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บทคัดยอ 

 อุโบสถไมวัดวังสาริกา ตําบลหนองกระทุม อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เปนอุโบสถที่สรางขึ้นมาจากไม ที่เหลืออยู
เพียงแหงเดียวในจังหวัดอุทัยธานี มีอายุประมาณ ๖๗ ป ลักษณะการกอสรางเปนอาคารไมทั้งหลัง พื้นเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ลวดลายตางๆ เปนผลงานของชางพ้ืนบาน ในลักษณะของภูมิปญญาทองถิ่น ปจจุบันยังคงใชประกอบพิธีทางศาสนา แมจะมี
สภาพชํารุดทรุดโทรมไปตามสภาพกาลเวลาแลวก็ตาม เหตุนี้จึงสมควรที่จะตองมีการบูรณะ บํารุงรักษา เพื่อใหมีสภาพที่แข็งแรง
บนพื้นฐานของการอนุรักษรูปแบบของสถาปตยกรรม ตามหลักของการอนุรักษโบราณสถานที่มีคุณคาทางดานศิลปวัฒนธรรม  
 บทความนี้จึงไดนําเสนอแนวทางในการอนุรักษอุโบสถไมของวัดวังสาริกา  ตําบลหนองกระทุม อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี โดยการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับตางๆ และกรมศิลปากร ดําเนินการอนุรักษและบูรณะ
อยางถูกตองตามหลักการอนุรักษโบราณสถานคงไวซึ่งรูปแบบของสถาปตยกรรม ลักษณะการกอสราง และวิธีการดั้งเดิม เพ่ือ
เปนมรดกทางภูมิปญญาชางทองถิ่น ใหเปนที่ศึกษาคนควา และแหลงทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงเปนมรดกทาง
วัฒนธรรม อันนํามาซึ่งความภาคภูมิใจของชุมชน 

คําสําคัญ : การอนุรักษ, สถาปตยกรรม, อุโบสถ 

Abstract 

Wood temple Wat Wang Sarika,  Nong Krathum Sub district,  Thap Than District Uthai Thani. The 
temple is built of wood. Remaining only in the Uthai Thani, aged about 6 7  years, looks after the 
construction of a wooden building. The floor is concrete patterns are the work of local builders. In the 
manner of traditional knowledge Currently still used for religious ceremonies. Despite its dilapidated 
condition along time ago. This is why it deserves to be restored in order to maintain a healthy condition, 
based on the conservation of architectural styles. According to the conservation of historic sites that are 
rich in culture. 

This article proposes guidelines for conservation of wooden temple of Wat Wang Sarika. Nong 
Krathum Sub district, Thap Than District, Uthai Thani. By cooperating with the relevant authorities at 
different levels. The Fine Arts Department Implementation of conservation and restoration is required by 
the conservation of historic preservation architecture. Type of construction, And traditional methods To 
inherit the wisdom of local technicians. To be studied Tourism and Culture As well as cultural heritage, this 
brings the pride of the community. 
Keywords : Conservation, Architecture, Chapel  

1. บทนํา 



๑๕๐๓ 
 
 ศิลปกรรมที่สรางขึ้นในพระพุทธศาสนา ไดมีการสรางกันมาหลายรอยป ซึ่งสวนใหญจะสรางไวภายในวัด เนื่อ งจากวัด
เปนศูนยกลางของพุทธศาสนิกชนในการจะประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเปนศูนยรวมของชุมชน โดยศิลปกรรมที่สรางขึ้น
นั้น ทั้งสวนที่เปนสถาปตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม โดยเฉพาะสถาปตยกรรมซึ่งไดแกสิ่งกอสรางตางๆ เชน  อุโบสถ 
วิหาร เจดีย ศาลา เปนตน ซ่ึงสวนใหญจะกอสรางดวยไม มีลักษณะ ขนาด และลวดลายที่แตกตางกันไปตามยุคสมัย  
 อุโบสถไมวัