดความรู
จากปาไมจะเห็นวาปาไมชวยสรางเสริมคุณภาพของจิตวิญญาณชักจูงไปสูความสงบสุขความเมตตาความรูสึก ความออนโยนอัน
ประณีต ทําใหเกิดสมาธิ รูจักใชปญญาพิจารณาความจริงของสังขารมีผลตอการรูทั่วโลกและวิถีชีวิต การอยูในปาไมปราศจาก
เสียงรบกวนที่วุนวาย ทําใหเกิดความสงบทางกาย(กายวิเวก) เมื่อรางกายเงียบสงัด จิตใจก็รูสึกสงบมีความอิ่มอกอิ่มใจทําใหเกิด
ความสงบทางจิต(จิตตวิเวก) เมื่อมคีวามสงบทางกาย ความสงัดทางจิตใจก็ไมมีอารมณมารบกวนพรอมที่จะฝกฝนพัฒนาจิตใจให
สูงข้ึนไปพรอมที่จะใชปญญาพิจารณาเห็นความจริงของสังขาร ทําใหจิตใจเปนอิสระจากกิเลสอาสวะ (อุปธิวิเวก) พระพุทธองค
ทรงเห็นความสําคัญของปาไม พันธุไมและธรรมชาติแวดลอมอื่นทุก ๆ ดาน แสดงใหเห็นวาพระพุทธองคทรงสงเสริมการปลูกปา
ไม และการปลูกสรางสาธารณประโยชนอื่น พระสงฆสามารถนําความรูเหลาน้ีไปเผยแผแกประชนเพื่อปลูกฝงคานิยมจิตสํานึกใน
การดูแลรักษาหรือปลูกสรางปาไมรวมทั้งแหลงน้ําอื่น ๆ โดยอาศัยพิธีกรรมเปนแนวทางนําพา การกระทําเหลานี้ลวนเปน
ประโยชนอันไพศาลตอมวลมนุษยไมไดเลือก ช้ัน วรรณะเพศ ศาสนา หรือชาติกําเนิดแตอยางใด ใครปรารถนาจะใชประโยชนก็
ไดแตตองไมสรางความเสียหายตอสถานที่นั้น ๆ นับไดวาเปนแนวทางในการสรางสาธารณประโยชน สาธารณสถาน ตอชนรุน
หลัง 
 

บทบาทของพระสงฆในการอนุรักษปา 
                         

กระบวนการอนุรักษปาของพระสงฆเปนการนําวิธีทางศาสนา โดยอาศัยหลักธรรมคําสอนเรื่องความรูจักบุญคุณกตัญู
กตเวที และการเสียสละเพื่อสวนรวมโดยรูจักประมาณในการบริโภค เปนตน มาเปนหลักพัฒนาจิตใจใหเกิดความสํานึกในความ
รักในธรรมชาติการสรางอุทยานเปนที่พักเพื่อแสดงธรรมของพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลาย  นอกจากนั้น อุทยานก็ดี ราช
อุทยานก็ดี สวนปาของบุคคลตาง ๆ ที่มีปรากฏในพระไตรปฎกวาไดกลายเปนอารามบาง วิหารบาง มหาวิหารบาง ก็ดวย
จิตสํานึกเรื่องบุญบาปหรอืคุณธรรมของทานผูเปนเจาของอุทยานเหลาน้ันไดกระทําเปนตัวอยาง และไดกลายเปนธรรมเนียมการ
สรางวัดปาในพระพุทธศาสนามาตราบเทาทุกวันน้ี และเนื่องจากพระพุทธศาสนามีพระภิกษุสงฆเปนเสมือนผูถือประทีปสองทาง



๑๔๓๒ 

 

ชีวิต ซึ่งมีบทบาทเกี่ยวของกับความเปนอยูทุกอยาง และในทุกระยะแหงชีวิตประชาชน พระภิกษุอาศัยความบริสุทธ์ิและการ
ประพฤติปฏิบัติที่ดีงามเปนแบบอยาง แลวสั่งสอนประชาชนใหละเวนจากความช่ัว ใหตั้งอยูในความดีดวยจิตเมตตา โดยช้ีคุณ
โทษและประโยชนแกสังคม และแนะนําวิธีครองชีวิตใหไดรับผลดีและความสุข ในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
พระพุทธศาสนาไดใชวิธีการปลูกฝงจิตสํานึกใหเกิดข้ึน ตระหนักในคุณคา ใหซาบซึ้งในบาปบุญคุณโทษแหงการกระทําที่ผิดและ
ถูก ตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยหลักของศีล เชน หามมิใหฆาสัตว  ไมใหลักทรัพย  ไมใหผิดในกาม ไมใหพูดเท็จและไมให
ประมาท เปนตน เปนการหามมิใหทําลายและเบียดเบียนธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งตัวมนุษยดวย๑๘ 

ในการปฏิบัติเพื่อสงเสริมความมั่นคงของธรรมชาติแวดลอม หลักธรรมของศาสนาสอนใหเห็นวา มนุษยกับธรรมชาติ
ยอมมีความสัมพันธกันอยางยิ่ง อาศัยซึ่งกันและกัน  ไมมีใครอยูไดอยางโดดเดี่ยว ดังคําวา “น้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปา” และในทาง
กลับกัน ปาก็ตองพึ่งเสือ เรือก็ตองพึ่งน้ํา แสดงเปนคําพูดวา “เสือมีเพราะปารก ปารกเพราะเสือยัง  ดินดีเพราะหญาบัง หญายัง
เพราะดินดี” ดังนี้เปนตนในพระสุตันตปฎกไดสอน เรื่องความกตัญูกตเวทีทําใหคนไทยโบราณรูสึกวา ธรรมชาติแวดลอมเปน
สิ่งมีบุญคุณตอมนุษย จึงสอนกันสืบมาวา เราอยูกับตนไมใดอยาหักรานกิง่ของตนไมนั้นเพราะมันมีบญุคุณตอเรา โดยใหรมเงาแก
เรา ในวนโรปสูตพระองคตรัสวาการปลูกปาและการักษาตนน้ําลําธารเปนบุญกุศล ทั้ งนี้เนื่องจากพระพุทธศาสนาสอนการ
อนุรักษปาไม ดวยวิธีการปลูกฝงจิตสํานึกใหตะหนักในคุณคาและความสําคัญของธรรมชาติแวดลอม ดวยหลักธรรมกตัญู
กตเวทีนี้เอง จึงเกิดมีคติในการสรางพระพุทธรูป “ปางถวายเนตร” เพื่อเปนการระลึกเหตุการณตอนที่พระพุทธองคไดประทับ
ยืนเอาพระหัตถขวาทาบบนพระพักตซาย อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตนมหาโพธ์ิ ลืมพระเนตรเพงดูตนมหาโพธ์ิ โดย
มิไดกระพริบเปนเวลา๗วัน มีความหมายวา พระพุทธเจาทรงรําลกึถึงคุณของตนมหาโพธ์ิที่ใหรมแกพระองค จนไดตรัสรูเปนพระ
สัมมาสัมพุทธเจา๑๙ 

ในดานจริยวัตรพระพุทธเจานอกจากทรงเปนตัวอยางในการเกี่ยวของกับปาไม ตนไม แลวยังตรัสใหพระภิกษุสงฆที่ถือ
ธุดงค ปฏิบัติธรรมในปาหรืออยูใตโคนตนไม เพื่อบําเพ็ญสมณธรรม และไดตรัสยกยองภิกษุเปนตัวอยาง คือ พระมหากัสสปะ
เถระวาทรงคุณธรรมเครื่องดําเนินชีวิตเสมอดวยพระพุทธเจา คือ การปฏิบัติธุดงคอยูปาเปนวัตร ตอมาในประเทศไทยสมัย
สุโขทัย ก็ไดเกิดมีคติการสรางวัดข้ึนในพระพุทธศาสนา ๒ประเภท คือ 

๑. อรัญญวาสี ประเภทวัดปา  พระสงฆที่จําพรรษาในวัดประเภทนี้เรียกวา พระสงฆฝาย  
อรัญญวาสี  หรือพระธุดงคพระวัดปาเปนธรรมเนียมมาจากครั้งพุทธกาล 

๒. คามวาสี ประเภทวัดบานที่ตั้งอยูในหมูบานหรือในเมือง เรียกพระสงฆที่อยูอาศัยในวัดประเภทนี้วา พระสงฆฝาย
คามวาสี บางครั้งเรียกพระบาน เพราะอยูในบานในเมือง๒๐ 

ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติคือ ปาไมเปนตนนั้น พระภิกษุสงฆทั้งสองฝายควรทําหนาที่ โดยปฏิบัติตนเปน
แบบอยางและสั่งสอนศีลธรรมใหประชาชนมีจิตสํานึกในคุณคาและความจําเปนของสิ่งแวดลอม ใหเกิดความรักในธรรมชาติและ
เกิดความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของตนพระสงฆฝายอรัญวาสีนอกจากจะดําเนินชีวิตเกื้อกูลตอการอนุรักษธรรมชาติ
แวดลอมในฐานะเปนแบบอยางแลวยังสอนใหพุทธศาสนิกชนตระหนักในคุณคาของการพัฒนาจิตใจ โดยอาศัยธรรมชาติ
แวดลอมที่เหมาะสม ดวยการปฏิบัติธรรมคือการบําเพ็ญสมาธิภาวนาเดินจงกรม(เดินแบบเจริญสติ)ใตรมไมเพราะในวัดปาจะมี

                                                             

๑๘พระมหาจรรยา  สุทฺธิญาโณ. พุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม. พิมพครั้งที่๔. (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพธรรมสภา, ๒๕๓๖),หนา ๖๗. 
๑๙เรื่องเดียวกัน,หนา ๖๙. 
๒๐อางแลว 



๑๔๓๓ 

 

ตนไมมาก บรรยากาศสงบรมรื่นทําใหผูเขาไปสัมผัส เกิดความรูสึกรมเย็นสบาย มีความสงบสงัดระงับความฟุงซาน ความวิตก
กังวลไดอยางรวดเร็ว ทําใหจิตสงบและรางกายสดช่ืน เพราะสัมผัสกับความสมดุลของธรรมชาติ 
 

รูปแบบการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสมัยพุทธกาล 

ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญและมีคุณประโยชนมากมายมหาศาลเปนสิ่งที่ ทุกประเทศทั่วโลกมี
ความเห็นตรงกันวา จําเปนที่จะตองมีการอนุรักษไว  เพราะหากไมมีการอนุรักษไวแลวจะทําให ระบบนิเวศนขาดสมดุล และจะ
เปนปญหาตามมาอีกมาก เชน ภัยธรรมชาติ ดินถลม ระบบตนน้ําลําธารเสียหาย โดยเฉพาะในประเทศไทยของเรา ครั้งอดีตปา
ไมมีมาก แตเมื่อมีความเจริญทางเทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรทําใหปาไมลดลงอยางนาเปนหวง หากไมรีบ
แกไขแลว อนาคตคงไมเหลือผืนปาที่อุดมสมบูรณไวใหไดใชประโยชนกันดังนั้นจึงมีแนวคิดในการอนุรักษซึ่งนักวิชาการไดให
ความหมายของการอนุรักษ หมายถึงการจัดการของมนุษยในการใชชีวบริเวณ (biosphere) เพื่อที่จะใหไดผลประโยชนที่ดีที่สุด
และยั่งยืนแกชนรุนปจจุบัน ในขณะเดียวกันก็เปนการรักษาศักยภาพที่จะดํารงความตองการ และความจําเปนของชนรุนตอไปใน
อนาคต การอนุรักษจึงเปนการสรางสรรค การรวบรวม การสงวน การรักษาไว การใชประโยชนที่ยั่งยืน การทดแทนและการ
สงเสริมสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ทั้งนี้การอนุรักษเกี่ยวของทั้งทรัพยากรที่มีชีวิตและไมมีชีวิตสถาบันนักวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทยกลาววาการอนุรักษหมายถึงการจดัการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะที่จะใหผลตอบแทนอยางตอเนื่อง
สูงสุดสําหรับปจจุบันและยังคงรักษาศักยภาพสําหรับการใชประโยชนของลูกหลานตอไปในอนาคต๒๑ นอกจากนั้นยังขยายความ
การอนุรักษในประเทศไทยที่กําลังพัฒนาวาไมใชสิ่งฟุมเฟอยแตเปนเรื่องจําเปนที่นําไปสูความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตในระยะยาวเปนการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและชวยใหผลผลิตทรัพยากรธรรมชาติเปนไปอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอดังนั้นจึงตองใชกิจกรรมของมนุษยทุกประเภทในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ      

  
 

 

 

 

บทสรปุ 

พระพุทธศาสนา เปนศาสนาที่ใหความสําคัญกับเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีหลักธรรมในทางพุทธศาสนาที่ย้ําในเรื่อง
ระบบของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และนอกจากพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแลวสิ่งที่สําคัญคือความรูสึกที่ดีงาม ตอกัน
ระหวางมนุษยตอมนุษย และมนุษยตอพืชและสัตวทั้งหลาย ความดีงามอยางหนึ่งไดแกคุณธรรมที่เรียกวา “ความกตัญู” ความ 
กตัญูนี้ไมใชมีเฉพาะตอมนุษยดวยกันเทานั้น แตใหมีทั้งตอพืชตอสัตวทั้งหลายดวย   พระพุทธศาสนามองธรรมชาติเปน
อุปกรณในการศึกษาเรียนรูตนเอง คือการจะพัฒนาคนใหมีจิตใจที่เจริญงอกงาม เปนคนที่มีคุณธรรม จําเปนตองอาศัยธรรมชาติ
ในการฝก เมื่อใดที่มีสภาพแวดลอมที่สงัดปราศจากเสียงรบกวนและมีกิจกรรมที่วุนวาย จะเกิดกายวิเวก เมื่อใดที่จิตใจรูสึกมี
ความสงบ มีความอิ่มใจ มีความสดช่ืน มีแนวโนมไปในทางที่ดี ก็จะทําใหเกิด จิตวิเวก เมื่อจิตไมมีอารมณที่วุนวายในเขามา
รบกวน มีสมาธิ ก็อยูในสภาพที่พรอมจะฝกฝนพัฒนายิ่งๆ ข้ึนไปอีก คือเอาจิตที่พรอมแกการงานทั้งหลายไปใชงานดานการ
พิจารณาใหเกิดปญญาเกิดความรูเห็นตามสภาวะที่เปนจริง 
                                                             

๒๑สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,ประมวลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทย (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.,๒๕๓๑), 
หนา ๙๓. 



๑๔๓๔ 

 

แนวคิดการจัดการสิ่งแวดลอมในมุมมองของพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของกฎธรรมชาติ สามารถสรุปได ดังนี้ 
          ๑. การกําหนดแนวทางในการจัดการสิ่งแวดลอม โดยมีความตระหนักในเรื่องของความเปลี่ยนแปลง 
          ๒. มนุษยตองเขาใจการเปลี่ยนแปลงเพื่อการยุติปญหาในการจัดการสิ่งแวดลอม 

          ๓. แนว คิดในการจัดการสิ่งแวดลอมตามหลักของความเปนจริง ทําใหมนุษยมีทัศนคติที่ถูกตองวาทุกอยางมีความ
เกี่ยวของตองพึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกัน มนุษยเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอสิ่งแวดลอมอื่นๆ ดวย    
           ดังนั้น การจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีมนุษยตองมีการบริหารจัดการตัวเองเสียกอน  ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่
กลาวถึงหลักธรรมชาติวามีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันจําเปนที่มนุษย พืช สัตว ตองมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๓๕ 
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หนวยวิทยบรกิารฯ มจร.วัดสระแกว พระอารามหลวง  จังหวัดสระแกว 

 

 
บทคัดยอ 

 

  ผูนําทองถ่ินที่มีความเปนกัลยาณมิตรได ตองมีความเปนบัณฑิต บัณฑิตที่แทคือ คนที่ดําเนินชีวิตดวยปญญา ทั้ง
ปญญาทั้งทางโลกและทางธรรม รวมถึงการที่ตองสามารถถายทอด แถลงเรื่องช้ีแจงเรื่องตาง ๆ ที่ลึกซึ้ง ซับซอน ใหเขาใจไดงาย 
และฉลาดในการช้ีแจงเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึนไปมีคุณสมบัติพิเศษ และมียุทธวิธีในการช้ีแจงอยางถูกกาลเทศะ เหมาะสม  รูจัก
เขาใจตนเอง บุคคล และชุมชนที่ตองเขาไปสัมผัส สัมพันธดวย เพราะไมวาผูพูดจะทรงภูมิ หรือมีทักษะในการพูดเพียงใด แตถา
พูดผิดกาละ และเทศะ ยอมไมกอใหเกิดความสําเร็จไดเลย ดังนั้น ผูที่จะใหคําแนะนํา ช้ีแจงที่ดี จนเกิดผลในทางสรางสรรคและ
ขับเคลื่อนอุดมการณ เพื่อพัฒนาชีวิตจนสามารถกาวขามปญหา อุปสรรค และความทุกขตาง ๆ ไดอยางถูกตอง เหมาะควรแก
ธรรม ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ซึ่งความสอดคลองกับทรรศนะของพระธรรมปฎก ที่ไดกลาวถึงบัณฑิตหรือสัตบุรุษวา คือ คนดี
หรือคนที่แท มีลักษณะเฉพาะตัวของเขา คือ ตองมีคุณธรรมของคนดี มีคุณสมบัติ หรือมีธรรมของสัตบุรุษ อันไดแก สัปปุริธรรม 
๗ ซึ่งเปนคุณธรรมของบัณฑิต ไดแก (๑) รูหลักความจริง รูกฎแหงธรรมดา รูกฎเกณฑแหงเหตุผล (๒)รูจักผล  รูความหมาย รู
ความมุงหมาย (๓) รูจักตนเอง  (๔) รูจักความพอเหมาะพอดี (๕) รูกาลเวลาอันเหมาะสม (๖) รูจักชุมชน (๗) รูจักบุคคล  
คําสําคัญ: กัลยาณมิตร, ผูนําทองถ่ิน 

 
ABSTRACT 

Local leaders with a friend. There must be a scholar, scholar is true, who live with wisdom. Both 
secular and religious, and wisdom Including that must be conveyed. Clarification statement about various 
deep complicated, easy to understand. Intelligent and to clarify the profound story even with special 
features. And tactics in clarified as appropriate, seasonable know understand themselves, individuals and 
communities to touch, relationship, because whether the speaker is pride. Or skilled in talking much, but if 
the wrong time and space will not cause success. So, who to give advice statement. Until the results in a 
creative way and powered ideology. For the development of life and can overcome problems and suffering 
various correctly, suitable to nature should based Puri Dharma ๗ , which is consistent with the view of 
fidget. At the mention of or alarmingly that is good or true person is unique, is to have his virtues of good, 
qualified, or have the virtue of good person. These include week Puri Dharma. ๗ , which is a virtue of 
graduates, including (๑ ) main knows the truth, you know the rules of the common law of reason to know. 
(๒) the known results. Know know know oneself; (๓) (๔) known moderation fit (๕) know the proper time (๖) 
communities (๗) to know the person. 
Keyword: The Fellowship, Local leaders 



 

 

๑๔๓๗ 

บทนํา  
 

 จากกระแสการตื่นตัวเรือ่งคุณธรรม  การยึดมั่นความถูกตองดีงามเกิดข้ึนในสังคมทกุระดับ  ทําใหมีการนําหลักคุณธรรม
หลายประการ  ไปเปนองคประกอบสําคัญในการวางแผนพัฒนาประเทศและการควบคุมการปฏิบัติงานของภาครัฐ  ดังปรากฏ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑  ซึ่งเปนแผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ  ตั้งแต พ.ศ.๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙ ไดกําหนดใหนําคุณธรรมมาเปนหลักการในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาในทุกขั้นตอนของทุกองคการ  (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๕๕)  แตในการพัฒนาคุณธรรม ซึ่งเปนนามธรรมและมีลักษณะเปนมิติ
ทางจิตวิญญาณนั้น  สิ่งสําคัญที่สุดคือตองสรางศรัทธาใหไดเสียกอน  เนื่องจากเมื่อคนมีศรัทธาในเรื่องใดแลว ยอมมีความเพียร
และตั้งมั่นในการกระทําภารกิจนั้นๆ ใหสําเร็จได  ศรัทธาจึงนับเปนปจจัยหลักภายนอกที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของมนุษย
อยางมาก  ซี่งการสรางศรัทธาจนสามารถดําเนินไปในทางที่ถูกตองนั้น เริ่มจากสิ่งแวดลอมที่ดี เอื้อต อการโนมใจใหเกิดความ
ศรัทธา จนสามารถดําเนินไปในทางที่ถูกตองได ซึ่งคําสอนของพระพุทธศาสนา กลาวถึงสิ่งแวดลอมไววา มีทั้งที่เปนมนุษยและ
ธรรมชาติ  เนื่องจากการมีมิตรดี  นับเปนสิ่งแวดลอมดานชีวิตสัมพันธที่มีความสําคัญอยางยิ่ง  (กรมการศาสนา, ๒๕๕๗)  
 ทั้งนี้จากสถานการณความแตกแยกในสังคมไทยที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน  ดังเห็นไดจากผลการจัดลําดับประเทศที่มี
ความสงบสุขมากไปนอยที่สดุในโลก  โดยวัดจากสถานการณระหวางป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑  ประเทศไทยถูกจัดไวในลําดับที่  ๑๑๘  
ของจํานวน  ๑๔๐  ประเทศทั่วโลก  ถาพิจารณาเฉพาะประเทศในเอเชียแปซิฟค  ไทยอยูในลําดับที่  ๒๐  ของ  ๒๕  ประเทศ  
ดีกวาพมาประเทศเดียว  (The thainews, ๒๐๑๔) นอกจากนี้ยังมีขอมูลดานความตองการสมานฉันทในสังคมของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ (๒๕๕๒) เกี่ยวกับความเห็นของประชาชนหลากหลายอาชีพ  อายุ  ๑๘  ปข้ึนไป  จํานวน  ๕,๗๖๐ คน  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ภาคกลาง  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต  จํานวน  ๕๗๖  ชุมชน  ในประเด็น
สถานการณความขัดแยง  ตลอดจนแนวคิดการสรางความสมานฉันทในสังคมไทย  พบขอมูลสวนหนึ่งที่แสดงเปรียบเที ยบถึง
ความรักความสามัคคี  ลดนอยลง  รอยละ ๔๗.๒๐  เหมือนเดิม รอยละ  ๓๒.๔๐  เพิ่มข้ึน  รอยละ  ๑๓.๗๐  และไมแนใจ  รอย
ละ  ๖.๗๐  โดยกรุงเทพมหานครมีสัดสวนของผูที่เห็นวาคนไทยมีความรักความสามัคคีนอยลง สูงที่สุด  คือรอยละ  ๕๒.๕๐  
ขณะที่แนวคิดที่จะลดความขัดแยงและสรางความสมานฉันททางการเมืองในสังคมนั้น  มีประชาชนทั่วประเทศเสนอความเห็นไว  
๕  อันดับแรกดังนี้ 
 ๑)  ทุกคนควรหันหนาเขาหากัน พูดคุยกัน เพื่อใหแตละฝายไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  (รอยละ  ๒๓.๗๐) 
 ๒)  นักการเมอืงควรมีความซื่อสัตยสุจริต  ตั้งใจทํางานเพื่อประเทศ  และแสดงความจรงิใจที่จะแกปญหาความขัดแยง  
(รอยละ  ๑๓.๖๐) 
 ๓)  คนไทยตองคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติมากกวาสวนตัว (รอยละ ๑๒.๒๐) 
 ๔)  ควรเคารพกติกาและกฎหมายบานเมือง ยึดหลักประชาธิปไตยเปนแนวทางในการสรางความสมานฉันท  (รอยละ  
๑๐.๘๐) 
 ๕)  ยึดถือและปฏิบัติตามกระแสพระราชดํารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว เรื่องความรักความสามัคคี  ความ
ปรองดอง  ความพอเพียง  (รอยละ  ๑๐.๔๐)   

จากขอมูลดังกลาวนี้จะเห็นไดวาประเด็นความขัดแยงที่เกิดข้ึนในสังคมไทย  ไดแพรกระจายไปอยางรวดเร็วและทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ  เนื่องจากความเปนโลกาภิวัตน (globalization) ไดหลอมรวมประชากรโลกใหเปนสังคมเดี่ยว  ดังนั้นโลกา
ภิวัตนจึงมีผลกระทบตอโลกและประเทศในหลากหลายมิติ และในอนาคต   ซึ่งเมื่อกลาวถึงโลกาภิวัตน  ตองไมลืมคํา
วา “ทองถ่ิน” หรือ “ทองถ่ินนิยม” (localism)  ซึ่งเปนกระแสของชุมชนทองถ่ินที่มีรากฐานทางทรัพยากร ภูมิปญญา 
พัฒนาการและประวัติศาสตรการดํารงอยูของตนเอง ขณะเดียวกันก็เปนทองถ่ินที่ไมหยุดนิ่ง ตายตัว เปนทองถ่ินที่เต็มไปดวย
ความแตกตางหลากหลาย สลับซับซอน นอกจากนี้ ทองถ่ินยังเช่ือมโยงสัมพันธกันเองทั้งด านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม



 

 

๑๔๓๘ 
วัฒนธรรมและภูมินิเวศน รวมทั้งเกี่ยวของสัมพันธกับภูมิภาค ชาติ นานาชาติ และโลกอยางแยกกันไมออก เราจึงไม
อาจจะตัดขาดกระแสทองถ่ินภิวัตนออกจากชีวิตไดเลย  (ธีรยุทธ  บุญมี,  ๒๕๔๖) 

ดังนั้นจึงเปนที่นาสนใจอยางยิ่งวา  ผูนําสวนทองถ่ิน ซึ่งถือวาเปนผูที่มีความใกลชิดกับประชาชนในทองถ่ิน สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง นอกจากนั้นยังมีความเปนอิสระในการมีอํานาจในการตัดสินใจ
ในการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน รวมทั้งเปนการเสริมสรางการเรียนรูในระบอบประชาธิปไตยใหกับ ประชาชนในทองถ่ินนั้น  จะ
สามารถสรางกระแสชุมชนทองถ่ินนิยม  ซึ่งเปนกระแสการพัฒนาการเมืองการปกครองไทย ใหมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มี
ความสมานฉันทมากยิ่งขึ้นได  เฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    ดังนั้นหากผูนําสวนทองถ่ิน  สามารถชักจูงหรือช้ีนํา
ใหประชาชนมีความสมานฉันทและเปนกัลยณมิตรตอกันได  จะสงผลใหภาพรวมการบริหารการพัฒนาประเทศดําเนินไปใน
ทิศทางที่ดีข้ึน   

จึงเปนที่นาสนใจวาแทจริงแลวตัวตนของผูนําสวนทองถ่ิน มีความเขาใจและใหความสําคัญกับความเปนกัลยาณมิตร 
หรือมีบุคลิกภาวะผูนําที่มีความเปนกัลยาณมิตรตอกันมากนอยเพียงใด  เพื่อนําไปสูการบริหารจัดการองคกรและประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบใหเปนไปดวยความสงบเรียบรอยและเกื้อกูลกัน 

   
คุณสมบัติของการเปนผูนํา 
 
 ตามที่ทราบแลววา ผูนํามีความสําคัญที่จะทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคไดแตการเปนผูนํานั้น หมายถึงผูนั้นตองมี
คุณสมบัติในการเปนผูนํา ซึ่งมีความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูนําที่ดีหลายความเห็น ดังนี้ 
 โกเมซ-มีเจีย และบัลคิน (Luis R. Gomez-Mejia and David B. Balkin) กลาวถึงคุณสมบัติและทักษะสําหรับผูนําที่ดี
วา ไดแก 
  ๑) เปนผูที่มีทักษะของการใชอิทธิพล ( Influence skills) โดยสามารถใชความเปนผูนําในการทําใหผูปฏิบัติงาน
เต็มใจที่จะทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ 
  ๒) เปนผูที่มีทักษะในการมอบหมายงาน (Delegation skills) พรอมทั้งสามารถทําใหผูปฏิบัติงานมีความ
รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายน้ันดวย 
  ๓) เปนผูที่มีความยืดหยุน (Flexibility skills) และสามารถแกไขปญหาที่กําลังเผชิญอยู 
  ๔) เปนผูมีทักษะในการจูงใจ (Motivational skills) โดยเปนผูสนับสนุนและจัดสรางสภาพแวดลอมเพื่อให
ผูปฏิบัติงานทุมเทและอุทิศตนเองใหกับงาน  
 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา (Leadership Theory) 
 
 ภาวะการเปนผูนําถือเปนปจจัยที่สําคัญในการบริหาร เพราะชวยทําใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องคกร ซึ่งการศึกษาจากนักวิชาการตางๆ สามารถสรุปแนวทฤษฎีไดเปน ๔ กลุมทฤษฎี ดังนี้ 
 กลุมแรก ทฤษฎีคุณลักษณะความเปนผูนํา (Trait Theory) 
 ทฤษฎีนี้เปนแนวคิดดั้งเดิม มีความเช่ือวา ผูนํามีลักษณะของผูนําอยูในตัวเอง เกิดมาพรอมกับความเปนผูนํา มี
การศึกษาวิจัยลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่ผูนําควรจะมี เชน รูปรางหนาตา สติปญญา บุคลิกภาพ เปนตน แตงานวิจัยเหลาน้ีก็ไม
สามารถระบุคุณลักษณะที่แบงแยกระหวางผูนํากับผูที่ไมไดเปนผูนําได จึงไมเปนที่นิยมที่จะศึกษาภาวะผูนําตามแนวทฤษฎีนํา 
 
 
 



 

 

๑๔๓๙ 
 กลุมท่ีสอง ทฤษฎีพฤติกรรมความเปนผูนํา (Behavioral Theory of Leadership) 
  ๒.๑ แนวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยโฮไอโฮ (Ohio State Studies) มหาวิทยาลัยโฮไอโอ ไดทําการวิจัย
พฤติกรรมของผูนํา โดยพัฒนาแบบสอบถามที่เรียกวา Leader Behavior Description Questionnaire (LBKQ) และพบวา 
พฤติกรรมผูนําสามารถอธิบายได ๒ แบบ 
   ๒.๑.๑ แบบมุงคน (Consideration) หมายถึงพฤติกรรมผูนําที่เนนเรื่องความไววางใจตอกัน เคารพซึ่งกันและ
กัน ใหการสนับสนุน มีมิตรภาพ และมีความอบอุน 
   ๒.๑.๒ แบบมุงงาน (Initiating Structure) ผูนําแบบนี้มุงที่การจัดระบบการทํางาน ระบุบทบาทที่ชัดเจนของ
ผูปฏิบัติงาน จัดวางรูปแบบระบบการทํางานและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
   ๒.๑.๓ แนวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Michigan Studies) ลิเคิรท (Rensis Likert) และคณะ 
แหงมหาวิทยาลัยมิชิแกน ไดทําการศึกษารูปแบบผูนํา โดยแบงผูนําออกเปน ๒ รูปแบบคือ 
   ๒.๑.๔ รูปแบบผูนําแบบเนนคน (Employee-oriented leaders) ผูนําแบบนี้จะทํางานโดยใหความสนใจที่ตัว
ผูปฏิบัติงาน จะใหความสนใจตอปญหาและอุปสรรคในการทํางาน มุงเนนการทําใหผูปฏิบัติงานเกิดขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน และเนนการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคล 
   ๒.๑.๕ รูปแบบผูนําแบบเนนงาน (Job-oriented leaders) ผูนําแบบนี้มุงทํางานโดยเนนระบบการควบคุม 
สรางกฎระเบียบและขอบังคับในการปฏิบัติงาน ทําใหผูปฏิบัติงานไมมีอิสระในการทํางาน และมีความรูสึกเหมือนถูกบังคับ ทํา
ใหขวัญในการปฏิบัติงานต่ํา 
    
 กลุมท่ีสาม ทฤษฎีผูนําตามสถานการณ (Contingency of Situational Theory of Leadership) 
  ๓.๑ รูปแบบภาวะผูนําเชิงตอเนื่อง (Continuum of Leadership Behavior) แทนนัมบีม และชมิตท เปนนัก
ทฤษฎีกลุมแรกที่ช้ีใหเห็นวา มีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชแบบความเปนผูนํา ซึ่งไดแก แรงกดดันทางผูบริหาร แรงกดดัน
ทางผูใตบังคับบัญชา และแรงกดดันทางสถานการณ แทนนัมบีมและชมิดทไดสรางแบบจําลองเชิงตอเนื่องของพฤติกรรมผูนําที่
เกี่ยวของกับระดับของอํานาจหนาที่ที่ผูบังคับบัญชาใช และความเปนอิสระที่ใหแกผูใตบังคับบัญชา ถาผูนําเนนที่ผูบริหาร 
(Leader-centered) ก็จะเปนลักษณะที่มีการควบคุมในระดับสูง ใหอิสระกับผูใตบังคับบัญชาต่ํา แตถาเปนผูนําเนนที่
ผูใตบังคับบัญชา (Employeecentered) ก็จะเปนลักษณะที่ใหอิสระกับผูใตบังคับบัญชาสูง และมีการควบคุมในระดับต่ํา 
   ตามทัศนะของแทนนัมบีม ผูนําที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดไมใชผูนําแบบเผด็จการหรือแบบประชาธิปไตย แต
เปนผูนําที่ตองมีความยืดหยุน สามารถเลือกใชแบบความเปนผูนําอยางใดอยางหนึ่งใหเหมาะสมกับสถานการณที่เผชิญอยู 
  ๓.๒ ทฤษฎีผูนําตามแบบจําลองของฟลเลอร (Fiedler’s Contingency Theory) ฟลเลอร ไดสรางแบบจําลองผูนํา
ตามสถานการณ ซึ่งมีปจจัยสถานการณอยู ๓ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของผูนําคือ 
   ๓.๒.๑ สัมพันธภาพระหวางผูนํ ากับผู ใตบั ง คับบัญชา (Leader-Member Relations) ถาหากผูนํ ากับ
ผูใตบังคับบัญชาสามารถเขากันไดดี และผูใตบังคับบัญชายอมรับความสามารถของผูนําแลว ผูนําคนนั้นก็จะมีอํานาจและ
อิทธิพลมากกวาผูนําที่ไมมีใครเคารพนับถือและไมไววางใจ 
   ๓.๒.๒ โครงสรางของงาน (Task Structure) คือความแนนอนชัดเจนเกี่ยวกับโครงสรางของงาน ฟลเลอรกลาว
วา หากโครงสรางของงานจัดไวอยางมีระเบียบแบบแผน จะทําใหผูนํามีอิทธิพลมากกวางานที่มีโครงสรางไมชัดเจนคลุมเครือ 
   ๓.๒.๔ อํานาจตามตําแหนงหนาที่ (Position Power) หมายถึงอํานาจที่เปนทางการที่กลุมหรือองคการได
กําหนดให ถามีการกําหนดหนาที่ไวมากผูนําก็จะมีอิทธิพลอยูเหนือผูใตบังคับบัญชาอยางชัดแจง ตัวอยางเชน อํานาจในการ
ลงโทษ การวาจาง การใหออก เปนตน 
 
 



 

 

๑๔๔๐ 
 กลุมท่ีสี่ ทฤษฎีผูนําเชิงปฏิรูป (Transformation Leadership Theory) 
 ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปมาจากแนวความคิดของนักวิชาการหลายคน อาทิเชน เบอรน (Burn, ๑๙๘๗) แบส (Bass, ๑๙๘๕) 
เบนนิสและนานัส (Bennis & Nanus, ๑๙๘๕) และ ไทกิและเดอแวนนา (Tichy & DeVanna, ๑๙๘๕) เปนตน แนวคิดทฤษฎีนี้
เริ่มตนต้ังแตทศวรรษ ๑๙๘๐ ซึ่งทฤษฎีนี้ไดบงบอกถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล โดยผูนําจะมุงเนนการเปลี่ยนแปลง
เรื่องคานิยม คุณธรรมมาตรฐาน และการมองการณไกลไปในอนาคต ผูนําเชิงปฏิรูปจะใหความสําคัญตอการประเมินเพื่อทราบ
ถึงระดับแรงจูงใจของผูตาม แลวพยายามหาแนวทางตอบสนองความตองการและปฏิบัติตอผูตามดวยคุณคาความเปนมนุษย 
โดยสาระของทฤษฎีแลว ภาวะผูนําแบบเชิงปฏิรูปจะกวางขวางครอบคลุมแนวคิดของภาวะผูนําโดยเสนหา (Charismatic 
leadership) ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน (visionary leadership) รวมทั้งภาวะผูนําเชิงวัฒนธรรม (Cultural leadership) ดวย
ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปจึงเปนทฤษฎีภาวะผูนําที่สามารถใชในการอธิบายกระบวนการอิทธิพลไดอยางกวางขวาง ตั้งแตระดับจุลภาค
ระหวางผูนํากับผูตามเปนรายบุคคล ไปจนถึงระดับมหภาคระหวางผูนํากับบุคลากรทั้งองคการ ตลอดจนทั้งระบบวัฒนธรรม 
แมวา โดยบทบาทหลักของผูนําเชิงปฏิรูปกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ข้ึนในองคการก็ตาม แตตลอดเสนทางของ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ผูนํากับผูตามจะผูกพันกันอยางมั่นคง ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงปฏิรูปแบบเปลี่ยนสภาพไดรับการ
ยอมรับวามีความสอดคลองกับสถานการณของโลกในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยูตลอดเวลามากทฤษฎีหนึ่งในปจจุบัน 
 กลาวโดยสรุปไดวา ภาวะผูนําแบบเชิงปฏิรูป เปนแนวคิดลาสุดเปนการอธิบายถึงกระบวนการวา ผูนําจะสรางแรงดลใจ
แกผูตามเพื่อใหคนเหลาน้ันทํางานใหบรรลุผลดียิ่งข้ึนไดอยางไร แนวคิดนี้จึงย้ําถึงความจําเปนที่ผูนําจะตองมี ความเขาใจและ
สามารถปรับตัวใหสอดคลองกับความตองการและแรงจูงใจของผูตาม นําไปสูการเปนผูนําของการเปลี่ยนแปลง อันมีคุณสมบัติ
เปนตัวอยางที่ดีแกผูอื่น เปนผูสรางและทําวิสัยทัศนใหชัดเจนไปสูการปฏิบัติ กระจายอํานาจการตัดสินใจใหผูตามเพื่อสามารถ
ปฏิบัติไดมาตรฐานสูง วางตนไดเหมาะสมจนเปนที่ไววางใจแกผูอื่น และสามารถสรางความเขาใจไดในทุกประเด็นที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตขององคการ 
 

  บทบาทของผูนํา 
 
 แฟรงคลิน โควีย กลาวถึงผูนําไววา มีบทบาทสําคัญ ๔ ประการ ที่จะทําใหสามารถนําองคกรไปสูความสําเร็จและไดผล
งานที่ตั้งเปาหมายไว ซึ่งบทบาท ๔ ประการนั้นคือ 
 ๑. การกําหนดทิศทาง  (Pathfinding) หมายถึง การกําหนดวิสัยทัศน (Vision) และภารกิจ (Mission) ขององคกร
อยางชัดเจน เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จตามคานิยม (Value) และวัฒนธรรมขององคกร ดวย
วิธีการหรือกลยุทธที่ไดกําหนดไว (Strategy) โดยสอดคลองกับความตองการของลูกคา พนักงานทุกคน และผูถือหุนขององคกร
นั้นๆ 
 ๒. การจัดการระบบการทํางาน (Alignment) หมายถึง การจัดการหรือกําหนดระบบการทํางานในการบริหารงานทุก
สวนขององคกร เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและเปาหมายขององคกรที่ไดกําหนดไว 
 ๓. การมอบอํานาจ (Empowerment) หมายถึง การมอบอํานาจใหผูใตบังคับบัญชาในทุกสวนงานขององคกร 
รับผิดชอบในการทํางานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานขององคกร และเปนไปตามเปาหมายและ
วิสัยทัศนขององคกรที่ไดกําหนดไว 
 ๔. แบบอยางการเปนผูนํา (Modeling) หมายถึง การกําหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะของผูนําที่เปนที่ยอมรับและ
เช่ือถือไดของพนักงานและลูกคาขององคกรนั้นๆ 
 
  
 



 

 

๑๔๔๑ 

แนวคิดเกี่ยวกับกัลยาณมิตร 
 

 ดวยเหตุที่ คําวา “กัลยาณมิตร” ประกอบข้ึนจากคําวา กลฺยาณ + มิตฺด ซึ่งแปลความไดวา มิตรที่ดี ฉะนั้น ผูวิจัยจึงจะ
เริ่มจากการอธิบายคําวา “มิตร” เสียกอนในเบื้องตน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง ตรงกัน ดังนี้ 
   แนวความคิดเรื่องมิตร 
  ความหมายของคําวามิตร 
  คําวา “มิตร” เปนคํามาจากภาษาสันสกฤต ตรงกับคําภาษาบาลีในพระพุทธศาสนาวา มิตฺด ซึ่งหมายถึงบุคคลผู
เปนที่รัก สามารถไววางใจไดในความลับทั้งปวง” คําวา “เปนที่รัก” ในที่นี้ หมายถึงความรักแบบจริงใจ ไมใชความรักทางเพศ 
หรือความรักที่มุงใหผูอื่นช่ืนชม หรือตอบสนองความสุขของตน คําวา “วางใจไดในความลับทั้งปวง” หมายความวา เปนผูที่
ไววางใจไดวา สามารถรักษาความลับได เพราะโดยทั่วไปคนสนิทสนมกันมาก และเปนที่ตนรักและไวใจเทานั้น จึงยอมเปดเผย
ความลับแกกัน 
  คนที่ไดช่ือวาเปนมิตร เพราะมีความรักใครสนิทสนม มีความยินดี ปรารถนาดีและใหเกียรติแกผูที่คบหา” จะ
แสดงออกในลักษณะความหวงหาอาทร ความผูกพัน หวงใยตอกัน เชน ผูใหญแสดงความรักใคร เอ็นดูตอผูนอย หรือความ
ผูกพันทางสายโลหิตระหวางบิดามารดากับบุตร 
  นอกจากนี้ คําวา “มิตร” ยังหมายถึง ผูที่มีความรัก ปรารถนาดีดวยความจริงใจ มีจิตใจออนโยน” หรือแมแต
ลักษณะการติดตอ เกี่ยวเนื่องสัมพันธกันมากเขาก็จัดวาความเปนมิตรเหมือนกัน” เพราะการสัมพันธกันบอยๆ เปนเหตุใหเกิด
ความเปนมิตรกันได เชน ผูที่อยูบานใกลเคียงกัน ซึ่งอยูโรงเรียนเดียวกัน เพื่อนรวมงานกัน หรือใกลชิดกัน มิตรประเภทนี้เกิดข้ึน
ได เพราะความใกลชิดกัน ความวา “เดินรวมกัน ๗ กาว นับวาเปนมิตร, เดินรวมกัน ๑๒ กาว นับวาเปนสหาย อยูรวมกันสัก
เดือนหนึ่งหรือครึ่งเดือน นับวาเปนญาติ, ถานานกวาน้ันไป ก็เหมือนเปนตัวเอง”  
  นอกจากนี้ ในพระสุดตันตปฎก ทีฆนิกาย ไดแบงประเภทของมิตรไวโดยคุณลักษณะวา มี ๒ ประเภท คือ มิตร
เทียม (ปาปะมิตร) และมิตรแท (กัลยาณมิตร) ดังขยายความตอไปนี้ 
  มิตรเทียม หรือ ปาปะมิตร เปนผูมีปกติคิด และพูดในสิ่งช่ัว อันเปนสิ่งที่ตนคุนเคย และถือปฏิบัติมาเปนปกติ ซึ่ง
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุดฺโต) นักปราชญทางพระพุทธศาสนา ไดอธิบายขยายความหมายของคําวา “มิตรเทียม” วา เปนศัตรูผู
มาในรางมิตร ลักษณะที่เรียกวา คิดช่ัว (ทุจฺจินฺดิตจินฺตี) คือ คิดในเรื่องช่ัวที่ตนเคยคิดมาเปนปกติ เชน คิดละโมบ คือ คิดโลภ 
อยากไดทรัพยสินของคนอื่น คิดพยาบาท คือ คิดจองลางจองผลาญคนอื่น เห็นผิดจากทํานองคลองธรรม คือ คิดเห็นนอกทางไม
รูจักบาปบุญคุณโทษ และลักษณะที่เรียกวาพูดช่ัว (ทุพฺภาสิตภาสี) คือ พูดแตถอยคําช่ัวที่ตนเคยพูดมาเปนปกติ เชน พูดเท็จ คือ 
พูดปด พูดปนนํ้าเปนตัว พูดหยาบ คือ การพูดแชง พูดประชด พูดคอนขอด พูดเหน็บแนม พูดสอเสียด คือ พูดยุยงใหผูอื่นแตก
กัน พูดคําสอพลอ พูดเพอเจอ คือ พูดไมมีหลักฐานอางอิง พูดพลอยๆ พูดพลามไรประโยชน สรางความเดือดรอนแกบุคคลอื่น 
ซึ่งอาจแบงประเภทของมิตรเทียมไดเปน ๔ ประเภท 
  ๑.  มิตรปอกลอก คือ มิตรที่คิดเอาแตไดฝายเดียว ยอมเสียนอยโดยหวังจะไดมาก เมื่อมีภัยจึงมาชวยทํากิจของ
เพื่อน และคบเพื่อนเพราะเห็นแกผลประโยชน 
  ๒.  มิตรที่ดีแตพูด คือ มิตรที่ดีแตพูด อางสิ่งที่ยังไมมีมาปราศรัย สงเคราะหดวยสิ่งที่ไรประโยชน เมื่อเพื่อนตองการ
ความชวยเหลือกลับอางเหตุขัดของ 
  ๓.  มิตรหัวประจบ คือ มิตรที่เราทําช่ัวก็คลองตาม สนับสนุนไมคัดคาน ตามใจเพื่อน เพื่อนจะทําดีก็คลองตาม ตอ
หนาสรรเสริญ ลับหลังนินทา 
  ๔.  มิตรที่ชักชวนในทางฉิบหาย คือ ชักชวนใหดื่มสุรา ชักชวนใหเที่ยวกลางคืน ชักชวนใหเที่ยวดูมหรสพ ชักชวน
ใหเลนการพนันอันเปนที่ตั้งแหงความหายนะ 



 

 

๑๔๔๒ 
  มิตรแท หรือ กัลยาณมิตร ในพระไตรปฎก ไดใหความหมายของคําวา มิตรแทไวอยางลึกซึ้ง เนื่องจากได
ระบุไววา มิตรแท มิไดหมายความวาเปนมิตรที่ทํากิจตางๆ  รวมกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกันเทาน้ัน แตตองมีอิทธิพลตอกันในดาน
ความคิดเห็น ทัศนคติ คานิยม ความรู ความเขาใจตางๆ และตองชักนําใหเกิดสัมมาทิฎฐิดวย มิตรแทจึงเปนบุคคลที่ควรคบหา 
ซึ่งอาจสังเกตลักษณะของกัลยาณมิตรได ๔ ประการคือ มีความอุปการะ ๑ ไดความอบอุนใจในยามเดือดรอน ๑ ชวยเหลือไดใน
ยามมีความจําเปนดวยทรัพย ๑ และไดความรักใคร ๑ กัลยาณมิตรจึงเปนผูที่นาคบหาสมาคม เพราะเปนผูชักชวนใหตั้งตนอยูใน
สัมมาทิฎฐิ และเปนที่พึ่งพาแกเพื่อนได ซึ่งในสิงคาลสูตร พระสุตตันตปฎก พระพุทธองคตรัสแสดงประเภทของกัลยาณมิตรไววา 
มี ๔ จําพวก คือ 
  ๑.  มิตรมีอุปการะ มีลักษณะ ๔ ประการ ไดแก ชวยช้ีแนะประโยชนและโทษของความประมาทแกเพื่อน ชวย
ปองกันทรัพยสมบัติของเพื่อผูประมาท เมื่อมีภัยเกิดข้ึน ทั้งภัยจากธรรมชาติ และภัยอันเกิดจากมนุษย ก็เปนที่พึ่งได และเมื่อ
เพื่อนขอความชวยเหลือก็ใหความชวยเหลือเต็มที่ 
  ๒.  มิตรรวมสุขรวมทุกข มีลักษณะ ๔ ประการ คือ บอกความลับของตนแกเพื่อน ปกปดความลับใหเพื่อน ไมละ
ทิ้งเพื่อนในยามอันตราย แมชีวิตก็สละเพื่อเพื่อนได 
  ๓.  มิตรแนะประโยชน มีลักษณะ ๔ ประการ คือ หามเพื่อจากความช่ัว คือมิใหกอเวร ๕ และอกุศลกรรมบถ ๑๐ 
แนะใหเพื่อนตั้งอยูในความดี คือ คุณพระรัตนตรัย รักษาศีล ฟงธรรม แนะใหเพื่อนฟงเรื่องที่ประกอบดวยประโยชน เปนมงคล
แกชีวิต และแนะเพื่อนถึงผลการประพฤติกรรมดี 
  ๔.  มิตรมีความรักใคร มีลักษณะ ๔ ประการ คือ ไมยินดีความเสื่อมของเพื่อน ยินดีความเจริญของเพื่อน หามคนที่
ติเตียนเพื่อน สรรเสริญคนที่สรรเสริญเพื่อน 
  

คุณธรรมพื้นฐานของกัลยาณมิตร 
 
  กัลยาณมิตร หรือเพื่อนที่ดีในทางพระพุทธศาสนา มีความหมายที่ลึกซึ้งและกวางขวางมาก เพราะมิไดหมายเอาแต
คําวา “เพื่อน” ดังที่รูจักกันทั่วไป แตหมายรวมถึงสิ่งที่เปนสิ่งแวดลอมภายนอกทั้งหมด ดังที่ไดกลาวมาแลวในขางตน วามี
ความสําคัญไมนอยกวาปญญา คือการใชปญญาพิจารณาตรวจตราภายในจิตของตนอยางถ่ีถวน อันนับเปนสิ่งแวดลอมภายใน
เลย และยังมีคําสอนในหลักอริยมรรค เปนเครื่องยืนยันความสําคัญของสิ่งแวดลอมภายนอกและภายใน ดังพระพุทธพจนที่ทรง
แสดงในเรื่องปจจัยแหงการเกิดข้ึนของสัมมาทิฏฐิ หรือความเห็นชอบ อันเปนปญญาองคแรกที่นําไปสูการบรรลุธรรมวา มี ๒ 
ประการ คือ ความเปนผูมีมิตรดี (กัลยาณมิตรหรือปรโตโฆษะ) และการรูจักพิจารณาสิ่งตางๆ โดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ)  
 

คุณสมบัติของกัลยาณมิตร 
 
  หากมองกัลยาณมิตรในแงมุมของการทําหนาที่ตอผูอื่น ซึ่งไดแกการแนะนํา ชักจูงใหมิตรของตนเดินไปในทางที่ถูก
ที่ควร ทั้งดวยการพูดใหฟง ทําใหดู และที่สําคัญคือการมีชีวิตเปนอยูใหเห็น กัลยาณมิตรก็ตองมีคุณสมบัติพิเศษจําเพาะสําหรับ
การทําหนาที่นั้นอีกสวนหนึ่ง ซึ่งพระพุทธองคทรงแสดงถึงคุณสมบัติดังกลาวไววา ผูเปนกัลยาณมิตรยอมเช่ือปญญาตรัสรูของ
พระตถาคต เช่ือกรรมและผลของกรรมเปนผูนารัก นาเคารพ หมั่นศึกษาหาวิชาความรูอยูเสมอ คําสอนและถอยคําของทาน
สามารถอธิบายธรรมที่ยาก ละเอียด ลุมลึกได (สามารถสอนธรรมใหละเอียดลุมลึกได) และไมชักจูงมิตรทั้งหลายไปในทางที่ไมดี 
ดังพระพุทธพจน 
  บุคคลผูมีความเปนที่รัก เปนที่เคารพ เปนที่ยกยอง เปนผูวากลาวผูควรแกการวากลาว เปนผูกลาวถอยคําอันลึกซึ้ง 
ไมแนะนําในสิ่งที่ไมควร เหลาน้ีมีอยูในบุคคลใด บุคคลนั้นเปนมิตร ผูอนุเคราะหในสิ่งที่เปนประโยชน  บุคคลผูตองการมิตรควร
คบแมดวยการยอมเสีย 



 

 

๑๔๔๓ 
  คุณสมบัติของกัลยาณมิตรดังกลาวในขางตนนี้ เรียกวา กัลยาณมิตตธรรม มี ๗ ประการ ไดแก 
  ๑. นารัก (ปโย)  คือ เขาถึงจิตใจ สรางความรูสึกสนิทสนมเปนกันเอง ชวนใจผูเรียนใหอยากเขาไปปรึกษาไตถาม 
(Lovable; endearing)  
  ๒. นาเคารพ (ครุ) คือ มีความประพฤติสมควรแกฐานะ ทําใหเกิดความรูสึกอบอุนใจเปนที่พึ่งไดและปลอดภัย  
(Estimable; respectable; venerable)  
  ๓. นายกยอง นาเจริญใจ (ภาวนีโย)  คือ มีความรูจริง ทรงภูมิปญญาแทจริง และเปนผูฝกฝนปรับปรุงตนอยูเสมอ 
เปนที่นายกยอง ควรเอาอยาง ทําใหศิษยเอยอาง และรําลึกถึง ดวยความซาบซึ้ง มั่นใจ และภาคภูมิใจ (Adorable; cultured; 
emlable) 
  ๔. ฉลาดในการใชคําพูด (วัตตา จ)  คือ รูจักพูดใหไดผล พูดเปน รูจักช้ีแจงใหเขาใจ รูวาเมื่อไรควรพูดอะไร 
อยางไร คอยใหคําแนะนําวากลาว ตักเตือน เปนที่ปรึกษาที่ดี (Being a counselor)   
  ๕. อดทนตอถอยคํา (วจนักขโม) คือ พรอมที่จะรับฟงคําปรึกษาซักถามแมจุกจิกตลอดจนคําลวงเกินและคํา
ตักเตือนวิพากษวิจารณตาง ๆ อดทนฟงได ไมเบื่อหนาย ไมเสียอารมณ (Being a patient listener) 
  ๖. อธิบายเรื่องที่ลึกซึง้ได (คัมภีรัญจ กถัง กัตตา) คือ แถลงเรื่องล้ําลึกได กลาวช้ีแจงเรื่องตาง ๆ  ที่ลึกซึ้งซับซอนให
เขาใจได และสอนศิษยใหไดเรียนรูเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึนไป  (Able to deliver deep discourses or to treat profound 
subjects)  
  ๗. ไมชักจูงมิตรไปในทางเสื่อมเสีย (โน จัฏฐาเน นิโยชเย) คือ ไมชักนําในอฐาน ไมชัดจูงไปในทางเสื่อมเสียหรือ
เรื่องเหลวไหลไมสมควร (Never exhorting groundlessly; not leading or spurring on to a useless end)  (พจนานุกรม
พุทธศาสตร, ๒๕๔๖) 
  ทั้งนี้ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  ไดใหความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ๗ ประการ ในขางตนวา เปน
คุณสมบัติของมิตรดี หรือมิตรแท คือ ผูที่คบแลวเปนเหตุใหเกิดความดีงาม ความเจริญ อันมุงเฉพาะไปที่มิตรซึ่งทําหนาที่เปนครู
หรือพี่เลี้ยงเปนหลัก โดยทานไดอธิบายในสวนความหมายของคุณสมบัติ ๗ ประการดังกลาวไวโดยสังเขปดังนี้ 
  ๑. นารัก หมายความวา เปนผูมีบุคลิกที่ดูนารัก สุภาพ มีความเอาใจใส เปนกันเอง รูจักใชคําพูดที่ไพเราะ 
ออนหวาน ไมวางตัวหยิ่ง อวดภูมิรู 
  ๒. นาเคารพ หมายความวา บุคลิกภาพดูนาเคารพ เลื่อมใสศรัทธา มีคําพูดที่หนักแนน จริงจัง นาเช่ือถือ ยึดถือ
หลักการและเหตุผลเปนสําคัญ มีความประพฤติสมควรแกฐานะ และเหมาะกับกาลเทศะ ทําใหเกิดความอุนใจ เปนที่พึ่งได และ
มีความปลอดภัย 
  ๓. นาเจริญใจ  หมายความวา  มีความรู ความสามารถในดานวิชาการอยางพรอมสรรพ ทรงภูมิปญญาของผูนํา
อยางแทจริง เปนผูผานการฝกฝนอบรมมาอยางดี เปนที่นายกยอง ควรเอาอยาง ทําใหเอยอางหรือรําลึกถึงดวยความซาบซึ้ง 
มั่นใจ และภาคภูมิใจ 
  ๔. รูจักวิธีการพูดใหไดผล หมายความวา  รูจักช้ีแจงแสดงเหตุผลใหเขาใจ รูวาเรื่องใดควรพูดหรือไม อยางไร มี
ความอาจหาญ สามารถใหคําแนะนํา วากลาวตักเตือน เปนที่ปรึกษาที่ดี สามารถอธิบายช้ีแจงปญหาตาง ๆ ได 
  ๕. ทนตอถอยคําคือรับฟงผูอื่น  หมายความวา  แมบางกรณีที่มีการถามปญหาที่ยากเปนเหตุใหตองเสียหนา หรือ
มีใครมาพูดวาอยางไร ก็มีความอดทน ไมแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสม 
  ๖. อธิบายเรื่องลึกซึ้งได  หมายความวา  สามารถอธิบายช้ีแจงสาเหตุในเรือ่งที่ยากหรือมคีวามหมายลกึซึง้ใหเขาใจ
งายข้ึนไดจึงตองเปนผูมีภูมิรูอยางมาก ซึ่งมาจากการฝกฝนตนอยูเสมอ 
  ๗. ไมชักจูงไปในทางเสื่อม  หมายความวา  ผูที่มีความเปนผูนําทางจิตวิญญาณจริง ๆ ตองไมเปนผูชักนําผูอื่นไป
ในทางทุจริต เชน การเลนการพนัน มั่วสุมอบายมุข ขายยาเสพติด หรือใชความรูไปในทางที่ผิด  
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พฤติกรรมที่แสดงถึงความเปนกัลยาณมิตรของผูบริหาร 
 
  เนื่องดวยคุณสมบัติเบื้องตนของกัลยาณมิตร คือ เปนคนดี มีปญญา ที่เรียกวาบัณฑิต หรือสัตบุรุษ ซึ่งเมื่อใครไป
เสาวนาคบหา หรือเมื่อเขาเองทําหนาที่เผยแพรความรู หรือความดีงามแกผูอื่นชักจูงใหผูอื่นมีความรูความเห็นถูกตอง หรือมี
ศรัทธาที่จะถือตามอยางตนอยางใดอยางหนึ่ง จะโดยการสั่งสอน การแนะนํา หรือกระจายความรูความเขาใจนั้นออกไปทางหนึ่ง
ทางใดก็ตาม ดวยความปรารถนาดี ดวยความเมตตากรุณา จะกอใหเกิดสัมมาทิฏฐิ และการประพฤติดีปฏิบัติชอบข้ึนก็เรียกวา 
เปนกัลยาณมิตร ซึ่งมีพระพุทธพจนที่กลาวถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงความเปนกัลยาณมิตรไวในหลายที่ ดังตอไปนี้ 
  ภิกษุทั้งหลาย คนพาลมีกรรมเปนเครื่องกําหนด บัณฑิตมีกรรมเปนเครื่องกําหนด, ตางก็ปรากฏแจมฉายดวยความ
ประพฤติของตน, ผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวา เปนพาล คือดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต..., ผู
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวาเปนบัณฑิต คือ ดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต   
  เมื่อพิจารณาองคคุณธรรมของกัลยาณมิตรที่กลาวมาในขางตนจะพบวา ลวนแตเปนหลักการสงเคราะห หรือหลัก
ยึดเหนี่ยวน้ําใจคน และประสานกลุมใหมคีวามสามัคคี เปนหลักธรรมใหคนแสดงน้ําใจตอกันและกัน มุงเนนความเปนมิตรตอกัน 
การปรับตัวใหเขากับคนอื่นได ยอมจะรวมทุกขรวมสุขกัน ซึ่งสงผลทางจิตใจและความรูสึกนึกคิด จึงนับวาเปนคุณธรรมที่สําคัญ
อยางมากและเนื่องจากการที่มนุษยอยูรวมกันในสังคม ทําใหตองมีการแบงบทบาทหนาที่ของแตละบุคคล พระพุทธศาสนาใน
ฐานะที่เปนธรรมนูญแหงชีวิตของชาวพุทธ ไดกลาวถึงบทบาทและหนาที่ของคนในสังคม หลักคําสอนน้ีปรากฏใน สิงคาลสูตร 
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ซึ่งใหรายละเอียดไวอยางชัดเจนโดยหลักที่นับวาเปนขอปฏิบัติทั่วไปสําหรับมิตร  
 

บทสรุป 
 
           ผูนําทองถ่ินที่จะมีความเปนกัลยาณมิตรได ตองมีความเปนบัณฑิต ตามความหมายที่แทจริงวา บัณฑิตที่แทคือ คน
ที่ดําเนินชีวิตดวยปญญา ทั้งปญญาทั้งทางโลกและทางธรรม รวมถึงการที่ตองสามารถถายทอด แถลงเรื่องล้ําลึกได คือ สามารถ
ช้ีแจงเรื่องตาง ๆ  ที่ลึกซึ้ง ซับซอน ใหเขาใจไดงาย และฉลาดในการช้ีแจงเรื่องราวที่ลกึซึ้งยิ่งขึ้นไปมีคุณสมบัติพิเศษ และมียุทธวิธี
ในการช้ีแจงเรื่องตาง ๆ ถูกกาลเทศะ ซึ่งการที่จะแถลงเรื่องตาง ๆ ไดอยางล้ําลึก บุคคลนั้นตองรูจัก เขาใจ ตนเอง บุคคล และ
ชุมชนที่ตองเขาไปสัมผัส สัมพันธดวย เพราะไมวาผูพูดจะทรงภูมิ หรือมีทักษะในการพูดเพียงใด แตถาพูดผิดกาละ และเทศะ 
ยอมไมกอใหเกิดความสําเร็จไดเลย ดังนั้น ผูที่จะใหคําแนะนํา ช้ีแจงที่ดี จนเกิดผลในทางสรางสรรคและขับเคลื่อนอุดมการณ 
เพื่อพัฒนาชีวิตจนสามารถกาวขามปญหา อุปสรรค และความทุกขตาง ๆ ไดอยางถูกตอง เหมาะควรแกธรรม ตามหลักสัปปุริส
ธรรม ๗  ซึ่งความสอดคลองกับทรรศนะของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  ที่ไดกลาวถึงบัณฑิตหรือสัตบุรุษวา คือ คนดีหรือคนที่
แท มีลักษณะเฉพาะตัวของเขา คือ ตองมีคุณธรรมของคนดี มีคุณสมบัติ หรือมีธรรมของสตับุรษุ อันไดแก สัปปุริธรรม ๗ ซึ่งเปน
คุณธรรมของบัณฑิต ไดแก 
    ๑.  รูหลักความจริง รูกฎแหงธรรมดา รูกฎเกณฑแหงเหตุผล (ธัมมัญฺตา) คือ รูหลักและรูจักเหตุ และรู
หลักการที่จะทําใหเกิดผล รูวาจะตองกระทําเหตุอันนี้ หรือ กระทําตามหลักการขอนี้ จึงจะใหเกิดผลที่ตองการอันน้ัน คือรูหลัก
ความจริงของธรรมชาติ รูหลักการกฎเกณฑแบบแผนหนาที่ ซึ่งจะเปนเหตุใหกระทําการไดสําเร็จผลตามความมุงหมาย เชน 
ภิกษุรูวาหลักธรรมที่ตนจะตองศึกษาและปฏิบัติคืออะไร มีอะไรบาง 
    ๒.  รูจักผล  รูความหมาย รูความมุงหมาย (อัตถัญฺตา)  คือ  รูประโยชนที่ประสงค รูจักผลที่จะเกิดข้ึน
สืบเนื่องจากการกระทํา หรือ ความเปนไปตามหลัก ของหลักธรรมหรือหลักการกฎเกณฑ หนาที่ รูผลที่ประสงคของกิจที่จะ
กระทํา เชน รูวาหลักธรรมหรือภาษิตขอนั้น ๆ มีความหมายวาอยางไร หลักนั้น ๆ มีความมุงหมายอยางไร กําหนดไวหรือพึง
ปฏิบัติเพื่อประสงคประโยชนอะไร การที่ตนกระทําอยูมีความมุงหมายอยางไร แลวจะบังเกิดผลอะไรบาง เชน ภิกษุรูวาธรรมที่
ตนศึกษาและปฏิบัติน้ัน ๆ มีความหมายและความมุงหมายอยางไร ตลอดจนรูจักประโยชนที่เปนจุดหมายหรือสาระของชีวิต 
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    ๓.  รูจักตนเอง (อัตตัญฺตา)  คือ  รูวาตัวเรา มีฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง ความรู ความสามารถ 
ความถนัด และคุณธรรม เปนตน บัดน้ี เทาไร อยางไร ตามเปนจริง เพื่อประพฤติ ปฏิบัติไดเหมาะสมและใหเกิดผลดี และรูที่จะ
แกไขปรับปรุงตอไป เชนภิกษุรูวาตนมีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญาและปฏิภาณแคไหน 
    ๔.  รูจักความพอเหมาะพอดี (มัตตัญฺตา)  คือ  รูจักประมาณ เชน ภิกษุรูจักประมาณในการรับ และการ
บริโภคปจจัยสี่ คฤหัสถรูจักประมาณในการใชจายโภคทรัพยพระมหากษัตริยรูจักประมาณในการลงทัณฑอาชญาและในการเก็บ
ภาษี เปนตน 
    ๕.  รูกาลเวลาอันเหมาะสม (กาลัญฺตา) คือ รูระยะเวลาที่จะตองใชในการประกอบกิจการงาน เชน ให
ตรงเวลา เปนเวลา ทันเวลา พอเวลา เหมาะเวลา รูวาเวลาไหน ควรทําอะไร รูจักเวลาเรียน เวลาทํางาน เวลาพักผอน เปนตน 
    ๖.  รูจักชุมชน (ปริสัญฺตา)  คือ รูจักบริษัท รูจักถ่ิน ที่ชุมนุม ที่ประชุม รูกิริยามารยาท ระเบียบวินัย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และขอควรรูควรปฏิบัติอื่น ๆ ที่จะประพฤติตอชุมชนน้ัน ๆ วาชุมชนน้ีเมื่อเขาไปหา ตองทํากิริยา ตอง
พูดอยางนี้ ชุมชนน้ีควรสงเคราะหอยางนี้ เปนตน 
    ๗.  รูจักบุคคล (ปุคคสัญฺตา)  คือ รูความแตกตางระหวางบุคคล โดยอัธยาศัย ความสามารถ และ
คุณธรรมวา ใครยิ่งหรือหยอนอยางไร เพื่อปฏิบัติตอผูนั้นโดยถูกตอง เชน ควรคบหรือไม จะเกี่ยวของ จะใช จะยกยอง ตําหนิ
แนะนําสั่งสอนอยางไรจึงจะไดผลดี เปนตน 
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บทคัดยอ 

ประเทศไทยยึดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขนับแตการอภิวัฒนสยาม  
เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕  รัฐบาลไดใชหลักการรวมอํานาจและหลักการแบงอํานาจผสมผสานกัน
ไป ทําใหรัฐบาลสามารถควบคุมไดทุกสวนของประเทศ โดยผานตัวแทนของตนในสวนภูมิภาค มีผลทําใหการบริหารประเทศมี
เอกภาพ และมีความมั่นคง สวนหลักการกระจายอํานาจใหประชาชนในทองถ่ินปกครองกันเองนั้น  เปนหลักใหมตามอุดมการณ
ของประชาธิปไตย แตในทางปฏิบัติและเปนที่ทราบกันที่เม่ือกลาวถึงระบบราชการ หรือ การบริหารหนวยงานของรัฐในอดีตจนถึงปจจุบัน 

ภาพพจนของระบบราชการ คือ ภาพของความเช่ืองชาอืดอาด คร่ําครึโบราณ ไมทันสมัยและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาที่
รวดเร็ว ปจจุบันระบบราชการเนนการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบ โดยจําแนกบุคลากรตามโครงสรางองคกร เพื่อใหสา มารถ
มอบหมายงานเฉพาะได ทําใหระบบการทํางานที่เปนอยู ยึดติดกฎระเบียบและสายการบังคับบัญชา จึงไมสอดคลองกับสภาพ
ลักษณะงานจริงที่ตองมีลักษณะเปนพลวัต ระบบราชการจึงไมรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมภายนอกไดอยาง
ทันทวงที จําเปนตองมีการนําเอาแนวคิดใหมมาใชในการพัฒนาปรับปรงุ “ยกเครื่อง” ระบบและขาราชการ  บรรดาประเทศที่ได
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบราชการไปอยางมาก   

การบริหารในยุคโลกาภิวัฒนเปนการบริหารที่ตองอาศัยความทันสมัยและทันตอเหตุการณ  และที่สําคัญที่สุดคือตองมี
ความคลองตัวและสามารถบูรณาการกับสถานการณตาง ๆ ไดอยูเสมอ  จึงมีหลักการบริหารสมัยใหมเขามาเปนกลยุทธ หรือ
หลักการในการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันก็ใชหลักการในทางพระพุทธศาสนามาผสมผสาน และประยุกตใชกับหลักการ
บริหารจัดการ เพราะการที่จะใชหลักการ วิธีการ หรือเทคนิค ของ นักวิชาการชาวตะวันตก ซึ่งพัฒนาการการบริหารจัดการมา
ไมเกิน ๑๐๐ ป นั้นยังเปนหลักการที่ยังยึดกับวัตถุ เปนการบริหารจัดการที่มุงหวังกําไรและการแขงขัน แตบริบทของสังคมไทย 
เปนสังคมที่มีวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก ดังนั้นเมื่อศึกษาถึงหลักที่แทจริงของพระพุทธศาสนาก็จะรู
วาศาสตรแหงการบริหารจดัการทีย่ั่งยืนและดํารงความเปนมนุษยที่จะอยูรวมกันโดยสันติสุขนั่นคือ ศาสตรในการบริหารโดยการ
ประยุกตใชหลักพระพุทธศาสนา เพื่อแกไขปญหาที่สั่งสมมานานใหหมดไปดวยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เขามาเติมเต็ม 
ถือวาเปนแนวทางใหม หรือเขาสูมิติของการบริหารงาน ที่ยั่งยืน มีความมั่นคง และสรางความเปนธรรมตอบุคคลและสังคม
โดยรวม 
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Abstract 

Thailand has democratic form of government with the King as Head of State since Siam revolution 

on ๒๔ June ๑๙๓๒. Thai government govern the country by using both centralization and decentralization 

principle provided that the government can direct every parts of the country through local government 

representative and consequently, the administration of the country is united and stable. The 

decentralization for local government is a new principle of democracy ideology but as we know, in practice 



๑๔๔๘ 

when we mention bureaucracy system or government sector administration from the past to today, the 

image of bureaucracy system is slow, inert, out-of-dated and obstacle to progressive development. 

Nowadays, bureaucracy system is focusing on role and responsibility by allocated personnel according to 

the organization chart in order to be able to individually assign, therefore, current operation which depends 

on regulations and chain of command is not consistent with actual work operation which requires 

dynamism.  Bureaucracy system  is not able to response sudden change from external factor as a result, a 

new ideology is implemented to "entirely" improve the system and government officer to be in the same 

standard with others countries which already lifted up their bureaucracy system.   
Administration in globalization era requires modernization and up-to-date and the most important 

thing is that the administration should be agile and adjustable in any situation, therefore, modern 

administration strategy  or management principle is implemented.  And in the same time combining with 

Buddhist principle which adapted with administration principle as  using principle, method or technique 

developed less than ๑ ๐ ๐  years of western academicians which focus on materialism, interest and 

competition only but in Thai context, our society is immensely connected with Buddhism. So if we study 

Buddhism in depth, we shall see that the sustainable and peaceful humanized administration is an 

administration science which adapt from Buddhism  to fix all unsolved problems with Buddhism principle. 

This is a new way or new dimension of sustain, stable and fair administrative work for human and society.   

Keywords : Buddhadharma, public administration, new way of public administration 
 

บทนํา  
ปจจุบันโครงสรางขาราชการไทยมีลักษณะซับซอน แมจะมีความพยายามในการลดจํานวนขาราชการลงโดยวิธีการ

ตางๆ เชน การเกษียณกอนอายุ (Early Retirement) การยุบหนวยงานบางหนวยงานเขาดวยกัน (Work Unit Consolidation) 

อยางไรก็ตามยังไมสามารถลดจํานวนขาราชการลงไดตามจาํนวนที่ตองการ นอกจากนั้นโครงสรางหนวยงานกลับมีการขยายมาก
ข้ึน ทําใหจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบราชการมีลักษณะเปนลูกจางตามสัญญาจางมากขึ้น จึงไมสะทอนภาพที่แทจริง
ของโครงสรางขาราชการ  ดานระบบการทํางาน ปจจุบันระบบราชการไทยเนนการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบ โดยจําแนกบุคลากร
ตามโครงสรางองคกร เพื่อใหสามารถมอบหมายงานเฉพาะได ทําใหระบบการทํางานที่เปนอยู ยึดติดกฎระเบียบและสายการ
บังคับบัญชา จึงไมสอดคลองกับสภาพลกัษณะงานจริงที่ตองมีลักษณะเปนพลวัต ระบบราชการจึงไมรองรบัการเปลี่ยนแปลงจาก
สภาพแวดลอมภายนอกไดอยางทันทวงที1   

การเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน  สวนใหญจะเนนการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับใชระบบทุนนิยม ซึ่งจุดเริ่มตนอยูในยุคการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม จะเนนการบริหารงานในองคกร เพื่อลดตนทุนการผลิต และการผลิตสินคาในปริมาณมาก ๆ แตในยุค
                                                             

1
 คณะทํางานจัดทําขอมูลเพื่อเตรียมความพรอมขาราชการรัฐสภาสูประชาคมอาเซียน.สํานักงานเลขาธิการสภาพ

ผูแทนราษฎร. การกาวสูประชาอาเซียน. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. ๒๕๕๕. 



๑๔๔๙ 

ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของระบบการบริหารงาน เพื่อรองรับระบบ การบริหารงานสมัยใหม เขามาปรับปรุงการบริหารงาน
ขององคกร จึงทําใหการบรหิารงานมีความซับซอน ตองใชกลยุทธดานตางๆ มาปรับเขากับระบบการบริหารงาน เนนการแขงขัน 
และผลกําไรสูงสดุ  จึงมีความจําเปนที่จะตองนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเขามาปรบัประยุกตใชกับการบริหารในหนวยงาน
ของรัฐ  เพราะมีเหตุผลและความจําเปนดังตอไปนี้ 

๑. กระแสโลกาภิวัตน สงผลใหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งสําหรับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน แตนอกจะปรับในดานวัตถุแลว สิ่งที่สําคัญอยางมากก็คือการปรับเสริมภูมิ
ตานทานทางดานศีล สมาธิ และปญญาดวย 

๒. ระบบราชการไทยมีปญหาที่สําคัญ คือ ความเสื่อมถอยของระบบราชการ และขาดธรรมาภิบาลถาภาครัฐไม
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อไปสูองคกรสมัยใหมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งตองอาศัยหลักพุทธ
ธรรมทางพระพุทธศาสนามาเสริมนั่นเอง 

หลักการการจัดระเบียบบริหารราชการ 
ในปจจุบันหลักการทั่วไปในการจัดระเบียบบริหารราชการใชกันอยู ๓ หลัก คือ หลักการรวมอํานาจ – หลักการแบง

อํานาจ – หลักกระจายอํานาจ โดยมีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้ 
๑.๑ หลักการรวมอํานาจ (Centralization) เปนหลักในการจัดระเบียบบริหารราชการรวมอํานาจในการบริหารไวที่

สวนราชการตางๆ ในสวนกลาง อันไดแก กระทรวง ทบวง กรม ตางๆ โดยสวนราชการในสวนกลางจะแตงตั้ง ขาราชการและ
เจาหนาที่ซึ่งมีสายบังคับบัญชาเปนลาดับช้ันออกไป ปฏิบัติงานในทุกสวนของประเทศภายใต การควบคุมบังคับบัญชาวินิจฉัยสั่ง
การจากสวนกลาง ดังนั้น ภายใตหลักในการจัดระเบียบ บริหารราชการนี้ อํานาจและความรับผิดชอบสูงสุดจึงอยูกับ
ผูบังคับบัญชาในสวนกลาง ซึ่งไดแก คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี ขาราชการและเจาหนาที่
ระดับรองๆ ลงมา 

๑.๒ หลักการแบงอํานาจ (DE concentration ) เปนหลักการในการจัดระเบียบบริหารราชการเพื่อที่จะแกปญหาหรือ
ขอเสียของหลักการรวมอํานาจในการบริหารไวที่สวนกลาง จึงไดมีการแบงหรือมอบอํานาจในการบริหาร ราชการบางอยางจาก
สวนกลางไปใหหนวยราชการในสวนภูมิภาคมีอํานาจตัดสินใจบังคับบัญชา และวินิจฉัยสั่งการไดใ นระดับหนึ่ง หลักการแบง
อํานาจในการบริหารราชการไปใหสวนภูมิภาค ยังถือวาเปนการจัดระเบยีบบริหาร ราชการตามหลักการรวมอํานาจ เปนแตเพียง
มีการแบงพื้นที่ของประเทศออกเปนเขตการบริหารระดับ ตางๆ แลวสวนกลางก็สงขาราชการและเจาหนาที่ออกไปปฏิบัติงาน
ประจําเขตพื้นที่ตางๆ ดังกลาว โดยขาราชการและเจาหนาที่เหลาน้ีจะไดรับ การแบงหรือมอบอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการบาง
เรื่องในขอบเขตที่แนนอนจากสวนราชการเจาสังกัดในสวนกลาง และการแบงหรือมอบ อํานาจนี้ สวนกลางจะเรียกคืนหรือเพิก
ถอนเปลี่ยนแปลงไดตลอดหากมีเหตุผลเพียงพอ ผลคือการใชดุลยพินิจสั่งการของขาราชการและเจาหนาที่ในสวนภูมิภาคได
โดยงายและอยางกวางขวาง และในเรื่องใดที่มิไดมีการมอบอํานาจไว ขาราชการและเจาหนาที่ในสวนภูมิภาคก็ยังตองฟงคําสั่ง
จากสวน กลางกอน 

๑.๓ หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) เปนหลักในการจัดระเบียบบริหารราชการโดยการกระจาย หรือโอน
อํานาจในการบริหารไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปดําเนินการโดยตนเอง มีความเปนอิสระ (Autonomy) ในการดําเนิน
กิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ของตนตามที่กฎหมายใหอํานาจไว กลาวคือ ไมตองอยูภายใตการควบคุมบังคับบัญชาโดยตรงจาก



๑๔๕๐ 

สวน กลางหรือสวนภูมิภาค เพียงแตสวนกลางหรือสวนภูมิภาคจะคอย กํากับดูแลใหเปนไปตามนโยบาย กฎและระเบียบของ
สวนกลาง เทานั้น 

การจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจนี้เปนการลดอํานาจการบริหารราชการสวนกลางไปให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง มิใชเปนเพียงการแบงหรือมอบอํานาจ เหมือนหลักการแบงอํานาจในการบริหารให
หนวยราชการในสวนภูมิภาค  การกระจายอํานาจในการบริหารเปนหลักในการจัดระเบียบบริหารราชการที่มีประโยชนหลาย
ประการ เชน เปนหลักที่ทําใหมีความคลองตัวในการตอบสนองความตองการของประชาชนไดดีกวาหลักการรวมอํานาจและ
หลักการแบงอํานาจ โดยเฉพาะในเรือ่งที่เปนปญหาเฉพาะของทองถ่ินและไมมีความสลับซับซอนมากนัก  เปนหลักที่จะชวยแบง
เบาภาระบางอยางไปใหทองถ่ินดําเนินการเอง  เปนหลักที่จะเปนการเกื้อหนุนสงเสริมการพัฒนาทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่สําคัญที่สุดทางหนึ่ง เปนตน 

ประเทศไทยยึดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขนับแตการอภิวัฒนสยาม  
เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ โดยระบอบการปกครองนี้ มีสวนสําคัญที่ทําใหการบริหารราชการ
แผนดินซึ่งจําตองมีคณะบุคคลข้ึนมารับผิดชอบ โดยใชหลักการรวมอํานาจไวที่สวนกลาง  และหลักการแบงอํานาจไปใหสวน
ภูมิภาคมาโดยตลอด กลาวคือ รัฐบาลไดใชหลักการรวมอํานาจและหลักการแบงอํานาจผสมผสานกันไป ทําใหรัฐบาลสามารถ
ควบคุมไดทุกสวนของประเทศ โดยผานตัวแทนของตนในสวนภูมิภาค มีผลทําใหการบริหารประเทศมีเอกภาพ และมีความมั่นคง
จนถึงปจจุบันนี้ สวนหลักการกระจายอํานาจใหประชาชนในทองถ่ินปกครองกันเองนั้นเปนหลักใหมตามอุดมการณของ
ประชาธิปไตยภายหลังการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ เมื่อป พ.ศ. ๒๔๗๕  

การจัดระเบียบบริหารราชการไทยในปจจุบัน จะใชหลักการจัดระเบียบบริหารราชการตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติ ระเบียบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ กลาวคือ 

๑. ใชหลักการรวมอํานาจในการจัดระเบียบการบริหารราชการสวนกลาง อันไดแก กระทรวง ทบวง และกรมตางๆ 

๒. ใชหลักการแบงอํานาจในการจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค อันไดแก จังหวัด และอําเภอ 

๓. ใชหลักการกระจายอํานาจในการจัดระเบียบบริหาร ราชการสวนทองถ่ินหรือการปกครองสวนทองถ่ิน อันไดแก 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทตางๆ2  

ความหมายของการบริหาร 
คําวา การบริหาร (administration) หมายถึง กิจกรรมซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค

หรือเปาหมายที่ไดกําหนดข้ึนโดยใชทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู ไดแก คน (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ (material) 

และความรูทางดานการบริหาร (management) ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

สวนคําวา ราชการหรือการบริหารหนวยงานของรัฐ เปนเรื่องทั่วไปซึ่งสามารถเกิดข้ึนไดทุกหนทุกแหงไมวาจะเปนการ
บริหารขององคกรภาคเอกชนหรือการบริหารที่ดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐก็ตามแตโดยรวมคําวาราชการนั้นใหหมายถึงการ
งานของรัฐหรือการงานของพระเจาแผนดินหรืออีกนัยหนึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ประชาชนจํานวนมาก 

                                                             

2
 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, ระบบการบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย. กรุงเทพฯ : กรกนกการพิมพ, 

๒๕๕๙. 



๑๔๕๑ 

การเปลี่ยนแปลงของภาครัฐ สูการจัดการภาครัฐแนวใหม 
ภาพพจนของระบบราชการและขาราชการทั่งโลก คือ ภาพของความเช่ืองชาอืดอาด คร่ําครึโบราณ ไมทันสมัยและเปน

อุปสรรคตอการพัฒนาที่รวดเร็ว จําเปนตองมีการนําเอาแนวคิดใหมมาใชในการพัฒนาปรับปรุง “ยกเครื่อง” ระบบและ
ขาราชการ  บรรดาประเทศที่ไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบราชการไปอยางมาก เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจักร  และนิวซีแลนด ฯลฯ มักจะนําเอาแนวการปฏิรูประบบราชการ (Public sector reform) ตามแนวทางของ “การ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม” (New Public Management) ซึ่งเปนแนวคิดที่มุงเนนการนําเอาแนวทางการบรหิารจัดการของ
ภาคเอกชนมาปรับใชในการบริหารจัดการภาครัฐ (Privatizing the public sector) ยกตัวอยางเชน 

กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา มีการรื้อโครงสรางภาครัฐใหม (Reinventing the government) รวมทั้งการสราง 
“จิตวิญญาณการเปนผูประกอบการ” (Entrepreneurial spirit) ข้ึนในบุคลากรภาครัฐของสหรัฐอเมริกา คําขวัญที่สําคัญคือ 
“ทํางานใหมีคุณภาพดีข้ึน  แตคาใชจายลดลง” (Works better, Costs less) ซึ่งจิตวิญญาณการเปนผูประกอบการมักมี
คุณลักษณะสําคัญ ไดแก การทํางานที่ มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ(Result - driven) การใหความสําคัญกับลูกคา (Customer - 

oriented) การมีความรอบรูเช่ียวชาญในกิจการของตนเอง (Business acumen) การมีภาวะผูนํา (Leadership) และกลานํา
การเปลี่ยนแปลง (Leading change) เปนตน 

กรณีของสหราชอาณาจักร ไดมีการดําเนินการปฏิรูประบบราชการมาอยางตอเนื่อง โดยมุงสรางขาราชการใหมี
วัฒนธรรมการทํางานแบบบรรษัท (Corporate culture) คือ การสรางระบบราชการที่มีความเปนเลิศ จนไดรับความช่ืนชมยก
ยองไปทั่วโลกวามีผลงานและการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงนโยบายที่มีคุณภาพ และการที่จะทําเชนนี้ไดอังกฤษจําเปนตองมี
ขาราชการมืออาชีพที่มีทักษะช้ันสูง สามารถทํางานและใหคําปรึกษาแนะนําอยางเปนกลาง ถูกตองตามหลักเทคนิควิชาการ มี
หลักฐานยืนยันชัดเจน โดยปราศจากความเกรงกลัวหรือการตองการไดรับความนิยมชมชอบใดๆ 

กรณีของประเทศนิวซีแลนด คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (Civil Service Commission) ไดกําหนดวิสัยทัศน
สําหรับขาราชการพลเรือน ไววา “ขาราชการมืออาชีพระดับโลกเพื่อตอบสนองรองรับตอรัฐบาลและสอดรับกับความตองการ
ของชาวนิวซีแลนด” (A world class professional State Services serving the government of the day and meeting 

the needs of New Zealanders) 

หากพิจารณาจากกรณีของทั้ง ๓ ประเทศขางตน จะเห็นไดวาประเทศเหลานี้แลวแตมุงกําหนดคุณลักษณะของ
ขาราชการบนพื้นฐานของแนวคิด “การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม” (NPM) ซึ่งมีจุดเนนที่ตองการใหขาราชการมีคุณลักษณะ
ที่สําคัญ ดังนี้ 

๑) มุงตอบสนองตลาด (Market - oriented) คือเนนความพึงพอใจของลูกคา (Customer - led) และการปรับตัวเทา
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม   

๒) มุงผลสัมฤทธ์ิ คือเนน “ผลผลิต” (Outputs) และ “ผลลพัธ” (Outcomes) กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือการเนน “ผลงาน” 

(Performance) และ ประสิทธิผล (Effectiveness) มากกวา “กระบวนการ” (Process) และ “ความมีประสิทธิภาพ” 

(Efficiency) 

๓) เนนการเปน “ผูเอื้ออํานวยและสนับสนุนใหผูอื่นมีความสามารถทําได” (Facilitating and enabling role) และใช
แนวทางแบบ “เนนความเปนหุนสวนและการใหบริการรวม” (A partnership and joint provision approach) มีจิตสํานึก



๑๔๕๒ 

ตระหนักถึง “ความคุมคา” (Best value) กลาวคือมีการทํางานที่คํานึงถึง “ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของตนทุนใน
การใหบริการ” (Cost efficiency and effectiveness) 

๔) เนนการเปน “ผูประกอบการภาครัฐ” (Public entrepreneur) กลาวคือการมีแนวคิดวาระบบราชการ
เปรียบเสมือนระบบกิจการ (Enterprising public sector) ดังนั้น ระบบราชการไมใชแคมีหนาที่ “จาย” (Spending)  เทานั้น 
แตตองชวย “หารายได” (Earning) ดวย แนวคิดนี้คือการเติม “แรงจูงใจที่จะแสวงหากําไร” (Profit motive) ลงไปในคานิยม
ของการทํางานภาครัฐ3 

แมแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม (NPM) จะเปนแนวคิดที่นิยมแพรหลายและมีการนําไปประยุกตใชในประเทศ
ตางๆ อยางกวางขวางในชวงทศวรรษที่ ๕ จนกระทั่งปจจุบัน ประเทศไทยเองก็ไดรับอิทธิพลทางความคิดของการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหมเปนอยางมาก เปนตนวา กรณีของการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็คือกระแส
หนึ่งของการขับเคลื่อนแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมในบริบทของสังคมไทย รวมทั้ งการกําหนดกระบวนทัศนใหม (New 

paradigm) ของขาราชการไทยวา I AM READY ของสํานักงาน ก.พ.ร. และการกําหนดขีดสมรรถนะใหมขาราชการไทยของ
สํานักงาน ก.พ. ลวนแลวแตเปนหนึ่งในกระบวนการของการปฏิรูประบบราชการตามแนวทางของการจัดการภาครัฐแนวใหม  
เพื่อแกปญหาของระบบราชการที่สั่งสมมาเปนเวลาชานาน และปรับปรุงใหระบบราชการมีความทันสมัยเพื่อใหสอดคลองกับ
สภาวการณของโลกที่เปลี่ยนไป 

กลาวโดยสรุป แนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม เปนกระบวนการปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ของรัฐใหมีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของสังคมการเมืองในปจจุบันและอนาคต ซึ่งแสดงใหเห็นถึงภาพแนวโนมในอนาคตจะเกิดความทับ
ซอนกันของภาครัฐและภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น การบริหารจัดการภาครัฐมีความคลองตัวและใกลเคียงกับเอกชนมากยิ่งข้ึน แตใน
แวดวงวิชาการก็มีทัศนะในเชิงวิพากษวิจารณหรือเสนอแนะตอแนวคิดดังวาการจัดการภาครัฐแนวใหม เปนแนวคิดที่ใหน้ําหนัก
คุณคาของ “ภาคเอกชน” มากจนเกินไป แตสิ่งที่ตองพึงระวัง ก็คือ “ความเปนภาครัฐ” (Publicness) ยอมไมเหมือนกับ “ความ
เปนภาคเอกชน” (Privateness) ในขณะที่ลักษณะธรรมชาติของความเปนภาคเอกชนคือการแสวงหาผลประโยชนผลกําไรเปน
สิ่งสําคัญนั่นเอง 
 

หลักการบริหารทางพุทธศาสนา 
หลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา คือ การเพียรพยายามขัดเกลาจิตตน ดวยการเพิ่มปญญา วิชชา อันเปนตัวความรู

ใหสามารถบริหารตนไดมากพอสมควร ที่จะเขาไปมีสวนในการบริหารคนอื่นจากคนหนึ่งไปถึงหลายๆ คน จนถึงบริหารองคการ
ตางๆ การบริหารทุกอยางตองเริ่มที่การบริหารตนมากอนทั้งนั้น การบริหารองคการตลอดถึงประเทศชาติ การทํา งาน 
ประสานงาน รวมแรงรวมใจกันในการทําหนาที่ปองกัน บําบัด บํารุง รักษาองคการ  การบริหารองคการจึงเปนผลสืบ
เนื่องมาจากคนเปนจํานวนมากที่ฝกฝนกันมาในดานตางๆ จนเกิดความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรมเหมาะสมที่จะทํางาน
รวมกันในตําแหนงที่แตกตางกัน4  

                                                             

3
 ดร.สมบัติ กุสุมาวลี และคณะ, ระบบขาราชการในอนาคต.  รายงานการวิจัยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล

เรือน, ๒๕๕๒. 

4
 พระเทพดิลก . (๒๕๕๓). การบริหารจัดการองคกรทางพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย. 



๑๔๕๓ 

การนําหลักที่พระพุทธเจาไดทรงตรัสเกี่ยวกับการบริหารงานทุกระดับ ผูบริหารที่จะใหการบริหารงานสํา เร็จลุลวงได
ตองมีคุณลักษณะ ๓ ประการ คือ 

๑. จักขุมา มีปญญามองไกล ตองมีความชํานาญในการใชความคิด สามารถวางแผนและฉลาดในการใชคน 

๒. วิธุโร มีการจัดการธุระไดดี ตองมีความชํานาญดานเทคนิค 

๓. นิสสยสัมปนโน มีการพึ่งพาอาศัยคนอื่นไดตองมีความชํานาญดานมนุษยสัมพันธ  
จะเห็นไดวา หลักธรรมทางพุทธศาสนา มีสวนสําคัญในการสรางเสริมความเปนผูนํา เพราะเปนหลักธรรมสําหรับการ

ปกครองตนเองและผูอื่น สามารถนํามาประยุกตใชกับการบริหารงานทุกประเภท ทั้งยังเปนหลักธรรมนําชีวิตใหประสบสุขใน
แนวทางจริยธรรมของพุทธศาสนาดวยเชนกัน  

สรุปวา การบริหารตามหลักพุทธธรรม คือ การนําหลักธรรมที่ปรากฏในพุทธวิธี มาสรางเปนแรงจูงใจผลักดันให
บุคลากรแสดงพฤติกรรมอยางมีทิศทาง เพื่อบรรลุจุดมุงหมายหรือเงื่อนไขที่ตองการ พรอมชักนํา โนมนาว กระตุน สนับสนุน 
สงเสริมสรางขวัญกาํลังใจใหแกบคุลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติงานอยางตั้งใจ เต็มใจ และทุมเท เพื่อทําใหงานเกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล สามารถนําความรู และศักยภาพที่มีอยูออกมาใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด สรางเปนแรงผลักนําองคการให
ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ดําเนินการไปอยางรอบคอบ รอบดาน ซึ่งจะเปนดวยความเพียรพยายามในทางที่ชอบ ความ
เพียรชอบนั้นเองคือกุศลธรรม และผลจากความเพียรชอบก็จะสรางสรรคพัฒนาการบริหารทุกระดับ ที่อาจสรุปเปนการบริหาร
ตน บริหารคน และบริหารงาน5 

หลักการบริหารงานสมัยใหม  
การบริหารงานองคกรหรือการบริหารงานหนวยงานของรัฐก็ตาม มีความจําเปนตองใชศาสตรในการบริหารงานอยาง

หลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากโลกในยุคปจจุบันเปนระบบทุนนิยมที่แสวงหากําไร และ มีการแขงขัน เพื่อใหเหนือกวาคูแขง ทั้งในเชิง
บริหารงาน และการพัฒนาองคกร ใหบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร ซึ่งหนวยงานของรัฐจึงมีความจําเปนที่จะตองปรับตัวตอ
กระแสที่เกิดข้ึนอยางหลีกเลี่ยงมิได การบริหารในยุคโลกาภิวัฒนเปนการบริหารที่ตองอาศัยความทันสมัยและทันตอเหตุการณ  
และที่สําคัญที่สุดคือตองมีความคลองตัวและสามารถบูรณาการกับสถานการณตาง ๆ ไดอยูเสมอ  จึงมีหลักการบริหารสมัยใหม
เขามาเปนกลยุทธ หรือหลักการในการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการทางตะวันตกกําลังสนใจหลักการในทาง
พระพุทธศาสนามาผสมผสาน และประยุกตใชกับหลักการบริหารจัดการ เพราะเขาถือวา การที่จะใชหลักการ วิธีการ หรือ
เทคนิค ของ นักวิชาการชาวตะวันตก ซึ่งพัฒนาการการบริหารจัดการมาไมเกิน ๑๐๐ ป นั้นยังเปนหลักการที่ยังยึดกับวัตถุ เปน
การบริหารจัดการที่มุงหวังกําไรและการแขงขัน ดังนั้นเมื่อศึกษาถึงหลักที่แทจริงของพระพุทธศาสนาก็จะรูวาศาสตรแหงการ
บริหารจัดการที่ยั่งยืนและดํารงความเปนมนุษยที่จะอยูรวมกันโดยสันติสุขนั่นคือ ศาสตรในการบริหารโดยการประยุกตใชหลัก
พระพุทธศาสนา 

 การเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน  สวนใหญจะเนนการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับใชระบบทุนนิยม ซึ่งจุดเริ่มตนอยูในยุคการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม จะเนนการบริหารงานในองคกร เพื่อลดตนทุนการผลิต และการผลิตสินคาในปริมาณมาก ๆ แตในยุค
ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของระบบการบริหารงาน เพื่อรองรับระบบ การบริหารงานสมัยใหม เขามาปรับปรุงการบริหารงาน
                                                             

5
 พระครูจิรธรรมธัช. (จิรธมฺโม, ๒๕๕๓). ศึกษาการประยุกตหลักพุทธธรรมท่ีใชในการบริหารจัดการวงดนตรีหมอลํา

คณะเสียงอีสานนกนอย อุไรพร. วิทยานิพนธ พธ.ม.(พระพุทธศาสนา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 



๑๔๕๔ 

ขององคกร จึงทําใหการบริหารงานมีความซับซอน ตองใชกลยุทธดานตาง ๆ มาปรับเขากับระบบการบริหารงาน เนนการ
แขงขัน และผลกําไรสูงสุด โดยเพิ่มองคความรูในการบริหารงานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยใหมีการเพิ่มทักษะเกี่ยวกับความรู
ความสามารถ เขามาประกอบเปนหลักในการพัฒนาการบริหารงานสมัยใหม โดยเฉพาะการแขงขันขององคกรที่มีความ
หลากหลาย จึงมีการนําเอาเรื่องสมรรถนะ (Competency) เขามาใชในหลักการบริหารสมัยใหมมากยิ่งข้ึน เปนการแสวงหา
ความแตกตางจากบุคคลทั่วไป นํามาเปนบุคลากรในองคกร เพื่อสรางความเปนเลิศขององคกร ในการบรรลุเปาหมายสูงสุดของ
องคกร เพื่อการแขงขันที่มีศักยภาพเหนือกวาองคกรอื่นๆ  

 การบริหารงานองคกรมีองคประกอบสําคัญเพื่อใหการบริหารงานประสบความสําเร็จ ประกอบไปดวย เงิน (money) 

วัตถุดิบ (materials) เครื่องจักรหรืออุปกรณ (machine or equipment) และแรงงาน หรือคน (man) องคความรูในการ
บริหารงานในยุคตนๆ ของการพัฒนาการบริหารงานสมัยใหม จะคิดถึงองคประกอบสําคัญดังกลาว เพื่อพิจารณากําหนด
เปาหมายขององคกร วาจะมีทิศทางหรือแนวทางในการบริหารองคกรอยางไร แตตอมามีการพัฒนาระบบการบริหารงาน เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงขององคกรตามโลกาภิวัฒนที่มีการแขงขันสูง จึงมีการสรางระบบการบริหารงานที่เนนคนมากยิ่งข้ึน 
รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานสมัยใหม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายข้ึน จึงไดมีแนวความคิดใน
การบริหารคนหรือทรัพยากรมนุษยในองคกรของตน เพื่อความสําเร็จและบรรลุผลสําเร็จ โดยใหสอดคลองกับเทคโนโลยี
สมัยใหม หรือนวัตกรรมใหม ๆ ที่เขามาสนับสนุนการบริหารงานขององคกร เพราะเนื่องจากประเทศไทยตองยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งถือวาเปนประเด็นที่สําคัญของสังคมไทย หรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนตองใหความสนใจ เพราะวาการ
บริหารจัดการจะตองมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เนื่องจากโลกในอนาคตเปนโลกที่ทํางานในสิ่งแวดลอมที่เปนพลวัตรมากข้ึน 
การแขงขันจะมีอัตราที่สูงข้ึน และเปนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคาดหวังทางสังคมเพิ่มข้ึน และจะกดดันเรียกรองใน
องคกร มีการปรับตัวเพื่อแสวงหาแนวทางใน การบริหารจัดการองคกรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะ
การพยายามใหเกิด “ การมีสวนรวม (Participation)” มากข้ึน “ การใหอํานาจ (Empowerment)“ “ การเขาไปเกี่ยวของ 
(Involvement)” “ การทํางานเปนทีม (Teamwork)” ทั้งหมดจะตองพัฒนา ไปพรอม ๆ กัน โดยผานกระบวนการจัดการอยาง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให เกิดความมั่นใจจาก องคประกอบสําคัญขางตน คือ บุคคล (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ 
(materials) และ การจัดการ (management) หรือกระบวนการทางการบริหาร (Administration) นักวิชาการ ช่ือ Lather 

Gulicks และคณะ ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารที่เรียกวา “POSDCORB” ไว ๗ ประการ คือ  
๑. การวางแผนงาน (Planing) หมายถึง องคกรควรจะกําหนดแผนงานกิจการ เพื่อให หมูสมาชิก หรือบุคลากรใน

องคกรมีทิศทางในการปฏิบัติงานหรือทํางานรวมกันอยางกลมกลืนไปในทางเดียวกัน  
๒. การจัดองคการ (Organizing) คือ การจัดการโครงสรางองคกรใหมีสายบังคับบัญชา ที่คลองตัว การเช่ือมสายบังคับ

บัญชาใหแนนแฟน และมีความจงรักภักดีตอองคกร เพื่อสนับสนุนนโยบายของผูบริหารในระดับสูงเปนอยางดี  
๓. การบริหารงานบุคคล (Staffing) การสงเสริมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานขององคกร  
๔. การวินิจฉัยสั่งการ (Directing) องคกรตองมีการวินิจฉัยสั่งการที่รวดเร็วแมนตรง รวมทั้งขอมูลขาวสารที่ทันสมัย 

เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหารองคกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร  



๑๔๕๕ 

๕. การประสานงาน (Co – ordinating) เปนการประสานงานในเชิงระบบในองคกร หรือ นอกระบบนอกองคกร 
เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินกิจการอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามนโยบายและวัตถุประสงคขององคกร เพื่อแกไขปญหาความ
ขัดแยง ทั้งในองคกรและนอกองคกร  

๖. การเสนอรายงาน (Reporting) องคกรจะตองมีการตรวจสอบขอมูลผลการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ การ
รายงานขอมูลอยางสม่ําเสมอ และเปนขอมูลที่เปนมาตรฐาน เที่ยงตรง มีมาตรวัด รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามา
สนับสนุนขอมูล จะทําใหการบริหารองคกรไดอยางแมนตรง รวดเร็วตอผูบริหาร  

๗. การจัดทํางบประมาณ (Budgeting) องคกรควรจัดทําระบบบัญชี และงบประมาณเปน แบบมาตรฐาน ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบระบบบัญชี (Balance Sheet) ไดอยางมีระบบในการบริหารงานองคกร6 

 

การบริหารงานภาครัฐแนวใหมตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๖๑) 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๖๑) ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่สอดคลองกับ

การบริหารงานภาครัฐแนวใหม โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร ๗ ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : การสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน มีเปาหมายเพื่อพัฒนางานบริการของสวน

ราชการและหนวยงานของรัฐสูความเปนเลศิ เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบรกิาร โดยออกแบบการบริการ
ที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใชเพื่อใหประชาชนสามารถใชบริการไดงายและ
หลากหลายรูปแบบ เนนการบริการเชิงรุกที่มีปฏิสัมพันธโดยตรงระหวางภาครัฐและประชาชน การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จอยาง
แทจริง พัฒนาระบบการจัดการ ขอรองเรียนใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสรางวัฒนธรรมการบริการที่เปนเลิศ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๒ : การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเปนมืออาชีพ  มี
เปาหมายเพื่อพัฒนาสวนราชการและหนวยงานของรัฐสูองคการแหงความเปนเลิศ โดยเนนการจัดโครงสรางองคการที่มี  ความ
ทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบงาย (Simplicity) มีระบบการทํางานที่คลองตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการ
ทํางาน เนนการคิดริเริ่มสรางสรรค (Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองคการ เนนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
สรางคุณคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัดคาใชจาย ในการดําเนินงานตางๆ และสรางความรับผิดชอบ  ตอสังคม อนุรักษ
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยของภาครัฐใหเกิดประโยชนสูงสุดมีเปาหมายเพื่อ
วางระบบการบริหารจดัการสินทรัพยของราชการอยางครบวงจร โดยคํานึงถึงคาใชจาย ที่ผูกมัด /ผูกพันติดตามมา (Ownership 

Cost) เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดหรือสรางมูลคาเพิ่ม สรางโอกาส และสรางความมั่นคงตามฐานะเศรษฐกิจของประเทศ ลด
ความสูญเสียสิ้นเปลืองและเปลาประโยชน รวมทั้งวางระบบและมาตรการที่จะมุงเน นการบริหารสินทรัพยเพื่อใหเกิด
ผลตอบแทนคุมคา สามารถลดตนทุนคาใชจาย โดยรวม มีตนทุนที่ต่ําลงและลดความตองการของสินทรัพยใหมที่ไมจําเปน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ มีเปาหมายเพื่อสงเสริมการทํางาน
รวมกันภายในระบบราชการดวยกันเองเพื่อแกปญหาการแยกสวนในการปฏิบัติงาน ระหวางหนวยงาน รวมถึงการวางระบบ
ความสัมพันธและประสานความรวมมือระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินในรูปแบบของการ

                                                             

6 จํารัส จันทรแสงศรี, หลักการบริหารงานสมัยใหม กับหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร, กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๙. 



๑๔๕๖ 

ประสานความรวมมือที่หลากหลายภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน คือ นําศักยภาพเฉพาะของแตละหนวยงานมาสรางคุณคาใหกับ
งานตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตรของประเทศและการใชประโยชนทรัพยากรอยางคุมคา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ : การสงเสริมระบบการบรหิารกิจการบานเมืองแบบรวมมือกันระหวางภาครัฐภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน มีเปาหมายเพื่อสงเสริมใหหนวยงานราชการทบทวนบทบาทและภารกิจของตน ใหมีความเหมาะสม โดยให
ความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชน มุงเนนการพัฒนารูปแบบความสัมพันธระหวางภาครัฐกับภาคสวนอื่น การถายโอน
ภารกิจบางอยางที่ภาครัฐไมจําเปนตองดําเนินงานเองใหภาคสวนอื่น รวมทั้ง การสรางความรวมมือหรือความเปนภาคีหุนสวน 
(Partnership) ระหวางภาครัฐและภาคสวนอื่น 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖ : การยกระดับความโปรงใสและสรางความเช่ือมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน มี
เปาหมายเพื่อสงเสริมและวางกลไกใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลขาวสารและสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ รวมทั้งสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ การทํางานของทางราชการ ตลอดจนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรและมาตรการในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิอยางเปนรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๗ : การสรางความพรอมของระบบราชการไทยเพื่อเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนมีเปาหมาย
เพื่อเตรียมความพรอมของระบบราชการไทยเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน รวมทั้งประสานพัฒนาเครือขายความ
รวมมือกันในการสงเสรมิและยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิก อาเซียน อันจะนําไปสูความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 
ความมั่นคงทางการเมือง และความเจริญผาสุกของสังคมรวมกัน7 

หลักพุทธธรรมกับการบริหารงานหนวยงานของรัฐ 

มนุษยโดยธรรมชาติยอมอยูรวมกันเปนสังคม เมื่อมนุษยอยูรวมกันเปนกลุมธรรมชาติในแตละกลุมจะตองมี "ผูนํากลุม" 
รวมทั้งมี "การควบคุมดูแลกันภายในกลุม" คําวา การบริหารเปนคํากลางๆ เขาใจงายและใชกันอยางแพรหลาย ประกอบดวย 
คือ ๑. เปนแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐนําไปใชในการบริหารเพื่อชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ ๒. เปนกระบวนการบริหาร ๓. มีจุดหมายปลายทาง 

การบริหาร คนทั่วไปอาจมองเปนเรื่องของชาวบาน ไมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากเทาใดนัก แตถามองใหดีแลว 
พระพุทธศาสนาก็มีสถาบันมีองคการทีจ่ะตองมีการบริหาร ซึ่งก็คือคณะสงฆหรือเรียกวา ภิกษุสงฆ พระพุทธเจาทรงเปนผูบริหาร
ภิกษุสงฆ หรือที่เราเรียกกันในปจจุบันวา คณะสงฆ ซึ่งใจปจจุบันน้ีนักวิชาการตะวันตกยอมรับและประจักษวา คณะสงฆนี้เปน
องคกรที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก ไมปรากฏวามีองคกรใดในโลกตะวันตก ตะวันออกที่ไหนอื่น ที่จะยั่งยืนอยูได มีแตเกิดมาแลวก็
ลมสลายจบสิ้นไป แตคณะสงฆในพระพุทธศาสนา ตั้งแตพระพุทธเจาทรงตั้งมา ๒,๖๐๐ กวาป ยังอยูมาไดจนบัดนี้ แสดงวา 
ความยั่งยืนของคณะสงฆจะตองมีวิธีการบริหารอะไรที่จะทําใหอยูไดอยางยั่งยืนมั่นคง8 ปจจุบันเรารับอิทธิพลในแนวคิดทางดาน
การบริหารจากโลกตะวันตกมามาก ทําใหเราละเลยการนําหลักธรรมตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจามาปรับใชกับการนําองคกร
ของเราแตจริงๆ ซึ่งในฐานะที่ประเทศไทยไดข้ึนช่ือวาเปนเมอืงพุทธ และพระพุทธศาสนาอยูคูกับสังคมไทยมาอยางชานาน อีกทั้ง

                                                             

7
 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน , ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย . กรุงเทพฯ : กรกนกการพิมพ , 

๒๕๕๙. 
8 พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตโต) , ทฤษฎีหรือแนวคิดทางดานการบริหารและการจัดการองคกร . 

กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพสวย, ๒๕๕๒. 



๑๔๕๗ 

ยังเปนศูนยรวมจิตใจของสังคมไทยอีกดวย จึงสามารถเช่ือไดวาการนําหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจามาปรับใชกับการ
บริหารองคกร นาจะเหมาะกับบริบทของประเทศไทยมากกวาการนําหลักของตะวันตกมาใชแตเพียงอยางเดียว 

ในสถานการณปจจุบันทามกลางกระแสโลกาภิวัตน การแขงขันในเวทีโลกรุนแรงมากข้ึน เศรษฐกิจ สังคมเขาสูยุคแหง
การเรียนรู กระแสสังคมเขาสูยุคประชาธิปไตยการบริหารจัดการแนวใหมที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสถานการณดังกลาวสงผลให
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับองคกรทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่ตองเพิ่มศักยภาพและความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความตองการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป  

ที่ผานมาเราจะเห็นวาองคกรภาคเอกชนสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองในดานโครงสราง ระบบการบริหาร
จัดการ และบุคลากรเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงไดดีพอสมควร แตองคกรภาครัฐกลับมีขอจํากัด เนื่องจากที่ผานมานั้นระบบ
ราชการไทยมีปญหาที่สําคัญคือ ความเสื่อมถอยของระบบราชการ และการขาดธรรมาภิบาลถาภาครัฐไมปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อไปสูองคกรสมัยใหม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ก็จะสงผลบั่นทอนความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ ทั้งยังเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตดวย แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหมคือการเปลี่ยนแปลงสภาพการณที่เปนอยูในปจจุบัน ใหเปนองคกรสมัยใหม ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะสงผลทําใหภาครัฐ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะตองปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการดังนี้ 

๑. การปรับวิธีการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเนนผลงาน 

๒. ปรับการบริหารงานใหเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได 
๓. ปรับบทบาทภารกิจและกลยุทธโดยใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวม 

 

การบริหารตามหลักอธิปไตย 

เปนหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงตรัสเอาไวเพื่อใหเปนกรอบในการพิจารณาถึงแนวความคิดที่เนนทิฐิหรือความคิดเห็น
ของตัวบุคคลเปนหลัก  วาเมื่อบุคคลเขามาบริหารงานแลวมีทัศนะเกี่ยวกับอํานาจที่ดํารงอยูอยางไรบาง  โดยใชคําวา อธิปไตย  
ซึ่งหมายความวาความเปนใหญ มีอยู ๓ ระดับดวยกัน  คือ           

๑) อัตตาธิปไตย   (Autocracy) การถือตนเปนใหญ   เปนแนวคิดของบุคคลที่ใชอํานาจโดยยึดความคิดของตัวเองเปน
ใหญ  โดยไมคํานึงถึงเสียงสวนมาก  มีแนวความคิดออกจะเผด็จการ 

๒) โลกาธิปไตย  การถือโลกเปนใหญ เปนแนวความคิดของบุคคลที่ใชอํานาจโดยยึดความคิดของคนหมูมากเปนใหญ  
โดยใชที่ประชุมในการออกเสียงประชามติ  มีแนวความคิดเปนเหมือนประชาธิปไตย 

๓) ธรรมาธิปไตย  การถือธรรมเปนใหญ  เปนแนวความคิดของบุคคลที่ใชอํานาจโดยยึดหลักธรรมขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาเปนหลัก  กลาวคือ ใชธรรมะนําการเมือง มีแนวคิดเปนแบบธรรมาธิปไตย9 

 

การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ ๔   
เปนหลักธรรมที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผูอื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟอเกื้อกูล หรือเปนหลักการสงเคราะหซึ่งกันและกัน  

หมายถึง คุณธรรมที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ผูกใจคนและประสานหมูชนใหมีความสามัคคีเปนธรรมที่ทําใหคนเปนที่รัก เปนที่
ชอบใจของคนทั่วไป  เปนการปลูกไมตรีเติมน้ําใจตอกัน ทําใหสังคมเปนสุข ประกอบดวยหลัก ๔ ประการ คือ10  
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  ที.ปา. (ไทย)  ๑๑ / ๓๐๕ / ๒๗๔,  อง.ติก. (ไทย)  ๒๐ / ๔๐ / ๒๐๑. 



๑๔๕๘ 

๑. ทาน คือ การให ไดแก การเสียสละ การเอื้อเฟอเผื่อแผ การแบงปนชวยเหลือกันดวยสิ่งของ การใหทานใหเพื่อขจัด
กิเลส การทําทานโดยใหสังคหวัตถุนี้ ในแงปฏิบัติ หมายถึง การเฉลี่ยหรือแบงใหจากสวนที่คนมีอยู มิใชใหมากมายจนไมเหลือ 
หรือใหจนผูรับร่ํารวย จุดประสงคเนนที่การแสดงอัธยาศัยไมตรีมากกวาความมากหรือนอยของวัตถุที่ให เพราะฉะนั้น คนยากจน
หรือคนที่มีวัตถุสิ่งของเล็กนอยก็สามารถแบงปนใหทานผูอื่นไดตามอัตภาพของตน ขอนี้จะชวยใหไมเปนคนละโมบ ไมเห็นแกตัว   

๒. ปยวาจา ไดแก การพูดคําสุภาพ ออนหวาน เพื่อใหเกิดความสมานสามัคคี ปยวาจาทําไดงาย เพราะวาจาน้ันมีในตัว
เรา เพียงเรามีสติ มีเมตตาในใจก็สามารถพูดออกมาได คําพูดมีอยู ๒ ประเภท ไดแก  

 

(๑) คําพูดที่พูดออกไปแลวคนฟงเกลยีด เชน คําหยาบ คําดา คําประชด คํากระทบกระแทก คําแดกดัน คําสบถ เปนตน 
คําพูดเหลาน้ีเรียกวา "อัปปยวาจา"  

(๒) คําพูดที่พูดออกไปแลวทําใหคนฟงรัก เชน คําออนหวาน คําชมเชยจากใจจริง คําพูดที่ชวนใหเกิดความสมัครสมาน
ไมตรี เปนตน  

๓. อัตถจริยา หมายถึง การบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือกันและกันในวงแคบ และบําเพ็ญสาธารณประโยชนในวงกวาง 
หลักธรรมขอนี้มุงสอนใหคนพัฒนาตน ๒ ดาน คือ การทําตนใหเปนประโยชน และทําในสิ่งที่เปนประโยชน การทําตนใหเปน
ประโยชน หมายถึง ทําตนใหมีคุณคาในสังคมที่ตนอาศัยอยู  

๔. สมานัตตตา การวางตนเสมอตนเสมอปลาย หมายถึง การวางตนไดเหมาะสมความหมาย ๒ ประการ คือ  
(๑) วางตนไดเหมาะสมกับฐานะทีต่นมีอยูในสงัคม ตนอยูในฐานะอะไรก็วางตนใหเหมาะสมกับฐานะที่เปนอยู และทําได

อยางเสมอตนเสมอปลาย  
(๒) ปฏิบัติตนอยางสม่ําเสมอตอคนทั้งหลาย ใหความเสมอภาค ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่นเสมอในสุขและทุกข คือ รวม

สุขรวมทุกข รวมรับรูปญหา และรวมแกปญหาเพื่อประโยชนขององคกรคุณธรรมขอนี้จะชวยใหเราเปนคนมีจิตใจหนักแนนไม
โลเล รวมทั้งยังเปนการสรางความนิยมและไววางใจใหแกบุคลากรในองคกร 

 

การบริหารงานตามหลกัทศพธิราชธรรม 

ทศพิธราชธรรม คือ มีคุณธรรมของผูปกครอง หรือ ธรรมของพระราชา ๑๐ ประการ ดังนี ้
๑. ทาน ใหปนชวยประชา คือบําเพ็ญตนเปนผูให โดยมุงปกครองหรือทํางานเพื่อใหเขาได มิใชเพื่อจะเอาจากเขา เอาใจ

ใสอํานวยบริการ จัดสรรความสงเคราะห อนุเคราะห ใหประชาราษฎร ไดรับประโยชนสุข ความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนให
ความชวยเหลือแกผูเดือดรอนประสบทุกขและใหความสนับสนุนแกคนทําความดี 

          ๒. ศีล รักษาความสุจริต คือ ประพฤติดีงาม สํารวมกายและวจีทวารประกอบแตการสุจริต รักษากิตติคุณ 
ประพฤติใหควรเปนตัวอยางและเปนที่เคารพนับถือของประชาราษฎร มิใหมีขอที่ผูใดจะดูแคลน 

          ๓. ปริจจาคะ บําเพ็ญกิจดวยเสียสละ คือ สามารถเสียสละความสุขสําราญ เปนตน ตลอดจนชีวิตของตนได 
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและความสงบเรียบรอยของบานเมือง 

          ๔. อาชชวะ ปฏิบัติภาระดายซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรงสัตยไรมารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไม
หลอกลวงประชาชน กริยาสุภาพนุมนวลละมุนละไม ควรไดความรักภักดี แตมิขาดยําเกรง  
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 พญ.พรรณพิมล หลอตระกลู, บทความสุขภาพจิต. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๕. 



๑๔๕๙ 

          ๖. ตปะ พนมัวเมาดวยเผากิเลส คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิใหเขามาครอบงําจิต ระงับยับยั้งขมใจได ไม
หลงใหลหมกมุนในความสุขสําราญและการปรนเปรอ มีความเปน  

          ๗. อักโกธะ ถือเหตุผลไมโกรธา คือ ไมเกรี้ยวกราด ไมวินิจฉัยความและกระทําการดวยอํานาจความโกรธ มี
เมตตา ประจําใจไวระงับความเคืองขุนวินิจฉัยความและการทําการดวยจิตอันสุขุมราบเรียบตามธรรม 

          ๘. อวิหิงสา มีอหิงสานํารมเย็น คือ ไมหลงระเริงอํานาจ ไมบีบค้ันกดข่ีมีความกรุณา ไมหาเหตุเบียดเบียน
ลงโทษอาชญาแกประชาราษฎรผูใดดวย  

          ๙. ขันติ ชํานะเข็ญดวยขันติ คือ อดทนตองานที่ตรากตรํา อดทนตอความเหนื่อยยาก ถึงจะลําบากกายนา
เหนื่อยหนายเพียรไร ก็ไมทอถอยถึงจะถูกยั่วถูกยันดวยถอยคําเสียดสีถากถางอยางใด ก็ไมหมดกําลังใจไมยอมละทิ้งกิจกรณียที่
บําเพ็ญโดยชอบธรรม 

          ๑๐. อวิโรธนะ มิปฏิบัติคลาดจากธรรม คือ ประพฤติมิใหผิดจากศาสนธรรม อันถือประโยชนสุขความดีงามของ
รัฐและราษฎรเปนที่ตั้งอันใดประชาราษฎร ปรารถนาโดยชอบธรรม ก็ไมขัดขืน การใดจะเปนไปโดยชอบธรรม เพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน ก็ไมขัดขวาง วางองคเปนหลักหนักแนนในธรรม คงที่ไมมีความเอนเอียงหว่ันไหว เพราะถอยคําดีรายลาภสักการะ
หรืออิฏฐารมณอนิฏฐารมณใด ๆ สถิตมั่นในธรรม ทั้งสวนยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรม ก็ดี นิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผน
หลักการปกครอง ตลอดจนขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ก็ดี ไมประพฤติใหเคลื่อนคลาดวิบัติไป11 

 

การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม  ๗ 

การประยุกตใชหลักธรรม ดังกลาวตอไปนี้ เปนหลักที่บุคคลที่เปนผูนําตองมีหลักธรรม ๗ ประการ ใชในการครองตน 
ครองคน และครองงานไดอยางสมดุล ซึ่งในปจจุบันการปฏิบัติงานของผูนําหรือผูบริหารควรรู ตามหลักสัปปุริธรรม ๗ ที่ทําให
พรอมที่จะเปนแนวทางการบริหารจัดการ โดยคุณสมบัติในตัวผูนําหรือผูบริหารมี ๗ ประการ คือ 

๑. ธัมมัญุตา คือ ความเปนผูรูจักเหตุ รูหลักการ กลาวคือ เมื่อดารงตําแหนงมีฐานะในงานใดก็ตาม ตองรูหลักการรู
งาน รูหนาที่ รูกฎเกณฑ ระเบียบการปฏิบัติที่ถูกตอง เมื่อรูแลวจะตองตั้งตนใหอยูในหลักการใหได 

๒. อัตถัญุตา คือ ความเปนผูรูจักผล รูจุดหมาย ผลที่เกิดข้ึนจาการปฏิบัติงาน ยอมมีความแนวแน ความเขาใจในการ
บริหารคนและบริหารงานใหมีความสอดคลองกัน งานก็จะประสบความสําเร็จ ตรงตามจุดมุงหมายไมอยากนัก 

๓. อัตตัญุตา คือ ความเปนผูรูจักตน กลาวคือ ตองรูเสมอวาตนคือใคร มีตําแหนงหนาที่อยางไร อยูในสถานะใด มี
ความรับผิดชอบมากนอยแคไหน ตลอดจนถึงมีคุณสมบัติถึงซึ่งความพรอม มีความถนัด มีสติปญญา มีความสามารถอยางไร อีก
ทั้งตองพัฒนาตนเองใหมีความสามารถ มีทักษะการบริหารงานใหดีย่ิงๆ ข้ึนไป 

๔. มัตตัญุตา คือ ความเปนผูรูจักพอประมาณ รูจักความพอดี ซึ่งหมายความวา ตองมีขอบเขตอํานาจ ความเหมาะสม
ที่จะบริหารจดัการเรื่องตางๆ ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ตามตําแหนง ทาแคไหนจึงจะใหเกิดความพอดี ไดสัดสวน เกิดความ
สมดุล ซึ่งความพอดีจะทาใหเกิดความสําเร็จอยางแทจริง 

๕. กาลัญุตา คือ ความเปนผูรูจักกาลเวลา ซึ่งหมายความวา ผูที่เปนผูนํา หรือผูบริหาร ตองรูลําดับความสําคัญของ
งาน ระยะเวลา จังหวะ ปริมาณและหวงเวลาใหเหมาะสม ตองรูจักวางแผนใหสอดคลองกับปจจัย องคประกอบที่เกี่ยวของได
อยางสอดคลองกลมกลืน เพราะปจจัยตางๆ เหลาน้ีเปนสิ่งที่จะทําใหงานประสบความสําเร็จได 

๖. ปุริสัญุตา คือ ความเปนผูรูจักชุมชน สังคม หมายความวา ความเปนผูรูจักสังคม ชุมชน ตั้งแตสังคมที่มีขอบเขต
กวางขวาง คือสังคมโลก รูสังคมประเทศชาติ ตลอดจนชุมชน สังคม รอบๆ หนวยงาน ผูนําหรือผูบริหารตองรูวาในสถานการณ
ใดมีปญหาหรือความตองการอะไร และจะสามารถใหความชวยเหลือชุมชน หรือสังคมอยางไร ตลอดจนการแกไขปญหาใหตรง
จุด 
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๑๔๖๐ 

๗. ปุคคลัญุตา  คือ ความเปนผูรูจักบุคคล หมายความวา ผูนาหรือผูบริหารตองรูจักบุคคลที่เกี่ยวของในการรวมงาน 
ไมใชเปนการรูจักเฉพาะช่ือของเขา ตองรูจักอุปนิสัยใจคอ พฤติกรรม ความรู ความสามารถ งานบรรลุประสบผลสํา เร็จตาม
จุดมุงหมาย นอกจากนั้นตองรูจักประโยชนที่เขาเหลาน้ันพึงได การทางานนั้นไมใชวาจะใชใหเขาทางานเพียงอยางเดียว หากแต
ตองจักดูแลสวัสดิการอยางเหมาะสม และตองใหทุกคนที่ทางานไดประโยชน ไดพัฒนาตนเอง ซึ่งผูนาหรือผูบริหารควรรูวาเขา
ควรไดประโยชนอะไร ที่จะนาไปสูความเจริญงอกงามแหงการดาเนินชีวิตที่แทจริงของทุกคนดวย12 

 
บทสรปุ 

การบริหารในยุคโลกาภิวัฒนเปนการบริหารที่ตองอาศัยความทันสมัยและทันตอเหตุการณและที่สําคัญที่สุดคือตองมี
ความคลองตัวและสามารถบูรณาการกับสถานการณตาง ๆ ไดอยูเสมอ  การบริหารหนวยงานของรัฐก็เชนเดียวกัน ตอง
ปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ของรัฐใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของสังคมการเมืองในปจจุบันและอนาคต การบริหาร
จัดการภาครัฐมีความคลองตัวและใกลเคียงกับเอกชนมากยิ่งข้ึน แตดวยบริบทของภาคเอกชน เปนที่ทราบกันดีวาเนนกําไรเปน
อันดับแรก แตหนวยงานของรัฐนั้น เนนตอบสนองความตองการของประชาชนเปนลําดับแรก และที่ผานมารูปแบบของระบบ
ราชการของไทยเรายังมีการบริหารงานที่ไมตอบสนองความตองการของประชาชนเทาที่ควร และเกิดปญหาตามมาอีกมากมาย 
เชน การยึดระบบอุปถัมภ มีการทํางานที่ไมโปรงใส เอื้อประโยชนพวกพอง การขาดธรรมาภิบาล ขาดความเปนมืออาชีพในการ
ทํางาน ขาดความรู เปนตน ถาหนวยงานของรัฐไมปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารองคกรภาครัฐเพื่อไปสูองคกรสมัยใหม โดย
ยึดหลักพุทธธรรม ซึ่งเปนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปวงชนชาวไทยนับถือและผูกพันธกับสังคมไทยมาอยางชานาน ก็จะ
สงผลตอความสามารถในการแขงขันทั้งในประเทศและตางประเทศ  อีกทั้งยังเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
อนาคตอีกดวย  ดังนั้น การบริหารงานภาครัฐแนวใหมตองมีการผสมผสานการบริหารตามหลักพุทธธรรมเขาไปดวย เพื่อแกไข
ปญหาที่สั่งสมมานานใหหมดไปดวยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เขามาเติมเต็ม ถือวาเปนแนวทางใหม หรือเขาสูมิติของการ
บริหารงาน ที่ยั่งยืน มีความมั่นคง และสรางความเปนธรรมตอบุคคล หรือสังคมที่เกี่ยวของกับองคกรอยางชาญฉลาด รวมทั้ง
สรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอการบริหารงานอยางยั่งยืนและมั่นคง รวมทั้งจะเปนหลักการของนักบริห ารในการบริหาร
จัดการองคกรของตนอยางมรีะบบ จึงเช่ือไดวาการนําหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพทุธเจามาปรบัใชกับการบริหารองคกร นาจะ
เหมาะกับบริบทของประเทศไทยมากกวาการนําหลักของตะวันตกมาใชแตเพียงอยางเดียว 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ ๒๑ ไมตองจํากัดขอบเขตการเรียนรู สังคมเปลี่ยนไป มีผูคน
อาศัยความเจริญของเทคโนโลยี ศึกษาจากสื่อสังคมออนไลนแลกเปลี่ยนขอมูลในกลุมที่มีความสนใจและศึกษา
ฝนเรื่องเดียวกัน เมื่อนําหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเผยแผโดยอาศัยชองทางของเครือขายสังคมออนไลน
โดยใชประยุกตหลักธรรมผูที่ศึกษาก็สามารถเขาใจได หากตองการปฏิบัติธรรมข้ันสูงก็สามารถศึกษาจาก
พระสงฆในวัดตางๆได  การเผยแผทั้งกับกลุมคนในสังคมออนไลน และเผยแผกับกลุมคนที่ตองการศึกษา
คนควาในระดับที่สูงข้ึน คําสอนของพระพุทธศาสนาก็จะเคลื่อนตัวไปพรอมกับความกาวหนาของเทคโนโลยี  
หลักธรรมดั้งเดิมที่ถูกตองตรวจสอบไดก็ยังคงอยูในพระไตรปฎก เพียงแตมีการประยุกตหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา ใชใหเกิดประโยชน 
คําสําคัญ การศึกษาพระพุทธศาสนา,ศตวรรษที่ ๒๑ 
 
Abstract 
   Learning of Buddhism in ๒๑st Century has no limitation as the society had changed. 
People benefits advanced technology to learn from online media and exchange information 
with groups of the same interest and practice. Once Buddhism principle is propagated online 
through social media by adapted to each individual learning ability, Buddhism principle 
seems to be understandable. Or if an individual wish to practice high-level dharma, he/she 
can always turns to monk in temples. Buddhism principle travelling in parallel with 
advanced technology  on its propagation in both social media and in an individual which 
focus on higher-level dharma. Original traceable Buddhism principle is remaining in Tripitaka 
but is adapted online for practical purpose only. 
Keyword : Learning of Buddhism, ๒๑ st Century 
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บทนํา 
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววา พระพุทธศาสนาศึกษาคือเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคนและสงัคม 

กลาวคือ การศึกษาจะพัฒนาคนใหมีคุณลักษณะตามที่สังคมตองการ เพื่อใหคนเปนปจจัยในการพัฒนาสังคม
ตอไป ดังนั้น การศึกษาจึงตองแสดงบทบาทใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยรวม ปจจุบันโลก
และสังคมไทยกําลังกาวเขาสูศตวรรษที่ ๒๑ อันเปนยุคที่มีความสลับซับซอนและมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ทําใหพระพุทธศาสนาปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งสรางผลผลิตไดสอดคลองกับความเปนอยูและบริบทของ
สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ บทความนี้มุงนําเสนอสภาพของสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งการสังเคราะห
ผลผลิตซึ่งหมายถึงคุณลักษณะของพระพุทธสาสนาตลอดจนแนวทางในการพัฒนาใหผลผลิตเปนไปตามที่
ตองการ โดยผานการนับถือพระพุทธศาสนาเปนหลักเปนหลัก 

 
สังคมโลกและสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 

สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและในยุคปจจุบันสังคมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก 
นักคิดในแวดวงตาง ๆ ของโลกและไทยตางใหความสนใจกับสภาพสังคมเปนอยางยิ่ง นักคิดทั้งหลายเรียก
สังคมของมนุษยชาติในอนาคตในช่ือที่แตกตางกัน อัลวิน ทอฟฟเลอร (Alvin Toffler)๑ เรียกวา ยุคคลื่นลูกที่
สาม (the third wave) โดยมองวาการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะ “ทั้ง
โลก” (global) ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคมการเมือง ฯลฯ โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนตัวขับเคลื่อน 
ในขณะที่อีริค ชมิดทและเจเรด โคเฮน (Eric Schmidt andJared Cohen)๒ เรียกโลกยุคนี้วา “ยุคดิจิทัล
เปลี่ยนโลก” (The New Digital Age) นอกจากนี้แลวยังถูกเรียกในช่ืออื่น ๆ  อีกวาเปน “ยุคโลกไรพรมแดน” 
(borderless world) ยุค “โลกาภิวัตน” (globalization) สุวิทย เมษิณทรีย๓ เรียกวาเปนยุค “หลังสังคม ซึ่ง
เปนโลกที่เนนเรื่องกัลยาณมิตร มีการเปลี่ยนรูปแบบของคนจากตางคนตางปด ไปสูตางคนตางเปด เปนโลกที่
กาวขามสังคมที่เนนการแขงขันไปสูการรวมสรางสรรค เปนโลกที่ภูมิปญญาไดพัฒนากาวขามทรัพยสินทาง
ปญญาสูภูมิปญญามหาชนเชน ยูทูบ (youtube) หรือ วิกิพีเดีย (wikipedia) โลกหลังสังคมฐานความรูเปนโลก
ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษยจากการพึ่งพิงไปสูความเปนอิสระและการพึ่งพาอาศัยกัน เมื่อพิจารณาแนวคิดของสุวิทย 
เมษิณทรียแลว จะเห็นวาคอนขางมองโลกในแงดีซึ่งแตกตางจากแนวคิดของเจมส มารติน ( James Martin)๔ 
ซึ่งปรากฏอยูในหนังสือของเขาที่ช่ือวา “โลกแหงศตวรรษที่ ๒๑” (The Meaning of the ๒๑st Century) 
เจมสไดเสนอแนวคิดวา จะเกิดอะไรข้ึนบางในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งคอนขางจะเปนในทางลบ แตเขามีเจตนาที่

                                                

๑อัลวินทอฟฟเลอรและไฮดี้ทอฟฟเลอร,อารยะธรรมใหมการเมืองในคลื่นลูกที่สาม, แปลจาก Creating a 
New Civilization : the Politics of the Third Wave, โดย ศุภศิริ (นามแฝง), พิมพครั่งที่ ๑.,(กรุงเทพฯ : คูแขง,๒๕๔๐), 
หนา ๕๔-๘๘. 

๒ Educational Testing Service,  Digital Transformation A Framework for ICT Literacy, 
(Princeton,NJ : Educational Testing Survice, ๒๐๐๒), pp. ๖๗-๖๘. 

๓สุวิทย เมษินทรีย, จุดเปลี่ยนประเทศไทย เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน , (กรุงเทพฯ : สยาม เอ็ม 
แอนด บี พับลิชช่ิง,๒๕๔๙),หนา ๒. 
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สาสน, ๒๕๕๓), หนา ๓๐.  
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จะกระตุนใหสังคมตระหนักและหาแนวทางแกไขปญหาตางๆ ที่จะเกิดข้ึนเชนเดียวกับประเวศ วะสี๕ เห็นวา 
วิถีชีวิตของมนุษยในศตวรรษที่ ๒๑ จะมีปญหามากข้ึนอันสืบเนื่องมาจากกิเลส และอวิชชาจะตองอาศัย
หลักธรรมทางพุทธศาสนามาแกปญหา มนุษยจะตองเปลี่ยนไปสูภาวะหรือภพภูมิที่สูงกวา สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (๒๕๕๗) ไดประเมินสถานการณที่มีผลตอการพัฒนา
ประเทศไทยทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศ ดังนี้ 
 

การเปลี่ยนแปลงสําคัญระดับโลก 
๑.๑ กฎ กติกาใหมของโลกหลายดานสงผลใหทุกประเทศตองปรับตัว วิกฤตเศรษฐกิจและ

การเงินของโลกที่ ผานมาไดสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลกทั้งดาน
การคา การลงทุน การเงิน สิ่งแวดลอม และสังคมเพื่อการจัดระเบียบใหมที่สําคัญของโลกครอบคลุมถึงกฎ 
ระเบียบดานการคา และการลงทุนที่เนนสราง ความโปรงใสและแกปญหาโลกรอนมากข้ึน การคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา ความรวมมือระหวางประเทศ และการกํากับ ดูแลดานการเงินที่เขมงวดมากข้ึน  

๑.๒ การปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนยกลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชียทวีความสําคัญ
เพิ่มข้ึนโดย เฉพาะกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม อาทิฮองกง เกาหลีสิงคโปรไตหวัน และกลุมประเทศอาเซยีน 
ที่มีแนวโนมเปน ศูนยกลางการผลิตสินคาอุตสาหกรรมโลก ขณะที่นโยบายการเปดประเทศของจีน รัสเซีย 
พลวัตการขยายตัวของบราซิลและ อินเดีย และการเพิ่มข้ึนของชนช้ันกลางในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มกําลังซื้อใน
ตลาดโลก  

๑.๓ การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลกอยางตอเนื่อง ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ประชากร
สูงอายุในโลกจะ เพิ่มข้ึนอีก ๘๑.๙ ลานคน และการเปนสังคมผูสูงอายุของประเทศสําคัญ ๆ ในโลก มี
ผลกระทบตอการเคลื่อนยายกําลังคนขาม ประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะที่โครงการสราง
การผลิตเปลี่ยนจากการใชแรงงานเขมขนเปนการใชองค ความรูและเทคโนโลยีมากข้ึน  

๑.๔ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกสงผลใหสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ในชวง ๓๐ ปที่ผานมา 
อุณหภูมิโลกสูงข้ึนโดยเฉลี่ย ๐.๒ องศาเซลเซียสตอทศวรรษ สงผลใหสภาพภูมิอากาศแปรปรวนกอใหเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติบอยครั้ง และทวีความรุนแรง อาทิแผนดินไหว ดินถลม ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ภัย
แลง ไฟปา ระบบนิเวศในหลายพื้นที่ของ โลกออนแอ สูญเสียพันธุพืชและสัตวพื้นผิวโลก เปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสียพื้นที่ชายฝงเนื่องจาก ระดับน้ําทะเลที่สูงข้ึน  

๑.๕ ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโนมจะเปนปญหาสําคัญ ความตองการพืช 
พลังงาน สินคาเกษตรและอาหารมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากการเพิ่มประชากรโลก แตการผลิตพืชอาหารลดลงดวย
ขอจํากัดดานพื้นที่ เทคโนโลยีที่มีอยู และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางการ
ผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานใน อนาคต  

๑.๖ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้ง
ตอบสนองตอการ ดํารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งข้ึน ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี

                                                

๕ประเวศ วะสี, วิสัยทัศนของกระบวนการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาการ, (๒๕๔๒), หนา ๘ 
- ๑๑. 

 



๑๔๖๕ 

 

เทคโนโลยีชีวภาพ และ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการทํางานของสมองและจิต ที่เปนทั้งโอกาสหรือภัยคุมคามในการ
พัฒนา ๓ – ตัวอยางบทความวิชาการ –  

๑.๗ การกอการรายสากลเปนภัยคุกคามประชาคมโลก การกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ
มีแนวโนม ขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงขายที่ซับซอนมากข้ึน สงผลกระทบตอความมั่นคง
ของประเทศ ตองเตรียมความ พรอมในการควบคุมปจจัยที่เกื้อหนุนการกอการรายและสรางความรวมมือใน
เวทีระหวางประเทศเพื่อปกปองผลประโยชนของ ชาติจากภัยกอการราย 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ 

๑.๘ การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอยูในเกณฑดี ภาคอุตสาหกรรมเปนภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง ภาคเกษตรเปนแหลงสรางรายได
หลักของประชาชนสวนใหญในประเทศและเปนฐานในการสรางมูลคาเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการมี
บทบาทสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกเศรษฐกิจ ขณะที่การเช่ือมโยงเศรษฐกิจในประเทศกับตางประเทศ
ทําใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

๑.๙ การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานสังคม ประเทศไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุจากการมีโครงสราง
ประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มข้ึนวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยไดรับการพัฒนาศักยภาพทุกชวงวัยแตมีปญหา
คุณภาพการศึกษาและระดับสติปญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ และผลิตภาพแรงงานต่ํา ประชาชน
ไดรับการคุมครองทางสังคมเพิ่มข้ึนและมีการจัดสวัสดิการทางสงัคมในหลายรูปแบบ แตกลุมผูดอยโอกาสยังไม
สามารถเขาถึงบริการทางสังคมไดอยางทั่วถึง 

๑.๑๐ การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่อมโทรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลซ้ําเตมิใหปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรุนแรง 
กระทบตอผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร 

๑.๑๑ การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานการบรหิารจัดการการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีความตื่นตัว
ทางการเมืองสูงข้ึน แตความขัดแยงทางการเมือง ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตยังคงอยูและสงผลตอ
เศรษฐกิจ การดํารงชีวิตของประชาชน และความเช่ือมั่นของนานาประเทศ รวมทั้งความสงบสุขของสังคมไทย 
ขณะที่ประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลีย่นแปลงในภาพรวมที่ดีข้ึน แตขีดความสามารถในการปองกันการทุจริต
ตองปรับปรุงจะเห็นไดวาแนวโนมของสังคมโลกและสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑ มีการเปลี่ยนแปลง
คอนขางมาก ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย
บานจะกลายเปนที่ทํางาน มีอาชีพใหมๆเกิดข้ึนอยางไมเคยมีมากอน การที่มนุษยจะสามารถดํารงชีวิตอยูได
อยางมีคุณภาพ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับตัวใหเหมาะสมกับยุคดังกลาวซึ่งอาจกลาวไดวาจะตองพัฒนา
ตนเองใหมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ นั่นเอง 



๑๔๖๖ 

 

สังคมโลกในศตวรรษที่๒๑ การปฏิสัมพันธของมนุษยเกิดข้ึนไดโดยที่ทั้งสองคนอาจจะไมเคยเห็นหนา
กันมากอน แตสามารถเปนเพื่อนกันได ดังที่ เดวิด ดับเบิลยู จอหนสันและ โรเจอร ที จอนหสัน๖ ไดเขียนไววา 
“ในศตวรรษที่ ๒๑ การสรางมิตรภาพและการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในเชิงบวกมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ 
ดังเห็นไดจากความนิยมของเครือขายสังคม ความสัมพันธดังกลาวเกดิมากข้ึนภายใตสถานการณ ๒ ลักษณะคือ
ปฏิสัมพันธแบบตัวตอตัว และแบบออนไลน  ความสัมพันธแบบออนไลนมักเกิดจากเปาหมายหรือวัตถุประสงค
รวมกัน ไมใชเกิดข้ึนแบบไรทิศทางผูคนอานบล็อกโดยมีวัตถุประสงคคนหาผูมีความสนใจคลายกันดวยเหตุผล
บางอยางและรวมเลนเกมสเพราะอยากสนุกและทดสอบฝมือของตน สื่ออิเลคทรอนิกสมอบโอกาสใหคนเพิ่ม
จํานวนความสัมพันธไดอยางรวดเร็วและงายดาย  แมจะอยูกันคนละมุมโลกแตก็สามารถติดตอสื่อสารกันได 
สรางสัมพันธภาพกันไดในโลกเสมือนจริง๗ 

อินเทอรเน็ตจึงเปนสื่อที่ทําใหใหผูคนติดตอสื่อสารกันไดสะดวกรวดเร็วและงายดาย อินเทอรเน็ตจึง
ไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว แมจะเต็มไปดวยคุณประโยชนแตอีกดานหนึ่งก็มีโทษแฝงมากับการขอมูลขาสาร
ดวย ดังที่มีผูกลาวไววา “ทุกวันนี้อินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีที่มีประโยชนอยางมหันตก็จริง ทําใหเราเปดโลก
กวางไปสูที่ตางๆ เขาสูขุมความรูที่มีอยูตามแหลงตางๆทั่วโลกไดอยางงายดาย และยังทําใหเราติดตอสื่อสาร
หรือใชงานดานอื่นๆไดอยางสะดวกสบายเพียงแคนั่งที่บานโดยไมตองออกไปไหนนั้นก็จริง แตในขณะเดียวกัน
มันก็มีโทษอยาง 

อนันตดวยเชนกัน หากเราไมรูจักที่จะใชอยางถูกวิธีหรือปองกันตัวเองจากสิ่งแปลกปลอมที่มากับการ
ใชอินเทอรเน็ต๘เทคโนโลยีจึงไมไดมีประโยชนเพียงอยางเดียวยังมีโทษมหันตที่แฝงเรนมากับความเจรญิ จึงเปน
เหมือนดาบสองคมที่หากไมระมัดระวังก็อาจจะถูกทิ่มแทงไดโดยไมรูตัวมีผูคนสวนหนึ่งที่ใชสื่อสังคมออนไลนไป
ทํารายผูอื่นโดยการนําเสนอขาวสารดานลบหรือทําใหเกิดความเสียหายแกคนอื่น ซึ่งในโลกแหงสื่อสังคม
ออนไลนน้ันขาวสารแพรกระจายไดอยางรวดเร็วและขยายออกไปในวงกวาง เพียงแคช่ัวขณะเวลาไมกี่นาทีขาว
นั้นก็เขาถึงกลุมคนไดทั่วโลก หากไมพิจารณาขอเท็จจริงหลงเช่ือขาวสารที่ไมมีมูลความจริงหรือขาวสารที่เปน
เท็จ ผูที่ตกเปนขาวก็ถูกสังคมมองในดานลบเรียบรอยแลว ในทางกลับกันหากตองการนําเสนอขาวสารดานที่ดี
มีประโยชนอินเทอรเน็ตก็เอื้อตอการนําเสนอน้ัน เพียงแคช่ัวเวลาสั้นๆขาวดีมีประโยชนก็แพรกระจายขยายไป
ยังกลุมชนไดในปริมาณที่มาก นั่นคือดานดีของเทคโนโลยีและการสื่อสารของโลกในยุคแหงศตวรรษที่ ๒๑ 

 

การศึกษาพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ ๒๑ 
        เมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับเทคโนโลยีการสื่อสารมาบรรจบกันจนทําใหเกิดเทคโนโลยีสารสนเทศข้ึน 
กลายเปนสื่อสังคมออนไลนที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ทําใหการติดตอสื่อสารระหวางชาวโลกมีความ
สะดวกรวดเร็วข้ึน โดยเฉพาะการติดตอผานชองทางอินเทอรเน็ตซึ่งปจจุบันไดวิวัฒนาการมาเปนเครื่อง
คอมพิวเตอรขนาดเล็ก สามารถใชงานอินเทอรเน็ตไดทุกที่ทุกเวลา นักอานอาจจะกลายเปนนักเขียน คนซื้อ

                                                

๖ Davisakd, Puaksom,  Of a Lesser Brilliance: Patani Historiography in Contention. InThai 
South and (MalayNorth; Ethnic Interactions on a Plural Peninsular, edited by Montesano Micheal and Jory 
Patrick, ๒๐๐๘), pp, ๗๑-๘๘.  

๗ (เดวิด ดับเบิลยู จอหนสันและ โรเจอร ที จอนหสัน “การเรียนรูแบบรวมมือและการแกไขความขัดแยง
ทักษะทีจ่ําเปนแหงศตวรรษที่ ๒๑”,  ทักษะแหงอนาคตใหม การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑,หนา ๓๒๐. 

๘
 ดาณุภา ไชพรธรรม,เทคโนโลยีดาบสองคม,(กรุงเทพฯ; มายิก สํานักพิมพ,๒๕๕๖),หนา๑๙๒ 



๑๔๖๗ 

 

อาจจะกลายเปนคนขาย  เพราะเมื่อกลุมคนในโลกเสมือนจริงของอินเทอรเน็ตเริ่มรวมตัวกันโดยอาศัยโซเซียล
เน็ตเวิรก หรือเครือขายสังคมสังคมออนไลน โลกก็เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารมากมายอยางที่ไมเคยพบ
มากอน รวมทั้งการสรางสรรคเว็บไซตแบงปนความรูและใหความชวยเหลือขามโลกในแบบที่ไมนาเปนไปได 
นั่นคือจุดเริ่มตนของกระบวนการคราวดซอรสซิ่ง 
        คําวา “คราวดซอรสซิ่ง (Crowdsourcing) หรือการถายโอนงานใหมวลชน มีจุดเริ่มตนจากความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟแวรโอเพนซอรส การพัฒนาระบบปฏิบัติการลีนุกซเปนตัวอยางหนึ่งทีพ่สิจูน
ใหเห็นวาชุมชนซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่มีความชอบเหมือนๆกัน สามารถสรางสรรคผลิตภัณฑที่ดีกวาบริษัท
ยักษใหญอยางไมโครซอฟท๙ เมื่ออินเทอรเน็ตติดตอกันไดงายดาย จึงทําใหมีสังคมใหมที่เรียกวา “เครือขาย
สังคมออนไลน” โดยมีการปฏิสัมพันธกันผาน “สื่อสังคมออนไลน” สื่อสังคมออนไลนนั้นมาจากคําใน
ภาษาอังกฤษวา “Social Media”  คําวา “Social” หมายถึง สังคม ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงสังคมออนไลน ซึ่งมี
ขนาดใหมมากในปจจุบัน  คําวา “Media” หมายถึง สื่อ ซึ่งก็คือ เนื้อหา เรื่องราว บทความ วีดีโอ เพลง 
รูปภาพ เปนตน เมื่อนําคําสองคํามารวมกันจึงเปน “Social Media”  หมายถึง สื่อสังคมออนไลนที่มีการ
ตอบสนองทางสังคมไดหลายทิศทาง โดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ
โตตอบกันได พื้นฐานการเกิด Social Media ก็มาจากความตองการของมนุษยหรือคนเราที่ตองการ
ติดตอสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธกัน จากเดิมเรามีเว็บในยุค ๑.๐ ซึ่งก็คือเว็บที่แสดงเนื้อหาอยางเดียว บุคคลแต
ละคนไมสามารถติดตอหรือโตตอบกันได แตเมื่อเทคโนโลยีเว็บพัฒนาเขาสูยุค ๒.๐ ก็มีการพัฒนาเว็บไซตที่
เรียกวา web application ซึ่งก็คือเว็บไซตมีแอพลิเคชันหรือโปรแกรมตางๆ ที่มีการโตตอบกับผูใชงานมากขึ้น 
ผูใชงานแตละคนสามารถโตตอบกันไดผานหนาเว็บ๑๐ สื่อสังคมออนไลนจึงเปนการสื่อสารที่ตองติดตอกันทาง
อินเทอรเน็ต เว็บไซตที่มีช่ือเสียงและไดรับความนิยมมากที่สุดเว็บหนึ่งในปจจุบันคือเฟซบุค 
        ปจจุบันมนุษยตองมีสวนเกี่ยวของกับสื่อสังคมออนไลนอยางหลีกเลี่ยงไมได อุปกรณเครื่องใชตางๆสวน
หนึ่งมาจากเทคโนโลยีสมัยใหม ที่แมเราจะปฏิเสธก็หนีไมพน เชนโทรศัพทมือถือรุนใหมๆสามารถเช่ือมตอ
เครือขายอินเทอรเน็ตไดทุกที่ทุกเวลา สามารถติดตอสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลนไดทุกเวลาที่เราตองการ ผู
ใหบริการอินเทอรเน็ตติดตั้งอุปกรณใหฟรีพรอมทั้งมขีองแถมและสทิธิประโยชนอีกมากมาย ที่แมแตผูใชบริการ
คาดคิดไมถึง ชีวิตของมนุษยในยุคศตวรรษที่ ๒๑ นี้ จึงแทบจะขาดเทคโนโลยีไมได การดําเนินชีวิตประจําจึง
ตองพึ่งความเจริญของเทคโนโลยีอยางยากเกินกวาจะหนีพน นิโคลัส นีโกรพอนเต (Nicholas Negroponte) 
ไดเสนอไววา “ในอนาคตการใชคอมพิวเตอร มิใชเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอรอีกตอไป แตเปนเรื่องเกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิต เครื่องคอมพิวเตอรสวนกลางขนาดยักษ ซึ่งเรียกกันวาเมนเฟรม ถูกคอมพิวเตอรสวนบุคคลเขา
แทนที่ไปแทบจะหมดแลว เราไดเห็นคอมพิวเตอรเคลื่อนยายออกจากหองขนาดยักษ ที่ ติดเครื่องปรับอากาศ
เขาไปยังตูเก็บของ แลวตอไปบนโตะและเดี๋ยวนี้อยูบนหนาตักในกระเปาของเราดวย แตน่ีก็ยังไมใชที่สิ้นสุด”๑๑ 

                                                

๙ เจฟฟ ฮาวี,คราวดวอรซซ่ิง, ลานคลิกพลิโลก,แปลโดยสีนวน ฤกษสิรินุกูล, (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพมติชน
,๒๕๕๔),หนา ๒๑.   

๑๐ อ.ธัญวัฒน กาบคา, ๒๕๕๓ ความหมายของ Social Media [Online], 
Available:http://krunum.wordpress.com/๒๐๑๐/๐๖/๐๒/social-network/เขาถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔
Touchbluelife . 

๑๑ นิโคลัส นีโกรพอนเต, ชีวิตยุคดิจิตอล, แปลโดยจํานง วัฒนเกส, (กรุงเทพมหานคร : นําอักษรการพิมพ, 
๒๕๔๐), หนา ๒๐.  



๑๔๖๘ 

 

เทคโนโลยีเจริญกาวหนาและมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน มนุษยตกอยูภายใตอิทธิพลของเทคโนโลยีอยางหนีไม
พน แมแตในวัดในพระพุทธศาสนา เทคโนโลยีก็ทะลุผานกําแพงวัดเขามาแลว 
 การศึกษาพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ ๒๑ จึงไมไดจํากัดรูปแบบในการศึกษาเหมือนในอดีตที่หาก
ตองการศึกษาพระพุทธศาสนาตองไปที่วัด แตปจจุบันสังคมเปลี่ยนไป มีผูคนจํานวนหนึ่งไมอยากเขาวัดแต
อยากศึกษาพระพุทธศาสนาก็สามารถอาศัยความเจริญของเทคโนโลยี ศึกษาจากสื่อสังคมออนไลน มีการ
รวมกลุมชาวพุทธ ขยายกลุมถายโอนแลกเปลี่ยนขอมูลในกลุมที่มคีวามสนใจและศึกษาฝนเรื่องเดียวกัน เมื่อนํา
หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเผยแผโดยอาศัยชองทางของเครือขายสังคมออนไลนโดยใชประยุกตหลักธรรม
ที่เขาใจงาย อาจจะใชคําใหมมาอธิบายหลักธรรม ผูที่ศึกษาก็สามารถเขาใจได หากตองการปฏิบัติธรรมขั้นสูงก็
สามารถศึกษาจากพระสงฆในวัดตางๆได  พระสงฆก็จะไดทําการเผยแผทั้งกับกลุมคนในสังคมออนไลน และ
เผยแผกับกลุมคนที่ตองการศึกษาคนควาในระดับที่สูงข้ึน คําสอนของพระพุทธศาสนาก็จะเคลื่อนตัวไปพรอม
กับความกาวหนาของเทคโนโลยี  หลักธรรมดั้งเดิมที่ถูกตองตรวจสอบไดก็ยังคงอยูในพระไตรปฎกและคัมภีร
อื่นๆ การศึกษาพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ ๒๑ เพียงแตมีการประยุกตหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาให
เขากับยุคสมัย หลักการเกาก็คงไว เมื่อมีของใหม ก็ตองใชใหเกิดประโยชน 
 การศึกษาในศตวรรตที่ ๒๑ ที่ผูคนสามารถเขาถึงขอมูลไดทางสื่อสังคมออนไลนไดตลอดเวลา หากมี
การศึกษาคนควาพระพุทธศาสนาไดทุกหนทุกแหง ซึ่งปจจุบันกระจายไปแทบทุกมุมโลกสามารถเขาถึงไดโดย
ไมจํากัดดวยเงื่อนไขของกาลเวลาหรือสถานที่ สอดคลองกับพระธรรมคุณขอหนึ่งในมหานามสูตร๑๒ คําหนึ่งวา 
“อกาลิโก”  หมายถึงไมประกอบดวยกาลคือไมข้ึนอยูกับกาลเวลา บรรลุไดทันที บรรลุเมื่อใดเห็น ผลไดทันที 
เปนจริงอยูอยางไรก็เปนอยางนั้นไมจํากัดดวยกาล หากนํามาใชในการศึกษาก็จะกลายเปนวามีการศึกษา
คนควาพระพุทธศาสนาโดยไมถูกจํากัดดวยกาลเวลาอีกตอไป ในโลกอนาคตผูที่มีความรู การเขาถึงขอมูลและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงจะทําใหมีโอกาสอยูรอดในสังคมไดอยางรูเทาทัน 

 

สรุป 

  การศึกษาพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ ๒๑ จึงไมไดจํากัดรูปแบบในการศึกษาเหมือนในอดีตที่
หากตองการศึกษาพระพุทธศาสนาตองไปที่วัด แตปจจุบันสังคมเปลี่ยนไป มีผูคนจํานวนหนึ่งไมอยากเขาวัดแต
อยากศึกษาพระพุทธศาสนาก็สามารถอาศัยความเจริญของเทคโนโลยี ศึกษาจากสื่อสัง คมออนไลน มีการ
รวมกลุมชาวพุทธ ขยายกลุมถายโอนแลกเปลี่ยนขอมูลในกลุมที่มคีวามสนใจและศึกษาฝนเรื่องเดียวกัน เมื่อนํา
หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเผยแผโดยอาศัยชองทางของเครือขายสังคมออนไลนโดยใชประยุกตหลักธรรม
ที่เขาใจงาย อาจจะใชคําใหมมาอธิบายหลักธรรม ผูที่ศึกษาก็สามารถเขาใจได หากตองการปฏิบัติธรรมขั้นสูงก็
สามารถศึกษาจากพระสงฆในวัดตางๆได  พระสงฆก็จะไดทําการเผยแผทั้งกับกลุมคนในสังคมออนไลน และ
เผยแผกับกลุมคนที่ตองการศึกษาคนควาในระดับที่สูงข้ึน คําสอนของพระพุทธศาสนาก็จะเคลื่อนตัวไปพรอม
กับความกาวหนาของเทคโนโลยี  หลักธรรมดั้งเดิมที่ถูกตองตรวจสอบไดก็ยังคงอยูในพระไตรปฎกและคัมภีร
อื่นๆ การศึกษาพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ ๒๑ เพียงแตมีการประยุกตหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาให
เขากับยุคสมัย หลักการเกาก็คงไว เมื่อมีของใหม ก็ตองใชใหเกิดประโยชน 
                                                          

                                                

๑๒ อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต (๒๒/๒๘๑/๓๑๘) 
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ยุคสมัยอยางไดผลดวยการพัฒนาความเปนมนุษย และพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางถูกตอง คนที่พัฒนาดีแลว ก็จะเปนสวนรวม
ที่รวมกําลังกันสรางสรรคสังคมใหเจริญงอกงาม เปนสภาพแวดลอมที่เอื้อโอกาสใหทุกคนเจรญิยิ่งขึ้นไปในการมีชีวิตที่ดีงามและมี
ความเกษมสุข  พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคมอยางสัมพันธควบคูกันไปและเปนปจจัยตอกัน โดยคํานึงถึงธรรมชาติ
แวดลอมพรอมไปดวย ตามหลักการที่จัดวางไวเปนระบบอยางครบถวนชัดเจน  
  พระพุทธศาสนามีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของชาวพุทธในฐานะที่เปนสถาบันหนึ่งของสังคม  ที่มีความสําคัญตอ
ประเพณีทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ  ปญหา และความเปนอยูของปจเจกบุคคลและสังคมโดยรวม  
ประกอบกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีอยูตลอดเวลา  ทําใหพระพุทธศาสนาหรือสถาบันสงฆทําหนาที่ จัดระเบียบ
ชุมชนเพื่อความคงอยูของชุมชนในสังคมและความสุขโดยรวมของประชาชน 
คําสําคัญ:  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  
 

Abstract 
 Social development according to Buddha's teaching is a development of human's core and is the 
foundation of individual, means development of humanity which is the most important thing that should 
be improved. On the other hand, for the human resources development which depends on time evolved 
must as well, develop the humanity and adapt with other Buddha's teaching that suitable with 
requirements in different periods of time. A man who is a fruit of humanity and correct human resources 
development will be the actor who develop and enrich our society to be more supportive in granting 
opportunity for others to develop themselves for a better and happier lives. Buddhism develops man and 
society at the same time and these two elements are essential for one another. Moreover, the 
development is based on surrounding environment  as well-organized Buddhism's principle.   
 Buddhism has relationship with Buddhist's way of life as one institute of our society which is a vital 
institute in terms of social custom and culture related to nature, problem, individual's well-being  and 
society. In addition, Buddhism and Buddhist priest community have a great contribution on establishment 
of discipline and happiness in the society because of the evolution of society. 
Key word: The development of human resources, Buddhism doctrine. 
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บทนํา 
 

แนวคิดทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาตนเปนการเรียนรูและการปฏิบัติเพื่อไปสูความพอดี หรือการมีดุลยภาพของ
ชีวิต มีความสัมพันธอันกลมกลืนระหวางการดําเนินชีวิตของบุคคล กับสภาพแวดลอมและมุงการกระทําตนใหมีความสุขดวย
ตนเอง รูเทาทันตนเอง เขาใจตนเองมากกวาการพึ่งพาอาศัยวัตถุ จึงเปนแนวทางการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน หลักการพัฒนาตนตาม
แนวพุทธศาสตรประกอบดวยสาระสําคัญ 3 ประการ คือ ทมะ คือการฝกนิสัยด้ังเดิมที่ยังไมไดขัดเกลาใหเหมาะสม การรูจักขม
ใจ ขมระงับความเคยชินที่ไมดีทั้งหลายได ไมยอมใหกิเลสรบเรา หลอกลอ ชักนําไปสูความเลวรายไดการฝกปรับปรุงตนเอง โดย
ทําคุณความดี ใหเจริญกาวหนาตอไป สิกขา คือการศึกษา เพื่อใหรูแจง รูจักประโยชน มองทุกอยางเปนการเรียนรูเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาตัวเอง เปนกระบวนการฝกฝนตนเองในการดําเนินชีวิต เรียกวา ไตรสิกขา มี 3 ประการ คือ ศีลสิกขา หมายถึงการ
ฝกความประพฤติสุจริตทางกาย ทางวาจาและการประกอบอาชีพ ดํารงตนในสังคมแบบสาธุชน เปนคนดีของสังคม เปนคนมี
ระเบียบ มีวินัย ปฏิบัติหนาที่ตามปทัสถานของสังคมสามารถดําเนินชิวิตไดอยางดีงามโดยมีความรับผิดชอบเกื้อกูลตอสังคม จิต
สิกขา หมายถึงการฝกจิต สรางคุณภาพและสมรรถภาพทางจิตใหเขมแข็งมั่นคง แนวแน ควบคุมตนเองไดดี มีสมาธิ มีจิตที่สงบ 
บริสุทธ์ิ ปราศจากสิ่งที่ทําใหเศราหมอง อยูในสภาพพรอมที่จะใชปญญาอยางลึกซึ้งและตรงตามสัจจธรรม  ปญญาสิกขา 
หมายถึงการฝกปญญาใหเกิดความรูความเขาใจสรรพสิ่ง รูแจงตามความเปนจริง มีจิตใจเปนอิสระและมีปญญาบริสุทธ์ิ ภาวนา 
คือ คําน้ีตรงกับคําวาพัฒนา ซึ่งประกอบดวย กายภาวนา ศีลภาวนา และปญญาภาวนา เทียบไดกับการพัฒนาทางกาย พัฒนา
ทางสังคม พัฒนาอารมณ และพัฒนาสติปญญากายภาวนา หมายถึงการพัฒนาทางกายเพื่อใหเกิดการเจริญงอกงามในอินทรีย 
5 หรือ ทวาร 5 ไดแกชองทางการติดตอสัมพันธกับสิง่แวดลอมทางกายภาพ คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย การพัฒนากายเปน
การสงเสริมใหความสัมพันธทั้ง 5 ทางเปนไปอยางปกติ ไมเปนโทษ ไมมีพิษภัยอันตราย เชน รูจักสัมพันธทางตา เลือกรับเอาสิ่ง
ดีมีประโยชนจากการเห็นทางตามาใช รูจักสัมพันธทางหู เลือกรับฟงสิ่งดีมีประโยชน ไมรับฟงสิ่งเลวรายเขามา เปนตน  ศีล
ภาวนา หมายถึงการพัฒนาการกระทํา ไดแกการสรางความสัมพันธทางกายและวาจากับบุคคลอื่นโดยไมเบียดเบียนกัน ไมกลาว
รายทําลายผูอื่น ไมกระทําการใดๆ ที่จะกอความเดือดรอนใหแกผูอื่น แตจะใชวาจาและการกระทําที่ดี ใหความชวยเหลือเกื้อกูล
และเสริมสรางความสัมพันธที่ดี จิตตภาวนา หมายถึง พัฒนาจิตใจ เพื่อใหจิตมีคุณภาพดี สมรรถภาพทางจิตดี และสุขภาพจิตดี 
คุณภาพจิตดี คือจิตใจที่มีคุณธรรม ไดแก มีเมตตา กรุณา มุทิตา มีศรัทธา และมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ เปนตน สมรรถภาพทางจิต
ดี คือการมีความพรอมในการทํางาน ไดแก ขันติคือมีความอดทน สมาธิคือความมีใจตั้งมั่น อธิษฐานคือมีความเด็ดเดี่ยว วิริยะคือ
มีความเพียร สติคือมีความระลึกเทาทัน เปนตน สวนสุขภาพจิตดีเปนสภาพจิตที่มีความสบายใจ อิ่มเอิบใจ แชมช่ืน เบิกบาน 
เกิดความสบายใจไดเสมอเมื่อดํารงชีวิตหรือทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น ปญญาภาวนา หมายถึงการพัฒนาปญญา ไดแกการรูเขาใจ
สิ่งตางๆ ตามความเปนจริง รูเทาทันสภาวะของโลกและชีวิต ทําใหจิตใจเปนอิสระไดจนถึงข้ันสูงสุด สงผลใหอยูในโลกไดโดยไม
ติดโลก มีอิสระที่จะเจริญเติบโตงอกงามตอไป 

การพัฒนาคนน้ันก็เริ่มตนที่ฐาน คือ การพัฒนาความเปนมนุษย ซึ่งเปนสาระสวนแกนแท  สวนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ซึ่งข้ึนตอแวดลอมแหงกาลเทศะของยุคสมัย  ก็จะตองตั้งอยูบนฐานของความเปนมนุษยน้ัน  และนําหลักการทั่วไปที่ทาน
แสดงไวไปประยุกตใชใหสนองตอความตองการของยุคสมัยอยางไดผลดี การพัฒนาความเปนมนุษยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
อยางถูกตอง คนที่พัฒนาแลวก็จะเปนสวนรวมที่รวมกําลังกันสรางสรรคสังคมใหเจริญงอกงาม เปนสภาพแวดลอมที่เอื้อโอกาส
ใหทุกคนเจริญยิ่งข้ึนไปในการมีชีวิตที่ดีงามและมีความเกษมสุข  พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคมอยางสัมพันธควบคูกันไป
และเปนปจจัยตอกัน  โดยคํานึงถึงธรรมชาติแวดลอมไปดวย การพัฒนาคนในฐานะที่เปนทรัพยากรมนุษย จะชวยใหสังคมมีทุน
มนุษยที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดผลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  สวน
การพัฒนาคนในฐานะผูมีความเปนมนุษย  จะชวยใหบุคคลมีคุณสมบัติพรอมที่จะดําเนินชีวิตแหงปญญาเพื่อความดีงาม หรือ
เรียกสั้น ๆ วา พัฒนาใหเปนบัณฑิตผูสามารถนําชีวิตและสังคมไปสูสันติสุข    

จากความตองการที่หลากหลาย เมื่อไมไดสิ่งที่ตองการมาครอบครองก็เกิดความผิดหวัง เกิดความเสียใจ ความกลัว ทํา
ใหมีการพึ่งพิงศาสนาซึ่งเปนเสมือนศูนยกลางของจิตใจมากขึ้น  หากศึกษาดูใหดีจะเห็นวาในสมัยกอน ศาสนาเกิดข้ึนจากความ
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กลัวของมนุษยที่ประสบกับปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ   เชน พายุพัด ฟาแลบ ฟาผา แผนดินไหว ไฟปา เปนตน 
เนื่องจากสมัยกอนยังไมมีเทคโนโลยีและความรูเกี่ยวกับปรากฏการณเหลาน้ี มนุษยจึงเกรงกลัวปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ 
ที่เกิดข้ึน ดังนั้น มนุษยจึงแสวงหาสิ่งที่จะมาคุมครองปองกันตนจากภัยอันตรายที่คิดวาจะไดรับจากปรากฏการณธรรมชาติ และ
สามารถคุมครองใหมีชีวิตที่เปนสุข ดวยเหตุน้ี จึงเกิดเปนความเช่ือที่ยอมรับนับถือพลังลึกลับทางธรรมชาติวาเปนสิ่งที่มีอิทธิพล
เหนือมนุษย และไดสรางพิธีกรรมตางๆข้ึน จากสิ่งที่เกิดข้ึนก็ไดมีวิวัฒนาการมาจนเกิดเปนศาสนา  
 

แนวคิดดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   
การพัฒนาทรพัยากรมนุษยกระแสหลัก (Swanson & Holton III, 2001) มีนิยามวา  

  การพัฒนาทรพัยากรมนุษยคือกระบวนการในการพฒันาความรูความเช่ียวชาญ ของบุคลากรในองคการดวยการพัฒนา
องคการและการพัฒนาและฝกอบรม บุคลากรเพื่อจุดประสงคในกาปรบัปรุงผลงาน 
  จากนิยามขางตนจะเห็นวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกระแสหลักจะมีจุดเนนอยูที่การพัฒนาเพื่อการปฏิบัติงานให
องคการโดยการเพิ่มพูนความรูความเช่ียวชาญเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีผลิตภาพ (Productivity) มากข้ึน ดวยสอง
แนวทางคือการพัฒนาฝกอบรม (Training and Development) และโดยการพัฒนาระดับองคการ (Organizational 
Development) ดังนั้นเมื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางพุทธที่มีคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเปนฐานคิด นิยามของ
การ  พัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงกําหนดเปน 
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธคือกระบวนการในการพัฒนามนุษยใน องคการโดยการนําคําสอนของพระพุทธเจา
มาเปนฐานคิด ใหมีความรูความ เช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน มีความเจริญเติบโตทั้งทางดานพฤติกรรม จิตใจ และ ปญญา ดวย
วิธีการพัฒนาองคการและการพัฒนาฝกอบรม มี จุดประสงคในการปรับปรุงผลงานและพัฒนามนุษยไปสูภพภูมิที่ดีกวาเดิม 
   

  ปรัชญาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 
 เมื่อเปรียบเทยีบปรัชญาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธกับปรัชญาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกระแส
หลักซึ่งเปนแนวความคิดที่ใชอยูในปจจุบันจะมีทั้งความคลายคลึงกันและความแตกตางกัน กลาวคือ มีเปาหมายในการพัฒนา
ปรับปรุงทรัพยากรมนุษยเหมือนกันแตแตกตางกันที่เปาหมายในการพัฒนาปรับปรุง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยกระแสหลักจะ
พัฒนามนุษยเพื่อสนองตอบความตองการขององคการในดานการเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดของเศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษยหรือ
เศรษฐศาสตรทุนมนุษย หรือเพื่อการเรียนรูสนองความตองการของมนุษยเองตามแนวคิดของปรัชญามนุษยนิยม แตการพัฒนา
มนุษยตามหลักพุทธธรรมมีปรัชญาที่วามนุษยเปนสัตวประเสริฐที่พัฒนาใหดีข้ึนได สามารถที่จะเรียนรูจนมีปญญา เขาถึงสัจ
จธรรมได มนุษยสามารถพัฒนาไปสูภพภูมิที่ดีกวาเดิมได ทั้งในระดับโลกียภูมิสําหรับมนุษยปุถุชนทั่วไป และระดับโลกุตรภูมิ
สําหรับการพัฒนาเปน “อริยบุคคล” บุคคลที่มีภูมิธรรมเหนือกวา “ปุถุชน” ที่ยังถูกครอบงําดวย “อวิชชา” (ซึ่งเปนที่มาของ
กิเลส ทําใหเกิดความโลภ ความโกรธเกลียด อาฆาตแคน แยงชิงทรัพยากร คดโกง ฉอราษฎรบังหลวง จริยธรรมตกต่ํา และ
ทําลายลางกันทั้งในระดับบุคคล ระดับประเทศ และระดับระหวางประเทศ เปนปญหาสําคัญของชาวโลกทุกวันน้ี) 
  ปรัชญาประการที่สองของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธคือการใชหลักอริยสัจ 4 ซึ่งคลายคลึงกับแนวการ
พัฒนามนุษยกระแสหลัก โดยที่ตามหลักธรรมอริยสัจ 4 จะเริ่มตนที่ “ทุกข” คือการเขาใจปญหาของชีวิตที่ตองมีการแกไข สวน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของตะวันตกนั้นจะใชแนวทางการมุงแกปญหา (Problem Orientation) กลาวคือการคนหาปญหา
ขององคการหรือของบคุคลในองคการที่ทาํใหองคการมปีระสิทธิภาพไมเปนไปตามเปาหมาย จึงตองทําใหมีการพัฒนาเสริมสราง
ทั้งความรู ทักษะ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อใหมนุษยในองคการนั้นทํางานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากข้ึน หรือหากยังไมมี
ปญหาก็มองหาโอกาสความเปนไปไดที่จะทําใหดีข้ึน กําหนดเปนเปาหมายในการพัฒนาและดําเนินการพัฒนาใหบรรลุเปาหมาย
นั้น ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธก็ใชหลักการเดียวกันนี้คือใชหลักธรรมอริยสัจ 4 แตการคนหาปญหาดังกลาว 
พระพุทธเจาช้ีใหมนุษยเห็นวามนุษยน้ันมีปญหาที่มี “อวิชชา” หรือมิจฉาทิฐิ ซึ่งหมายถึงมนุษยมีความเขาใจคลาดเคลื่อนในเรื่อง
ชีวิต มีความเขาใจผิดวาเปาหมายของการเปนมนุษยที่ดีน้ันคือการเปนปจจยัการผลติที่ดีขององคการ หรือตองทํางานสนองความ
ตองการขององคการเพื่อที่ตนเองจะไดรางวัลสิ่งตอบแทนหรือเงินมาสนอง “ตัณหา” ความอยากของตน บุคคลที่สามารถสนอง



 ๑๔๗๓
ตัณหาไดมาก มีกําลังซื้อและบริโภคไดมากตามแนวคิดบริโภคนิยมเรียกวาผูประสบความสําเร็จ เปนการสงเสริมความ
เจริญงอกงามของ “ตัณหาและอุปทาน” อยางไมรูตัว ปญหาที่ใหญที่สุดปญหาหนึ่งของมนุษยปุถุชนก็คือการไมเห็นปญหาหรือ 
“ทุกข” ของตน หลงเขาใจผิดวา “ทุกข” คือ “สุข” และพยายามดิ้นรนแสวงหาวัตถุมาสนอง “ตัณหา” ของตน และเขาใจวา
บุคคลที่ไมเปนปจจยัการผลติที่ดีขององคการคือบคุคลที่ไรประโยชน เฉ่ือยชา ไรคุณคา และบุคคลที่เสพบริโภคแตนอยกลายเปน
บุคคลสิ้นไรไมตอก หยอนความสามารถจึงไมสามารถสนองตัณหาตนได ในหลักพื้นฐานเรื่องนี้จึงทําใหเปนภารกิจสําคัญของ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธทั้งที่เปนฆราวาสและพระภิกษุในการช้ีใหมนุษยเห็น “ทุกขัง” คือปญหาที่แทจริงของมนุษย
เพื่อที่จะนําไปสูการคนหาสาเหตุและทางแกปญหาที่รากเหงา แทนที่จะมีความเขาใจพุทธธรรมที่ผิด ๆ หรือแตเพียงผิวเผิน ไม
เขาใจหลักพุทธธรรมที่แทจริง นําพาไปสูการพัฒนาที่คลาดเคลื่อนหางไกลจากคําสอนของพระพุทธเจา 
  หลักปรัชญาประการทีส่ามคือ การคิดเปนระบบ (Systems Thinking) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธมีการคิดเชิง
ระบบเชนเดียวกับการพฒันาทรพัยากรมนุษยกระแสหลัก กลาวคือ หลักธรรมปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปจจยตา ซึ่งกลาวถึงเหตุ
ปจจัยที่มีปฏิสัมพนัธตอกัน(เมือ่สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เมื่อสิ่งนี้เกิดข้ึน สิ่งนี้จึงเกิดข้ึน เพราะสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จึงไมมี เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้
จึงดับไป) หรือหลักธรรมปรโตโฆสะที่กลาวถึงสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูปฏิบัติธรรมซึ่งแสดงใหเห็นวาพุทธธรรม
นั้นกลาวถึงเรื่องสภาพแวดลอมหรือบริบทมีอิทธิพลตอความเปนอยูของมนุษย มนุษยจึงตองเลือกสถานที่ สภาพแวดลอมที่
เอื้ออํานวยตอการเรียนรูพัฒนาตนเองดวย เพราะมนุษยไมไดอยูอยางโดดเดี่ยวหรืออยูเหนืออิทธิพลของสภาพแวดลอมเสมอไป 
แตสรรพสิ่งจะมีความเกี่ยวของโยงใยมีผลกระทบซึ่งกันและกันอยางหลีกเลี่ยงไมได การพัฒนาทรัพยากรมนุษยกระแสหลักมี
แนวคิดวากิจกรรมการพัฒนามนุษยนั้นเปนระบบยอยอยูในองคการ ดังนั้นจึงตองมีเปาหมายในการพัฒนาที่สนองตอบตอ
องคการและตัณหาของมนุษย แนวคิดของพุทธธรรมและของตะวันตกเหมือนกันที่กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษยนั้นมี
บริบทที่ตองคํานึงถึง แตมิไดหมายความวาหากสภาพแวดลอมของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยูภายใตอิทธิพลของ 
“อวิชชา” แลว การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการก็จะตองอนุโลมไปตามนั้นดวย แตการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตอง
ผลักดันใหองคการเกิดการเรียนรู เกิดปญญา ทั้งนี้โดยอาศัยกระบวนการเปลี่ยนแปลงองคการ (Organizational Change) (ซึ่ง
จะกลาวตอไป) ประเด็นที่สําคัญที่ตองกลาวถึง ณ ที่นี้  คือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองมีปฏิสัมพันธกับ
สภาพแวดลอม แตไมอนุโลมตามกิเลสจากสิ่งแวดลอม ไมถึงกับขัดขืนอยางรุนแรงแตมีสติรูวายอมทําตามไปตามสมมติสัจจะของ
สังคม เชนเดียวกับ “เกมฟุตบอล” มีกฎกติกาที่ตองปฏิบัติตาม แตก็เปนกติกาสมมติตามเกม ไมใชสาระของชีวิต ไมใชสัจธรรม 
หากกติกาไมถูกตอง สิ่งที่ตองทําคือการเปลี่ยนกติกา เปลี่ยนเปาหมายของเกมใหไปสู “ปญญา” มากขึน้ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดทรงมีพระราชดําริดานการพัฒนาคนหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ทรงช้ีแนะไว
วา๑ 

"การพัฒนาบานเมืองใหเจริญยิ่งขึ้นไปนั้น ยอมตองพัฒนาบุคคลกอน  เพราะถาบุคคลอันเปนองคประกอบของสวนรวม 
ไมไดรับการพัฒนาแลว สวนรวมจะเจริญและมั่นคงไดยากยิ่งการที่บุคคลจะพัฒนาได ก็ดวยปจจัยประการเดียวคือ การศึกษา   
การศึกษานั้นแบงเปนสองสวน  คือ  การศึกษาดานวิชาการ(Academic learning) สวนหนึ่งกับการอบรมบมนิสัย(Spiritual 
development) ใหเปนผูมีจิตใจใฝดีใฝเจริญมีปกติละอายช่ัวกลัวบาปสวนหนึ่ง การพัฒนาบุคคลจะตองพัฒนาใหครบถวนทั้ง
สองสวน เพื่อใหบุคคลไดมีความรู ไวใชประกอบการ  และมีความดี ไวเกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอยางใหเปนไปในทางที่ถูก
ที่ควร  และอํานวยผลเปนประโยชนที่พึงประสงค "   

องคการพัฒนาแหงสหประชาชาติไดจัดทํารายงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (Human Development Report) 
โดยไดจํากัดความ “การพัฒนาคน” ไวใหครอบคลุมทั้งในกระบวนการเพิ่มโอกาสทางเลือกและการยกระดับความอยูดีมีสุขของ
ประชาชน  แนวคิดดานการพัฒนาคนขององคการพัฒนาแหงสหประชาชาติ โดยแทจริงมิไดมีความหมายในเชิงแคบตามช่ือ
เทานั้น หากแตหมายรวมทั้งความสําเร็จของคนและไดใหความสําคัญกับเปาหมายสุดทายมากกวาเครื่องมือของการพัฒนา ตาม
ความหมายในเชิงกวางที่ไดกลาวมาแลวนั้น นับวามีความใกลเคียงกับความหมายของ “ภารกิจ” และ “สมรรถภาพ” ภายใต
กรอบความอยูดีมีสุข 

                                                

๑ วารสารกินรี.  วารสารรายเดือนของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน),  (ฉบับประจําเดือนมกราคม ๒๕๔๒). หนา ๑๗. 



 ๑๔๗๔
ชีวิตจะดีงามมีความสุข  ประเทศชาติจะรุงเรืองมั่นคง และสังคมจะรมเย็น  ก็เพราะปจจัยสําคัญที่สุด คือ การ

พัฒนาคน ซึ่งจะทําใหคนเปนคนดีมีความสุข และเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ การพัฒนาคนก็คือการศึกษา  คนที่ดําเนิน
ชีวิตดวยปญญา เปนอยูดวยความไมประมาท พัฒนาชีวิตของตนจนบรรลุถึงประโยชนที่เปนจุดหมายของชีวิตดังคําตรัสในพุทธ
พจนตอไปนี ้
 “บุคคลผูไมประมาท เขาถึงจุดหมายทั้งสอง คือจุดหมายในเรื่องที่ตาเห็น และจุดหมายที่เลยตาเห็นช่ือวาเปนบัณฑิต
บุคคลนั้นเรียกวาเปนบัณฑิตเพราะบรรลุประโยชนที่เปนจุดหมาย”๒ 
 “ดูกรภิกษุ ในสัตวโลกนี้ บุคคลผูเปนบัณฑิตมีปญญามากยอมไมคิดการเพือ่เบยีดเบยีนตน ยอมไมคิดการเพื่อเบียดเบยีน
ผูอื่น ยอมไมคิดการเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝาย, ยอมคิดการที่เปนประโยชนเกื้อกูลแกตน ยอมคิดการที่เปนประโยชนเกื้อกูลแก
ผูอื่น ยอมคิดการที่เปนประโยชนเกื้อกูลทั้งสองฝาย ยอมคิดการที่เปนประโยชนเกื้อกูลแกโลกทั้งหมดที่เดียว, ดูกรภิกษุดวยเหตุ
อยางนี้แล บุคคลจึงช่ือวาเปนบัณฑิต มีปญญามาก” ๓ 
     ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ช่ือวาเปนผูปฏิบัติ ทั้งเพื่อประโยชนตน และเพื่อประโยชน
ผูอื่นกลาวคือ ภิกษุ 
     ๑. ทั้งเปนผูถึงพรอมดวยพฤติกรรมดี (ศีล) ดวยตนเอง และชักนําผูอื่นในการทําพฤติกรรมดี (ศีล) ใหถึงพรอม 
     ๒. ทั้งเปนผูถึงพรอมดวยจิตที่ฝกดี (สมาธิ) ดวยตนเองและชักนําผูอื่นในการทําภาวะจิตที่ฝกดี (สมาธิ) ใหถึงพรอม 
     ๓. ทั้งเปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง และชักนําผูอื่นในการทําปญญาใหถึงพรอม 
     ๔. ทั้งเปนผูถึงพรอมดวยความมีจิตใจเปนอิสระ (วิมุตติ) ดวยตนเอง และชักนําผูอื่นในการทําความมีจิตใจเปนอิสระ 
(วิมุตติ) ใหถึงพรอม 
     ๕. ทั้งเปนผูถึงพรอมดวยความหยั่งรูหยั่งเห็นในวิมุตติดวยตนเอง และชักนําผูอื่นในการทําวิมุตติใหถึงพรอม 
     ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้ ช่ือวาเปนผูปฏิบัติทั้ง เพื่อประโยชนตนและเพื่อประโยชนผูอื่น” ๔ 
     “ดูกอนมหานาม เมื่อใดแล อุบาสกทั้งเปนผูถึงพรอมดวยความเช่ือถือหลักการที่ถูกตอง (สัทธา) ดวยตนเอง และชัก
นําผูอื่นใหถึงพรอมดวยความเช่ือถือหลักการที่ถูกตอง ทั้งเปนผูถึงพรอมดวยพฤติกรรมดี (ศีล) ดวยตนเอง และชักนําผูอื่นใหถึง
พรอมดวยพฤติกรรมดี ทั้งเปนผูถึงพรอมดวยความเผื่อแผเสียสละ (จาคะ) ดวยตนเอง และชักนําผูอื่นใหถึงพรอมดวยความเผื่อ
แผเสียสละ, ทั้งเปนผูใฝใจไปเยือนหาพระภิกษุดวยตนเอง และชักนําผูอื่นใหไปเยือนหาพระภิกษุ, ทั้งเปนผูใฝใจสดับสัทธรรมดวย
ตนเอง และชักนําผูอื่นใหสดับสัทธรรม, ทั้งเปนนักทรงจําหลักธรรมที่สดับแลวดวยตนเอง และชักนําผูอื่นใหทรงจําหลักธรรมไว , 
ทั้งเปนนักพิจารณาไตรตรองอรรถแหงหลักธรรมที่ไดสดับแลวดวยตนเอง และชักนําผูอื่นในการพิจารณาไตรตรองอรรถแห ง
หลักธรรมที่ไดสดับแลว, ทั้งเปนผูรูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมถูกตองตามหลักดวยตนเอง และชักนําผูอื่นใหปฏิบัติธรรมถูกตอง
ตามหลักดวย, ดูกอนมหานาม ดวยเหตุผลดังกลาวมานี้ อุบาสกช่ือวาเปนผูปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชนตน และเพื่อประโยชนผูอื่น ๕ 
 

หากพิจารณาอยางเครงครัดตามช่ือ  “การพัฒนาคน” อาจดูประหนึ่งวามีความหมายในทางแคบเฉพาะในประเด็นการ
พัฒนาขีดความสามารถของคนเทานั้น  ถึงแมการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนจะมคีวามสําคัญมาก เพื่อเพิ่มโอกาส
ทางเลือก แตการพัฒนาศักยภาพคนเทานั้นยังไมเพียงพอ  ถาไมมีการสงเสริมสภาพแวดลอมทางสังคมใหคนสามารถใช
ประโยชนจากศักยภาพของตนได  ดังไดกลาวแลววาประเด็นสําคัญอยูที่วาประชาชนจะสามารถทําอะไรไดบางดวยศักยภาพของ
ตนเอง ไมใชเพียงแตมีศักยภาพเทานั้น ตัวอยางเชน เราอาจจะประสบความสําเร็จ 

ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนในภูมิภาคตางๆ  แตถาในแตละภูมิภาคไมมีการสรางงานที่เพียงพอ
สําหรับกําลังแรงงานที่มีการศึกษาเหลาน้ัน  ก็จะไมสามารถยกระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนได  ความอยูดีมีสุขจะตองวัด
ในรูปของภารกิจหรือความสําเร็จของคน  และสมรรถภาพหรือความสามารถที่จะไปสู ความสําเร็จนั้น  ซึ่งไมใชเพียงไดรับ

                                                
๒ สํ.ส.๑๕/๓๘๐/๑๒๖ 
๓ องฺ.จตุกกฺ. ๒๑/๑๘๖/๒๔๓ 
๔ องฺ.ปจฺก. ๒๒/๒๐/๑๕ 
๕ อง.สตฺตก.๒๓/๑๑๖/๒๒๕ 



 ๑๔๗๕
การศึกษาเทานั้น  ทั้งนี้มิไดหมายความวาการศึกษาไมใชสิ่งสําคัญในองคประกอบความอยูดีมีสุข  ตรงกันขามการศึกษามี
ความสําคัญมาก  เพราะคนที่ไมมีการศึกษาก็ไมมีโอกาสที่จะประกอบภารกิจในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

แนวความคิดเรื่องคุณภาพชีวิต 
 

คุณภาพชีวิต(Quality of life) เปนเรื่องที่นํามาใชเปนตัวช้ีวัด(Ultimate goal) ของการพัฒนาตั้งแตป ค.ศ.๑๙๗๐ 
(พ.ศ. ๒๕๑๓) เปนตนมา นับตั้งแตมีแนวคิดในการพัฒนาโดยเนนมนุษยเปนศูนยกลางของการพัฒนา อันเปนแนวคิดเชิงการ
พัฒนาสังคม ซึ่งพิจารณาถึงองคประกอบรอบดานที่เกี่ยวของกับตัวของมนุษยในลักษณะผสมผสานและเปนการพึ่งพาสอดแทรก 
(Interdependent and Interpenetrate) และเปนไปภายใตกระบวนการของการมปีฏิสัมพันธตอกัน (Interaction) ของมนุษย
ทั้งในระดับปจเจกบุคคลกลุมชุมชนและสังคม 
คุณภาพชีวิตในศาสนาพุทธนั้นจะตองมีองคประกอบครอบทัง้ 4 ดานไดแก 

การพัฒนากาย (กายภาวนา) คือ การพัฒนาอินทรีย 6 ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งเปนสิ่งเช่ือมตอกับอารมณทั้ง 
6 ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อารมณที่ใจรับรู การพฒันาอินทรีย 6 มีวัตถุประสงคเพื่อฝกฝนในดานการใชงาน คือทําให
อินทรียเหลาน้ัน มีความเฉียบคม มีความละเอียด มีความคลองแคลว มีความจัดเจน ฝกฝนในดานการเลอืกสิง่ทีม่ีคุณคา และมี
ประโยชนมากทีสุ่ด ขณะเดียวกันก็มีวิธีหลกีเวนจากสิง่ที่เปนภัย เปนโทษหรือสิง่ไมดีตางๆ ไมใหทะลักเขามาสูอินทรีย โดยมีใจ
เปนตัวรบัรูทัง้หมด 
  การพัฒนาศีล (สีลภาวนา) คือ การฝกฝนดานความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายและวาจา โดยการอยู
รวมกับผูอื่นดวยดี มีความเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยกัน ไมเบียดเบยีน ไมทําลายกัน เพื่อใหบุคคลสามารถอยูรวมกับคนในสงัคมได
อยางปกตสิุข 
  การพัฒนาจิต (จิตภาวนา) คือ การฝกฝนดานคุณภาพของจิต การฝกจิตใจใหเขมแข็ง มั่นคง แนวแน ควบคุมตนไดดี 
มีสมาธิ มีกําลังใจสูง ใหเปนจิตทีส่งบ ผองใส ปราศจากสิ่งรบกวน หรือทําใหเศราหมอง โดยเฉพาะการใชปญญาอยางลกึซึ้ง และ
ตรงตามความเปนจริง 
  การพัฒนาดานปญญา (ปญญาภาวนา) คือ การฝกปรอืปญญาใหเกิดความรู ความเขาใจสรรพสิ่งทัง้ปวงตามความ
เปนจริง จนกระทั่งหลุดพน มีจิตใจเปนอิสระ ผองใส เบิกบานโดยสมบูรณ เมือ่ปญญาทีบ่รสิุทธ์ิรูเห็นตามเปนจรงินี้เกิดข้ึนแลว ก็
จะชวยใหจิตน้ัน สงบ มั่นคง บริสทุธ์ิ ผองใสยิ่งขึ้น 

ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตท่ีดีตามแนวพุทธศาสนา 
  พหุการธรรม 4 คือ ธรรมมีอปุการะมาก เปนเครือ่งชวยใหสามารถสรางสมความดีอื่น ๆ ทุกอยาง และชวยใหประสบ
ความเจรญิกาวหนาในชีวิต ซึ่งจะนํามาใชในการวัดคุณภาพชีวิตวามีการพัฒนากาย ศีล จิตและปญญา เพื่อนําไปสูคุณภาพชีวิตที่
ดีแลวหรือยงั โดยพหกุารธรรม 4 ประกอบดวย 
          1. ปฏิรูปเทสวาสะ : การอยูในถ่ินที่ดี มสีิ่งแวดลอมเหมาะสม เปนสิง่แวดลอมที่เอื้อตอการดําเนินชีวิต เหมาะสมกับการ
ดําเนินชีวิตของตนเอง มีความสงบ สามารถปฏิบัติธรรมได 
          2. สัปปรุสิูปสสยะ : การสมาคมกับสัตบรุุษ สัตบรุุษ คือคนดีหรือคนสงบ เหมือนดังเชนคํากลาวที่วา “คบคนพาล พาล
พาไปหาผิด  คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” การทีม่ีเพือ่นทีด่ีก็เปนตัวช้ีวัดอยางหนึง่  โดยเฉพาะในวัยรุนเพือ่นถือวามีอทิธิพล
ตอเราในการตัดสินใจหรือทําสิ่งตางๆ 
          3. อัตตสัมมาปณิธิ : การตัง้ตนไวชอบ ตั้งจิตมุงหมายนําตนไปถูกทาง คือ การตั้งตนใหอยูในศีลธรรม ดําเนินชีวิตไป
ในทางที่ดีมเีปาหมายชัดเจน มเีสนทางเดินที่มั่นคง มีแบบอยางที่ถูกตอง ไมตั้งตนไวในทางที่ผิด คือ เวนจากการประพฤติ
ทุจริต  ใหดํารงมั่นอยูในคุณธรรมนั่นเอง 
          4. ปุพเพกตปุญญตา : ความเปนผูไดทําความดีไวกอนแลว การทําความดีไมวาจะเปนการทําบุญ ตักบาตร การไหวพระ
หรือนัง่สมาธิ ลวนเปนการประพฤติในทางที่ดีทัง้นั้น นอกจากนี้เรายังทําความดีไดอีกหลายอยาง เชนการชวยเหลือผูอื่น การให
กําลังใจคน การเคารพผูใหญ  หรอืแมกระทัง่การยกมือไหวผูทีสู่งอายุกวาก็ถือวาเปนความดี  ซึ่งความดีน้ีจะเปนตัวช้ีวัดคุณภาพ



 ๑๔๗๖
ชีวิตเรา ขาพเจาขอยกตัวอยางในชีวิตจรงิก็คือ มรีุนพี่คนหนึง่ไปสมัครงานโรงพยาบาลที่มีช่ือในกรุงเทพฯ จากนั้นทาง
โรงพยาบาลก็โทรมาถามถึงความประพฤติของพี่คนน้ีกับคณบดีและอาจารย ซึง่ทีผ่านมาพี่คนน้ีชอบทํากิจกรรม คอยชวยเหลือ
งานของคณะทุกอยาง รวมทัง้มีพฤติกรรม ความประพฤติทีด่ี ตั้งใจศึกษาเลาเรียน จากความดทีั้งหมดที่ไดทําไวกอนแลว ก็สงผล
ใหพี่ไดงานที่โรงพยาบาลแหงนี้ ทําใหมีอาชีพที่ดี และสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีอีกดวย 
        พุทธศาสนาสามารถนํามาปรบัใชกับชีวิตประจําวันเพือ่ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได  โดยการนําหลักคําสอนทางพทุธศาสนา
มาเปนหลกัในการดําเนินชีวิต การนําหลกัคําสอนมาปฏิบัติในชีวิต ไมจําเปนตองเปนคําสอนที่เขาใจยากหรือซบัซอนเกินไป 
ยกตัวอยางเชนการทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว, การถือศีล 5 หรือการเช่ือในกฎแหงกรรม  ในที่นี้ยกตัวอยางของการนําหัวใจคําสอน
ของพระพุทธเจาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต คือละความชั่ว ทําความดี ทําจิตใจใหบริสุทธิ์  ความหมายก็คือมนุษยทุกคน
ลวนตองการหลุดพนจากความทุกข  ตราบใดทีจ่ิตใจของเรายังมีความโลภ โกรธ หลงก็จะหลุดพนจากความทุกขไดยาก ดังนั้น
มนุษยจะหลุดพนความทกุขไดตองมีจิตใจทีบ่รสิุทธ์ิ  จะมจีิตใจที่บริสทุธ์ิ ก็ตองเริ่มมาจากการทําความดี จะทําความดี ก็ตองละ
ความช่ัวใหไดเสียกอน เปรียบเหมือนกบัการลางจาน  เวลาที่เราลางจาน กอนอื่นตองเอาเศษอาหารออกกอน ตอมาก็ทาํความ
สะอาดโดยใชน้ําลาง แลวก็ลงน้ํายาลางจาน สุดทายความสะอาดบรสิุทธ์ิของจานใบนั้นกผ็องข้ึนมา 
        สิ่งที่ไดกลาวมาขางตนก็เหมอืนกับการใชชีวิต สิ่งที่มนษุยตองการมากทีสุ่ดคือคุณภาพชีวิตที่ดี  เราจะทําอยางไรใหเกิด
คุณภาพชีวิตที่ดี อยางหนึ่งที่เปนคําตอบไดคือการรูจักพอ (พอเพียง พอใจในสิง่ที่ตนม)ี เมื่อเกิดความพอแลวความตองการตางๆ
ก็จบลง  แลวความสุขในชีวิตก็จะเกิดข้ึน จากนั้นคุณภาพชีวิที่ดีก็จะตามมา 
 

แนวคิดเรื่องสังคม 
 

แนวคิดเรื่องสังคมนี้อาจพิจารณาเปนสองดาน คือ ดานกายภาพ และดานความสัมพันธระหวางคนในสังคม  ดาน
กายภาพสวนมากจะพิจารณาจากลักษณะการตั้งบานเรือนเปนสําคัญ  สวนดานความสัมพันธระหวางคนในสังคม  พิจารณาจาก
โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรมของสังคมอันเปนผลจากการอยูอาศัย  ทํางาน หรือมีกิจกรรมสัมพันธในลักษณะ
เปนการประจําแนนอนของบุคคลหรือครอบครัว  ปฏิสัมพันธโดยสวนรวมระหวางคนในสังคมกอใหเกิดรูปแบบโครงสราง
ความสัมพันธในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
 ๑)  โครงสรางแบบเครือญาติ  (Kinship)  ไดแก ความสัมพันธที่เปนผลหรือมีลักษณะแบบญาติพี่นอง โดยมรการพึ่งพา
อาศัยหรือเกื้อหนุนกันแบบใกลชิด โดยมิไดเนนเชิงผลประโยชนแลกเปลี่ยน แตเปนการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามโอกาส
และสถานการณ 
 ๒)  โครงสรางแบบอุปถัมภ  (Patron - client) เปนความสัมพันธระหวางคนสองฝายที่มิใชเครือญาติ  แตผานการ
พึ่งพาแลกเปลี่ยนผลประโยชน  โดยฝายหนึ่งใหความชวยเหลือเชิงเศรษฐกิจหรือสังคมแกอีกฝายหนึ่ง  และฝายไดรับความ
ชวยเหลือไดตอบแทนฝายชวยเหลือโดยการรับใช  ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของฝายชวยเหลือ  อันเปนลักษณะความสัมพันธที่
มีฝายหนึ่งฝายใดที่มีอิทธิพลเหนืออีกฝายหนึ่ง  ในลักษณะฝายมีอํานาจเหนือ (Supper ordinate) และฝายมีอํานาจรอง 
(Subordinate)  ฝายมีอํานาจเหนือกวาทําหนาที่ใหความอุปถัมภ และมีฐานะเปนนายหรือลูกพี่  ขณะที่อีกฝายหนึ่งมีความรูสึก
เปนหนี้บุญคุณและมีบทบทเปนลูกนอง 
 ๓)  โครงสรางแบบฝกฝาย (Faction)  มีลักษณะความสัมพันธแบบตัวใครตัวมันไมแนนอน ซึ่งข้ึนอยูกับสถานการณและ
เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป มีความเปนปจเจกบุคคลสูง ความสัมพันธอาจเปนการพึ่งพาแลกเปลี่ยนผลประโยชนเฉพาะ
สถานการณ ความสัมพันธจึงอาจไมแนนอนแลวแตปจจัยตางๆ จะส งผลลัพธอยางไร ดังนั้น การเกิดความสัมพันธจึงอาจมี
ลักษณะอุดมการณรวม ผลประโยชนรวมหรือสถานการณรวม โดยทั่วไปโครงสรางของสังคมจะสงผลตอรูปแบบของวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน ดังนั้น โครงสรางสังคมจึงมีผลตอคุณภาพคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 



 ๑๔๗๗
 ศาสตราจารยประเวศ  วะสี๖  ไดใหความเห็นวา วัฒนธรรมตองมีสังคมหรือชุมชนที่มีชีวิต  เปนผูปฏิบัติจะยั่งยืน  
มีพัฒนาการ  และกระบวนการเรียนรูของประชาชน  คือหัวใจของการพัฒนาแบบยั่งยืน  ซึ่งเปนการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ  
จิตใจ  การเมือง  สังคม  วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมพรอมกันไป 

 

บทสรุป 
 

ในปจจุบันนั้นแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเนน “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา  ดังจะเห็นไดจาก
บทความของ Hag (๑๙๘๙) ที่เสนอตอ The SID North South Roundtable  แสดงใหเห็นถึงจุดเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ การ
ที่คณะกรรมาธิการดานการวางแผนพัฒนาแหงองคการสหประชาชาติ(The UN committee on Development Planning)  
ไดนําเสนอยุทธศาสตรใหมในการพัฒนาระหวางประเทศสาํหรับทศวรรษที่ ๑๙๙๐ โดยเนนไปที่การพัฒนาคน๗  สําหรับประเทศ
ไทยนั้นไดระบุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๘ เปนตนมา ไดปรับเปลี่ยนจุดมุงหมายในการพัฒนาประเทศใหมโดย
เนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนาหรือเปนเปาหมายหลัก  เพื่อนําไปสูวิสัยทัศน  “ครอบครัวอบอุน  ชุมชนเขมแข็ง  สังคมมี
สมรรถภาพ  เสรีภาพ  ความยุติธรรม และมีการพัฒนาที่สมดุล บนพื้นฐานของความเปนไทย”  ซึ่งจะเปนการพัฒนาในลักษณะ
ที่ตอเนื่องและยั่งยืน  ทําใหคนไทยสวนใหญมีความสุขที่แทจริงในระยะยาว ๘ 

ปจจัยหลักสาํคัญแหงการพัฒนาที่สาํคัญ คือ ทรัพยากรบุคคลถือวาเปนสิง่สาํคัญที่สดุใหการพัฒนา การจะพัฒนาอะไรก็
ตองมองสิ่งสําคัญที่สุดซึ่งเปนหัวใจแหงการพัฒนานั้นก็คือ”มนุษย”เปนปจจัยหลักแหงการพัฒนา ถามนุษยไมพรอม มนุษยไมมี
การพัฒนา ไมไดรับการศึกษาอบรมที่ดีแลว จะพัฒนาก็ไมสามารถพัฒนาไปถึงจุดมุงหมายได  จึงมีคํากลาวแหงการศึกษาวา 
“การจะพัฒนาอะไร จะตองใสลงในการศึกษา”  เมื่อมนุษยไดรับการศึกษาแลว ก็จะนําไปถายทอดเอง จะเห็นไดวาการศึกษา
แหงการพัฒนาบุคคลเปนทรัพยกอนแหงหัวใจเริ่มตนที่ดีไดแลวก็จะพัฒนาไปสูจุดเปาหมายที่สําคัญที่สุด คือทรัพยากรมนุษย ที่
ทุกสิ่งทุกอยางพรอมแตมนุษยไมพรอมจะพัฒนาอะไรไมได ทรัพยากรอื่นมีมากมายก็จะไมมีความหมายอะไรดังนั้ นทรัพยากร
มนุษยเปนเรื่องสําคัญมากที่สุดเปนจุดเริ่มตนแหงการพัฒนา เปนจุดเริ่มตนของทุกสิ่ง สรรพสิ่งทั้งหลายเกิดจากมนุษยคิดริเริ่ม
สรางสรรค ออกมาจากมนุษยทั้งหมด 

การพัฒนาคนในฐานะที่เปนทรพัยากรมนุษย จะชวยใหสังคมมีทุนมนุษยที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการประกอบ
กิจกรรมตางๆ ที่จะกอใหเกิดผลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หรือเรียกงายๆ วาพัฒนาใหเปนนักผลิต ซึ่งพรอมที่จะสนอง
ความตองการของสังคม สวนการพัฒนาคนในฐานะผูมีความเปนมนุษย จะชวยใหบุคคลมีคุณสมบัติพรอมที่จะดําเนินชีวิตแหง
ปญญาเพื่อความดีงาม หรือเรียกสั้นๆ วาพัฒนาใหเปนบัณฑิตผูสามารถนําชีวิตและสังคมไปสูสันติสุข 

การพัฒนาสังคมตามหลกัพระพุทธศาสนา ถือการพัฒนาคนเปนแกนกลาง และการพัฒนาคนน้ัน ก็เริ่มตนที่ฐาน คือการ
พัฒนาความเปนมนุษย ซึ่งเปนสาระสวนแกนแท สวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งข้ึนตอสภาพแวดลอมแหงกาลเทศะของยุค
สมัย ก็จะตองตั้งอยูบนฐานของความเปนมนุษยน้ัน และนําหลักการทั่วไปที่ทานแสดงไวไปประยุกตใชใหสนองความตองการของ
ยุคสมัยอยางไดผลดวยการพัฒนาความเปนมนุษย และพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางถูกตอง คนที่พัฒนาดีแลว ก็จะเปนสวนรวม
ที่รวมกําลังกันสรางสรรคสังคมใหเจริญงอกงาม เปนสภาพแวดลอมที่เอื้อโอกาสใหทุกคนเจรญิยิ่งขึ้นไปในการมีชีวิตที่ดีงามและมี
ความเกษมสุข  พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคมอยางสัมพันธควบคูกันไปและเปนปจจัยตอกัน โดยคํานึงถึงธรรมชาติ
แวดลอมพรอมไปดวย ตามหลักการที่จัดวางไวเปนระบบอยางครบถวนชัดเจน๙ 

พระพุทธศาสนามีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของชาวพุทธในฐานะที่เปนสถาบันหนึ่งของสังคม  ที่มีความสําคัญตอ
ประเพณีทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ  ปญหา และความเปนอยูของปจเจกบุคคลและสังคมโดยรวม  

                                                
๖ ประเวศ  วะสี และคณะ. พระพุทธศาสนากับจิตวิญญาณสังคมไทย : ประเด็นวิจัยศาสนาและวัฒนธรรม. (กรุงเทพฯ :  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

๒๕๓๙).หนา ๔๙. 
๗ สมบัติ  กุสุมาวลี.  “แนวคิดการพัฒนามนุษยใน Human Development Report.”  วารสารธรรมศาสตร  ปที่ ๒๒  ฉบับที่ ๒ (พ.ค.-ส.ค. ๒๕๓๙).  หนา ๙๕. 
๘ ศรีทับทิม (รัตนโกศล) พานิชพันธ.  “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (การพัฒนาคน).”  วารสาร พ.ส.ล. ปที่ ๒๙ ฉบับที่ ๒๐๑ (พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๓๙). หนา ๔๓.๒๕๓๗ 
๙ พระธรรมปฎก.  การพัฒนาท่ียั่งยืน.  (กรุงเทพฯ: เรือนแกว.๒๕๔๖).หนา ๑-๒. 



 ๑๔๗๘
ประกอบกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีอยูตลอดเวลา  ทําใหพระพุทธศาสนาหรือสถาบันสงฆทําหนาที่จัด
ระเบียบชุมชนเพื่อความคงอยูของชุมชนในสังคมซึ่งสรุปไดดังนี้ ๑๐ 

๑) อบรมใหความรูระเบียบสังคม  พุทธศาสนาเปนที่มาของวัฒนธรรม  คานิยม และระเบียบประเพณีที่สําคัญของ
สังคมไทย  การอบรมระเบียบสังคมผานกระบวนการและสถาบันหลายสถาบัน  ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เชน  วัดและ
พระสงฆเปนที่ปลูกฝงคุณธรรม  เปนสื่อการอบรมระเบียบสังคมแบบพุทธ  อบรมกลอมเกลาใหกุลบุตร  อุบาสก  อุบาสิกา  
ปฏิบัติตามกฎเกณฑและประเพณีตางๆ ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตชาวพุทธ  คือสัจจะและแนวปฏิบัติแบบพุทธ  เชน  คานิยมที่วา
ดวยความเมตตาตอผูตกทุกข  การโอบออมอารี  ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  การวางตัวใหเหมาะสมกับกาลเทศะ  การปฏิบัติตอ
บุคคลในสถานภาพตางๆ กัน เชน ศิษยตออาจารย  บุตรตอบิดามารดา เปนตน 

๒) เปนสื่อหรือกลไกในการควบคุมระเบียบสังคม  การที่มนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคมนั้น  จําเปนตองมีการควบคุมให
สมาชิกของสังคมอยูในกฎเกณฑ  ระเบียบแบบแผน  เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย  ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของสังคม
แตละสังคม  จึงมีการตรากฎหมายระเบียบตางๆ ที่สถาบันทางการปกครองใชเปนกลไกควบคุมสังคมอยางหนึ่ง  ซึ่งกลไกทาง
สังคมที่กลาวมานี้เปนเครื่องบังคับทางดานรางกายและพฤติกรรมภายนอก  การที่บุคคลจะเช่ือและปฏิบัติตามกฎเกณฑทาง
สังคมมากนอยเพียงใดน้ัน  ศาสนามีสวนสําคัญในการชวยกลอมเกลา  โนมนาวจิตใจและสรางจิตสํานึกทางศีลธรรมตอสังคม  
พุทธศาสนามีบทบาทสําคัญในการกระทําหนาที่ดังกลาวนี้  วัดและพระสงฆจึงเปนกลไกทางพุทธศาสนาที่สําคัญในการอบรมสั่ง
สอนประชาชนใหเปนพลเมืองดีของสังคม การที่บุคคลไดรับการสั่งสอนทางหลักธรรมและยึดมั่นเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
รวมกัน  จะทําใหสังคมมีความขัดแยงนอยลง  และชวยลดปญหาสังคมนานาประการได 

๓) เปนสื่อในการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม  การที่พุทธศาสนามีหลักธรรมคําสอนที่โนมนาวให
ประชาชนมีความเช่ือและหลักปรัชญาในการดําเนินชีวิตอยางเดียวกันนั้น  เทากับเปนการเสริมสรางความสามัคคีและความเปน
ปกแผนแกสังคม  ซึ่งสังคมที่มีบูรณาการทางเช้ือชาติและศาสนาที่เขมแข็งจะทําใหมีความมั่นคงแกสังคมสวนรวม 

ฉะนั้น ในการศึกษาหลักพุทธธรรมจนเขาใจแกนหรือหลักที่แทจริงแลว จะเขาใจวาพุทธธรรมเปนเรื่องของเหตุผลลวนๆ  
เปนความจริงหรือสัจธรรมที่วาดวยความเปนไปของธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติเรียกวาธรรมะ   เมื่อพุทธธรรมเปนสัจธรรม  
หลักของพุทธธรรมยอมนําไปประยุกตใชไดกับทุกสิ่งทุกอยางรวมทั้งปญหาสังคมดวย ๑๑ 
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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 ทั่วโลกมีการเช่ือมโยงการบริหารจัดการที่มีลักษณะพึ่งพิงกันและกัน  และเอื้อประโยชน
แลกเปลี่ยนทั้งในสวนของรัฐกับบุคคลที่อาจแอบแฝงผลประโยชนที่ซับซอน  การบริหารจัดการรัฐของประเทศไทยและรัฐเล็ก ๆ 
มักตกอยูภายใตอํานาจผูนํารัฐบาลเพียงคนเดียวหรือพรรคเดียว  การตัดสินใจบางเรื่อง  บางโครงการอาจกอใหเกิดความ
เสียหายโดยรวมแกรัฐ  แมรัฐจะใหอํานาจการบริหารแกรัฐบาล  แตตองหารจัดการรัฐควบคูกับคุณธรรม  สังคมตรวจสอบความ
โปรงใสได  บทความของ  เมรเมเยอรกับเคลิซาเนทพัค  เรื่อง  การนําหลัก 
 ธรรมาภิบาลตรวจสอบการบริหารกิจการรัฐตามระเบียบกฎหมายทั่วโลก  แปลโดย พระครูศรีกิตติสุนทรซึ่งไดประเด็น
สําคัญที่นาสนใจดังนี้  การตรวจสอบการบริหารจดัการรฐัที่ผูบรหิารมีอํานาจการบริหารกจิการรฐัตามระเบียบกฎหมาย  หากแต
การบริหารนั้นตองตอบสนองความตองการที่หลากหลาย  บุคคลหลากหลายกลุม  ซึ่งความตองการเหลาน้ันมีความหลากหลาย
ซับซอน  โดยการบริหารจัดการรัฐนั้นอาจถูกตองตามกฎหมาย  แตไมถูกตองตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และระบุวาหลักธรร



๑๔๘๑ 
 

มาภิบาลเปนเครื่องมือที่ควรนํามาใชตรวจสอบรัฐทั่วโลก  ผูเขียนจึงขอนําเสนอขอมูลเสริมบทความ เพื่อช้ีใหเห็นถึงการบริหาร
กิจการของรัฐที่ถูกตองตามหลักกฎหมายแตขาดคุณธรรม  จริยธรรมบริหารงานเอื้อตอพวกพอง 
 
 ผลประโยชนทับซอนจากมุมมองของฝายคาน 
 การบริหารจัดการรัฐตามระบอบประชาธิปไตย  รัฐบาลตองไดรับการตรวจสอบ  โดยเฉพาะฝายคาน  การบริหาร
กิจการรัฐที่ดีแมจะถูกบริหารงานถูกตองตามกฎหมายแลว  รัฐตองบริหารไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน  มุมมองของฝายคาน
พบวารัฐบาลยิ่งลักษณบริหารงานลมเหลว เอื้อพวกพอง ปลอยใหมีการทุจริตฯ แนะตอง ยุติ ๕ เหตุแหงความเสื่อม ที่อาคาร
รัฐสภา นายจุรินทรลักษณวิศิษฏ ส.ส.พรรคประชาธิปตย ในฐานะประธานวิปฝายคาน กลาววา ไดรับมอบจากผูนําฝายคานและ 
ส.ส.พรรคประชาธิปตย และพรรครักประเทศไทย จํานวน ๑๕๗ รายช่ือ เพื่อสรุปการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๘ และรัฐมนตรีเปนรายบุคคล ตามมาตรา ๑๕๙ 

โดยกอนการอภิปราย ฝายคานเจอปญหาหลายประการ เริ่มตั้งแตการพยายามลดความนาเช่ือถือจากรัฐมนตรี วาการ
อภิปรายเปนเพียงแคพิธีกรรม ทั้งที่ความจริงเปนหนาที่ของฝายคานในการตรวจสอบฝายบริหารแทนประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยตอมามีการพยายามทําใหเขาใจวาเปนฝายคานที่คานทุกเรื่อง ซึ่งไมใชเรื่องจริง เพราะจากการเสนอกฎหมายเขา
สภาฯ ของรัฐบาลทั้งหมด ๕๙ ฉบับ ฝายคานยกมือให ๕๗ ฉบับ ไมเห็นดวยแค ๒ ฉบับ คือ พ.ร.ก.กูเงิน ๓.๕ แสนลานบาท ซึ่ง
ไมเห็นดวยเพราะเปนการออก พ.ร.ก. ที่รัฐบาลอางวาเรงดวน ซึ่งความจริงพิสูจนแลววา มีการเบิกเงินแค ๒-๓ หมื่นลาน แต
รัฐบาลตองการรอใหการอภิปรายไมไววางใจผานไปกอน เพื่อความคลองในการดําเนินการ  

ตอมาคือรางพระราชกฤษฎีกาโอนหนี้จากกระทรวงการคลังไปยังธนาคารแหงประเทศไทย เชนเดียวกับการทําสัญญา
ผูกพันระหวางไทยกับตางประเทศทั้งหมด ๓๑ เรื่อง ฝายคานก็สนับสนุนทั้งหมด และที่วามีการพยายามจับมือกับกลุมองคการ
พิทักษสยามนั้น ขอทําความเขาใจวา ฝายคานยื่นญัตติกอนที่กลุมองคการพิทักษสยามจะชุมนุมดวยซ้ํา ตรงนี้คือความจริง แต
ตลอดเวลาที่ผานมา รัฐบาลพยายามลดความนาเช่ือถือผูนําฝายคาน เพื่อใหญัตติที่ตรวจสอบมีปญหา  

ทั้งนี้ เดิมไมคิดอภิปราย ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง รองนายกรัฐมนตรี ตรงกันขามกลับช่ืนชมความกลาหาญ ที่ยอมรับความ
จริงวา เปนข้ีขาของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี แตมีประเด็นที่อภิปรายคือ การไมถอดยศ พ.ต.ท.ทักษิณ เพราะ
ขณะที่นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ไดสอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาถึง ๒ ครั้ง ไดคําตอบตรงกันวา คดี
ของ พ.ต.ท.ทักษิณ เขาเกณฑการถูกถอดยศทุกประการ หรือถูกถอดยศเมื่อตองคําพิพากษาถึงที่สุด (จําคุก)  

ตอมารัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร ไดให ร.ต.อ.เฉลิม ดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) แตไมเกิดอะไรข้ึน ทั้งนี้ 
นายกรัฐมนตรี ไดตอบสื่อ ๒ ขอ คือ ไมถอดถอนและจะเพิ่มยศใหดวย ขณะที่ร.ต.อ.เฉลิม บอกวาที่ศาลตัดสินจําคุกคดีที่ดินรัช
ดานั้น ไมใชการทุจริต ทั้งที่กฎหมายของสํานักงาน ป.ป.ช. ก็บอกชัดเจนวา มีความผิดรวมถึงคูสมรส และกฎหมายก็ออกมาเมื่อ
ป พ.ศ.๒๕๔๒ กอนที่ พ.ต.ท.ทักษิณ จะรับตําแหนงดวยซ้ํา  

ขณะที่ พล.อ.อ.สุกําพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม สรุปได ๓ เรื่อง คือ การแตงตั้งปลัดกระทรวง
กลาโหมโดยมิชอบ โดยมีเปาหมายในการเขาไปแทรกแซง พรอมกับพบวานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
ทําผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.จัดระเบยีบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งที่สํานักปลัดกระทรวงกลาโหมตอง
เปนผูเสนอ แต พล.อ.อ.สุกําพล ลวงลูกผิดกฎหมาย และการที่นายกรัฐมนตรทีูลเกลาฯ เสนอช่ือทั้งที่มีปญหาก็เปนการไมบังควร 
สอไปในทางมิชอบ หรือไมทําตามจริยธรรม ซึ่งผิดอยางรายแรง  

ตอมาคือเรื่องจัดซื้อเรือลาดตระเวน ๓ ลํา มูลคา ๕๕๘ ลานบาท ซึ่งจากการตรวจสอบขอรองเรียนปรากฏวามีการฮั้ว
กัน แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกลับเซ็นยกเลิกการชะลอ เรื่องที่ ๓ คือการเปลี่ยนระบบยิงลูกหลอกจรวจนําวิธีเรือรบ 
ที่เปลี่ยนจากแทนหมุนไดรอบทิศทาง มาเปนแทนที่ยึดอยูกับที่ ซึ่งไมถูกตอง 
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ดาน พล.ต.ท.ชัจจ กุลดลิก รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย นั้น มีเหตุผล ๓ ประเด็นหลักๆ คือ การทําผิด
กฎหมายฮั้วประมลู ละเวนการปฏิบัติหนาทีจ่นทําใหรัฐเสียหาย โดยเฉพาะงบฯ เยียวยาน้ําทวม ๑.๒ แสนลาน ใน ๒๖ โครงการ 
ที่ใหกรมเจาทาดําเนินการ สุดทายผลงานขุดลอกแมน้ํา ๗ สายแมน้ําเละเทะ อีกทั้งทําบัญชีเท็จ 

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

สุดทายคือการแจงบัญชีทรพัยสนิเท็จตอสาํนักงาน ป.ป.ช. กรณีเปนเจาหนี้นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน อดีตรัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงพาณิชย จํานวน ๒๓๒ รอยลาน และเรื่องนี้ภริยาของ พล.ต.ท.ชัจจ ก็ฟองนายสุริยา ดวยวาเงินสวนหนึ่งนั้นเปน
เงินของ พล.ต.ท.ชัจจ และ พล.ต.ท.ชัจจ ก็รูเปนอยางดี เพราะไดเชิญนายสุริยา มาตกลง ซึ่งเรื่องนี้ พล.ต.ท.ชัจจ จึงไมสมควร
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีตอไป  

คนสุดทายคือ น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยมีขอกล าวหา ๓ ประเด็นใหญ คือ เบียดบังอํานาจและ
งบประมาณของประชาชน เพื่อประโยชนตนเองและครอบครัว พฤติกรรมที่ชัดเจนคือ คาแรง ๓๐๐ บาท ที่ตองรอถึงเดือนถึง
มกราคม ๒๕๕๖ ทั้งที่บอกวาทําไดในป ๒๕๕๕ จากการหาเสียงที่ผานมา อีกทั้งเงินเดือนปริญญาตรี ๑.๕ หมื่นบาท ก็ปรากฏวา
ไมใชเงินเดือน แตเปนคาครองชีพ ที่หลายๆ รัฐบาลใหอยูแลว สุดทายคือ การใหบริการรถไฟฟา ๒๐ บาท ตลอดสาย แต
ประเด็นที่เอื้อพวกพองกลับทําทันที โดยไมมีเงื่อนไข เชน การรองขอใหประเทศญี่ปุนออกวีซาใหกับ พ.ต.ท.ทักษิณ พรอมกับ
ตอบแทนตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒ ใหกับผูที่ดําเนินการ 

นอกจากนี้ ยังลักไกออก พ.ร.บ.พระราชทานอภัยโทษ อีกทั้ง ประเด็นการแกไขรัฐธรรมนูญ เพื่อใหผาน พ.ร.บ.
ปรองดอง มากกวาน้ัน คือการเอางบฯ ฉุกเฉินจํานวน ๑๐๐ ลานบาท ไปประกันตัวผูตองหาที่มาชุมนุมแลวถูกศาลตัดสินจําคุก  

ประการที่ ๒ คือ นายกรัฐมนตรีบริหารงานลมเหลว โดยเฉพาะการบริหารประเทศและปากทองของประชาชน เชน 
การแกปญหาเกษตรกร โครงการรับจํานําขาว ซึ่งที่สุดทายแลว เจง เพราะตนทุนสูงฝมือต่ํา เกิดการทุจริต และประชาชนจน
เหมือนเดิม มากกวาน้ันคือทําใหประเทศไทยเสียแชมปการสงออกขาว 

ประการสุดทายคือ นายกรัฐมนตรีปลอยใหมีการทุจริต ทําผิดกฎหมาย โดยเฉพาะงบเยียวยาน้ําทวม ๑.๒ ลานบาท ซึ่ง
เปนงบกลาง ตรวจสอบยาก พฤติกรรมก็คือวา นายกรัฐมนตรี สรางภาพดวยการเปดงานตอตานการทุจริตคอรรัปชัน แตตอมามี
การสั่งยายเลขาธิการสาํนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และแกตัวทั้งๆ ที่รูวา เลขาฯ 
ป.ป.ท.กําลังแฉ ๓ เรื่อง คือการนําเขารถหรู ไซฟอนเงิน และทุจริตงบฯ น้ําทวม 

สุดทายนายจุรินทร เช่ือวาแผนบันได ๕ ข้ัน ไมสามารถลมรัฐบาลไดอยูแลว ลงมติเมื่อไรก็มีการอุมกันไว แตสิ่งที่จะลม
รัฐบาลไดก็คือ ตัวของนายกรัฐมนตรี และการบริหารงานที่ลมเหลว ซึ่งนายกรัฐมนตรีตองยุติเหตุแหงความเสื่อม ๕ ขอ ดังนี ้

๑.หยุดทําผิดกฎหมาย หรือปลอยใหมีการทุจริต 
๒.ตองมีวุฒิภาวะในการเปนนายกรัฐมนตรี ในสภาฯ ซึ่ง ๑ ปกวา นายกรัฐมนตรีไมสามารถแสดงไดโดยชัดเจน มา

ปรากฏตัวนอยมาก หรือมาปรากฏตัววันแรกที่ขอใหเปนนายกรัฐมนตรี นอกนั้นเลี่ยงสภาฯ มาโดยตลอด ฝายคานตั้งกระทูใน ๓ 
สมัยประชุมทั้งหมด ๗๔ กระทู แตนายกรัฐมนตรี มาตอบดวยตัวเอง ๒ กระทู 

๓.  เลิกการบริหารประเทศแบบลอยตัว หนีปญหาและความรับผิดชอบ ซึ่งนายกรัฐมนตรีตองรักษาคํามั่นสัญญา โดย
เฉพาะที่บอกวาจะแกไข ไมแกแคน อยาปลอยใหคําพูดเหลาน้ีเปนวาทะกรรมสรางภาพอีกตอไป 

๔.  อยาปลอยใหคนอยูนอกเหนืออํานาจหนาที่มาลวงลูก โดยเฉพาะการแตงตั้ง ตรงนี้ไมใชแคนายกรัฐมนตรี เทาน้ันที่
จะตกต่ํา เพราะสถาบันนายกรัฐมนตรี จะตกต่ําไปดวย 

๕.  นายกรัฐมนตรี ตองกาวขามผลประโยชนของพวกพอง หรือทําเพื่อคนคนเดียว เพราะเรื่องนี้จะทําใหประเทศกาว
เขาสูวิกฤตอีกครั้ง  

 
 การบริหารงานแบบโปรงใส  
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 โลกของการบริหารในปจจุบันไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามตางก็มีการนาหลักการห รือแนวคิด
ทางการบริการแบบใหมๆ ที่มคีวามหลากหลายทั้งในรูปแบบและวิธีการเขามาใชกันอยางกวางขวางอาทิการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องคกร (Total Quality Management: TQM) การบริหารเชิงกลยุทธหรือยุทธศาสตร (Strategic Management) การบริหาร
โดยยึดวัตถุประสงค (Management by Objective: MBO) การบริหารแบบดุลยภาพ (Balance Score Card: BSC) เปนตนซึ่ง
แนวคิดทางการบริหารดังกลาวบางแนวคิดก็เริ่มเกาและลาสมัยไปแลวบางแนวคิดก็กลายเปนที่นิยมกันอยางรวดเร็วราวกับ
แฟช่ันยุคใหมอยางเชนการบริหารแบบดุลยภาพ (Balance Score Card: BSC) ที่กลายเปนแนวคิดยอดนิยมในยุคนี้อยางมากทั้ง
ในหนวยงานภาคธุรกิจเอกชนและหนวยงานภาครัฐที่มีการนาไปประยุกตใชกันอยางแพรหลาย 
 หลักการสําคัญประการหนึ่งที่พึงนามาใชในการบริหารจัดการนั่นก็คือ  “หลักความโปรงใส” ซึ่งเปนหลักการสําคัญ
ประการหนึ่งที่มีการเรียกรองใหหนวยงานตางๆยึดถือปฏิบัติไมเฉพาะแตในหนวยงานภาครัฐเทานั้นในองคกรภาคธุรกิจก็ถือวา
ความโปรงใสเปนหัวใจของการดําเนินธุรกิจในยุคสมัยที่การบริหารตองมีความสุจริตและตรวจสอบได  (ถวิลวดีบุรีกุลและวัน
ชัยวัฒนศัพท,  ๒๕๔๕) เพื่อความเปนธรรมและเปนประโยชนตอทุกฝายความโปรงใสจะเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพและไดผล
ก็ตองมีระบบ “ธรรมาภิบาล” หรือการกากับดูแลที่ดี (ธวัชภูษิตโภไคย, ๒๕๕๐ : ๑) เพราะสามารถนาไปสูการลดปญหาการ
ทุจริตคอรัปช่ันในองคกรและนาพาหนวยงานไปสูการเปนหนวยงานใสสะอาดเปนที่เช่ือถือศรทัธาแกบรรดาผูที่เกี่ยวของทั้งหลาย
ไดเปนอยางดี  
 หลักการและแนวทางการบริหารงานแบบโปรงใส 
 เจริญเจษฎาวัลย (๒๕๔๖ : ๑๒)  กลาวถึงหลักการบริหารงานแบบโปรงใสผูเขียนขอทาความเขาใจกับความหมายของ
ความโปรงใสกอนเปนเบื้องตนทั้งนี้นิยามของคาวา “ความโปรงใส” (Transparency) นั้นอาจกลาวไดวาไมมีนิยามที่ตายตัว
หากแตวาการใหคานิยามของ ”ความโปรงใส” อาจข้ึนอยูกับความเขาใจของหนวยงานที่นาไปใชรวมทั้งบริบทของสังคม
วัฒนธรรมซึ่งรวมไปถึงคานิยมและวิถีชีวิตความโปรงใสจึงเปนปรากฏการณที่แตกตางและหลากหลายเพราะหนวยงานในแตละ
แหงในแตละสังคมมีวัฒนธรรมองคกรธรรมเนียมและความสัมพันธระหวางสมาชิกของสังคมหรือหนวยงานที่แตกตางกันทั้งยังมี
ประเด็นเกี่ยวของที่ลวนมีความหลากหลายเชนความโปรงใสในภาครัฐอันเปนผลมาจากนโยบายหนวยงานและวิธีปฏิบัติที่จัด
ชองทางใหขอมูลดวยวิธีที่เสริมความเขาใจนโยบายสาธารณะเพิ่มประสิทธิผลของวิถีการเมืองและลดความไมแนนอนของ
นโยบายเปนตน 

โดยทั่วไปความโปรงใสคือการทําใหกระบวนการตัดสินใจของหนวยงานเปนไปอยางเปดเผยหรือเรียกไดวาเปน
ความสําเร็จท่ีเกิดขึ้นจากสื่อสารในนโยบายของรัฐตอกลุมท่ีใหความสนใจหรือกลุมท่ีมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ซึ่ง
การสื่อสารนี้อาจมีอุปสรรคเพราะบุคคลที่ใหความสนใจหรือมีสวนเกี่ยวของนั้นมีหลายหลากอาทิชาวบานประชาชนผูมีสิทธิออก
เสียงเลือกตั้งหรือนักลงทุนจากในประเทศและตางประเทศ  (ตินปรัชญพฤทธ์ิ,  ๒๕๓๕ : ๓๒) 

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

เปนอุปกรณ (Instrumental Freedom) และการรับประกันนี้เปนบทบาทที่ชัดเจนในการเปนเครื่องมือปองกันการคอรรัปช่ัน
การละเลยหนาที่ทางการเงินและการเกี่ยวของกับความทุจริต” กลาวคือความโปรงใสเปนเครื่องมือที่จะทาใหเปาหมายอื่นๆ
บรรลุถึงความสําเร็จเชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารงานของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งยังเปนวิธี
ปองกันคอรรัปชันที่ดีที่สุดซึ่งทาใหผูปฏิบัติในหลายๆวงการไมวาจะในภาครัฐหรือในภาคเอกชนหันมาใหความสนใจกับความ
โปรงใสเพราะมองเห็นประโยชนในหลายดานทั้งนี้จากการวิเคราะหสามารถสรุปไดดังตอไปนี ้

๑) ความโปรงใสสามารถสรางความมั่นใจใหแกนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศและเพิ่มความนาเช่ือถือของ
สภาพเศรษฐกิจ 

๒) ความโปรงใสมหีนาที่เปนเครื่องมือในการเพิม่การตรวจสอบไดของภาคเศรษฐกจิและภาครฐั (Accountability) โดย
การตรวจสอบไดจะไมสามารถเกิดข้ึนไดถาไมมีความโปรงใส 
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๓) ความโปรงใสเปนหัวใจของประชาธิปไตยเพราะความโปรงใสหมายถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ
ของรัฐบาลที่มีผลตอชีวิตและเปนการมอบอํานาจแกประชาชนที่จะเลือกดําเนินชีวิตจากขอมูลที่ไดรับอันเปนการสรางความเทา
เทียมและสรางทางเลือกใหประชาชนซึ่งเปนกระบวนการสําคัญของประชาธิปไตย 

๔) ความโปรงใสเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาอยางมีประสิทธิผลในอดีตวาทกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาจะพิจารณา
เฉพาะประเด็นเรื่องรายไดงบประมาณรายจายและการจางงานแตในปจจุบันวาทกรรมทั้งหลายไดนาประเด็นของความเปนอยู
ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมเขามาเกี่ยวของดวย 

๕) ความโปรงใสในภาครัฐสงผลดีตอความเช่ือมั่นของนักลงทุนประสิทธิผลของการบริหารนโยบายภาครัฐและการ
พัฒนาการเพิ่มความโปรงใสยังสามารถลดผลเสียของนโยบายรัฐบาลเชนชวยลดระยะเวลาในการเก็บภาษีและการใชกฎระเบียบ
ที่ซับซอนลดการสิ้นเปลือง และลดปญหาคอรรัปชัน 

๖) นอกจากนี้การรับประกันความโปรงใสหมายถึงการรับประกันสิทธิของบุคคลในขอมูลรูปแบบตางๆสิทธิเหลานี้
สามารถปองกันการละเมิดอํานาจที่เกิดข้ึนจากการมีขอมูลที่ไมเทาเทียม (Information Asymmetry) ดังนั้นจึงชวยลดปญหา
คอรรัปชันไดดวยการรับประกันความโปรงใสยังสงเสริมการพัฒนาดวยการเปดโอกาสใหบุคคลหรือหนวยงานแสดงการตอบโต
ตอปญหาปจจุบันดวยวิธีการทางการเมืองทางประชาสังคมและทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียมกัน 

๗) การสงเสริมความโปรงใสทาใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนเพราะความโปรงใสในกระบวนการนโยบายจะทาให
ประชาชนเกิดความเขาใจและยอมรับนโยบายใหมๆไดอยางรวดเรว็และงายยิ่งข้ึนทั้งนี้กระบวนการความโปรงใสเชนการใหขอมลู
การแสดงความคิดเห็นและการแจงนโยบายลวงหนาเปนตนจะสงเสริมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตอนโยบายดังกลาว
ประชาชนจะสามารถติติงนโยบายที่เห็นวาไมเหมาะสมและแนะนารวมทั้งเรียกรองนโยบายที่ตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนซึ่งทายที่สุดแลวความโปรงใสจะสงผลใหเกิดการพัฒนานโยบายที่ดีข้ึน 

๘) ความโปรงใสนั้นสําคัญตอภาคประชาชนเพราะการตัดสนิใจของรฐับาลมีผลกระทบตอประชาชนทุกคนประชาชนจึง
มีสิทธิทีจ่ะรับรูกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลเพื่อที่จะมั่นใจวาการตัดสินใจของรัฐบาลนั้นจะสงผลรายแกตนเองหรือไมซึ่งหาก
รัฐบาลมีความโปรงใสกจ็ะเพิ่มความเช่ือมั่นของประชาชนตอรัฐบาลและการตัดสินใจที่มีความโปรงใสกจ็ะมีความนาเช่ือถือ
เพิ่มข้ึนกลาวโดยสรุปความโปรงใสจงึมีความสําคัญตอทัง้การเมอืงการบริหารระบบเศรษฐกจิประชาสงัคมและการพัฒนา 

 
ความโปรงใสและการเขาถึงขอมูลขาวสารของผูมีสวนไดสวนเสีย 
Bellver and Kaufmann (๒๐๐๕ : ๑๒) ไดเปดเผยผลการวิจัยเกี่ยวกับการสรางความโปรงใสใหกับรัฐบาลในประเทศ

ตางๆทั่วโลกโดยแบงขอบเขตของความโปรงใสเปน๒ลักษณะคือความโปรงใสดานเศรษฐกิจ/สถาบัน (Economic/institutional 
Transparency) และความโปรงใสดานการเมือง (Political Transparency) จากการวิจัยพบวามีความแตกตางระหวางความ
โปรงใสทางดานเศรษฐกิจ/สถาบันและความโปรงใสทางดานการเมืองมีความแตกตางภายในระดับประเทศอยางมากผูวิจัยเสนอ
วาการทาใหเกิดความโปรงใสนั้นเกิดข้ึนไดโดยไมตองใชทรัพยากรมากมายเนื่องจากความโปรงใสมักจะชวยรัฐบาลประหยัด
ทรัพยากรสาธารณะ (Public Resources) และมักจะเปนเครื่องมือที่สามารถแทนองคกรอิสระและองคกรตรวจสอบที่ มี
ประสิทธิภาพมากกวาและใชคาใชจายนอยกวาโดยผูวิจัยไดใหนิยามของคาวา  “ความโปรงใส” โดยยึดถือแนวความคิดของ 
Kaufmann (๒๐๐๒ : ๔๕) ที่นิยามความโปรงใสวาเปน “การเพิ่มข้ึนของการหมุนเวียนของขอมูลดานเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองที่ตรงเวลาและนาเช่ือถือไดซึ่งผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดสามารถเขาถึงได” นอกจากนี้ Transparency Task Force 
ของ Brookings University ไดสรุปไวเชนกันวาความโปรงใสก็คือระดับความเปดเผยของสถาบันซึ่งหมายถึงขอบเขต
ความสามารถที่บุคคลภายนอก (เชนประชาชนหรือผูถือหุน) สามารถตรวจดูควบคุมและประเมินการกระทาของบุคคลภายในได 
(เชนเจาพนักงานรัฐหรือผูบริหารองคกร)  

ผลการศึกษาขอมูลของBellver and Kaufmann (๒๐๐๕ : ๙๘) ยังช้ีใหเห็นวาการมุงจัดหาขอมูลเพียงอยางเดียวมักไม
เพียงพอหากจะใหมีประสิทธิผลขอมูลที่ถูกจัดหามาจะตองถูกคัดเลือกมาแลวและจะตองเหมาะสมกับกลุมตางๆในสังคมที่จะมี
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ความสามารถในการวิเคราะหและนาขอมูลไปใชในวิธีของตนเองเชนในประเทศเม็กซิโกกฎหมายขอมูลขาวสารเปดโอกาสให
ประชาชนไดถามคาถามไดไมจากัดรูปแบบเชนมีจานวนวัวทั้งหมดกี่ตัวในประเทศเม็กซิโกประเทศเม็กซิโกผลิตนมเปนปริมาณ
ทั้งหมดเทาไหรในป๒๐๐๓และนักการเมืองคนไหนบางที่ไมเขารวมประชุมสภาโดยไมมีขออางที่เหมาะสมคําถามทั้งหมดนี้ถือวา
ถูกตองตามกฎหมายขอมูลขาวสารราชการของเม็กซิโกและลวนไดรับคําตอบซึ่งในป๒๐๐๔ประเทศเม็กซิโกเปนประเทศที่อุทิศ
งบประมาณในการใหขอมลูกับสาธารณะมากที่สดุเปนจํานวนเงนิ๒๒๖ลานเหรียญสหรัฐอเมรกิาขณะที่ประเทศสหรฐัอเมริกาเปน
อันดับ๒โดยใชเงิน๒๐ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 

การเขาถึงขอมูลขาวสารของรัฐจึงเปนเงื่อนไขที่สําคัญในการเพิ่มความโปรงใสของภาครัฐเพราะฉะนั้นสิทธิในการเขาถึง
ขอมูลจึงจาเปนตองไดรับการรับรองโดยกฎหมายแตทวาภาวะทางการเมืองและทางระบบราชการมักทาใหนักการเมืองและ
ขาราชการมีเหตุผลจูงใจที่ตองปดบังขอมูลดังนั้นการมีมติเห็นชอบหรือออกกฎหมายเกี่ยวกับขอมูลขาวสารจึงสามารถควบคุม
คอรรัปชันไดเพียงระดับหนึ่งเทานั้น 

แนวทางการบริหารแบบโปรงใส 
ในสวนนี้ผูเขียนขอนาเสนอถึงแนวทางการบริหารงานแบบโปรงใสโดยจะกลาวถึงในภาพรวมๆที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐ

และเอกชนทั้งนี้หากพิจารณาจากหลักหรือกระบวนการบริหารทั่วไปซึ่งกลาวถึงกระบวนการในการบริหารวาประกอบดวย
ข้ันตอน๔ประการคือ (สาครสุขศรีวงศ, ๒๕๕๐ : ๒๖-๒๗)  

การวางแผน (Planning) ประกอบดวยการกําหนดขอบเขตธุรกิจตั้งเปาหมายตลอดจน 
กําหนดวิธีการเพือ่ใหสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตัง้ไว 

การจัดองคกร (Organizing) ประกอบดวยการจัดบุคลากรแบงแผนกงานและจัดสรรทรัพยากรตางๆใหเหมาะสม
สอดคลองกับแผนงานเพื่อใหองคกรสามารถดําเนินการตามแผนใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด 

การช้ีนํา (Leading) ประกอบดวยเนื้อหา๒เรื่องที่สําคัญคือภาวะผูนํา (Leadership) ซึ่งเกี่ยวของกับการพัฒนาตัว
ผูบริหารเองและการจูงใจ (Motivation) ซึ่งเกี่ยวของกับการชักจูงหรือกระตุนใหผูอื่นทางานไดเต็มที่ตามความรูความสามารถ 

การควบคุมองคกร (Controlling) เปนการควบคุมองคกรใหดําเนินงานตางๆภายในองคกร 
ใหเปนไปตามแผนงานความคาดหวังหรือมาตรฐานที่กําหนดดังนั้นแนวทางการบริหารงานแบบโปรงใสโดยอาศัยกรอบแนวคิด
การบริหารงานดังกลาวขางตน 

หลักธรรมาภิบาล  
ระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล(GOOD GOVERNANCE) 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อใหสังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน 
สามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข และตั้งอยูใน ความถูกตองเปนธรรม ตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตาม
แผนภาพ ดังนี้ 

๑. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ 
โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจ หรืออํานาจของ ตัวบุคคล จะตองคํานึงถึงความเปนธรรม และ
ความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและ รวดเร็วดวย 

๒. หลักคุณธรรม (Morality) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตอง ดีงาม การสงเสริม ใหบุคลากรพัฒนา
ตนเอง ไปพรอมกัน เพื่อใหบุคลากรมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต เปนนิสัย ประจํา
ชาติ 

๓. หลักความโปรงใส (Accountability) หลักความโปรงใส หมายถึง ความโปรงใส พอเทียบไดวามีความหมาย ตรงขาม 
หรือเกือบตรงขาม กับการทุจริต คอรรัปช่ัน โดยที่เรื่องทุจริต คอรรัปช่ัน ใหมี ความหมายในเชิงลบ และความนาสะพรึงกลัวแฝง
อยู ความโปรงใสเปนคําศัพทที่ใหแงมุมในเชิงบวก และใหความสนใจในเชิงสงบสขุ ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร ไดสะดวกและ
เขาใจงาย และมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองอยางชัดเจนในการนี้ เพื่อเปน สิริมงคลแกบุคลากรที่
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ปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งในองคพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่
ไดทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ไดแก ผูที่มีความสุจริต และบริสุทธ์ิใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมได
มากกวาผูที่มีความรูมาก แตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธ์ิใจ 

๔. หลักการมีสวนรวม (Participation) หลักการมีสวนรวม หมายถึง การใหโอกาสใหบคุลากรหรอืผูมี สวนเกี่ยวของเขา
มามีสวนรวมทางการ บริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ เชน เปนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือ 
คณะทํางานโดยใหขอมูล ความคิดเห็น แนะนํา ปรึกษา รวมวางแผนและรวมปฏิบัติ 

๕. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility )หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหนาที่ ความสํานึก
ในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือรนในการแกปญหา และเคารพในความคิดเห็นที่
แตกตาง รวมทั้งความกลาที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทําของตนเอง 

๖. หลักความคุมคา (Cost – effectiveness or Economy) หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการและใช
ทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน(ไชยยาวัฒน,  ออนไลน) 
 การตรวจสอบการบริหารจัดการรัฐ 
 การตรวจสอบการบริหารจัดการรัฐตามระบบทั่วโลกมีกฎหมายกํากับดูแล  แตผูทุจริตมีวิธีการหลบหลีกและ
ตีความหมายเขาขางตนเอง  การตรวจสอบรัฐดวยหลักธรรมาภิบาลจึงเปนสิ่งที่ประชาชนตองนํามาตรวจสอบรัฐบาล  เชน การ
ตรวจสอบรัฐบาลยิ่งลักษณของ  ดร.เจิมศักดิ์  ปนทอง  (เจิมศักดิ์  ปนทอง, ออนไลน) 
 ๑๐ เรื่องที่รัฐบาลยิง่ลกัษณ “ดีแตโม” ! 

รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร แถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ถึงวันน้ี ขาดเพียงหนึ่ง
เดือนก็จะครบขวบป เห็นหนาเห็นหลัง เพียงพอที่จะประเมินการทําหนาที่ของรัฐบาลวาเปนไปตามนโยบายที่ตนเองเคยแถลงไว
ตอรัฐสภามากนอยเพียงใดพิจารณาเฉพาะนโยบายที่รัฐบาลยิ่งลักษณแถลงวาเปนเรื่องเรงดวน จะดําเนินการภายใน ๑ ปแรก
ปรากฏวา มีอยางนอย ๑๐ เรื่อง ที่เขาขาย “ดีแตโม” อยางชัดเจน ดังตอไปนี้ 

๑) คาแรงข้ันต่ํา ๓๐๐ บาทตอวัน เงินเดือนปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาทตอเดือนใชหลอกลอเอาคะแนนเสียงจาก
ประชาชน ทั้งๆ ที่ เปนนโยบายที่ไมควรทํา ถูกเตือนวาทําไมไดและจะเกิดผลเสียมีปญหาทางปฏิบัติมากมายหาเสียงไวอยาง 
แถลงในรัฐสภาพยายามกลบเกลื่อนบิดเบือนไปอีกอยาง 
วันแถลงตอรัฐสภา อางวา “ดําเนินการใหแรงงานมีรายไดเปนวันละไมนอยกวา ๓๐๐ บาท และผูที่จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีมีรายไดเดือนละไมนอยกวา ๑๕,๐๐๐ บาท อยางสอดคลองกับผลิตภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร”  เปลี่ยนคําวา 
“คาแรงข้ันต่ํา” และ “เงินเดือน” เปนรายไดแตถึงกระนั้น ประชาชนก็ยังไมไดรับผลประโยชนตามคํามั่นสัญญาคาแรง ๓๐๐ 
บาท ไดไมกี่จังหวัด สวนเงินเดือนปริญญาตรีจบใหม ๑๕,๐๐๐ บาท ก็ไดเฉพาะภาครัฐที่จัดสรรเงินเพิ่มพิเศษมาสมทบให (ไมใช
เงินเดือนจริงๆ)  เหมือนขายผาเอาหนารอดไปเรื่อยๆ 

๒) กระชากคาครองชีพประกาศกลางสภาวา “จะแกไขปญหาคาครองชีพโดยการดูแลราคาสินคาและการมีรายไดเพื่อ
เพิ่มกําลังซื้อสุทธิของประชาชนโดยปองกันและแกไขการผูกขาดทั้งทางตรงและทางออม”  ถึงวันนี้ ของแพงทั้งแผนดินรัฐบาล
แกไข โดยอางวา ประชาชนคิดไปเองยิ่งกวานั้น ยังเนนการสรางภาพมากกวาจะไปแกปญหาราคาสินคา โดยการเปดรานถูกใจ 
เอาเงินภาษีประชาชนไปอุดหนุนใหดําเนินการขายของราคาถูกกวาทองตลาด โดยที่ประชาชนสวนใหญของประเทศไมไดรับ
ประโยชนจากรานถูกใจเลย 

๓) ยกเลิกกองทุนน้ํามันเคยประกาศหาเสียงชัดเจนวา จะยกเลิกกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง ดวยความเขลา ไมรูจริงวาถา
ยกเลิกแลวจะมีผลกระทบตามมาอยางไรแตถึงวันแถลงนโยบายตอสภา พยายามพลิกลิ้น บอกวา “ชะลอการเก็บเงินเขากองทุน
น้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับน้ํามันเช้ือเพลิงบางประเภทช่ัวคราวเพื่อใหราคาน้ํามันเช้ือเพลิงลดลงทันที และปรับโครงสรางราคา
พลังงานทั้งระบบใหมุงสูการสะทอนราคาตนทุนพลังงาน”  แตถึงกระนั้น ประชาชนก็ยังไมไดรับผลประโยชนตามคํามั่นสัญญา
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ราคาน้ํามันข้ึนเอาๆ เฉพาะในเดือนก.ค. ยังไมสิ้นเดือน ข้ึนไปแลว ๖ ครั้ง  ยิ่งกวาน้ัน ที่คุยโมวาจะปรับโครงสรางราคาพลังงาน
ทั้งระบบก็ทําไมไดจริง ซ้ําราย กลับยิ่งทําใหโครงสรางราคาพลังงานถูกบิดเบือนไปในทางที่ทํารายประชาชนผูบริโภคยิ่งกวาเดิม 
ทําลายพลังงานเอทานอลที่สามารถผลิตไดในประเทศ 

๔) ยกระดับราคาสินคาเกษตรรัฐบาลยิ่งลักษณแถลงคุยโมกลางสภาวา “ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกร
เขาถึงแหลงเงินทุน โดยดูแลราคาสินคาเกษตรใหมีเสถียรภาพที่เหมาะสม คํานึงถึงกลไกราคาตลาดโลก โดยใชวิธีบริหารจัดการ
ทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายลวงหนา”  ถึงวันน้ี ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ําอยางหนัก ชาวสวนผลไม ชาวไรยางพารา 
สบัปะรด เกษตรกรรายยอยเดือดรอนหนัก ตองออกมาเทผลผลติประทวงในหลายพื้นทีย่างพารา เคยขาย กก.ละ ๒๐๐ บาท ตก
ลงมาเหลือไมถึง ๑๐๐ บาทในขณะเดียวกัน การใชนโยบายรับจํานําขาวราคาแพงกวาตลาดโลกก็ทําลายกลไกราคาอยางพินาศ 
ทําลายระบบการคา ระบบการผลิตและการสงออกขาวไทยอยางยอยยับ ทําใหไทยเสียแชมปสงออกขาวในตลาดโลก และรอ
เวลาขายขาวในสตอกของรัฐที่จะขาดทุนมหาศาล 

๕) แจกแท็บเลตเด็กนักเรียนพรรคเพื่อไทยเคยหาเสียงวา จะแจกแท็บเลตแกเด็กนักเรียนทั่วประเทศ ตอมาก็พยายาม
กลบเกลื่อนโดยอางวาจะแจกเฉพาะเด็กช้ัน ป.๑ กอนวันแถลงนโยบาย รัฐบาลยิ่งลักษณ ก็กลบเกลื่อนบิดเบือนกลายเปน 
“จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเลตใหแกโรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียนนํารองสําหรับระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 
๑ ปการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕”  ปรากฏวา ถึงวันน้ี การดําเนินการก็เปนไปไดเพียงไมกี่จังหวัดแถมคุณภาพแท็บเลตยังคงมีปญหา
อื้อฉาวในข้ันตอนตรวจรับ เลื่อนแลวเลื่อนอีก กระทั่งปรากฏแท็บเลตดอยคุณภาพบางสวนก็ยังเรงรีบตรวจรับของเพื่อนํามาแจก
สรางภาพ 

๖) ปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบรฐับาลยิ่งลกัษณแถลงตอสภาวาการปองกันและปราบปราม การทุจริตเปน
เรื่องดวนภายในปแรก บอกวา “ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง โดยยึดหลักความ
โปรงใสและมีธรรมาภิบาลที่เปนสากลเพื่อใหการใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนตอประเทศโดยรวมอยางแทจริง” ขวบปผานไป ไมมีอะไรเปนช้ินเปนอันตรงกันขาม หอการคาไทยไดทําการสํารวจ
พบวา มีการจายเงินใตโตะในการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐเพิ่มสูงข้ึนเปน ๓๐-๓๕ เปอรเซ็นต ของมูลคาโครงการ  
นอกจากนี้ รัฐบาลยังใชวิธีจัดซื้อจัดจางแบบพิเศษในหลายโครงการที่มีมูลคามหาศาล ทําใหขาดความโปรงใส รวมไปถึงการใช
เงินนอกงบประมาณ และใชเงินธนาคารของรัฐดําเนินนโยบายที่สอวาจะมีปญหาการขาดทุนแนนอน 

๗) สรางคุณธรรม จริยธรรมแถลงตอรัฐสภาวา “ขยายการบังคับใชบทบัญญัติเรื่องการหามการกระทําที่เปนการขัดกัน
แหงผลประโยชนใหครอบคลุมผูใชอํานาจรัฐในตําแหนงสําคัญและตําแหนงระดับสูงอยางทั่วถึง เขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย
เพื่อแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่รัฐ เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมของสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตและถูกตองชอบธรรม” 
ขวบปผานไป ปรากฏวา รัฐบาลยิ่งลักษณแตงตั้งบุคคลที่มีปญหาดานจริยธรรมคุณธรรมเขามาดํารงตําแหนงในรัฐบาลมากมาย 
ไมวาจะตําแหนงรัฐมนตรี อยางกรณีนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นางนลินี ทวีสิน รวมไปถึงตําแหนงทางการเมืองอื่นๆ ที่ปูนบําเหน็จ
รางวัลแกแกนนําเสื้อแดงที่มีคดีรายแรงติดตัว เชน นายเจง ดอกจิก นายอารี ไกรนรา ฯลฯย่ิงกวาน้ัน ตัวนายกรัฐมนตรี นางสาว
ยิ่งลักษณ ชินวัตร และคนในตระกูลชินวัตรบางคน ก็ยังมีผลประโยชนทับซอนโดยตรงกับการผลักดันการออกกฎหมายเพื่อใหมี
ผลลมลางความผิดในคดีทุจริตโกงกินของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

๘) โครงการบริหารจัดการน้ําเคยแถลงตอรัฐสภาวาจะทําภายในปแรก “สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณา
การและเรงรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน โดยเรงใหมีการบริหารจัดการน้ําในระดับประเทศอยางมีประสิทธิภาพใหสามารถ
ปองกันปญหาอุทกภัยและภัยแลงได รวมทั้งสนับสนุนภาคการเกษตรดวยการกอสรางระบบชลประทานขนาดใหญ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก ฟนฟูการขุดลอกคูคลอง และแหลงน้ําธรรมชาติที่มีอยูเดิม ขยายเขตการสูบน้ําดวยไฟฟา จัดสรางคลองสงน้ํา
ขนาดเล็กเขาสูไรนา และขยายเขตการจัดรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําแล ะการผลิต สงเสริมการใชน้ําใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพืช และจัดหาแหลงน้ําในระดับไรนาและชุมชนอยางทั่วถึงรัฐบาลยิ่งลักษณเรงรีบรวบรัด 
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อางสถานการณเรงดวน ออก พ.ร.ก.เพื่อขอกูเงินมูลคากวา ๓ แสนลานบาท คุยโมจะรีบไปทําโครงการแกปญหาน้ําทวมแตจน
บัดน้ี เงินกูที่ออกเปน พ.ร.ก.ดังกลาว ก็มีการเบิกจายไปเพียงไมถึงครึ่งแถมโครงการที่เหลือ ก็ยังไมปรากฏรายละเอียด ไมมีการ
เสนอการประเมินความคุมคาของโครงการ หรือนําเสนอผลการศึกษาผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้นถึงวันน้ี โครงการบริหารจัดการน้ํา
อยางบูรณาการยังมีแตอากาศไมมีผลสําเร็จเปนรูปธรรมแตภาระหนี้สินของประเทศที่เกิดจากการกูของรัฐบาลปจจุบัน และ
เตรียมจะกูอีกกวา ๒ ลานลานบาทนับวามากมายมหาศาลเกินกวาตัวนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบไหวดีแตกูตัวจริง 

๙) หลักประกันสุขภาพถวนหนารัฐบาลยิ่งลักษณแถลงคุยโมวา “เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถวน
หนา ๓๐ บาทรักษาทุกโรคเพื่อใหประชาชนทุกคนไดรับบริการอยางมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม ”ปรากฏวา 
รัฐบาลกลับปรับลดงบเหมาจายรายหัวที่จะนําไปใชดูแลประชาชนลง ๑๔๑ บาทตอหัว หรือลดลง ๔.๙% และลดงบสงเสริม
ปองกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ๖.๓% นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทยชนบทถึงกับออกมา
วิพากษวิจารณ “เปนครั้งแรกในรอบ ๑๐ ปของระบบบัตรทองทีง่บเหมาจายรายหัวลดลง จะสรางปญหาใหกับหนวยบริการและ
ทําใหเปนระบบสําหรับผูปวยอนาถาเหมือนในอดีตสวนทางกับนโยบายรัฐบาล” 

๑๐) ปญหาความปรองดองสมานฉันทแทบไมตองพูดถึงกรณีปญหาสถานการณความแตกแยก ความวุนวายทาง
การเมือง ที่เกิดข้ึนจากการใชอํานาจรัฐผลักดันวาระทางการเมืองเพื่อนิรโทษกรรมและลบลางความผิดแกทักษิณ ชินวัตรขัดแยง
กับที่สัญญาวาจะสรางความปรองดองสมานฉันทรฐับาลยิ่งลกัษณเคยแถลงตอรัฐสภาวา “สรางความปรองดองสมานฉันทของคน
ในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสรางความเขาใจรวมกันของประชาชนในชาติใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”  กลับพยายามออก
กฎหมายลางผิดใหคนโกง คนฆาทหาร -ฆาประชาชนใหทายขบวนการอันธพาลทางการเมืองเสื้อแดง ไลลา ขัดขวางการ
แสดงออกของคนที่คิดตางสงเสริมการจัดต้ังหมูบานเสื้อแดงที่เปนการสรางความแตกแยก เพิ่มรอยราวในระดับชุมชนปลอยใหมี
การจาบจวง ลวงละเมิด ดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ละเวนไมดําเนินคดีกับคนในเครือขายการเมืองของรัฐบาล มีการสั่งไมฟองนาย
จักรภพ เพ็ญแข นายจตุพร พรหมพันธุ เปนตน 

รัฐบาลโกหกประชาชนทั้งหมด เปนการตรวจสอบนโยบายที่รัฐบาลยิ่งลักษณไดเคยแถลงใหคํามั่นตอรัฐสภาวาจะ
ดําเนินการเรงดวนภายในระยะเวลาหนึ่งปแรกผลปรากฏใหเห็นเปนที่ประจักษวา “ดีแตโม”  พูดอยาง ทําอีกอยางพูดสิบอยาง 
ทําหนึ่งอยาง  มีผลงานไมเทาจํานวนเสื้อผาอาภรณที่นางสาวยิ่งลักษณ เลือกสรรมาตกแตงใหกับตัวเอง 
 

บทสรุป 
บทความของ  เมรเมเยอรกับเคลิซาเนทพัค  ไดนําเสนอการนําหลักธรรมาภิบาลมาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ  

ผูเขียนมีความเห็นดวย  เพราะหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย หลักนิติธรรม   หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักการมี
สวนรวม  หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ  หลักความคุมคา สามารถนํามาจัดการบริหารจัดการรัฐวาแมจะบริหาร
ถูกตองตามระเบียบขอกฎหมาย  แตใชวาจะบริหารงานโปรงใส  ดังการนําเสนอหลักธรรมาภิบาลมาตรวจสอบการบริหารงาน
ของรัฐบาลยิ่งลักษณของ  ดร.เจิมศักดิ์  ปนทอง  ไมวาจะเปนเรื่อง  คาแรงข้ันต่ํา ๓๐๐ บาทตอวัน เงินเดือนปริญญาตรี 
๑๕,๐๐๐ บาทตอเดือนกระชากคาครองชีพยกเลิกกองทุนน้ํามันยกระดับราคาสินคาเกษตรแจกแท็บเลตเด็กนักเรียนปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบสรางคุณธรรม จริยธรรม  โครงการบริหารจัดการน้ําหลักประกันสุขภาพถวนหนาและปญหาความ
ปรองดองสมานฉันทดังนั้นการบริหารกิจการรัฐทั่วโลกมีความตองการที่ทับซอน  ควรถูกตรวจสอบดวยหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง
ไดแก  หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ  หลักความคุมคา  
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มอง ๕ มหาอํานาจผานเคร่ืองกระเบื้องบนคาบสมุทรมลายูในบริบทโครงสราง 
ความสัมพันธทางการเมือง เศรษฐกิจการคา  

และการถายทอดวัฒนธรรมสูจังหวัดชายแดนภาคใต 
Look at the five powers through the tile on the Malay Peninsula in the context of 

the structure. Political relations, economic trade. And the transfer of culture to the 

southern border provinces. 
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มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 

บทคัดยอ 
 

คาบสมุทรมลายูเปนพื้นที่ทางภูมิรฐัศาสตรที่มีความสาํคัญมาตั้งแตยุคอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรลังกาสุกะ เปนพื้นทีท่ี่
มีเรื่องราวความเปนมานาสนใจอันบงบอกถึงอารยธรรม ความเปนมาของ    คนพุทธในดินแดนมลายู รวมถึงการเผยแพรศาสนาอืน่ๆ 
บนคาบสมุทรแหงนี้ จึงกลายเปนความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมกลมกลืนทางเช้ือชาติ ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม จนหลอมรวมกลายเปนอัตลักษณทางวัฒนธรรมแบบพหุสังคม  
ขณะเดียวกัน คาบสมุทรมลายูมีความสําคัญในฐานะเปนเมืองทาแหงหนึ่งของประวัติศาสตรโลกในยุคโบราณ ซึ่งปรากฎหลักฐานทาง
โบราณคดี นั่นคือ เครื่องกระเบื้อง โดยการคนพบวัตถุโบราณเหลานี้เปรียบเสมือนการบอกเลาเรื่องราวความเปนมาทาง
ประวัติศาสตร รวมถึงอธิบายความสัมพันธของรัฐตางๆ บนคาบสมทุรมลายู ที่มีทั้งการเมืองภายในและการเมืองภายนอกเปนตัวแปร
สําคัญในการศึกษาความเปนมาของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตอยางถูกตอง โดยเฉพาะประเด็นการเมืองจาก ๕ ชาติมหาอํานาจ ที่
ตองการจะมีอิทธิพลเหนือรัฐตางๆ บนคาบสมุทรแหงนี้ ประกอบไปดวย จีน อินเดีย อาหรับ ฮอลันดา และอังกฤษ 

ฉะนั้น บอเกิดมรดกวัฒนธรรมทางการเมืองที่ตกทอดมาจนถึงปจจุบัน และเปนการถายทอดวัฒนธรรมจากอดีตมาสูสังคม
สามจังหวัดชายแดนใต นั่นคือ การแขงขันในทางเศรษฐกิจของ ๕ ชาติ มหาอํานาจบนคาบสมุทรมลายู โดยเฉพาะในเมืองปตตานีซึ่ง
มีฐานะเปนเมืองทาสําคัญของคาบสมุทรมลายู  ถึงแมวาปจจุบัน เครื่องกระเบื้องจะไมใชสิ่งของที่มหาอํานาจตางๆ จะสรางนโยบาย
ข้ึนมาเพื่อแขงขันตอกันแลว หากแตการเก็บรักษาเครื่องกระเบื้องที่ขุดพบในจุดตางๆ ซึ่งเคยเปนทาเรือที่สําคัญ ทําใหเราไดตระหนัก
ถึงการสรางความเขาใจที่ถูกตองของคาบสมุทรมลายู ไปจนถึงการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม ที่เกิดข้ึนอยางมีที่มาที่ไป มิใชการ
บิดเบือนขอเท็จริงทางประวัติศาสตรเพื่อผลประโยชนทางการเมืองของคนเพียงบางกลุมเทานั้น  
 
คําสําคัญ : ปตตานี  เครื่องกระเบื้อง คาบสมุทรมลายู ชาติมหาอํานาจ 
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Abstract 
 

Malay peninsula is important geopolitics area  since ancient kingdom era which was Langkasuka 
Kingdom. Malay peninsula is a place with interesting history of Malay civilization, background of Buddhist in 
Malay territory and  religions propagation and this is the reason why Malay peninsula is center of cultural 
diversity in terms of nationalities, religions, customs and culture which later on became pluralism cultural 
identity.  

In addition Malay peninsula was also one of important harbor in ancient era which an archeology 
evidence was found and it is a porcelain. Archeology evidence discovery can be compared as a discovery of 
historical background, describing relationship of states  on Malay peninsula which was influenced by internal 
and external politics. And this political influence is an important factor on the study of three southernmost 
provinces of Thailand background especially  political issue from ๕  powerful countries; China, India, Arab, 
Holland and Britain which look forward to dominate states on this  peninsula. 

Therefore origin of political culture has inherit to our days and to the three southernmost provinces of 
Thailand, the origin is an economic competitiveness of ๕ powerful countries on Malay peninsula especially in 
Pattani which was one of important harbor on Malay peninsula in those days. Even though nowadays, the 
porcelain is not an item that powerful countries look forward to acquire but a preservation of  recovered 
porcelain from harbors flipped our mind to create awareness on providing correct understanding of  Malay 
peninsula and a better understanding of  a mix in cultural diversity as this has a background and this does not 
a manipulation of historical facts for political interest by some groups.  

 
Keyword: Pattani, porcelain, Malay peninsula, powerful countries 

 
 

ความนํา  
 

คาบสมุทรมลายูนับวาเปนพื้นที่ทางภูมิรัฐศาสตรที่มีความสําคัญมาตั้งแตยุคอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรลังกาสุกะ เปน
พื้นที่ที่มีเรื่องราวความเปนมานาสนใจอันบงบอกถึงอารยธรรม ความเปนมาของ    คนพุทธในดินแดนมลายู ซึ่งหลายตอคนยังมี
ความเขาใจวา มลายู คือ มุสลิม นับวาเปนการเขาใจในบริบททางสังคมแตเพียงประการเดียว แตยังขาดความเขาใจในมิติ
ประวัติศาสตร สังคมวิทยา และมานุษยวิทยาดวย สงผลใหการทําความเขาใจบริบททางสังคมของดินแดน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
ในปจจุบันมีความคลาดเคลื่อนไปมาก กระทบกับภาพลักษณที่บุคคลภายนอกมักจะเขาใจและมองวา “ดินแดนปลายดามขวานเปน
ภาพของมุสลิมเกือบทั้งหมด” ทั้งที่ความเปนจริง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมไปถึงความหลากหลายทางศาสนา ไดบังเกิด
ข้ึนในผืนแผนดินมลายูแหงนี้มายาวนาน กลายเปนความงดงามที่เกิดจากการผสมกลมกลืนทางเช้ือชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
จนหลอมรวมกลายเปนอัตลักษณทางวัฒนธรรมแบบพหุสังคมมาไมนอยกวาพันป  



๑๕๐๔ 
 

สิ่งตางๆ เหลานี้ ลวนมีหลักฐานปรากฎทางประวัติศาสตรที่บงบอกถึงความเปนอยูรวมกันแบบ        พหุสังคมของคนบน
คาบสมุทรมลายู ไมวาจะเปน ศิลปะการกอสรางของบุโรพุทโธ  หลักศิลาจารึก พระพุทธรูป ปางศรีวิชัย ที่คนพบในบางเมืองของ
อินโดนีเซีย (ปจจุบันเปนเขตเมืองที่มุสลิมอาศัยอยู) ซากเมืองโบราณ ยะรัง   รูปปนศิวลึงคและโยนี ปจจุบันเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑ
พระเทพญาณโมลี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    วิทยาเขตปตตานี หรือแมกระทั่งหลักฐานทางสรีระศาสตรที่ปรากฎอยูในกลุมผู
นับถือศาสนาอิสลามแตกลับมาลักษณะทางกายภาพเหมือนคนจีน คือ ผิวขาว ตาเล็ก กลุมนี้ไดตั้งถ่ินฐานบานเรือนอยูบริเวณ
ตําบลกรือเซะ จังหวัดปตตานีในปจจุบัน นอกจากนี้หลักฐานอีกปะเภทหนึ่งที่พบมากในหลายพื้นที่บนคาบสมุทรมลายู       และบง
บอกถึงความเปนพหุสังคมไดเดนชัด คือ เครื่องกระเบื้อง๑ ซึ่งจะพบมากจากบริเวณเมืองที่เคยเปนทาเรือ และซากเรือจม ในหลาย
เมืองใหญๆ ที่เคยเปนเมืองทาคาขาย เชน ปตตานี ไชยา ลิกอร ปาเลมปง สุมาตรา ฯลฯ ซึ่งหลักฐานเหลานี้จะบงบอกถึงความ
รุงเรืองทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในยุคหนึ่ง รวมถึงอธิบายความสัมพันธของรัฐตางๆ บนคาบสมุทรมลายู ที่มีทั้งการเมือง
ภายในและการเมืองภายนอกเปนตัวแปรสําคัญในการศึกษาความเปนมาของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตอยางถูกตอง โดยเฉพาะ
ประเด็นการเมืองจาก    ๕ ชาติมหาอํานาจ๒ ที่ตองการจะมีอิทธิพลเหนือรัฐตางๆ บนคาบสมุทรแหงนี้  

ฉะนั้น บทความทางวิชาการเรื่องนี้จึงนําเสนอขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ บทบาทของ ๕ ชาติมหาอํานาจ ที่ตองการสราง
อิทธิพลเหนือรัฐตางๆ บนคาบสมุทรมลายูในชวงเวลาหนึ่ง โดยขอบเขตระยะเวลาของบทความนี้จะอยูระหวางพุทธศตวรรษที่ ๕ ถึง 
พุทธศตวรรษที่ ๒๒ เปนการนําเสนอบทความในบริบทที่เกี่ยวของ         กับความสัมพันธระหวางประเทศ ประวิติศาสตร สังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา โดยจะกลาวถึงโครงสราง 
ความสัมพันธทางการเมือง เศรษฐกิจการคา และการถายทอดวัฒนธรรมสูจังหวัดชายแดนภาคใต  แบงเปน   สองยุค คือ ยุค
อาณาจักรโบราณ ยุคแบงแยกการปกครอง ๗ หัวเมือง ดังตอไปนี้  
 

ยุคอาณาจักรโบราณ 
 
 ในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ ๗ คลอดิอัส ปโตเลมี (Claudius Ptolemy) นักภูมิศาสตรและนักดาราศาสตรชาวกรีก นับเปน
ชาวตะวันตกคนแรกที่ไดเขียนเกี่ยวกับตําแหนงที่ตั้งของแผนดินคาบสมุทรมลายูเปนแผนที่และพิกัดภูมิศาสตร ที่มีรายละเอียดมาก
ที่สุดเปนครั้งแรก ในหนังสือ “Geographike Huphegesis” หรือ “Guide to Geography” โดยกลาววา คาบสมุทรมลายู หมายถึง 
คาบสมุทรมลายู หรือ แหลมมลายู (มาเลย: Tanah Melayu; อังกฤษ: Malay Peninsula) เปนคาบสมุทรขนาดใหญ ตั้งอยูใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตวางตัวเกือบอยูในแนวเหนือ-ใต และเปนจุดที่อยูใตสุดของทวีปเอเชีย สวนที่แคบที่สุดของคาบสมุทรมลายู 
คือ คอคอดกระ ชายฝงดานตะวันตกเฉียงใตแยกออกจากเกาะสุมาตราดวยชองแคบ           มะละกา มีเกาะบอรเนียวอยูทาง
ตะวันออกในทะเลจีนใต (สารานุกรมเสรี : เว็บไซต) หลังจากผลงานของ     ปโตเลมีไดแพรหลายออกไป มีผูที่ศึกษาผลงานของเขา
ในเวลาตอมาอีกหลายทาน ซึ่งไดลงความเห็นตรงกันวา “คาบสมุทรทองคํา” ที่ปโตเลมีเขียนไวนั้น หมายถึง แผนดินคาบสมุทรมลายู
โดยนับรวมตั้งแตตอนใตของพมาลงมาจนจรดปลายคาบสมุทร แรทองคําและสินแรตางๆ รวมทั้งของปาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่
สําคัญของคาบสมุทรแหงนี้มาต้ังแตโบราณ จนกระทั่งยุคการคาสมัยอาณานิคม ทองคําก็ยังเปนสินคาสําคัญ คาบสมุทรมลายูจึงมี

                                                             

๑ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหความหมาย คําวา กระเบื้อง หมายถึง เครื่องถวยชามที่ปนดวยดินประสมอยางดี เน้ือมี
ลักษณะแข็งและขาว เคลือบผิวเปนมัน มีพื้นหรือลวดลาย เปนสีตาง ๆ เรียกรวมวา เครื่องกระเบื้อง, เดิมทํา ดวยดินเผา แตปจจุบันทําดวยโลหะ 
(พจนานุกรมออนไลน: เว็บไซต) 

๒ ๕ ชาติมหาอํานาจ หมายถึง จีน อินเดีย อาหรับ ฮอลันดา และอังกฤษ 



๑๕๐๕ 
 

ช่ือเสียงเปนที่รูจักอยางกวางขวางในฐานะที่เปนแหลงโภคทรัพย ที่เปนที่ตองการของโลกในยุคนั้น (Cant, ๑๙๗๓ : ๑๑-๑๒ อางถึง
ใน ครองชัย หัตถา : ๒๕๕๒, ๑-๒)  
 ปจจัยที่สงเสริมใหคาบสมุทรมลายูมีความสําคัญทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมืองในสายตาชาติมหาอํานาจภายนอกภูมิภาค 
คือ ความลงตัวในทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร หากมองในดานภูมิรัฐศาสตร จะเห็นวาปจจัยดานทําเลที่ตั้งเปนสิ่งสําคัญที่สนับสนุนให
คาบสมุทรมลายูมีความสําคัญในฐานะแหลงทรัพยากรของโลกในยุคโบราณ กลาวคือ  
 ปจจัยตําแหนงทางภูมิศาสตร (East-West Center) คาบสมุทรมลายูตั้งอยูในตําแหนงทางภูมิศาสตรที่ เปนจุด
กึ่งกลางระหวางตะวันออกกับตะวันตก (East-West Center) ซึ่งในทางภูมิรัฐศาสตร ถือวาเปนจุดยุทธศาสตรที่สรางความไดเปรียบ
ใหแกภูมิภาคไดมาก เนื่องจากจะมีอํานาจตอรองที่เกิดจากความไดเปรียบทางทําเลที่ตั้ง เพราะสามารถเช่ือมตอประเทศตางๆ ไดทั้ง
สองฝงมหาสมุทร คือ มหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟก ทําใหสองแหลงอารยธรรมที่ยิ่งใหญของโลกในขณะนั้น คือ จีนและ
อินเดีย สามารถเช่ือมตอเขาหากันไดโดยใชคาบสมุทรมลายูเปนทางผานแดนทั้งทางบกและทางทะเล นอกจากนี้ ยังทําหนาที่เปน
สะพานแผนดิน (landbidge) เช่ือมตอระหวางแผนดินตอนใต คือ ออสเตรเลีย และหมูเกาะตางๆ กับแผนดินใหญของเอเชีย 
แผนดินของคาบสมุทรที่ยื่นลงมาขนาบดวยมหาสมุทรขนาดใหญสองแหง ทําใหคาบสมุทรมลายูเปนเสนทางเช่ือมตอมหาสมุทรที่
ยิ่งใหญ (great maritime crossroads) รองรับการเดินทางของผูคนจากหลากหลายเช้ือชาติ ใหเขามาคาขายในภูมิภาคนี้ 
(Wheatley, ๑๙๖๑ : XVIII อางถึงใน ครองชัย       หัตถา : ๒๕๕๒, ๓) 
 ปจจัยความมั่นคงทางธรณีวิทยา  คาบสมุทรมลายูตั้งอยูบนแผนดินซุนดา (Sunda Platform) ซึ่งเปนแผนดินเกา ไมมี
ปรากฏการณทางธรณีวิทยาที่เปนอันตรายตอการตั้งถ่ินฐานถาวร เชน ภูเขาไฟระเบิดหรือแผนดินไหวอยางรุนแรง นอกจากนั้น 
ลักษณะทางธรณีสัณฐานวิทยาของคาบสมุทรมลายูที่มีเทือกเขาวางตัวในแนวเหนือใตเหลื่อมกันอยูหลายแนว ทําใหเกิดชองเขาและ
ที่ราบที่มีทางน้ําผานหลายชองทาง นักเดินทางในสมัยโบราณจึงใชเสนทางนี้เปนทางผานคาบสมุทร ( trans-peninsular route 
ways) ไดหลายเสนทาง ไดแก เสนทางคอคอดกระ เหนือคอคอดกระข้ึนไปมีเสนทางแมน้ําตะนาวศรี เสนทางดานเจดียสามองค ได
คอคอดกระลงมามีเสนทางตะกั่วปา-ไชยา เสนทางแมน้ําตรัง-นคร เสนทางเคดาห-ปตตานี เสนทางเปรัค-ปตตานี เสนทางมะละกา-

กลันตัน เสนทางมะละกา-ปาหัง เปนตน 
 ปจจัยสภาพภูมิศาสตรทางทะเล  ทองทะเลบริเวณแองแผนดินซุนดามีความเหมาะสมตอการเดินเรือในฐานะที่เปนจุด
เช่ือมตอระหวางมหาสมุทรอินเดียและทะเลอาระเบียน ซึ่งเปนแผนดินที่มีความเจรญิรุงเรืองอยูในขณะนั้นกับอาวไทยและทะเลจีนใต 
ซึ่งในขณะนั้นอาณาจักรฟูนันกําลังมบีทบาทสําคัญ สภาพทองทะเลบริเวณแองแผนดินซุนดาในอดีต ไมมีปรากฏการณทางธรณีใตนํ้า
ขนาดใหญ เชน คลื่นจากแผนดินไหวและภูเขาไฟใตน้ํา ทะเลชายฝงมีความลึกเหมาะสมคืออยูระหวาง ๑๒๐-๑๕๐ ฟุต มีอาวและ
เกาะแกง ใกลชายฝงหลายแหงสาํหรบัเปนทีแ่วะพักจอดเรอืที่ดี คาบสมุทรมลายูจงึมเีมืองทาเกิดข้ึนหลายแหง เมืองทาใดที่มีเสนทาง
เช่ือมตอสองฝงทะเลก็กลายเปนสถานีการคา และเติบโตเปนเมืองขนาดใหญ ตัวอยางเชน ไชยา ลิกอร       สทิงปุระ และปตตานี 
เปนตน (Laurence J. MA. ๑๙๘๕: ๕๔ อางถึงใน ครองชัย หัตถา: ๒๕๕๒, ๓-๔) 
 จากทั้ง ๓ ปจจัยที่กลาวมาขางตน เปนปจจัยทางธรรมชาติที่เอื้อใหคาบสมุทรมลายูมีความเขมแข็งทางภูมิรัฐศาสตร 
สามารถสรางความเขมแข็งภายในตนเองไดโดยอาศัยความพรอมทางธรรมชาติเปนปจจัยเสริม ขณะเดียวกัน การสรางความสัมพันธ
ของรัฐตางๆ ในยุคโบราณ จะยึดโยงกับการคาทางทะเลเปนสาํคัญ การเดินเรือ จึงเปนความสามารถของรัฐตางๆ ที่ตองมีการแข็งขัน
เพื่อสรางความมั่งค่ังและมั่นคงใหกับประเทศของตนเอง รัฐตางๆ ในคาบสมุทรมลายูในยุคแรก ยังไมมีรูปแบบการปกครองเปนรัฐ
อยางจริงจัง จนกระทั่งชาติมหาอํานาจกลุมแรกที่เขามาติดตอสัมพันธ คือ อินเดียและจีน ไดเขามาผานการคาทางทะเล จนพัฒนา
เปนความสัมพันธเชิงรัฐเล็กกับรัฐใหญ จนในที่สุดเกิดการรับเอาวัฒนธรรมจากชาติมหาอํานาจทั้งสองเขามาผสมกลมกลืนจน
กลายเปนวัฒนธรรมของตนเอง  
 



๑๕๐๖ 
 

 จากการคาสูรากฐานทางการเมือง 
  
 ดังที่กลาวมาแลวขางตน ชุมชนตางๆ บนคาบสมุทรมลายูไดเริ่มรวมตัวกันเปนระบบรัฐ ราวๆ        พุทธศตวรรษที่ ๗ ตอน
เหนือของคาบสมุทรมลายูแถบเวียดนาม และเขมร ไดแก อาณาจักรฟูนัน (Funan) อาณาจักรจัมปา (Champa) และอาณาจักรเจน
ละ (Chen-la) สําหรับอาณาจักรฟูนัน ลังกาสุกะ และจัมปา ฯลฯ  
การสรางระบบรัฐของอาณาจักรตางๆ เหลาน้ี จะไดรับอิทธิพลอยางมากจากอารยธรรมอินเดีย ( indianized state) มาต้ังแตพุทธ
ศตวรรษที่ ๖,๗ และ ๘ ตามลําดับ กอนหนาที่จะเกิดระบบรัฐ ชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยูในคาบสมุทรมลายู เชน กลุมโอรัง (Orang) 
เปนกลุมที่อาศัยอยูตามหมูเกาะตางๆ แถบทะเลตะวันออก กลุมนี้มีบทบาทดานการเดินเรือตามชายฝง เพื่อหาสินคาประเภทตางๆ 
มาคาขายแลกเปลี่ยนกับพอคาตางชาติที่เขามาคาขายกับภูมิภาคนี้ เชน ทองคํา ไมหอม เครื่องเทศ หนังสัตว เขาสัตว งาชาง วัว ชาง 
น้ําผึ้ง ยาดํา ไหม กํายาน หมาก หวาย ออย แรตะกั่ว และทองแดง สวนในบันทึกของพอคาชาวจีนระบุวา สินคาที่เปนที่ตองการของ
ชาวจีน ไดแก ขาว พริกไทย เนื้อกวาง เนื้อชาง หูฉลาม กุงแหง หมาก ยาดํา ขนนกยูง แรตะกั่ว และเหล็ก เปนตน (Hunt, ๑๙๗๒ : 
๒๒ ; Harrison, ๑๙๖๗ : ๒๑ อางถึงใน ครองชัย หัตถา: ๒๕๕๒,๑๑, ๑๕-๑๖)  แล ะอ าจ กล าว ได ว า  พั ฒ น าก ารท าง
เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้กับชาติมหาอํานาจในชวงแรกๆ จะเกิดข้ึนโดย อินเดียเปนกลุมแรกๆ ที่เขามาทําการคากับคนพื้นเมืองใน
ภูมิภาคนี้  ตอมา คือ จีน และอาหรับ ซึ่งหลักฐานที่แสดงถึงการเขามาของพอคาตางชาติไมปรากฎวาเขามาในชวงใดแนชัด แต
สันนิษฐานไดวา จีนและอินเดีย ทั้งสองประเทศไมไดเดินเรือคาขายกันโดยตรงในระยะแรกๆ แตไดใชเมืองทาบนคาบสมุทรมาลายู
เปนสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสนิคา บริเวณชายฝงจึงมีเมืองทาเกิดข้ึนหลายแหง เพราะคาบสมุทรมลายูเปนแหลงแรทองคําที่สําคัญ
ของโลกมาต้ังแตสมัยโบราณ จึงเปนมูลเหตุจูงใจใหพอคาชาวจีน ชาวอาหรับและชาวอินเดียกลุมแรกๆ รวมถึงนักเดินเรือชาติอื่นๆ 
มุงหนามายังคาบสมุทรมลายูตอเนื่องกันมาอยางไมขาดสาย สินคาพื้นเมืองประเภทผลิตผลจากธรรมชาติ (Natural products) จาก
เอเชียตะวันออกเฉียงใตถูกนําไปจําหนายยังประเทศแถบยุโรปเปนจาํนวนมหาศาล จนกลาวไดวา “ผลผลิตจากเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตเปนพลังและเปนทรัพยากรที่สําคัญในการสรางความเจริญใหแกชาติตางๆ ในยุโรปจนเขมแข็ง สามารถแผขยายอํานาจไปยัง
ประเทศตางๆ จนมีอาณานิคมไปทั่วโลกในเวลาตอมา” (Harrison, ๑๙๖๗ : ๔๑-๔๔ อางถึงใน ครองชัย หัตถา: ๒๕๕๒,๑๖) 
 เมื่อพอคาทั้งชาวจีน ชาวอินเดีย และชาวอาหรับ ตางใหความสนใจกับสินคาพื้นเมืองประเภทแรธรรมชาติ ของปา 
โดยเฉพาะทองคํานับเปนสินคาที่ตลาดตางประเทศตองการมาก ทั้งยังเปนสินคาที่สรางรายไดใหแกคนพื้นเมืองในคาบสมุทรมลายู 
และพอคาคนกลางทั้งสามชาติ ตอมาสินคาเหลานี้เปนสินคาที่มีอยูอยางจํากัดและคอยๆ หมดลงไปตามกาลเวลา การหาสินคา
ประเภทใหมเพื่อนํามาคาขายเปนสิ่งที่พอคา      คนกลางจะตองคํานึงถึงเสมอ ขณะเดียวกัน เมื่อชาติมหาอํานาจทั้ง ๓ เขามามี
อิทธิพลในดานตางๆ ของสังคมคนพื้นเมือง สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจน คือ ความเปนอยูของคนพื้นเมืองมีระบบระเบียบมากข้ึน วิถีชีวิต
ความเปนอยูดีข้ึน การแสวงหาสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวันก็มีความจําเปนเพิ่มมากข้ึน ยกตัวอยางเชน เครื่อง ใชที่ผลิตจาก
เครื่องกระเบื้อง ดูเหมือน จีน จะเปนประเทศมหาอํานาจเรื่องเครื่องกระเบื้องในภูมิภาคนี้มากทีเดียว ทั้งเปนเจาของเทคนิคการผลิต 
เปนประเทศสงออกรายใหญ และเปนผูถายทอดเทคนิคการผลิตเครื่องกระเบื้องไปยังประเทศตางๆ บนคาบสมุทรมลายู 
ขณะเดียวกัน เมื่อเครื่องกระเบื้องไดสรางมูลคาทางการคามากข้ึน ประเทศตางๆ ทั้ง อินเดีย และอาหรับ ตางหันมาทําการคาเครื่อง
กระเบื้องแขงขันกับจีน และเกิดเปนการคาเชิงแขงขันเพื่อชวงชิงความไดเปรียบและสวนแบงทางการตลาดในภูมิภาคนี้ในเวลาตอมา    

จีน ถือเปนประเทศแรกในเอเชียที่มีการประดิษฐคิดคนการผลิตเครื่องกระเบื้องเพื่อการใชสอยและการสงออกมาตั้งแตสมัย
ราชวงศถัง โดยไดรับการสนับสนุนอยางดีจากรัฐใหเครื่องกระเบื้องเปนหนึ่งในรายไดหลักของประเทศจากการคาขายกับประเทศ
ตางๆ ทั่วโลก โดยแตละปรัฐบาลจีนสงออกเครื่องกระเบื้องไมนอยกวา ๖๐,๐๐๐ ช้ิน มาโดยตลอด นับตั้งแตสมัยราชวงศถัง ราชวงศ
ซอง รางวงศหยวน (ประมาณคริสตศตวรรษที่ ๗ – ๑๔) จนกลาวไดวาจีนเปนประเทศผูผลติเครื่องกระเบื้องที่ยิ่งใหญที่สุดของโลกใน
เวลาน้ัน จนในปลายคริสตศตวรรษที่ ๑๔ – ๑๕ ชวงสมัยราชวงศเหม็ง การสงออกหยุดชะงักลงช่ัวคราว เพราะเกิดปญหาภาคธุรกิจ
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ของจีนผลิตแขงกับราชสํานักมากเกินไป ทําใหราชสํานักจีนขาดดุลกการคากับตางประเทศ อีกปญหาหนึ่ง คือ คนจีนบางสวนอพยพ
ไปตั้งรกรากยังโพนทะเลมาก และไดเอาความรูการผลิตเครื่องกระเบื้องติดตัวไปดวย และไดเปดเตาผลิตเครื่องกระเบื้องแขงกับราช
สํานักจีนซึ่งอยูที่แผนดินใหญ ทําใหราชสํานักผลิตเพื่อสงออกไมได เพราะราคาสูงกวาพวกจีนโพนทะเลผลิต ซึ่งสามารถผลิตและขาย
ใหกับคนในประเทศน้ันๆ ไดทันที โดยฝมือการผลิตไมมีความแตกตาง อีกทั้งราคาถูกกวามาก ทางราชสํานักจีนจึงตองออกกฎหมาย
หามภาคเอกชนผลิตเครื่องกระเบื้องและใหปดเตาเผาเครื่องกระเบื้องทันที จากเหตุการณในครั้งนี้ กลับทําใหเตาเผาเครื่องกระเบื้อง
จีนไปเติบโตและเกิดข้ึนตามที่ตางๆ เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ที่เมืองศรีสัชนาสัย ในยุคกรุง
สุโขทัย และที่เวียดนาม รวมถึงในภาคใตเชนที่เมืองปตตานีดวยเชนกัน (พันธุทิพย         ธีระเนตร: เว็บไซต) 

การแลกเปลี่ยนเซรามิกสระหวางอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความเปนมาที่เกาแกตั้งแตตนคริสตศตวรรษดังที่ได
พบเครื่องปนดินเผาอินเดียแบบ Fine Ware และ Northern Black Polished Ware ที่เขาสามแกว จังชุมพร ประเทศไทย และพบ
เครื่องปนดินเผาเนื้อดินทําจากอินเดียใต เลียนแบบ Rouletted Ware ของโรมันที่จันเสนและเขาสามแกวประเทศไทย ตราเกียว 
ชายฝงเวียดนาม สวนตลาดตะวันออกกลาง เปนอีกหนึ่งแหลงที่มีการนําเขาสินคามาจําหนายในปตตานี โดยพอคาอาหรับไดนํา
สินคานานาชนิดเขามาคาขายยังทาเรือปตตานีมาชานานตั้งแตยุคศรีวิชัย ไมเพียงแตพอคาชาวจีนเทานั้นที่สนใจจะคาขายกับคน
พื้นเมืองปตตานี พอคาอาหรับเองก็มีความสนใจไมยิ่งหยอนไปกวากัน จึงมีสินคาหลากหลายประเภทเข ามาขาย ซึ่งหนึ่งในน้ันคือ
พวกเครื่องกระเบื้องสีสันสวยงาม ทั้งที่มีลวดลายและแบบธรรมดาไมมีลวดลาย เครื่องกระเบื้องเปนสินคาที่คนไทยเรารูจักและเริ่ม
นิยมนํามาใชบนโตะอาหารมาตั้งแตยุครัชกาลที่ ๕ สวนมากจะเปนเครื่องกระเบื้องจากยุโรป ซึ่งจะมีลักษณะเปนเนื้อแกวใส มีการ
เจียระไน หรือไมมีก็ได และจะใหความนิยมแกเครื่องกระเบือ้งยุโรปมากกวาทั้งในดานคุณภาพ และการออกแบบ ถือวาเปนสินคาที่มี
ระดับสําหรับชนช้ันสูง สวนเครื่องแกวสีจากตะวันออกกลาง เปนสินคาที่เนนการผลิตใหมีสีสันฉูดฉาด มีลวดลายและรูปทรงตางๆ 
เชน ทรงมะเฟอง ทรงน้ําเตา ถวยสีมีลวดลาย ฯลฯ การทําเปนแกวสีตางๆ ได โดยเติมออกไซดของโลหะบางชนิดลงไปในสวนผสม 
เชน เติมมังกานิสเปนสีชมพู โคบอลทเปนสีน้ําเงิน โครเมียมเปนสีเขียวแกมเหลืองทอง ทองแดงเปนสีเขียว เซเลเนียมเปนสีเหลือง 
หรืออาจเติม คัดเมียมซัลไฟดเปนสเีหลือง ทองคําเปนสีแดง ความเขมขนของสีในเนื้อแกวข้ึนอยูกับปริมาณออกไซดหรือสารที่เติมลง
ไป เปนตน (พรชัย นาคสีทอง: ๒๕๕๓, ๑๐-๑๑) 
 กลาวโดยสรุป  ในยุคอาณาจักรโบราณ จีนกับอินเดียมีอิทธิพลตอภูมิภาคนี้มากที่สุด รองลงมาคือ อาหรับ ซึ่งการสราง
ความสัมพันธระหวางชาติมหาอํานาจกับคนพื้นเมืองบนคาบสมุทรมลายู จะเปนการสรางความสัมพันธผานระบบการคากอน โดยจีน 
อินเดีย อาหรับ จะดําเนินนโยบายเปนพอคาคนกลางในการแสวงหาสินคาจากชุมชนตางๆ ในคาบสมุทรลายู และสงตอไปยังยุโรป 
ซึ่งเปนตลาดใหญของโลกในเวลานั้น ตอมาเมื่อเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยน ความคุนเคยระหวางกันจะมีเพิ่มมากข้ึน การซึมซับ
วัฒนธรรมในดานตางๆ จะเกิดข้ึน เชน วัฒนธรรมทางการเมือง วัฒนธรรมความเปนอยู วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร ฯลฯ ซึ่ง
เปนการถายโอนทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันตามธรรมชาติของสังคมที่มีความเขมแข็งมากกวาสูสังคมที่มีความออนแอกวา ตอมา
ชุมชนตางๆ เกิดการรวมตัวเปนระบบรัฐ สรางเมือง กอเกิดอาณาจักรนอยใหญ การรับอิทธิพลทางการปกครองจากอินเดียผาน
ความคิดความเช่ือ จนผสมผลานเปนหลักการปกครองของตนเอง และพัฒนาจนมีระบบนับถือ คือ พราหมณ พุทธ และอิสลาม 
ตามลําดับ สิ่งตางๆ เหลานี้เปนมรดกทางวัฒนธรรมทางการเมืองที่ไดรับอิทธิพลและมีรากฐานมาจากระบบการคาที่ไดรับการตก
ทอดมาจากมหาอํานาจ ๓ ชาติในเอเชียดวยกัน ขณะเดียวกัน ความสัมพันธของ ๓ มหาอํานาจที่มีอิทธิพลตอภูมิภาคนี้ แทบไมมี
หลักฐานปรากฎวา จะมีการแขงขันเพื่อสรางความมั่งค่ังผานการคาโดยใชความรุนแรง ซึ่งเปนการสรางฐานการตลาดแบบมีสวนแบง
ทางการตลาดที่ชัดเจนมากกวา นับวาเปนขอดีของการคา เพราะการแขงขันไมรุนแรง ไมมีการกอจราจล และไมสรางความขัดแยง
ใหกับคนในชุมชนมลายู 
 

 



๑๕๐๘ 
 

 การถายทอดวัฒนธรรมสูจังหวัดชายแดนใต : อิทธิพลทางศาสนาและการผสมผสานทางวัฒนธรรม 

  
 นักประวัติศาสตรหลายทานใหความเห็นตรงกันวา ชาวอินเดียเขาคาขายบริเวณยานชายฝงทะเลของคาบสมุทรมลายูและ
หมูเกาะตางๆ หลายศตวรรษกอนที่ชาวพื้นเมืองจะรับเอาอารยธรรมเขามาเปนแบบอยาง ผสมผสานกับวัฒนธรรมเดิม งานวิจัยของ 
ลอเรนซ เจ.มา (Laurence J. Ma) ระบุวาพอคาชาวอินเดียกลุมแรกๆ เดินทางเขามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใตในสมัยตนพุทธกาล 
ขณะที่ชาวจีนกลุมแรกๆ เขามา หลังจากนั้นราว ๓๐๐ ป ตอมาในพุทธศตวรรษที่ ๖-๗ การคากับอินเดียเพิ่มข้ึนเปนอยางมาก พอคา
ชาวอินเดียเขามาตั้งหลักแหลงคาขาย บางสวนไดแตงงานกับคนในทองถ่ินและคนทองถ่ินก็รับเอาอารยธรรมฮินดู ( Hindu 
Civilization) เขามาอยางรวดเร็วทั้งในเรื่องความเช่ือและการปฏิบัติ ชาวฮินดูไมไดเขามาเปนผูปกครอง แตจะมีอิทธิพลเฉพาะดาน
ศาสนาและความเช่ือเทานั้น กษัตริยหรือผูปกครองเมืองตางๆ ยังเปนคนทองถ่ิน ซึ่งสวนใหญเต็มใจเช้ือเชิญชาวฮินดูเขามา ให
คําแนะนําดานกฎหมายและการใชภาษาเขียนเพื่อใชในการคา การปกครอง และการบริหารบานเมือง ความเปนอารยธรมมอินเดีย 
(Indianzation) เมื่อชาวเมืองรับเอาพุทธศาสนามาผสมผสานกับศาสนาฮินดู โดยที่ศาสนาทั้งสองไมไดเปนคูแขงกัน ศาสนาทั้งสอง
จึงเริ่มฝงรากลงสูชุมชน โดยมีอิทธิพลตอรูปแบบวิถีชีวิต การกําหนดแผนผังของเมอืง และรูปลักษณของสิ่งกอสรางตางๆ ในชวงเวลา
ไมนานอารยธรรมอินเดีย การกําหนดแผนผังของเมือง และรูปลักษณของสิ่งกอสรางตางๆ ในชวงเวลาไมนานอารยธรรมอินเดีย จาก
อิทธิพลของพุทธศาสนา และศาสนาฮินดูไดแผขยายไปทั่วเอเชียตะวันอกเฉียงใตรวมทั้งดินแดนคาบสมุทรมลายู (Laurence J. Ma. 
๑๙๘๕ : ๕๔ อางถึงใน ครองชัย หัตถา: ๒๕๕๒,๔๔-๔๖) 
 นอกจากศาสนาพุทธกับศาสนาฮินดูที่เขามาเผยแพรในคาบสมุทรมลายูแลว ยังมีศาสนาอิสลามที่เจริญรุงเรืองเปนอันมาก 
โดยเฉพาะที่ปตตานี ภายหลังจากกษัตริยปตตานีเขารับอิสลามในพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ปตตานีกลายเปนศูนยกลางกิจกรรมและการ
เผยแพรความคิดอิสลามออกไปสูภูมิภาคตางๆ ผูที่มีบทบาทสําคัญทานหนึ่งเปนพอคาชาวอาหรับตระกูลชัย ยัรดีนา อับบาส บิน อับ
ดุล มูฏอเลบ (Sayidina Abbas bin Abdul Mutalip) ซึ่งเปนหลานของทานนบี มูฮัมหมัด ไดเผยแพรอิสลามที่ปตตานี ตอจากนั้น
ไดเดินทางไปยังที่อื่นๆ ในภูมิภาคมลายู (Nusantara) บทบาทของปตตานีในการเผยแพรอิสลามนั้น ไมไดจํากัดเฉพาะพื้นที่ที่ยังไมได
เขารับอิสลามเทาน้ัน ในที่ที่เคยรับอิสลามมากิ่นก็มีการเผยแพรอยางเขมแข็งในการดําเนินอิสลามตอไป นอกจากพื้นที่ทางตอนใต
ของภูมิภาคมลายูแลว พื้นที่ตอนเหนือของมลายู เชน ลิกอร ไชยา ตรัง กระบี่ พัทลุง และสงขลา ก็มีนักเผยแพรอิสลามจากปตตานี
อยูทั่วไป ยิ่งกวานั้นการเผยแพรอิสลามจากปตตานีไดเขามาถึงกัมพูชา และจัมปาความสัมพันธระหวางปตตานีกับจัมปาในสมัยน้ัน
เปนเสมือนครอบครัวเดียวกัน ขณะเดียวกัน ปตตานีไดช่ือวาเปนเสมือนคบเพลงิที่สองแสงไปทั่วทุกมุมของเอเชีย อิทธิพลของศาสนา
อิสลาม จากปตตานีกระจายอยูทั่วไป ดวยเหตุที่เปนแหลงของผูรู และมีผูเดินทางมาที่ปตตานีมากมายเพื่อการศึกษา ศาสนาอิสลาม 
เมืองปตตานีจึงไดรับกลาวถึงวาเปน “Serambi Mekah” หรือ “ระเบียงแหงเมกกะ” ชาวปตตานีเองสวนหนึ่งก็ไดอพยพออกไปอยู
อาศัยในที่ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในรัฐใกลเคียง เชน กลันตัน เคดาห ตรังกานู เปรัค เปอรลีล ปาหัง สุมาตรา ฯลฯ สงครามและ
ความขัดแยงระหวางปตตานีกับสยามมีมาอยางตอเนื่อง ทําใหผูรูและผูนําอิสลามไดอพยพไปยังรัฐดังกลาวและ ไปยังประเทศอื่นๆ 
เปนจํานวนมาก เริ่มจากในป พ.ศ. ๒๑๐๖ ปตตานีไดเขาไปรุกรานอยุธยา จากนั้นสยาม ก็ไดเขารุกรานปตตานี ในป พ.ศ. ๒๑๔๖ 
และตอเนื่องมาอีกหลายครั้งในป พ.ศ. ๒๓๒๙ ปตตานีก็ตกอยูในการปกครองของสยาม ปฏิกิริยาของปตตานีในการตอตานอํานาจ
จากสยามมีตอเนื่องมาเปนระยะๆ โดยเฉพาะในป พ.ศ. ๒๓๓๒, ๒๓๓๔, ๒๓๕๑, ๒๓๖๐, ๒๓๗๕, ๒๓๘๑, ๒๓๙๑ และ ๒๔๔๕ ผล
ของการปราบปรามและความขัดแยงแตละครั้งทําใหชาวปตตานีตองอพยพไปยังตางๆ มากนอย ตามแตสถานการณและความ
ขัดแยงแตละครั้งทําใหชาวปตตานีตองอพยพไปยังที่ตางๆ มาก มากนอย ตามแตสถานการณและความรุนแรงที่เกิดข้ึน ช่ือสถานที่
ตางๆ หลายแหงจึงเกี่ยวของกับประวัติศาสตรปตตานี เชน หมูบานปตานี ที่กัวลาตรังกานู หมูบานปตานีที่เปรัค ถนนปตานีที่ปนัง  
ถนนปตานีที่กัวลากังซาร และอีกหลายๆ สถานที่ในกลันตัน เคดาห ตรังกานู และเปรัค รวมถึงถนนตานีในกรุงเทพมหานคร อันเปน
ที่ตั้งบานเรือนของชาวมุสลิมสืบเนื่องมาถึงปจจุบันสวนเกี่ยวของกับประวัติศาสตรปตตานีทั้งสิ้น ขณะที่ปตตานีในปจจุบันก็ยัง
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สามารถดํารงสถานะของชุมชนมุสลิมไวได โดยประชากรสวนใหญของปตตานีประมาณรอยละ ๘๐ เปนรอยละ ๘๐ เปนผูที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม อัตราสวน ประชากรที่นับถืออิสลามคอนขางคงที่มาโดยตลอด เชนในป พ.ศ. ๒๔๗๒ สมัยการปกครองแบบมณฑล 
ปตตานีมีประชากรอิสลามประมาณรอยละ ๘๑ ซึ่งใกลเคียงกับอัตราสวนในปจจุบัน (Abdul Halim Bashah,๑๙๙๔ : ๑๙๒) 
 
ยุคแบงแยกการปกครอง ๗ หัวเมือง  
 
 ปมขัดแยงทางเศรษฐกิจสูมรดกทางการเมือง 
 
 ยุคการคาที่รุงเรืองที่สุดในปตตานี ตามหนาประวัติศาสตร คือ ยุคสมัยที่ราชวงศศรีวังสาปกครอง โดยเฉพาะตรงกับ
ชวงเวลาที่ ๔ กษัตรรีแหงราชวงศนี้มีอํานาจ เหตุและผลของความเจริญที่รุดหนาอยางรวดเร็ว การเขามาของบรรดาพอคานานาชาติ 
ที่เดินทางเขามาแลกเปลี่ยนและคาขายในแผนดินแหงนี้ แบงออกเปน ๒ กลุมใหญๆ โดยกลุมแรก คือ กลุมชาติเอเชียดวยกัน ที่
ประกอบไปดวยชาวเปอรเซีย อาหรับ อินเดีย จีน ญี่ปุน สยาม และชาติอื่นๆ กับอีกกลุม คือ ฝรั่งชาติยุโรปที่เดินทางเขามาเพื่อทํา
การคา นับแตโปรตุเกส ฮอลันดา และอังกฤษ  
 ชาวจีน : พอคาแหงตะวันออก 
 พอคาชาวจีนมีจํานวนสูงกวาชาติอื่นๆ นอกจากนั้นชาวจีนยังสมัครใจสมรสกับชาวพื้นเมือง และนิยมตั้งรกรากอยูในเมือง
ปตตานีอยางถาวร จนกลายเปนสวนหนึ่งของพลเมืองปตตานีไปในที่สุด 
 สินคาชาวจีนที่นําเขามาจําหนายในตลาดเมืองปตตานี ไดแก เครื่องถวยชามลายครามทั้งชนิดดีและเลว พบในแถบบานกรือ
เซะจํานวนมากมาย นอกจากนี้ยังมีผาแพรและเสนไหม ซึ่งชาวเมืองปตตานีนิยมซื้อมาทอเปนผาช้ันดีข้ึนจําหนาย เรียกวา “ผาจวน
ตาน”ี “ผายกตานี” ดังปรากฏช่ืออยูในวรรณคดีไทย ไดแก หนังสือ เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน และอิเหนา (ดาหลัง) จนกระทั่งเมือง
ปตตานีในสมัยนั้น ไดสมญานามวาเปน “แหลงรวมสินคาผาไหมช้ันนํานอกเหนือจากกวางตุง” ปตตานีสมัยอยุธยาเปนศูนยรวม
สินคาที่ผลิตจากประเทศจีน  สําหรับจําหนายแกพอคานานาชาติที่ตองการนําไปขายในตางประเทศอีกตอไป 
 ฮอลันดา : พอคาคนกลางแหงพุทธศตวรรษท่ี ๒๒  
 ชาวฮอลันดาเปนชาติที่สอง รองจากโปรตุเกส ที่เขามาคาขายในเมืองปตตานี ในปลายรัชสมัยสมเด็จสมเด็จพระเด็จพระ
นเรศวรมหาราช เมื่อป พ.ศ. ๒๑๔๔-๒๑๔๕ โดย กัปตัน วันเน็ค ไดนําเรือ อัมวสเตอรดัม (Amsterdam) และ เรือกูดา (Gouda) 
เขามาเจรจากับเจาหญิงฮีเยา ในเดือนพฤศจิกายน ๒๑๔๔ เพื่อขออนุญาตจัดต้ังสถานีการคาข้ึน มีนายดาเนียล วันเดอรเล็ค (Daniel 
Vanderlek) รับหนาที่เปนหัวหนาสถานีการคา และนายปเตอร วอลิคส (Pieter Walieksx) เปนผูชวย ทําการคาขายติดตอระหวาง
อยุธยา-ปตตานี-ไทรบุรี-นครศรีธรรมราช-สงขลา-ภูเก็ต และเมืองบันตัมในเกาะชวา 
 มีขอมูลวา สถานีการคาของฮอดันดา ที่เมืองปตตานีเปนสถานที่การคาแหงแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ของ
บริษัท Dutch East india Company หรือ Vereenigde Oost-Indische Compangnie  รูจักกันทั่วไปในนามของ VCO และอยู
ภายใตการคุมครองของรัฐบาลฮอลันดา กลาวคือ มีกําลังทางทหารและมีอํานาจทางศาลเปนของตัวเองทําใหเอกชนรายอื่นๆ ของ
ฮอลันดาจะออกมาคาขายลําพังแขงขันกับบริษัทไมได ทําใหการดําเนินการทางการคาประสบความสําเร็จอยางมากและกลาวไดวา
เติบโตอยางรวดเร็ว บริษัทนี้ตั้งสําเร็จในป พ.ศ. ๒๑๔๕ ขณะที่มีการเขาไปตั้งสถานีการคาที่เมืองปตตานีกอนหนานั้นไมนานนัก 
 หลังจากตั้งสถานีการคาแหงแรกที่เมืองปตตานีในป พ.ศ. ๒๑๔๔ แลวตอมา VOC ก็ไดขยายสถานีการคาของตัวเองไปยัง
เมืองตางๆ ในภูมิภาคอยางตอเนื่อง ทั้งอาเจะห ยะโฮร ปตตาเวีย และอยุธยา ซึ่งเขามาต้ังสถานีการคาใน พ.ศ. ๒๑๔๗ 
 การคาของฮอลันดาในระยะแรกตองประสบปญหาอยูหลายประการ ประการแรก คือ ถูกชาวโปรตุเกส ชาวจีน และชาว
ญี่ปุนกีดกัน ประการที่สอง เรื่องเงินทุน ซึ่งมักขาดแคลนบอยๆ นายคอรเนลิส ฟอนนิวรุท หัวหนาสถานีการคาตองขอยืมเงินจากเจา
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หญิงฮีเยาเพื่อซื้อไหมจากพอคาจีนมาเก็บสํารองไว แตตอมาเมื่อฮอลันดารวบรวมเงินทุนจัดต้ังเปนบริษัทดัชอีสตอินเดียข้ึนมาแลว 
กิจการการคาของฮอลันดาก็ประสบความสําเร็จเปนอยางดี ทั้งที่อยุธยาและปตตานี 
 จะเห็นไดวา แมการเขามาต้ังสถานีการคาที่ปตตานีของฮอลันดาจะถูกพอคาตางชาติพยายามกีดกนัโดยเฉพาะญี่ปุนและโปร
ตุเกตุ ที่ทําการคาอยูกอนหนาแลวก็ตาม กระนั้นกิจการคาของฮอลันดา ซึ่งสวนใหญจะทําหนาที่เปนพอคาคนกลางก็ประสบ
ความสําเร็จอยูไมนอย อีกทั้งดวยการใหความยุติธรรมในการทําการคาของราชินีแหงเมืองปตตานีก็ยิ่งทําใหฮอลันดาประสบ
ความสําเร็จมากยิ่งข้ึน โดยสินคาที่ฮอลันดาตองการจากเมืองปตตานี ไดแก ดีบุก หนังกวาง ไมฝาง ขาวสาร ขาวเปลือก หนังปลา
กระเบน เพื่อนําไปจําหนายแกประเทศญี่ปุน 
 ขณะเดียวกันสินคาที่ฮอลันดานํามาขายที่ปตตานี และเมืองอื่นๆในภูมิภาคนี้ก็ไดแก อาวุธ คือ ปน ปนใหญ ดาบ เครื่องถวย
ชาม และเครื่องมือโลหะ เปนตน 
 การเขามาตั้งสถานีการคาของฮอลันดา ตรงกับรัชสมัยของราชินีฮีเยาปกครองเมืองปตตานี และตรงกับรัชสมัยของสมเด็จ
พระนาเรศวร ซึ่งในวันน้ันสยามอยุธยาเพิ่งจะฟนตัวจากการปลดแอกจากพมา เมื่อฮอลันดาต้ังสถานีการคาประสบความสําเร็จ ก็ยิ่ง
กลายเปนการสงเสริมใหปตตานีกลายเปนเมืองการคาที่ยิ่งใหญมากยิ่งข้ึน  
 ปรากกวาใน พ.ศ. ๒๑๔๙ ดวยความขัดแยงที่มีอยางตอเนื่องกับญี่ปุนไดเกิดเหตุการณหนึ่งนั้นคือ พอคาญี่ปุนไดบุกรุกเขา
มายังโกดังเก็บสินคาของฮอลันดาและเผาทําลายจนกลายเปนเถาถาน แตไมมากนัก ฮอลันดาก็สรางสถานีสินคาแหงใหมขึ้นมาอีก ที่
สําคัญทั้งออลันดาและญี่ปุนก็ยังคงทําการคาขายกันในเมืองปตตานีอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ก็โดยการเกลี้ยกลอมของราชินีเมืองปตตานี
นั้นเอง 
 การคาของฮอลันดาในระยะหลังเริ่มประสบปญหาข้ึนมาเมื่ออังกฤษเขามาขอตั้งสถานีการคาข้ึนในป พ.ศ. ๒๑๕๔ เกิดการ
กระทบกระทั่งกันอยูเสมอระหวางฮอลันดาและอังกฤษ แมวาสวนใหญอังกฤษจะไดรับความเสียหายมากกวา และในเวลาตอมาเมื่อ
ฮอลันดาสามารถยึดครองเกาะชวาเขามาเปนอาณานิคมไดสําเรจ็แลว ฮอลันดาก็เลิกสถานีการคาในปตตานีลงใน พ.ศ. ๒๑๘๕ นับได
วาฮอลันดาเขามาต้ังสถานีการคาของตนอยูในเมืองปตตานี เปนเวลา ๔๑ ป 
 อังกฤษ : พอคาผูไมประสบความสําเร็จ 
 อังกฤษ โดยบริษัทบริตีชีสตอินเดียไดสงกองเรือโดยการนําของกัปตัน จอหน เดวิส มาสํารวจเมืองปตตานี เพื่อตั้งสถานี
การคาของตนข้ึนในเมืองนี้ เมื่อป พ.ศ. ๒๑๔๘ แตกองเรือของอังกฤษถูกโจรสลัดญี่ปุน โจมตีในอาวหนาเมืองปตตานี ทําใหกัปตัน
จอหน เดวิส เสียชีวิตลงทันที  แตอังกฤษก็ไมหยุดความพยายามที่จะเขามาทําการคาที่เมืองปตตานี 
 ตอมา กัปตันแอนโธนี ฮิปปอน ก็ไดนําเรือ Globe เขามาสูเมืองปตตานีอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๑๕๔ และได
เขาเฝานางพระยาฮีเยา ขอตั้งสถานีการคาข้ึนในเมืองปตตานีเปนผลสําเร็จ แตกัปตันเกิดลมปวยถึงแกกรรมอยางกะทันหัน หลังจาก
เจรจาทําความตกลงกับนางพระยา ฮีเยา ไดเพียงแค ๑๔ วัน โทมัส เอสซิงตัน จึงรับหนาที่แทนกัปตัน แอนโธนี ฮิปปอน ไดเดินทาง
เขาไปเฝาสมเด็จพระเอกาเทศรถ ขอพระราชทานที่ดินเพื่อจัดตั้งสถานีการคาข้ึนทั้งในกรุงศรีอยุธยาและที่เมืองปตตานี ซึ่งสมเด็จ
พระเอกเทศรถก็พระราชทานให 
 สถานีการคาของอังกฤษเริ่มดําเนินกิจการในเมืองปตตานีเมื่อป พ.ศ. ๒๑๕๕ นายปเตอร ฟลอริส ไดรับตําแหนง
ผูอํานวยการ และมีรองหัวหนาสถานีการคาช่ือลูกัส แอนธัวนิส (Lucus Antheunis) ตอมานายลูกัสไดยายไปประจําอยูที่สถานี
การคาที่กรุงศรีอยุธยา การคาที่กรุงศรีอยุธยา การคาที่กรุงศรีอยุธยาและปตตานีขณะนั้นคึกคักมาก มีเรือสินคาของชาติตางๆไปมา
คาขายกันขวักไขว เฉพาะเรือสินคาของอังกฤษที่เขาออกเปนประจําไดแก เรือ Daling, Cloue, Hector, Peppecorn, Solomon 
และ James รวม ๖ ลํา 
 การคาของอังกฤษดําเนินไปไมราบรื่นนักทั้งนี้เพราะเกิดปญหาตางๆ ทั้งจากการถูกปลนขโมยสินคา และความขัดแยงกับ
ฮอลันดาที่พยายามกีดกันทางการคาอยูเสมอ  ในป พ.ศ. ๒๑๖๑ เกิดยุทธนาวีข้ึนระหวางเรือรบอังกฤษกีบเรือรบฮอลันดาครั้ง
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แรกเรือรบอังกฤษ ๒ ลํา คือ แซมปซันและเฮาว ในบังคับบัญชาของกัปตัน จอน จูรเดน ไดทําการยึดเรือของฮอลันดาช่ือ แบล็คไล
ออนไว 
 ตอมา ฮอลันดาไดสงเรือรบของตนมา ๓ ลําเขามารุมลอมโจมตีเรอือังกฤษทั้งสองลาํ ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่จูรเดนเจรจา
ขอยอมจํานน ก็ถูกพวกเฟลมมิงยิงดวยปนคาบศิลาถึงแกความตาย ลูกเรือถูกฮอลันดาจับไปเปนเชลย ที่เหลือรอดมาได ก็เนื่องจาก
ไปขอความคุมครองจากเจาหญิงบีรู ตั้งแตนั้นมากิจการคาของอังกฤษในเมืองปตตานี ก็ถูกพวกฮอลันดาคอยขัดขวาง ทําใหกิจการ
ซบเซาลงเรือ่ยๆในทีสุ่ด บริษัทบริติชอิสตอินเดีย จึงมีมติใหเลิกสถานีการคาในปตตานีเสียในป พ.ศ. ๒๑๖๖ รวมเวลาที่อังกฤษเขามา
ตั้งสถานีการคาอยูเพียง ๑๑ ป 
 อเล็กซานเดอร แฮมิลตัน กลาวถึงทาเรือปตตานีในพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๓ วา “เปนทาเรือใหญที่สุดสําหรับการทําการคา
ในยานทะเลแถบนี้ ดวยเหตุที่ชาวเมืองเครงครัดในการปฏิบัติตามกฎของพระราชา พอคาวานิชจึงพอใจที่จะนําสินคามาที่ทาเรือที่
ปลอดภัยกวา เขากลาววาทาเรือปตตานีเปนทาเรือคูคา (Staple Port) ที่แนบแนนกับการเมืองทาสุรัตในอินเดีย เมืองทากัวมะละ
บาร และโคโรมันเดล รวมถึงเมืองทาอื่นๆ ของจีน กัมพูชา และสยาม ดวยเหตุที่ทาเรือเมืองมะละกา ปตตาเวีย และสยาม ทําให
ทาเรืออื่นๆในเวลาเดียวกัน” 
 การบริหารจัดการการคาในเมืองของราชินีแหงปตตานีที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการใหความเปนธรรมก็เปนอีกเหตุหนึ่งที่ชัก
นําใหบรรดาพอคานานาชาติตางตองการที่จะเขามาทําการคาขาย โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินที่ไดรับการ
คุมครองดูแลจากราชสํานัก การใหความเปนธรรมกับบรรดาพอคาทุกชาติทุกภาษา รวมถึงการจัดระบบการจัดระบบการคาและการ
จัดเก็บภาษีอยางมีระเบยีบ เมื่อปตตานีเปดการคาเสรตีอนรบัพอคาจากทุกชาติ เรือทุกลําจากอินเดีย เอเชียตะวันตก และยุโรป ตอง
จายภาษีขาเขา ๖% และอีก ๑% ใหกับสํานักงานนครปตตานี สวนเรือที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต หมูเกาะมลายู และ
ตะวันออกไกลไมตองเสียภาษี ปฏิบัติตามกฎการซื้อขาย คือ จะถูกเรียกเก็บ ๒๐ % จากราคาสินคาจํานวน ๑ ใน ๔ (๒๕%) ของ
สินคาทั้งหมด โดยคิดจากราคาสินคาทองตลาดในเวลาน้ัน 
 ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา การคาที่ปตตานีในชวงตนพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ปตตานีกลายเปนศูนยกลางการคาที่
ยิ่งใหญในแถบเอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทาเรือปตตานีกลายเปนทาเรือที่มีความสําคัญมากเปนจุดสนใจของพอคา
ตะวันตก และปตตานีกลายเปนศูนยกลางที่สําคัญบนคาบสมุทรมลายู มีช่ือทางการคากับนานาประเทศทั้งประเทศในเอเชีย ยุโรป  
ทําใหแตละปมีเรือจากตางประเทศนําสินคามาจําหนาย ณ ทาเรือปตตานีมากมาย  
 ขณะเดียวกัน เมื่อความรุงเรืองทางเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน การแขงขันทางการเมืองของชาติมหาอํานาจทั้ง ๓ ที่เขามามี
บทบาททางการคากับปตตานีก็ทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนเชนเดียวกัน ตางแขงขันกันขยายพื้นที่ทางการคา เชน การสรางทาเรือ 
และโกดังเก็บสินคาของประเทศตนเองในจดุสําคัญๆ ของปตตานี เพื่อสรางความไดเปรียบในการขนสงสินคาจากทาเรือปตตานีไปยัง
ทาเรืออื่นๆ ในตางประเทศ ในขณะที่มหอํานาจอีก ๒ ประเทศ คือ อินเดีย และอาหรับ กลับไมปรากฎหลักฐานวามีการแขงขันทาง
การเมืองอันเนื่องจากนโยบายการคา เชนเดียวกับ จีน อังกฤษ และ ฮอลันดา ซึ่งสันนิษฐานวา กรณีของอินเดียถูกปกครองโดย
อังกฤษ บทบาททางการคาจึงเปนการคาแบบพึ่งพากับองักฤษ โดยอังกฤษจะสรางสถานีการคาข้ึนมาแทน และใหคนอินเดียเปนผูทํา
การคาแบบลูกจาง และสงผลประโยชนกลับประเทศเจาอาณานิคม ในสวนของชาติอาหรับ เปนกลุมพอคาที่ผสมกลมกลืนเขากับคน
พื้นเมืองบนคาบสมุทรมลายู จึงไดประโยชนจากการคาทางตรงโดยไมตองสรางอิทธิพลซึ่งตองมีโกดังเก็บสินคาเชนประเทศอื่นๆ ใน
ยุโรป   
 ดวยเหตุที่ ๓ ชาติมหาอํานาจดําเนินนโยบายแขงขันทางการคาอยางรุนแรงและไมประนีประนอม การกอจราจล หรือการมี
ขอพิพาททางการคาเปนสิ่งที่เกิดข้ึนอยางสม่ําเสมอ เชน กรณีปลนสินคาทางทะเล หรือ โจรสลัดทางทะเล กรณีเผาโกดังสินคาที่
ทาเรือ กรณีทํารายรางกายตอกันของคนตางชาติที่เขามาต้ังถ่ินฐานในปตตานี แตกรณีที่นาสนใจที่เจาเมืองปตตานีไดดําเนินนโยบาย
ทางการเมืองเพือ่ถวงดุลทางการคา และเปนมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมทางการเมือง คือ “นโยบายเลี้ยงโจรไวปองกันโจร” เปนกุศ
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โลบายเลี้ยงโจรเอาไวปองกันโจร กลาวคือ เมืองปตตานีกลายเปนแหงพบปะแลกเปลี่ยนสินคาสงผานที่สําคัญแลว ราชินีปตตานีจึง
ตองดําเนินนโยบายอิสระทางการคาที่พรอมจะเปดเมืองและเปดโอกาสใหกับพอคานานาชาติ ซึ่งพอคาเหลาน้ี  ที่แทจริงแลวอีกโฉม
หนาหนึ่งก็คือ โจรสลัดกลางนานน้ํานั่นเอง อีกทั้งการเปดเสรีที่วานี้ยังหมายรวมถึงการเปดโอกาสใหโจรสลัดที่มีช่ือเสียงตางๆ 
สามารถเขามาอาศัยอยูในปตตานีไดอยางสะดวกปลอดภัย กระนั้นอาจมีขอแมอยูบางนั้นคือ จะตองชวยเหลือดูแลเมืองอีกทางหนึ่ง
ดวย และอีกเหตุผลที่สําคัฯ คือ การคานานาชาติที่เกิดข้ึน ไมไดดําเนินไปอยางปกติ กลาวคือ เรือสินคาของชาวชาติตางๆ หลายครั้ง
หลายหนก็แสดงตัวเองวาเปนโจรสลัดดวยเชนกัน รวมไปถึงคนในบริษัทตัวเองบางครั้งก็ขโมยและปลนสินคาของตัวเอง ซึ่งก็คือการ     
ทําตัวเปนโจรสลัดนั่นเอง นอกเหนือจากโจรสลัดมลายู-ชวา อันเปนชนพื้นเมืองที่ปรากฏแลว บางครั้งบางเวลาบรรดาเรือสินคาของ
ชาวยุโรปเองก็ทําตัวเปนโจรสลัดพรอมกับการเดินเรือเพื่อคาขายไปไดในตัวดวย ฉะนั้น เพื่อความอยูรอดของตางชาติทุกชาติที่เขามา
คาขายตางทําตัวเปนโจรสลัดกันเอง ทั้งนี้เพื่อถวงดุลซึ่งกันและกัน โดยใชความหวาดกลัวจากสถานการณการเปนโจร ซึ่งกลาวอาง
หรืออุปโลกขึ้นมา เปนการปกปองตนเองอีกทางหนึ่งดวย (ชาดา นนทวัฒน: ๒๕๕๗, ๑๐๗-๒๐๗) ซึ่งจะเห็นวา นโยบาย “เลี้ยงโจร
เพื่อปราบโจร” เปนนโยบายสรางโจรโดยรัฐฐะ เพื่อปราบปรามโจรที่เกิดข้ึนเพื่อกอกวนความไมสงบ เปนมรดกตกทางการเมืองที่ใน
ยุคปจจุบัน เจาหนาที่ของรัฐยังคงดําเนินนโยบายดังกลาวนี้ เพื่อรักษาความมีเสถียรภาพใหเกิดข้ึนมากที่สุดและควบคุมไมให
สถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตขยายวงกวางจนไมสามารถควบคุมได  
   
 การถายทอดวัฒนธรรมสูจังหวัดชายแดนใต :  คุณูปการจากรัชกาลท่ี ๕ ถึงรัชกาลท่ี ๙ 
 
 ในยุคที่สุโขทัยเรืองอํานาจ พอขุนรามคําแหงไดขยายอาณาเขตสุโขทัยไปตลอดแหลมมลายูสุดแหลมยะโฮรตลอดถึงเกาะสุ
มาตรา ปตตานีจึงมีฐานะเปนเมืองประเทศราชของไทยตั้งแตกรุงสุโขทัยเปนตนมา ครั้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ในฐานะเมือง
ประเทศราชปตตานีตองสงตนไมเงิน -ตนไมทอง พรอมดวย ผาไหมและผาสักหลาดเปนเครื่องราชบรรณาการเขามาถวาย
พระมหากษัตริยไทยปละครั้ง ตอมากรุงศรีอยุธยาเสียกรุงแกพมา ในป พ.ศ. ๒๓๑๐ ปตตานีไดตั้งตนเปนอิสระไมยอมข้ึนกับกรุง
ธนบุรี จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ ๑ ในยุครัตนโกสินทร สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุร  สิงหนาท ไดยกกองทัพเรือลงไปตีเมือง
ปตตานีกลับคืนมาไดในป พ.ศ. ๒๓๒๙ พรอมทั้งกวาดตอนครอบครัวและเครื่องศาสตราวุธตางๆ มาไวในกรุงเทพเปนจํานวนมาก 
เมื่อขาวกองทัพไทยตีไดเมืองปตตานีปรากฏออกไปจนถึงเมอืงไทรบุรแีละเมืองตรังกานู พระยาไทรบุรี (อับดุลละโมกุรัมซะ) และพระ
ยาตรังกานู (มาโซ) ตางเกรงพระบรมเดชานุภาพจึงยอมมาออนนอมข้ึนตอกรุงเทพโดยดี กรมพระราชวังบวรฯ ไดโปรดเกลาใหคง
เปนเมืองประเทศราชถวายตนไมเงิน-ตนไมทอง เชนเดียวกับเมืองปตตานีทั้งสองเมือง 

ในป พ.ศ. ๒๓๓๔ รายาเมืองปตตานี ซึ่งกรมพระราชวังบวรฯ ไดทรงตั้งไวใหปกครองเมืองปตตานีไดกอการกบฏ เจาเมือง
สงขลาและเจาเมืองนครศรีธรรมราชไดยกกองทัพไประดมตีกองทัพเมืองปตตานีแตก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกจึง
โปรดใหแยกเมืองปตตานีออกเปน ๗ หัวเมือง คือ เมืองปตตานี เมืองหนองจิก เมืองยะลา เมืองรามัน เมืองยะหริ่ง เมืองสายบุรี และ
เมืองระแงะ แลวทรงแตงตั้งขาราชการไทยและมุสลิมที่มีความจงรักภักดีใหเปนเจาเมืองทั้ง ๗ หัวเมือง เพื่อมิใหเมืองปตตานีมีกําลัง
คิดกบฏไดดังแตกอน และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหผูสําเร็จราชการเมืองสงขลาเปนผูดูแลหัวเมืองทั้ง ๗ ตางพระเนตรพระ
กรรณ ทําใหฝายปตตานีตองออนกําลังลงเปนอันมาก 

ในป พ.ศ. ๒๓๗๓-๒๓๗๕ ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดเกิดกบฏที่เมืองไทรบุรี เจาเมือง
นครศรีธรรมราชผูรับผิดชอบดูแลเมืองไทรบุรี ไดเกณฑกองทัพจากเมืองสงขลาและปตตานีไปปราบกบฏ ปรากฏวาชาวมลายูในหัว
เมืองทั้ง ๗ ตางขัดขืนและกลับเขารวมกับพวกกบฏ พระองคจึงทรงโปรดเกลาฯ ใหยกกองทัพจากกรุงเทพลงไปปราบหัวเมืองทั้ง ๗ 
จนเรียบรอย และยอมอยูในอํานาจของไทย 



๑๕๑๓ 
 

ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงใหยกเลิกการปกครองแบบเกา คือ การปกครอง
อยางเจาเมืองมีอํานาจสิทธ์ิขาด มาเปนระบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล โดยเฉพาะเมืองปตตานีที่ไดแยกเปน ๗ หัวเมืองมา
ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๑ นั้น ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดการปกครองเปนบริเวณ เรียกวา “บริเวณ ๗ หัวเมือง” เมื่อโปรดให
จัดต้ังมณฑลนครศรีธรรมราชข้ึนในป พ.ศ.๒๔๓๙ จึงโปรดใหตั้งบริเวณ ๗ หัวเมืองนั้นข้ึนตอขาหลวงใหญมณฑลนครศรีธรรมราชใน
ป พ.ศ. ๒๔๔๙ โปรดใหตั้งบริเวณ ๗ หัวเมืองนั้นเปนมณฑลปตตานี แตโปรดใหยุบลงเสียบาง ยังคงเหลือเพียง ๔ เมือง คือ ปตตานี 
ยะลา นราธิวาส และสายบุรี โดยรวมเมืองปตตานี หนองจิก และยะหริ่ง เขาเปนเมืองปตตานี รวมเมืองยะลา รามันเขาเปนเมืองของ
ยะลา สําหรับเมืองระแงะภายหลังไดรวมกับอําเภอบางนรา เปลี่ยนช่ือเปนนราธิวาส สวนเมืองสายบุรีนั้นคงอยูตามเดิม จนถึง พ.ศ. 
๒๔๗๕ จึงยุบเมืองสายบรุีเปนอําเภอตะลุบันข้ึนกับจังหวัดปตตานี และแบงทองที่บางสวนไปข้ึนกับจังหวัดนราธิวาส ตอมาในป พ.ศ. 
๒๔๗๖ ไดมีการปรับปรุงการปกครองหัวเมืองตามระเบียบบริหารราชการอาณาจักรสยาม จึงไดมีการจัดระเบียบบริหารสวนภูมิภาค
ออกเปนจังหวัด อําเภอ ฉะนั้น ปตตานีจึงกลายเปนจงัหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส มาจนกระทั้งถึงปจจุบัน (พระ
ครูมานิตธรรมรักษ, ม.ป.ป.: ๑๑-๑๓)  

จากการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบเจาเมืองมีอํานาจสิทธ์ิขาดมาเปนแบบมณฑลเทศาภิบาล รัชกาลที่  ๕ ทรง
สรางสรรคความเจริญใหแกหัวเมืองทางปกษใตและทางแหลมมลายูเปนอยางมากโดยถือเปนขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติมาโดย
ตลอด คือ การคงไวซึ่งอํานาจปกครองเมืองตางๆ ของบรรดารายาหรือสุลตานทางแหลมมลายูไวอยางเดิม โดยทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯแตงตั้งใหเปนผูวาราชการเมือง ผูชวยราชการเมือง คณะกรรมการเมือง สวนมากทรงโปรดใหบุตรของเจาเมืองที่รับราชการอยู
เดิมไดรับราชการตอจากบิดาคลายกับการสืบสกุลวงศตอไป โดยพระองคทรงถือวาการชุบเลี้ยงเช้ือสายของรายาหรือสุลตานเอาไว
นั้นเปนการสรางความจงรักภักดีและความสวามิภักดิ์ตอพระองคโดยมิเอาใจออกหาง นอกจากนี้ในรัชสมัยของพระองค ยังไดทรง
เสด็จประพาสหัวเมืองมลายูถึง ๕ ครั้ง คือ ในปพ.ศ. ๒๔๓๑ พ.ศ. ๒๔๓๒ พ.ศ. ๒๔๓๓ พ.ศ. ๒๔๔๓ และ พ.ศ.๒๔๔๘ ตามลําดับ 
เพื่อเปนการเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชน ทรงไตถามทุกขสุขของราษฎรเสมอๆ โดยเฉพาะราษฎรจากเมืองปตตานี การเสด็จประพาส
ของรัชกาลที่ ๕ นั้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย อาทิ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทานเงินสรางศาลาการเปรียญข้ึน
หลังหนึ่งที่วัดบางน้ําจืดเพื่อใหพุทธศาสนิกชนในเมืองปตตานีใชเปนที่บําเพ็ญกุศล และโปรดใหใชเปนที่สําหรับเจาเมืองและกรรม
การเมืองปตตานีไดมาประชุมถือน้ําพระพิพัฒนสตัยาแทนศาลาหลังเดิมซึ่งชํารุดทรุดโทรมลงมาก นอกจากนี้ยังโปรดเกลาใหใชเปนที่
เรียนหนังสือสําหรับเด็กในเมืองปตตานีดวย ครั้นศาลาหลังนี้สรางเสร็จ รัชกาลที่ ๕ ไดเสด็จไปทรงฉลองใน พ.ศ. ๒๔๓๒ และ
พระราชทานนามวัดบางน้ําจืดเสียใหมวา “วัดตานีนรสโมสร” นับวาพระองคไดทรงวางรากฐานการศึกษาข้ึนในจังหวัดปตตานีเปน
ครั้งแรก สงผลใหการศึกษาของเมืองปตตานีในยุคสมัยของรัชกาลที่ ๕ ถือวาเจริญกาวหนากวาเมืองใดๆ ในแหลมมลายู นอกจากนี้ 
พระองคไดทรงถวายเงินใหแกพระภิกษุสงฆในวัดนี้ และทรงพระกรุณาโปรยทาน แลวโปรดเกลาฯ พระราชทานเงินสวนพระองค 
๑๐ ช่ัง ใหเจาเมืองปตตานีไปแจกจายแกราษฎรของชาวเมืองปตตานีที่มาทํางานในการรับเสด็จคราวนี้โดยทั่วถึงกัน     ทุกคน 

ในสมัยของรัชกาลที่ ๕ ภารกิจดานทํานุบํารุงหัวเมืองในแหลมมลายูถือวาเปนภารกิจที่สําคัญอยางยิ่ง พระองคทรง
ดําเนินรัฐประศาสนโนบายโดยการผอนหนักผอนเบามาโดยตลอด และทรงเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนในหัวเมืองมลายูบอยครั้ง เพื่อ
แสดงใหเห็นวาเจาฟาเจาแผนดินทรงมีความหวงใยทุกขสุขอยูไมขาด เมื่อเสด็จมาแลวก็ทรงสรางความเจริญกาวหนาในดานตางๆ 
เชน ดานการศึกษา ดานศาสนา ดานการปกครอง ถึงแมวาในรัชสมัยของพระองคจะมีการปลุกปนใหประชาชนเอาใจออกหางจาก
ประเทศไทย รัชกาลที่ ๕        ยังสามารถดําเนินนโยบายดานการปกครองโดยเปนธรรมอยางดียิ่งเสมอมา ทําใหพระองคทรง
สามารถปกครองหัวเมืองมลายูไดอยางสงบราบเรียบมาตลอดรัชสมัยของพระองค 

ตอมาในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระองคไดทรงทํานุบํารุงจังหวัดปตตานีสืบตอมา
เชนเดียวกับรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงเคยปฏิบัติ เชน โปรดใหสรางทางรถไฟไปยังจังหวัดปตตานี โปรดใหตัดถนนหนทางและสรางโรงเรียน
เพิ่มข้ึน สงผลใหการคาขายและการศึกษาในเมืองปตตานีเจริญยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการคาจากตางพื้นที่สามารถนําสินคาเขามาคาขาย



๑๕๑๔ 
 

ภายในเมืองปตตานีมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังโปรดใหทํานุบํารุงการกสิกรรมของปตตานี เชน สงเสริมการขุดแรดีบุก การทําสวนยาง 
การทําสวนมะพราว และสงเสริมการเลี้ยงสัตว ซึ่งปรากฏวา สินคาเหลาน้ีกลายเปนสินคาสงออกไปยังตางประเทศสรางรายไดใหแก
ประเทศเปนอยางมาก 

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว แมพระองคจะทรงอยูในราชสมบัติในระยะเวลาอันสั้น และประกอบกับ
ในสมัยนั้นเศรษฐกิจกําลังตําต่ํา ทรงประสบความยากลําบากในเรื่องงบประมาณแผนดินและการคลังของประเทศ แตพระองคก็ทรง
มิไดลืมชาวปตตานี ไดเสด็จไปเยี่ยมประชาชนชาวเมืองปตตานีครั้งหนึ่งในป พ.ศ. ๒๔๗๒ เมื่อคราวเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่
อําเภอโคกโพธ์ิ และทรงโปรดใหจารึกพระปรมาภิไธยยอไวที่หนาผานํ้าตกปาโจ ซึ่งเปนนํ้าตกที่สวยงามแหงหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส  

ครั้นตอมาเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลได
เล็งเห็นความสําคัญของเมืองปตตานีและจังหวัดอื่นๆ ทางภาคใตเปนอยางดี โดยเฉพาะจังหวัดปตตานี รัฐบาลไดพยายามทํานุบํารุง
ใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น โดยสรางและปรับปรุงถนนหนทางใหมีผิวจราจรดีข้ึนกวาเดิม สรางสะพานคอนกรีตและสรางสถานที่ราชการ
เพิ่มข้ึนเพื่อใหเปนศรีสงาแกจังหวัดปตตานี ในดานการศาลก็ไดปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพของชุมชน โดยประกาศใช
พระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙ โดยพระราชบัญญัติน้ีใน
การวินิจฉัยช้ีขาดคดีแพง เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและมรดก ซึ่งอิสลามิกชนเปนทั้งโจทกและจําเลย หรือเปนผูเสนอคําขอในคดีไมมี
ขอพิพาทใหใชกฎหมายอิสลามแทนบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและที่วาดวยครอบครัวมรดก เวนแตบทบัญญัติวาดวยอายุ
ความมรดก ซึ่งยังคงตองใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบังคับ ในการใชกฎหมายอิสลามในการพิจารณาคดีดังกลาวนี้ มีดาโตะ
ยุติธรรมซึ่งแตงตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตุลาการออกนั่งพิจารณารวมกับผูพิพากษาดวย ดาโตะยุติธรรมนี้เปนผูชวย
ผูพิพากษาในปญหาขอกฎหมายอิสลาม สวนในดานการศึกษาที่รัชกาลที่ ๕ ไดทรงวางรากฐานไวอยางดีแลวนั่น รัชกาลที่ ๗ ไดทรง
สานตอภารกิจหนาที่ดานน้ีดวยการวางรากฐานการศึกษาสมัยใหม และประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษาข้ึนใน พ.ศ. ๒๔๖๖ 
ซึ่งรัฐบาลในสมัยประชาธิปไตยก็ไดเจริญรอยตามเรื่อยมา และไดพยายามสงเสริมการศึกษาการพาณิชยและวิชาชีพเพิ่มขึ้นอีกในป 
พ.ศ. ๒๔๗๗ โดยไดเปดโรงเรียนพณิชยการเพิ่มข้ึนในจังหวัดพระนครและจังหวัดตางๆ รวม ๑๑ แหง รวมทั้งจังหวัดปตตานีดวย 
นอกจากนี้ ยังไดต้ังโรงเรียนฝกหัดครูเพิ่มข้ึนเพื่อสรางครูใหมีความเพียงพอกับโรงเรียนที่เปดข้ึนใหม ซึ่งตั้งศูนยการศึกษาเฉพาะ ๔ 
จังหวัดภาคใตข้ึนที่จังหวัดยะลา เพื่อจัดทําตําราเรียนและจัดสอนใหเหมาะสมกับความนิยมของอิสลามิกชนใน ๔ จังหวัดภาคใต 
สรางหอพักนักเรียนเพิ่มข้ึนในจังหวัดปตตานี สรางและปรับปรุงโรงเรียนชายแดนใน ๔ จังหวัดภาคใต ใหเยาวชนที่อยูในทองที่ที่
หางไกลไดมีโอกาสไดเรียนหนังสือโดยทั่วถึงกัน การศึกษารัฐบาลไดสงเสริมใหเรียนควบคูทั้งภาษาไทยและภาษามลายู ในดานการ
ศาสนา พระองคมิไดเลือกทํานุบํารุงเฉพาะพุทธศาสนาเพียงอยางเดียว หากแตไดพยายามทํานุบํารุงและสงเสริมศาสนาอิสลามดวย
เชนเดียวกัน โดยไดจัดสรางสุเหราข้ึนที่เมืองปตตานีดวยเงินหลายลานบาท ทั้งนี้ก็เพื่อใหชาวปตตานีที่เลื่อมใสในศาสนาอิสลามมี
โอกาสประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามความเช่ือถือของตนไดสะดวก และไดจัดหาเรือรับสงอิสลามิกชนที่ตองการไปบําเพ็ญกิจทาง
ศาสนาที่เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียดวย ในดานการปกครองรัฐบาลไดพยายามใหชาวปตตานีอยูเย็นเปนสุข ไดจัดต้ังสถานี
ตํารวจเพิ่มข้ึนใหเพียงพอกบัการพิทักษรักษาความปลอดภัยของประชาชน ไดจัดสงตํารวจชายแดนไปปองกันอันตรายจากภัยคุกคาม
คอมมิวนิสต โดยใหกํานันผูใหญบานเขามาอบรมวิธีการปกครองแบบประชาธิปไตยและนําชมสถานที่สําคัญในกรุงเทพฯ เพื่อให
บุคคลเหลาน้ีนําแบบอยางที่ดีกลับไปปฏิบัติในทองถ่ินของตนเอง สิ่งสําคัญที่รัฐบาลในยุครัชกาลที่ ๗ ไดทํา คือ จัดต้ังคณะกรรมการ
ประสานราชการชายแดนภาคใตข้ึน เพื่อสงเสริมฐานะของราษฎร เชน การศึกษา การศาสนา วัฒนธรรม การสาธารณสุข ตลอดจน
การปกครอง ทั้งนี้ก็เพื่อใหชาวปตตานีและชาวจังหวัดภาคใตอยูเย็นเปนสุขโดยทั่วถึงกัน  

ตอมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลทรงข้ึนครองราชยในปลายป พ.ศ. ๒๔๗๗ พระองคยังทรงพระ
เยาวจึงตองมีคณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค ประกอบดวย พระเจาวรวงศเธอกรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต พระวงวงศเธอพระองค
เจาอาทิตยทิพอาภา และเจาพระยายมราช (นครินทร เมฆไตรรัตน, ๒๕๕๓: ๗๐) ซึ่งเหตุการณบานเมืองในชวงเวลาน้ันนับวาวุนวาย
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มาก เพราะเปนชวงเปลี่ยนแปลงการปกครองใหมๆ อํานาจการปกครองของสวนกลางเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายดาน จึงเปนผลให
ความใสใจในการปกครองมณฑลทางใต คือ ปตตานี ลดความสําคัญลง ประกอบกับในกลุมอํานาจเดิมของปตตานีที่ตองการจะ
ประกาศตัวเปนอิสระไมขึ้นกับรัฐไทย มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองพยายามปกุปนใหเกิดการแบงแยกดินแดน โดยอางถึงการกระทํา
ที่ถูกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมจากขาราชการสวนกลางที่สงลงมาปกครองประชาชนในพื้นที่ เพราะไมมีความเขาใจในวิถีชีวิต และ
รัฐบาลไทยพยายามตองการใชนโยบายกลืนชาติลายูใหกลายเปนไทย จึงเกิดความขัดแยงระหวางกลุมในพื้นที่ที่ไมเห็นดวย กลุมที่
เสียผลประโยชน จากนโยบายการปกครองของรัฐไทยในเวลานั้น  กอใหเกิดแผนการตั้งรัฐมลายู ปตตานี เพื่อกอตั้งเปนรัฐเอกราช 
(รวมปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล) ข้ึน ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกเกิดข้ึนในป พ.ศ. ๒๔๙๐ ไดมีการตั้งขบวนการหรือองคการใหญข้ึนที่
รัฐกลันตัน ครั้งที่ ๒ เกิดข้ึนในป ๒๕๐๔ โดยทั้งสองครั้งมีเปาหมาย คือ แบงแยกดินแดนใหเกิดเปนรัฐปตตานี  ปกครองเปนอิสระ 
เพื่อพี่นองชาวมลายู (พระครูมานิตธรรมรักษ, อางแลว, ๑๒๘)   

ครั้นเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ทรงเสด็จสวรรคตดวยพระแสงปน 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหกราบบังคมทูลอัญเชิญ สมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จข้ึนครองราชสมบัติข้ึนเปน
พระมหากษัตริยองคที่ ๙ แหงราชวงศจักรี ทรงมีพระนามวา “ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรา
มาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งในขณะนั้นมีพระชนมาพุเพียง ๑๙ พรรษา เทานั้น ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะ คณะรัฐมนตรีจึงไดแตงตั้งคณะผูสําเร็จราชการแทนพระองคข้ึน ซึ่งประกอบไปดวย พระเจาบรมวงศเธอ กรมขุนชัยนารท
นเรนทร และพระยามานวราชเทวี เพื่อทําหนาที่บริหารราชการแผนดินจนกวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช จะทรง
บรรลุนิติภาวะ ทั้งยังทรงมีภารกิจในการศึกษาตออีกอยางหนี้ดวย ทรงเสด็จกลับประเทศสวิตเซอรแลนด ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
๒๔๘๙ และเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยโลซานน ในสาขาวิชารัฐศาสตรแทนสาขาวิศวกรรมศาสตร เนื่องดวยทรงคํานึงถึงพระราช
ภารกิจในการปกครองประเทศเปนสําคัญ  

ยุครัชกาลที่ ๙ ชวงตนๆ ของการครองราชย สภาพทางการเมืองของประเทศไทยอยูในภาวะของการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง 
จึงคอนขางไรเสถียรภาพทางอํานาจการปกครอง ทิศทางทางการเมืองเริ่มมีความสงบเพียงแคระยะเวลาสั้นๆ ในชวงกลางรัชกาล 
และกลับมาไรเสถียรภาพอีกครั้งในชวงปลายรัชกาล กอใหเกิดมรสุมทางการเมืองครั้งใหญ เชน กรณีความขัดแยงของกลุมคนเสื้อ
เหลือง-เสื้อแดง แตถึงกระนั้นพระราชกรณียกิจในดานการพัฒนาที่มีตอพสกนิกร ๓ จังหวัดชายแดนใต พระองคยังคงกระทํามา
อยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมความกินดีอยูดีของประชากรในพื้นที่  ดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้ง ในสวนของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางฯ จึงเกิดข้ึนมาต้ังแตป ๒๕๒๔ เปนตนมา อาทิเชน โครงการสงเสริมอาชีพงานทอ
ผาวัดบานตรัง โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ โครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปตตานีและ
จังหวัดนราธิวาส โครงการจัดตั้งฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ จังหวัดปตตานี  ดวยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
โครงการฝายคลองชองเรือ ฯลฯ   
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สรุป 
 
มอง ๕ มหาอํานาจผานเครื่องกระเบื้องบนคาบสมุทรมลายูในบริบทโครงสรางความสัมพันธทางการเมือง เศรษฐกิจการคา 

และการถายทอดวัฒนธรรมสูจังหวัดชายแดนภาคใต เปนการบอกเลาเรื่องราวตั้งแตยุคอาณาจักรโบราณ จนถึงยุคแบงแยกการ
ปกครองเปน ๗ หัวเมือง เมืองที่มีความสําคัญในคาบสมุทรมลายูมากที่สุดเมืองหนึ่ง คือ เมืองปตตานี ซึ่งเปนเมืองที่มีบทบาทสําคัญ
ในหนาของประวัติศาสตรชาติไทย เปนรากเหงาของความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ เปนบอเกิดมรดกทางวัฒนธรรมทางการเมืองที่ตกทอด
มาจนถึงปจจุบัน และเปนการถายทอดวัฒนธรรมจากอดีตมาสูสังคมสามจังหวัดชายแดนใต ถึงแมวา ปจจุบันรัฐตางๆ บนคาบสมุทร
มลายูจะแตกยอยเปนประเทศใหญนอยนับสิบประเทศ ซึ่งปจจุบันสวนหนึ่งของรัฐในคาบสมุทรมลายูจะกลายมาเปนประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยตางดําเนินความสัมพันธตอกันอยางอิสระ อยางไรก็ตาม ความสัมพันธของประเทศตางๆ บน
คาบสมุทรมลายูจะไมเขมขนเชนในอดีต แตการศึกษาและสรางความเขาใจในจุดรวมของรัฐตางๆ เหลาน้ี จะมีสวนชวยใหเกิดความ
เขาใจในประเทศตางๆ ในยุคปจจุบันไดอยางถูกตอง และถึงแมวา เครื่องกระเบื้องจะไมใชสิ่งของที่มหาอํานาจตางๆ จะสรางนโยบาย
ข้ึนมาเพื่อแขงขันตอกันแลว การเก็บรักษาเครื่องกระเบื้องที่ขุดพบในจุดตางๆ ซึ่งเคยเปนทาเรือที่สําคัญ เปนการบงบอกถึงความ
เจริญรุงเรื่องของศูนยกลางทางการคาของปตตานี ในฐานะเปนเมืองทาสําคัญของคาบสมุทรมลายู จากประเด็นตางๆ ที่กลาวมา
ทั้งหมด ทําใหเราไดตระหนักถึงการสรางความเขาใจที่ถูกตองของคาบสมุทรมลายู ไปจนถึงการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม ที่
เกิดข้ึนอยางมีที่มาที่ไป มิใชการบิดเบือนขอเท็จริงทางประวัติศาสตรเพื่อผลประโยชนทางการเมืองของคนเพียงบางกลุมเทานั้น  
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บทคัดยอ 

บทความนี้มีความมุงหมายที่ศึกษาหลกัการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนจากกูฏทันตสตูร ซึ่งพระสูตรนี้ให
ขอคิดหลายประการ อันเปนประโยชนอยางยิ่งในทางรัฐศาสตร และเศรษฐศาสตร โดยเฉพาะหลักการพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน หลักการแรก ใหไดผลดี จะตองแกปญหาทางเศรษฐกิจใหประชาชนอยูดีกินดีเสียกอน 
โดยเฉพาะจะตองแกปญหาตั้งแตระดับรากเหงาของประเทศ คือ ชาวไรชาวนาเปนหลักสําคัญ อันเปนตนแบบ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแบบยั่งยืน เมื่อนั้นปญหาสังคมอื่นๆก็จะหมดไป  ดังนั้นการบริหาร
ประเทศกอจะเกิดสันติภาพและความเปนสุขตลอดไป 

คําสําคัญ: รัฐศาสตร พระพุทธศาสนา 
 

Abstract 

This article focuses on studying the principle of sustainable nation development 

from Kothtantasuttra that this Suttra or discourse has many concepts that it is useful for 

political science and economics especially principle of sustainable nation development. The 

first, it has the good result , must solve the economic problem to the people as priority 

especially to solve the grassroot problem of nation, is the farmers that it is the main 

principle to be the principle model of sustainable nation development and then, the other 

social problems will be over so the administration of the nation will have the peace and 

happiness forever. 

Keyword: Political Science, Buddhism 
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บทนํา 

สําหรับนักปกครอง ปญหาสําคัญของผูปกครองในการพัฒนาประเทศก็คือ การทําใหประชาชนอยูดี
กินดี (เศรษฐกิจ) อันเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาประเทศ อนึ่งหากประชาชนแตละคนมีการอยูดีกินดี ก็
ยอมจะทําใหสังคมมีความมั่นคง แตถาแตละคนซึ่งเปนสมาชิกของประเทศสวนใหญมีความเดือดรอนในเรื่อง
การเปนอยู ก็ยอมมีสาเหตุนําความออนแอมาสูสงัคมและประเทศชาติ สังคมก็ยอมจะมีแตความเดือดรอน เปน
หนี้เปนสินกันมาก มีการทําผิดกฎหมายบานเมือง มีโจรผูรายมากข้ึน ประชาชนมีการศึกษาต่ํา และปญหา
สังคมอื่นๆอีกมากมายก็จะเกิดข้ึนตามมา ซึ่งปรากฏการณทางสังคมเชนนี้ที่เกิดข้ึนก็เนื่องมาจากสาเหตุสําคัญ 
คือ ปญหาเศรษฐกิจของประเทศหรือ ปญหาการเปนอยูของประชาชนน่ันเอง 

ดังนั้นหลักการเบื้องแรกของการพัฒนาประเทศของรัฐบาล หรือนักปกครองทั้งหลายใหไดผลดี 
จะตองแกปญหาทางเศรษฐกิจใหประชาชนอยูดีกินดีเสียกอน โดยเฉพาะจะตองแกปญหาต้ังแตระดับรากเหงา
ของประเทศ คือ ชาวไรชาวนาเปนหลักสําคัญ อันเปนตนแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแบบยั่งยืน 
เมื่อนั้นปญหาสังคมอื่นๆก็จะหมดไป และหลักการดังกลาวนี้ก็ปรากฏในพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีล
ขันธวรรค ในเรื่องกูฏทันตสูตร๑ 
 

ความเปนมา 
 ชาวอินเดีย ตั้งแตกอนพุทธกาล จนถึงครั้งพุทธกาลและหลังพุทธกาล มีคติความเช่ือสืบทอดกันมาวา 
การบูชายัญเปนกรณียกิจที่สําคัญและจําเปนในชีวิต เพราะยัญเปนของขลังของศักดิ์สิทธ์ิ ถาทําถูกตองตาม
หลักการจริง ๆ จะสามารถบังคับเทพเจาใหอํานวยผลที่ปรารถนาแกผูบูชาไดจริง ๆ  ไมใชเปนเพียงการ
ประจบประแจงหรือการออนวอนขอความเมตตาอยางธรรมดาเทานั้น และถาทําใหเครงครัด ยิ่ง ๆ ข้ึนไปจนถึง
ข้ันสูงสุดที่เรียกวา มหายัญ ที่มียัญสมบัติ ๓ องคประกอบ ๑๖ ก็สามารถบันดาลใหผูบูชากาวข้ึนสูฐานะเปน
เทพไดดวย จึงนิยมทําพิธีบูชายัญกัน มากขึ้น และมีรูปแบบวิธีปฏิบัติหลากหลายข้ึนตามลําดับ เชน เครื่องบูชา
ยัญตองประกอบดวยเนื้อสัตวตาง ๆ จึงตองมีการฆาสัตวจํานวนมาก ยิ่งมากและหลากหลาย ชนิดเทาใดก็ยิ่ง
ขลังและศักดิ์สิทธ์ิข้ึนเทานั้น ๒ และมีบัญญัติทางศาสนาวาการฆาสัตวบูชายัญไมบาปโดยทั่วไป การบูชายัญมี
สวนประกอบ ๓ อยางคือ  

(๑) ผูเปนเจาของยัญ ที่เรียกวา ผูบูชา  
(๒) ผูประกอบพิธีให ที่เรียกวา ผูทําพิธี 
(๓) เครื่องบูชายัญ ในการบูชามหายัญซึ่งตองใชเครื่องบูชามากและหลากหลายนั้น ผูบูชาที่มีอํานาจ

ทาง การเงินและการเมืองเทานั้นจึงจะสามรถทําได ผูทําพิธีบูชายัญใหถือวามีความสําคัญมาก ตองเปนผูมี
ความรูความเขาใจในพิธีกรรมตาง ๆ อยางถูกตอง แมนยํา จริง ๆ มิฉะนั้น ยัญนั้น ๆ จะไมขลังไมศักดิ์สิทธ์ิ 
หนาที่นี้จึงสงวนไวสําหรับพวกพราหมณเทานั้น ผูทําพิธีกรรมใหแกประชาชนทั่วไป  ไดแก พราหมณาจารย 

                                                             

๑ ที. ส.ี (ไทย) ๙ / [๓๔] – [๓๗] และ ๙ / ๓๒๓ – ๓๕๘ / ๑๒๕ – ๑๕๐. 
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สวน ผูทําพิธีกรรมใหแกพระราชาหรือผูครองรัฐ ไดแก พราหมณปุโรหิต ดวยเหตุนี้ อํานาจของพราหมณจึง
มากขึ้น ๆ จนกลายเปนเทวดาบนดินไปดวย เพราะเปนผูรูใจเทพเจา 

อยางไรก็ดี มหายัญที่สมบูรณแบบ คือ ที่ประกอบดวย ยัญสมบัติ ๓ ประการและองคประกอบอีก ๑๖ 
ประการ ซึ่งเช่ือถือกันวา เปนมหายัญยอดขลังและศักดิ์สิทธ์ินั้น เมื่อตกมาถึงสมัยพุทธกาลไดเลือนลางไปแลว 
พวกพราหมณาจารย พราหมณปุโรหิต และพราหมณมหาศาลทั้งหลาย จึงไมเคยพบไมเคยเห็นคัมภีรที่ วาดวย
เรื่องนี้เลย ไดยินแตช่ือและคําเลาลือถึงสรรพคุณเทานั้น แมมีผูปรารถนาจะประกอบพิธีบูชามหายัญนี้กันมาก 
ก็ไมมีผูใดทําใหได แตมีกิตติศัพทขจรไปในหมูพราหมณวา พระสมณโคดมพุทธเจาทรงทราบเรื่องนี้ดี  และนี้
แหละเปนที่มาขอครั้งหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปแวะพักในสวนอัมพลัฏฐิกา ใกลหมูบานพราหมณช่ือ
ขาณุมัต แควนมคธ หมูบานนี้ พระเจาพิมพิสารพระราชทาน  เปนพรหมไทย ใหกูฏทันตพราหมณปกครอง 
ขณะที่พระผูมีพระภาคประทับที่หมูบานนั้น กูฏทันตพราหมณกําลังเตรียมการจัดทําพิธีบูชายัญที่มียัญสมบัติ 
๓ ประการ มีองคประกอบ ๑๖ ประการ เพื่อความสุขความเจริญของตนเองและประชาชนใน หมูบานของเขา
โดยไดเตรียมสัตวไวฆาบูชายัญ จํานวน ๓,๕๐๐ ตัว คือ “วัวเพศผู ลูกวัวเพศผู ลูกวัวเพศเมีย แพะ และแกะ 
อยางละ ๗๐๐ ตัว แตเนื่องจากตนไมทราบวาจะทําพิธีนี้อยางไรแน ทราบแตวาพระผูมีพระภาคทรงทราบดี 
ฉะนั้น เมื่อทราบจากพวกพราหมณทั้งหลายวา พระผูมีพระภาคเสด็จมาประทับอยูที่สวนอัมพลัฏฐิกาแลว จึง
ไดออกไปเฝาทูลถามวิธีประกอบพิธีบูชามหายัญดังกลาว กูฏทันตสูตร 

พระผูมีพระภาคตรัสตอบกูฏทันตพราหมณ โดยทรงนําพิธีมหาบูชายัญของพระเจามหาวิชิตราชใน
อดีตกาล มาตรัสเลาใหฟง ดังมีใจความตอไปนี้เรื่องเคยมีมาแลว พระเจามหาวิชิตราชมีพระราชทรัพยมหาศาล 
ทรงมี พืชพันธุธัญญาหารเต็มทองพระคลัง ทรงทําสงครามไดชัยชนะจนไดครองดินแดนกวางใหญไพศาล วัน
หนึ่ง ทรงประสงคจะทําพิธีบูชามหายัญเพื่อความสุขสวัสดีแกพระองคเองสืบตอไปช่ัวกาลนาน จึงทรงปรึกษา
กับพราหมณปุโรหิตวาจะทําอยางไร พราหมณปุโรหิตจึงกราบทูลแนะนําใหทรงทําเปนข้ัน ๆ ดังนี้ข้ันที่ ๑ ให
ทรงปราบโจรผูรายแบบถอนรากถอนโคน เพื่อมิใหกลับมา เปนเสี้ยนหนามเบียดเบียนประชาราษฎรตอไปอีก
โดยกราบทูลถวายวิธีการปราบโจร ๓ วิธีคือ 

๑. ใหพระราชทานพันธุพืชและอาหารแกเกษตรกรผูขยันในการทําเกษตร  
๒.ใหพระราชทานตนทุนแกราษฎรผูขยันในการคาขาย  
๓.ใหพระราชทานอาหารและเงินเดือนแกขาราชการผูขยันทํางานในหนาที่ราชการเมื่อพระเจามหา

วิชิตราชทรงปฏิบัติตามคําแนะนํานี้โดยเครงครัด  
ก็ปรากฏวาไดผลดีเปนอยางยิ่ง คือพระราชทรัพยเพิ่มพูนมากข้ึน ๆ บานเมืองไมมีโจรผูราย บานเรือน

ไมตองปดประตู อาณาประชาราษฎรอยูเย็นเปนสุขกันทั่วหนาข้ันที่ ๒ ใหมีรับสั่งถึงบุคคลในพระราชอาณาเขต 
๔ พวก คือ  

(๑) พวกเจาผูครองเมืองตาง ๆ ที่ขึ้นกับพระเจามหาวิชิตราช  
(๒) พวกอํามาตยราชบริพารผูใหญ 
(๓) พวกพราหมณมหาศาล (พราหมณผูมีทรัพยมาก)  
(๔) พวกคหบดีมหาศาล (คหบดีผูมีทรัพยมาก) เพื่อขอใหบุคคลเหลาน้ันรับทราบการพระราชพิธีบูชา

มหายัญ และขอความเห็นชอบดวย ซึ่งปรากฏวาบุคคลเหลาน้ันไดตอบรับรองดวยดี คํารับรองนี้เรียกวา อนุมัติ 
๔ (จากบุคคล ๔ พวก) ถือเปนองคประกอบ ๔ ประการ ในองคประกอบทั้งหมด ๑๖ ประการข้ันที่ ๓ ใหทรง
ตรวจหาคุณสมบัติ ๘ ประการของเจาของพิธีบูชามหายัญ คือ พระเจามหาวิชิตราชเอง และคุณสมบัติ ๔ 
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ประการของผูทําพิธี คือพราหมณปุโรหิต ปรากฏวาทั้งพระเจามหาวิชิตราชและพราหมณปุโรหิตมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามตํารา 

 
พระเจามหาวิชิตราชทรงประกอบดวยคุณสมบัติ ๘ ประการ คือ 

๑. ทรงมีชาติกําเนิดดีทั้งฝายพระชนกและฝายพระชนนี ถือปฏิสนธิบริสุทธ์ิดีตลอดเจ็ดช่ัวบรรพบุรุษ 
ไมมีใครจะคัดคานตําหนิได เพราะอางถึงชาติตระกูล 

๒. มีรูปงดงามนาดูนาเลื่อมใส มีพระฉวีวรรณผุดผองยิ่งนักดุจพรหม มีพระวรกายดุจพรหม โอกาสที่
จะไดพบเห็นยากนัก 

๓. ทรงเปนผูมั่งค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีพืชพันธุธัญญาหารเต็มทองพระคลัง 
๔. ทรงมีกองทหารที่เขมแข็ง ประกอบดวยกองทัพ ๔ เหลา อยูในระเบียบวินัย คอยรับพระบัญชา มี

พระบรมเดชานุภาพดังจะเผาผลาญขาศึกไดดวยพระราชอิสริยยศ 
๕. ทรงมีศรัทธา ทรงเปนทายก ทรงเปนทานบดี  มิไดทรงปดประตู ทรงเปนดุจโรงทานของสมณ

พราหมณ คนกําพรา คนเดินทาง วณิพก และยาจก ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลอยูเนือง ๆ 
๖. ทรงรูเรื่องราวที่ไดถายทอดสืบตอกันมาน้ัน ๆ ไวมาก 
๗. ทรงทราบความหมายแหงภาษิตที่ไดทรงศึกษาน้ันวา นี้คือจุดมุงหมายแหงภาษิตน้ี  
๘. ทรงเปนบัณฑิต มีพระปรีชาสามารถดําริเรื่องราวในอดีต อนาคต และปจจุบันได 

 
 
พราหมณปุโรหิตประกอบดวยคุณสมบัติ ๔ ประการ คือ  

๑. เปนผูมีชาติกําเนิดดีทั้งฝายบิดาและฝายมารดา ถือปฏิสนธิบริสุทธ์ิดีตลอดเจ็ดช่ัวบรรพบุรุษ ไมมี
ใครจะคัดคานตําหนิได เพราะอางถึงชาติตระกูล 

๒. เปนผูคงแกเรียน ทรงจํามันตระ (บทสวด)รูจบไตรเทพ พรอมทั้งนิฆัณฑุศาสตร (วาดวยอภิธาน
ศัพทในพระเวท) เกฏภศาสตร (วาดวยกฎการใชถอยคําในพิธีกรรม) อักษรศาสตร และประวัติศาสตร เขาใจตัว
บทและไวยากรณ ชํานาญโลกายตศาสตร (วาดวยวาทศิลป) และศาสตรวาดวยลักษณะมหาบุรุษ 

๓. เปนผูมีศีล มีศีลที่เจริญ ประกอบดวยศีลที่เจริญ 
๔. เปนบัณฑิต มีปญญาเฉียบแหลมลําดับที่ ๑ หรือที่ ๒ ในบรรดาพราหมณผูรับการบูชาจึงเปนอันได

องคประกอบของมหายัญครบทั้ง ๑๖ ประการ (อนุมัติ ๔ คุณสมบัติของพระเจามหาวิชิตราช ๘ และของ
พราหมณปุโรหิต ๔) จากนั้นพราหมณปุโรหิต ไดกราบทูลอธิบายเหตุผลใหทรงสบายพระทัยวา ผูเปนเจาของ 
พิธีบูชามหายัญที่มีองคประกอบครบ ๑๖ ประการอยางนี้จะไมมีผูใดครหานินทาไดในภายหลังข้ันที่ ๔ ใหทรง
วางพระทัยในการบูชามหายัญทั้ง ๓ กาล คือ  

(๑) กอนการบูชา ตองไมทรงเดือดรอนพระทัยวา กองโภคสมบัติอันยิ่งใหญของเราจักสิ้นเปลืองไป  
(๒) ขณะทําการบูชา ตองไมทรงเดือดรอนพระทัยวา กองโภคสมบัติอันยิ่งใหญของเรากําลังสิ้นเปลือง

ไป  
(๓) หลังบูชาแลว ตองไมทรงเดือดรอนพระทัยวา กองโภคสมบัติอันยิ่งใหญของเราไดสิ้นเปลืองไปแลว 

ทั้ง ๓ ประการนี้เรียกวา ยัญสมบัติ คือคุณสมบัติของมหายัญ ๓ ประการข้ันที่ ๕ ใหทรงวางพระทัยในผูมารับ
ทาน ซึ่งจะมีทั้งคนดีและคนไมดีปะปนกัน โดยใหทรงตั้งพระทัยวา  จะทรงเจาะจงใหแกผูที่งดเวนจาก
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อกุศลกรรมบถ ๑๐ เทานั้นข้ันที่ ๖ ในการทําพิธีบูชายัญนั้น จะตองไมมีการฆาวัว แพะ แกะ ไก สุกร และสัตว
นานาชนิด จะตองไมมีการตัดหญาคา พวกทาสกรรมกรของพระเจามหา วิชิตราชก็ไมตองถูกบังคับใหทําสิ่งที่
ตนไมตองการสิ่งที่ตองใชในพิธีมีเพียงเนยใส น้ํามัน เนยขน นมเปรี้ยว น้ําผึ้ง และน้ําออยเทาน้ัน เมื่อพระเจา
มหาวิชิตราชทรงเตรียมการเสร็จตามข้ันตอนนั้นแลว พวกเจาผูครองเมือง พวกอํามาตย พวกพราหมณ
มหาศาล และพวกคหบดีมหาศาลไดนําทรัพยพวกละจาํนวนมากมาถวายรวมในพิธีนั้น แตพระเจามหาวิชิตราช
ไมทรงรับ กลับพระราชทานพระราชทรัพยใหแกบุคคลเหลานั้นอีกดวย ทั้งนี้ ทรงใหเหตุผลวา พระราชทรัพย
ของพระองคมาจากภาษีอากรที่ชอบธรรมของราษฎรนั่นเอง บุคคล ทั้ง ๔ พวกจึงไดจัดต้ังโรงทานข้ึนในทิศทั้ง 
๔ ของหลุมยัญ คือ พวกเจาผูครองเมืองตั้งโรงทานในทิศตะวันออก พวกอํามาตยในทิศใต  พวกพราหมณ
มหาศาลในทิศ ตะวันตก และพวกคหบดีในทิศเหนือ แลวทําการแจกทานไปพรอม ๆ กับพระเจามหาวิชิตราช
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเลาจบ พราหมณทั้งหลายในที่ประชุมนั้นพากัน สงเสียงแซซองสรรเสริญ สวนกูฏทันต
พราหมณน่ังนิ่งงงงัน จนพวกพราหมณ ซักถามวา ทําไมไมแสดงความยินดี กูฏทันตพราหมณตอบวา ทําไมจะ
ไมยินดี ใครไมช่ืนชมยินดีศีรษะแตกแน ๆ แตกําลังงง ไมทราบวา ทรงทราบเรื่องนี้ไดอยางไร เพราะไมทรงใช
คําวา "เราไดสดับมาอยางนี้" หรือ "เรื่องนี้ควรเปนอยางนี้" แตทรงใชวา "เรื่องเคยมีมาแลว" จึงทูลถามพระผูมี
พระภาค ก็ไดรับคําตอบวา พระองค คือพราหมณปุโรหิตผูอํานวยการบูชามหายัญนั้น และทรงยืนยันวา การ
บูชามหายัญครั้งนั้นทําใหไปเกิดในสุคติโลกสวรรคไดจริง ๆ กูฏทันตพราหมณทูลถามวา ยังมียัญอยางอื่นที่
เตรียมการนอย แตมีผลมากกวามหายัญดังกลาวหรือไม ตรัสตอบวา มี คือนิตยทาน (การใหทานที่ทําสืบตอกัน
มา ถวายเจาะจงบรรพชิตผูมีศีล) ทูลถามวา มียัญอยางอื่นที่เตรียมการนอย แตมีผลมากกวานิตยทาน หรือไม 
ตรัสตอบวา มี คือการสรางวิหารอุทิศถวายแกสงฆจากทิศทั้ง ๔ทูลถามวา มียัญอยางอื่นที่เตรียมการนอย แตมี
ผลมากกวาการสรางวิหาร หรือไม ตรัสตอบวา มี คือการถึงพระรัตนตรัยเปนที่พึ่งทูลถามวา มียัญอยางอื่นที่
เตรียมการนอย แตมีผลมากกวาการถึงพระรัตนตรัยหรือไม ตรัสตอบวา มี คือการสมาทานศีล ๕ทูลถามวา มี
ยัญอยางอื่นที่เตรียมการนอย แตมีผลมากกวาการสมาทาน ศีล ๕ หรือไม ตรัสตอบวา มี คือการออกบวช
ประพฤติพรหมจรรย ตั้งอยูในศีล ๓ ช้ัน คือ จูฬศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล บําเพ็ญสมถกรรมฐานจนไดฌาน ๔ 
แลวเจริญวิปสสนากรรมฐานตอไปจนไดวิชชา ๘ บรรลุอรหัตตผล กูฏทันตพราหมณเลื่อมใสในพระธรรมเทศนา 
ประกาศตนเปนอุบาสก ขอถึงพระรัตนตรัยเปนที่พึ่งตลอดชีวิต แลวสั่งใหปลอยสัตวทั้งหมดที่เตรียมไว เมื่อได
ฟงอนุปุพพิกถาตอไปอีกก็ไดบรรลุเปนพระโสดาบัน 

หลักการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนจากกูฏทันตสูตร  

พระสูตรนี้ใหขอคิดหลายประการ อันเปนประโยชนอยางยิ่งในทางรัฐศาสตร และเศรษฐศาสตร 
โดยเฉพาะหลักการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน สําหรับนักปกครอง (รัฐบาล) ทั้งหลาย เราจะเห็นวา กูฏทันต
พราหมณ เตรียมการบูชายัญ สั่งใหเตรียมการเอาสัตวตางๆ ผูกไวกับเสาถึง ๓,๕๐๐ ตัว พระพุทธเจาคงจะทรง
ทราบกิติศัพทเรื่องนี้ จึงเสด็จไปแวะพัก ณ หมูบานพราหมณ ซึ่งกูฏทันตพราหมณเปนผูปกครอง ธรรมดาเมื่อ
พระพุทธเจา ผูทรงเปนที่เคารพนับถือของมหากษัตริยแควนน้ัน (มคธ) เสด็จไปถึง ณ ที่ใด ก็มักจะมีประชาชน
สนใจไปสดับพระพุทธโอวาท เพราะพระองคเปนผูนําทางจิตใจ แมของพระมหากษัตริย คือ พระเจาพิมพิสาร 
ยิ่งกูฏทันตพราหมณยิ่งสนใจมาก จะไดหาโอกาสกราบทูลถามถึงการเตรียมการบูชายัญของตนวา ถูกตอง
สมบูรณหรือไม แทนที่พระพุทธเจาจะรีบตรัสตอบเรื่องการบูชายัญ กลับทรงช้ีใหเห็นวา ควรบริหารประเทศ 
หรือเขตปกครองของตนใหรมเย็นเปนสุข ปราศจากโจรผูรายเสียกอน จึงคอยคิดบูชายัญ 
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วิธีการปกครองประเทศใหเกิดความรมเย็นเปนสุขนั้น จําเปนจะตองปราบปรามโจรผูรายใหสงบราบ
คาบเสียกอน และการทําใหโจรผูรายสงบราบคาบ ก็ไมใชโดยการลงโทษ ประหารชีวิต จองจํา หรือเนรเทศ 
(ไมใชความรุนแรงแกปญหา) แตจะตองจัดการพัฒนาประเทศใน ๒ ดานที่สําคัญ คือ 

๑ ดานการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ 
คือ การพัฒนาใหประชาชนอยูดีกินดี มีความสงบสุข ประกอบอาชีพสุจริต ดวยหลักการ ๓ ประการ 

ดังนี้ 
๑.๑ สงเสริมเกษตรกรรมและการเลี้ยงปศุศัตว โดยการแจกพันธุพืชและอาหารใหแกพลเมืองผู
ขะมักเขมน (มีอุตสาหะวิริยะ) ในเกษตรกรรมและการเลี้ยงปศุสัตวในบานเมือง 

ในความหมายน้ีอรรถกถาใหความหมายวา เมื่อประชาชนมีอยู หรือไดรับแจกแลวไมเพียงพอ ก็ใหแจกพืชพันธ
ธัญญาหารตางๆ รวมทั้งสิ่งของที่เปนเครื่องมือในการกสิกรรมและการปศุสัตวตางๆ แมอยางอื่นทุกอยางอีกที่
เกี่ยวของกับการเกษตรกรรมนั้นๆ การสงเสริมเกษตรกรรมนี้ นับวาเปนหลักการพัฒนาเศรษฐกิจระดับราก
หญาของประเทศ แมประชาชนในพระสูตรนี้จะเปนคนในสังคมอินเดียสมัยเมื่อ ๒๕๐๐ กวาปมาแลวก็ตาม ก็
สามารถเขาไดกับหลักการพัฒนาประเทศไทยในปจจุบันได เพราะสังคมไทยนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
ประชาชนสวนใหญของประเทศก็ยังเปนประชาชนในภาคเกษตรกรรม ไดแก ประชาชนที่ประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการใชที่ดินเพาะปลูกพืชพันธุตางๆ คือ ชาวไร ชาวนา ชาวสวน รวมทั้งการเลี้ยงสัตว การประมง และ
การปาไม 

๑.๒ สงเสริมการพาณิชยกรรม โดยการใหตนทุนแกพลเมือง ผูขะมักเขมนในพาณิชย 
กรรมในบานเมืองในอรรถกถาไดอธิบายวา หมายถึง การแจกสิ่งของอันเปนตนทุนดวยอํานาจตัดขาดเงินตน 
ไมตองทําพยานหลักฐาน ไมตองลงบัญชี การใหตนทุนแกพอคาน้ี ทานอาจารยสุชีพ ปุญญานุภาพ กลาววา มี
ความหมายรวมถึง การสงเสริมอุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรม (คาขาย) ในปจจุบันอีกดวยเพราะใน
สมัยกอน พอคากับนักอุตสาหกรรมเปนประเภทเดียวกันถาจะใหการคาเจริญ การอุตสาหกรรมรุงเรือง
อยางเชนในปจจุบัน ก็ตองใหยืมทุน หรือสงเคราะหในเรื่องทุน ตลอดจนตนทุนการคาอื่นๆ อีกดวย จึงจะ
สามารถขยายกิจการงานการคาได ยิ่งในปจจุบันการพาณิชยกรรมและการอุตสาหกรรมมิใชจํากัดอยูเฉพาะ
ภายในประเทศเทาน้ัน แตยังขยายออกไปสูประเทศตางๆ อีกมากมาย การสงเสริมพาณิชยกรรมนี้จึงขยาย
ความหมายครอบคลุมถึงประเด็นนี้อีกดวย 

๑.๓ สงเสริมขาราชการท่ีดี ขยัน ซื่อสัตยสุจริตในบานเมือง โดยการใหอาหารและเงินเดือนแก
ขาราชการที่ขยันขันแข็งในหนาที่  ในอรรถกถาอธิบายวา ไดแก การให เบี้ยเลี้ยงรายวันและคาจาง คือ 
คาอาหารประจําวัน และทรัพยสินมีเงินมาก เปนตน พรอมกับมอบฐานันดร บานและนิคม เปนตน โดยสมควร
แกตระกูล การงาน ความกลาหาญ และซื่อสัตยสุจริตของเขากลาวโดยรวมก็คือ การสงเสริมสวัสดิภาพและ
รายไดของขาราชการมีพระสูตรจํานวนไมนอยที่พระพุทธเจาทรงแสดงเพื่อปฏิรูปแนวความคิดทาง  สังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองของสังคมอินเดียสมัยน้ันซึ่งเปนแนวความคิดแบบพราหมณมาเปนแนวความคิดแบบ
พุทธ ดังเรื่องมหายัญในกูฏทันตสูตรนี้ ถามีผูสนใจชวยกันศึกษาวิเคราะหพระสูตรเหลาน้ีในเชิงวิชาการอยาง
จริงจัง แลวนํามาเปนแนวพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมไทยในปจจุบัน ก็จะเกิดประโยชนแก
ชาติและประชาชนไดอยางมาก จึงขอเสนอเพื่อพิจารณา 

 
 



๑๔๙๖ 
 

๒ ดานการพัฒนาคนในประเทศ 
หมายถึง การพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ ของประเทศ ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในดานตางๆ 

ไมวาในดานการศึกษาและดานคุณธรรม โดยเฉพาะในพระสูตรนี้จะเนนในดานคุณธรรมเปนหลัก เปนไปตาม
สูตรการพัฒนาคนที่วา “เปนคนเกง คนดี มีคุณธรรม” นั่นเอง โดยยึดหลักการพัฒนาใหเปนคนที่สามารถสรุป
ไดเปน ๓ ประการ คือ 

๒.๑ ใหนิตยทาน คือ ใหทานเปนประจํา 
๒.๒ใหตั้งมั่นอยูในศีล 
๒.๓ ใหมีสตปิญญา / เจรญิภาวนา 
หลักการพัฒนาประเทศทั้ง ๓ ดานน้ี เปนหลักการปกครอง (รัฐศาสตร) หรือหลักการพัฒนาประเทศ

ใหเจริญกาวหนาแบบยั่งยืนที่สมบูรณแบบ ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงเอาไว ไดครอบคลุมหลักการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในประเทศ และหลักการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นับวาเปนความคิดที่ทันสมัย
เพียงไร จะเห็นไดวาแมบัดน้ีลวงมาแลว ๒๕๐๐ ปเศษแลว ก็ยังเปนปญหาเฉพาะหนาที่รัฐบาลในทุกยุคทุกสมัย 
ยังคงดําเนินการกันอยู 

 

แนวคิดทางการเมืองการปกครองในกูฏทันตสูตร 
๑. การกระจายอํานาจ 
กูฏทันตสูตร เปนพระสูตรที่เกี่ยวของกับเศรษฐศาสตรการเมืองอีกพระสูตรหนึ่งที่ทําใหเห็นถึงวิถีชีวิต 

ความคิด วิธีการจัดการกับปญหา และที่สําคัญคือรูปแบบการปกครองรูปแบบพิเศษในสมัยพุทธกาล  แมจะ
ไมไดเจาะลึกเปนกฎหมายใหเปนอยางกรุงเทพฯ, เมืองพัทยา,เทศบาล หรือแมแต องคการบริหารสวนตําบล 
แตก็พอจะมองเห็นถึงลักษณะพิเศษบางประการที่ผูปกครองมอบให ในสมัยนั้นรูปแบบการปกครองทองถ่ิน
หรือแบบพิเศษ เรียกวา พรหมไทย คือหมายความวาพระราชาทรงมอบรางวัลพิเศษให หรือของอันพรหม
ประทานของใหที่ประเสริฐสุดหมายถึงที่ดินหรือบานที่พระราชทานบําเหน็จให  

ซึ่งในที่นี้ก็คือทรงมอบหมูบานช่ือวาขาณุมัต เปนการแยกปกครองอิสระตางหากจากแควนมคธ โดย
พระเจาพิมพิสารพระราชทานปูนบําเหน็จให ถาหากมองในแงของการกระจายอํานาจ(Decentralize) ซึ่ง
รัฐบาลกลางไดมอบอํานาจใหไปจัดการทองถ่ินไปดําเนินการปกครองและจัดทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยตัวเอง ซึ่ง
เงื่อนไขความอุดมสมบูรณของชุมชนเปนสวนหนึ่งที่สามารถปกครองตนเองไดดวย ดังพระดํารัสวา 

 
“ สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในแควนมคธ 
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป 
เสด็จถึงหมูบานพราหมณชาวมคธช่ือขาณุมัต ประทับอยู 
ในสวนอัมพลัฏฐิกาใกลหมูบานขาณุมัต สมัยนั้น 
กูฏทันตะปกครองหมูบานขาณุมัตซึ่งมีประชากร 
และสัตวเลี้ยงมากมายมีพืชพันธุธัญญาหารและน้ําหญาอุดมสมบูรณ  
เปนพระราชทรัพยที่พระเจาพิมพิสารจอมทัพมคธพระราชทาน 



๑๔๙๗ 
 

ปูนบําเหน็จใหเปนพรหมไทย (สวนพิเศษ).....” ๒ 
 
๒.ตําแหนงทางการปกครองทองถิ่น  
เราจะเห็นวาชุมชนขาณุมัต เปนชุมชนที่เจริญและไดรับการพัฒนาพอสมควรโดยมีพราหมณกูฏทันตะ 

เปนผูดูแลและปกครอง แตที่สําคัญมีอํามาตยที่ปรึกษา ซึ่งอาจจะจําลองมาจากการปกครองสวนกลาง แต
อํามาตยในที่นี้มีหนาที่ปรึกษาติดตอประสานงาน ไมไดเปนตําแหนงบริหาร  เหมือนตําแหนงปลัด อบต ใน
ปจจุบันแตเปนตําแหนงคลายเปนเลขาพราหมณกูฏทันตะ ซึ่งในพระสูตรมีตอนที่สื่อใหเห็นถึงเนื้อความนี้วา 

“ พราหมณกูฏทันตะ จึงเรียกอํามาตยทีป่รกึษามาสัง่วา พออํามาตย 
ถาอยางนั้นทานจงไปหาพราหมณและคหบดีชาวบานขาณุมตั  
ครั้นแลวจงบอกอยางนี้วาทานขอรบัพราหมณกูฏทันตะพูดวา  
ทานผูเจรญิทัง้หลายจงรอกอนพราหมณกูฏทันตะจะไปเขาเฝา 
พระสมณโคดมดวย ” 
  
๓. เปาหมายของขาณุมัต 
๓.๑.เปาหมายขององคกรทองถิ่น 
เมื่อกูฏทันตพราหมณ เมื่อไดรับพระราชทานบานขาณุมัต มาปกครองแลวบานเมืองก็เจริญกาวหนา 

ขาวปลาก็อุดมสมบูรณ พราหมณจึงคิดที่จะยึดนโยบายสรางความอุดมสมบูรณและสันติสุขอยางถาวรและ
ยั่งยืนอยางนี้ตลอดไป โดยคิดวาการบูชายัญคือทางออกที่ดีที่สุด รูปแบบการปกครองเชนนี้เปนแนวความคิด
คลายกับ Geertz ในเรื่อง “รัฐพิธีกรรม” ชัยอนันต สมุทวณิช ไดอธิบายเพิ่มเติมวา รัฐ (นคร) กับสังคม
(หมูบาน) จึงมีความเกี่ยวของกันเฉพาะกิจกรรมหลัก ๒ อยาง คือ ในการประกอบพิธีกรรม กับการทําสงคราม 
กิจกรรมสองอยางนี้เปนพื้นฐานของความสัมพันธทางอํานาจระหวางชนช้ันสูงกับสามัญชน โดยที่สถานภาพ
ทางสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง วัดกันจากความสามารถในการควบคุมกําลังคนและทรัพยากรเพื่อที่จะนํามาใช
ในการประกอบพิธีกรรมเพื่อแสดงสภานภาพในทางสังคม ชนช้ันสูงตระกูลใดสามารถประกอบพิธีกรรมไดอยาง
มโหฬาร ก็แสดงวาตระกูลนั้นอยูในระดับช้ันของสังคมที่สูง และเปนการแสดงวามีความใกลเคียงกับเทพมาก 
[๖] แมรูปแบบการบริหารจัดการในรูปแบบดังกลาวนี้จะใชกรณีของนครบาหลี ในศตวรรษที่ ๑๖ มานําเสนอ 
แตก็คงจะปฏิเสธไมไดวา บาหลี ในอินโดนีเชียก็ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดียโบราณเชนกัน 

 
๓.๒. นโยบายการบูชายัญ 
จุดมุงหมายของการบูชายัญก็เพื่อตองการใหสถานภาพของตนเองอยูไดตอไปและเพื่อประโยชนแก

ตัวเองในที่นี้กูฏทันตพราหมณเมื่อจะทําจึงมาทูลถาม พระพุทธเจาทรงยกพระราชประวัติของพระเจามหาวิชิต
ราชมาเปรียบเทียบ 

“ พราหมณ เรื่องเคยมีมาแลว พระเจามหาวิชิตราชทรงเปนผูมั่งค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก  มีพืช
พันธุธัญญาหารเต็มทองพระคลัง ตอมาทาวเธอประทบัอยูตามลําพังทรงคิดคํานึงวา เราไดถือครองโภคสมบัติที่
                                                             

๒ มห ามกุฏราช วิทยาลั ย .  พระไตรปฎกและอรรถกถาแปล เล ม ท่ี  ๑๒ . พิ มพ ครั้ งที่  ๓ 
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), 

 



๑๔๙๘ 
 

เปนของมนุษยอยางมากมาย ไดเอาชนะแลวครอบครองดินแดนที่กวางใหญ ทางที่ดีเราพึงบูชามหายัญที่จะ
เอื้ออํานวยประโยชนสุขแกเราตลอดกาลนาน ”  

๔. การมีสวนรวมของชุมชน (Political Participation) 
การมีสวนรวมของชุมชนในการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ที่ผูปกครองไดกําหนดออกมาและมี

ผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออม ประกอบไปดวยการคัดคานนโยบาย, การเสนอแนวทางพัฒนา และการทํา
ประชาวิจารณ ดังนี้ 

๔.๑. การคัดคานนโยบาย (Appeal) 
แมพระเจามหาวิชิตราช จะทรงเปนมหากษัตริยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชทรงมีพระราชอํานาจเต็มที่ 

ก็ตองไดรับการรับรองจากเสนาอํามาตยกอน จะเห็นวาพราหมณปุโรหิต เปนเสมือนองคมนตรี , เจาพิธีกรรม, 
เสนาธิการในคน ๆ เดียวแตมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นโดยมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองทุกมิติ
อันเปนสิทธิข้ันพื้นฐาน(Basic Rights or Fundamental Rights)และสิทธิของพลเมือง (Cityzens Rights) 
[8]ทั้งนี้พระองคทรงใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง (Political Participation) และกิจกรรมของ
ประชาชนที่มีวัตถุประสงคเพื่อกดดัน หรือโนมนาวใหรัฐบาลผูนํา ผูกําหนดนโยบาย ผูมีอํานาจ หรืออิทธิพลตอ
ทุกกระบวนการทางการเมือง การปกครอง มีความเห็นหรือตัดสินใจ  [9] ซึ่งในที่นี้พราหมณปุโรหิตไดเปน
ตัวแทนแสดงทัศนะที่ไมเห็นดวยเปนอยางยิ่งในเรือ่งดังกลาวนี้ไดคัดคานการบูชายัญแบบเดิม ๆ ที่เคยปฏิบัติมา 

“ บานเมืองของพระองคยังมีเสี้ยนหนาม มีการเบียดเบียน โจรยังปลนบานปลนนิคม ปลนเมืองหลวง 
ดักจี้ในทางเปลี่ยวเมื่อบานเมืองยังมีเสี้ยนหนาม พระองคจะโปรดใหฟนฟูพลีกรรมขึ้นจะช่ือวาทรงกระทําสิ่งไม
สมควร ” เหตุที่คัดคานเพราะการทําการบูชายัญตองใชเครื่องประกอบมากมาย อีกทั้งคาใชจายก็มหาศาลใน
การเตรียมการนอกจากนั้นแลวยังไมประกอบดวยบุญ คือยังมีการนําชีวิตของสัตวหลากหลายชนิดเขามาทํา
พิธีกรรมอีกเปนจํานวนมาก 

๔.๒. การเสนอแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน ( R and D ) 
พราหมณปุโรหิต ไดแสดงวิสัยทัศนในการเสนอแนวทางในการพัฒนาบานเมืองใหมีความ

เจริญกาวหนา และเกิดสันติสุขอยางยั่งยืน โดยปฏิวัติความคิดที่จะทําลายลางอาชญากร มาเปนการสงเสริม
อาชีพหรือที่เรียกวาเศรษฐศาสตรการเมือง (Political Economics)ใหกับผูคนในภายใตการปกครองซึ่งวิธีการ
ดังกลาวนี้มีการสํารวจขอมูลในเชิงของการวิจัย (Reseach) และนํามาพัฒนา (Development)บานเมืองให
เกิดผลในเชิงรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในพระสูตรระบุวา 

“ พระองคมีพระราชดําริอยางนี้วา เราจักปราบปรามเสี้ยนหนามคือโจรดวยการประหาร จองจํา ปรับ
ไหม ตําหนิโทษ หรือเนรเทศ อยางนี้ไมใชการกําจัดเสี้ยนหนามคือโจรที่ถูกตองเพราะโจรที่เหลือจากที่กําจัดไป
แลวจักมาเบียดเบียนบานเมืองของพระองคในภายหลังได ” พราหมณปุโรหิต จึงเสนอแนวทางในการ
แกปญหาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีก ๓ ประการ คือใหแจกพันธุพืชอาหารใหกับพลเมือง , ใหแจกทุนในการ
คาขาย, และใหเงินเดือนแกขาราชการซึ่งจะเห็นไดวาการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม ยอมผูกพันกันอยางชัดเจน 
กลาวคือ 

ดานการเมือง เมื่อผูนําตองการใหเกิดความผาสุก หรือการกินดีอยูดีของปวงชน ตองวางนโยบายคือ
กําหนดทิศทางโดยเนนเศรษฐกิจเปนตัวนํา 

ดานเศรษฐกิจ แมจะไมใชเปาหมายอันสูงสุดแตก็เปนปจจัยเกื้อหนุนมิใชนอยที่จะผลักดันคนใหกาว
เดินไดในที่นี้ ปุโรหิตไดวางเรื่องเศรษฐศาสตรการเมืองไว ๓ ประการคือ 
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๑.ทุนดานการเกษตร ซึ่งเปนอาชีพหลกัของชุมชนและคนสวนใหญ 
๒.ทุนดานพาณิชยซึ่งเปนกลไกรับและสงระบบสินคาสูเมืองนอยใหญเพื่อใหระบบคลองตัวมากยิ่งข้ึน  
๓.ทุนดานกําลังใจ ใหขาราชการรับเงินเดือน ซึ่งเปนการบํารุงขวัญใหกับผูใตบังคับบัญชาจะไดทุมเท

ในการทํางานตอไป 
พราหมณปุโรหิต จึงไดแนะกลยุทธและวิธีการในการกําจัดเสี้ยนหนามแบบถอนรากถอนโคนเอาไวเปน

หลักการอีก ดังนี้ 
๑.ขอใหพระองคพระราชทานพันธุพืชและอาหารใหแกพลเมืองผูขะมักเขมนในเกษตรกรรมและการ

เลี้ยงปศุสัตวในบานเมืองของพระองค 
๒.ขอใหพระองคพระราชทานดานทุนใหแกพลเมืองผูขะมักเขมนในพาณิชยกรรมในบานเมืองของ

พระองค 
๓.ขอใหพระองคพระราชทานอาหารและเงินเดือนแกขาราชการที่ขยันขันแข็งในบานเมืองของ

พระองค 
๔.๓. ผลของการพัฒนา 

เมื่อทําไดดังนี้แลว ยอมจะกอใหเกิดประโยชนนานัปการตอประชาชนผูอยูใตการปกครอง และรฐับาลที่จะ
ไดรับผลกลับยอนคืนมาในรูปแบบอื่น ๆ อกี ๗ ประการ คือ 

๑) ประชาชนจะขยัน (อุตสาหกรรม) 
๒) ไมเปนโจร ปลนชิงทรัพย, ลักขโมย 
๓) เก็บภาษีอากรไดมากข้ึน 
๔) สังคมจะสงบสุข 
๕) ประชาชนจะมีความสามัคคี 
๖) ครอบครัวจะไมแตกแยก 
๗) อยูอยางปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 
จะเห็นไดวาการแกปญหาหรือวิธีการพัฒนาอยางยั่งยืนน้ันมีสวนประกอบของการศึกษาวิจัยมาอยางดี

และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนทําใหบานเมืองมีความปกติสุขยิ่งกวาเดิมอีกหลายเทาจนทําใหนึกถึงการ
ปกครองในยุคของพระศรีอาริย ดังพระสูตรระบุวา 

“ พลเมืองเหลาน้ันจักขวนขวายในหนาที่การงานของตนไมพากัน 
เบียดเบียนบานเมืองของพระองค และจกัมีกองพระราชทรพัย 
อยางยิ่งใหญบานเมืองก็จะอยูรมเย็น ไมมเีสี้ยนหนามไมมีการ 
เบียดเบียนประชาชนจะช่ืนชมยินดีตอกัน มีความสุขกบัครอบครัว 
อยูอยางไมตองปดประตูบาน ”  
 

๔.๔. การทําประชาวิจารณ (Vote) 
เมื่อทาวเธอไดจัดการบานเมอืงใหสงบสุขสมบูรณตามคําแนะนําของพราหมณปโุรหิตแลว จึงคิดจะ

บูชามหายัญใหได ดังนั้นพราหมณปุโรหิตจึงแนะนําใหแสวงหาความรวมมือกับบุคคลสําคัญตาง ๆ เหมือนกบั
การทําประชาวิจารณกอนกบัเหลาขาราชบริพาร ดังนี้ 
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“ ถาเชนนั้น ขอพระองคโปรดรับสั่งใหเชิญเจาผูครองเมืองในนิคมและอยูในชนบททั่วพระราชอาณา
เขตของพระองค, โปรดรับสั่งใหเชิญพราหมณมหาศาลที่อยูในนิคมและอยูในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของ
พระองค, โปรดรับสั่งใหเชิญอํามาตยราชบรพิารทีอ่ยูในนิคมและอยูในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค
, โปรดรับสั่งใหเชิญพราหมณมหาศาลที่อยูในนิคมและอยูในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค , และ
โปรดรับสั่งใหเชิญคหบดีผูมั่งค่ังที่อยูในนิคมและอยูในชนบททั่วพระราชอาณาเขตของพระองค มาปรึกษาวา 
ทานผูเจริญทั่งหลายเราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอพวกทานผูเจริญจงรวมมือกับเราเพื่ออํานวยประโยชนสุข
แกเราตลอดกาลนาน....”  
 
สรุปการปกครองตามแนวกูฏทันตสูตร 

หลักการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนจากกูฏทันต สูตร พระสูตรนี้ ใหขอ คิดหลายประการ อันเป น
ประโยชนอยางยิ่งในทางรัฐศาสตร และเศรษฐศาสตร โดยเฉพาะหลักการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน หลักการ
แรก ใหไดผลดี จะตองแกปญหาทางเศรษฐกจิใหประชาชนอยูดีกินดีเสียกอน โดยเฉพาะจะตองแกปญหาต้ังแต
ระดับรากเหงาของประเทศ คือ ชาวไรชาวนาเปนหลักสําคัญ อันเปนตนแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศแบบยั่งยืน เมื่อนั้นปญหาสังคมอื่นๆก็จะหมดไป  

ควรบริหารประเทศใหรมเย็นเปนสุข ปราศจากโจรผูรายเสียกอน วิธีการปกครองประเทศใหเกิดความ
รมเย็นเปนสุขนั้น จําเปนจะตองปราบปรามโจรผูรายใหสงบ ไมใชโดยการลงโทษ ประหารชีวิต จองจํา หรือ
เนรเทศ ไมใชความรุนแรงแกปญหา แตจะตองจัดการพัฒนาประเทศใน ๒ ดานที่สําคัญ คือ ๑) ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศคือ การพัฒนาใหประชาชนอยูดีกินดี มีความสงบสุข ประกอบอาชีพสุจริต ดวย
หลักการ สงเสริมเกษตรกรรมและการเลี้ยงปศุสัตว สงเสริมการพาณิชยกรรม สงเสริมขาราชการที่ดี ขยัน 
ซื่อสัตยสุจริตในบานเมือง ๒) ดานการพัฒนาคนในประเทศใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในดานตางๆ ไมวา
ในดานการศึกษาและดานคุณธรรม โดยเฉพาะในพระสูตรนี้จะเนนในดานคุณธรรมเปนหลัก เปนไปตามสูตร
การพัฒนาคนที่วา “เปนคนเกง คนดี มีคุณธรรม” นั่นเอง โดยยึดหลักการพัฒนาใหเปนคนที่สามารถ ใหทาน
เปนประจํา ใหตั้งมั่นอยูในศีล ใหมีสติปญญา เจริญภาวนา หลักการพัฒนาประเทศทั้ง ๓ ดานนี้ เปนหลักการ
ปกครอง หรือหลักการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาแบบยั่งยืนที่สมบูรณแบบ ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาไดทรง
แสดงเอาไว ไดครอบคลุมหลักการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประเทศ และหลักการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ นับวาเปนความคิดที่ทันสมัยเพียงไร จะเห็นไดวาแมบัดนี้ลวงมาแลว ๒๕๐๐ ปเศษแลว ก็ยังเปน
ปญหาเฉพาะหนาที่รัฐบาลในทุกยุคทุกสมัย ยังคงดําเนินการกันอยู   

การพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีการพัฒนาบุคคลไปพรอมกัน คือ การพัฒนาคนใหรูจักให (ทาน) เสียสละ 
มากกวาที่จะใหรูจักแตเอาอยางเดียว นโยบายของรัฐบาลไมวาดานการเกษตรกรหรือดานพาณิชยกรรมจึงตอง
ตั้งอยูบนฐานที่จะใหประชาชน ประการตอมาความประพฤติที่ ถูกตองตามทํานองคลองธรรม กฎหมาย
บานเมือง ที่เรียกวา "ศีล" มีความประพฤติดีงาม และประการสุดทายปญญา หรือความรอบรอบ การพัฒนา
ประเภททุกนโยบายตองมีความรอบคอบ เพราะเปนผลประโยชนของประเทศชาติของประชาชน  
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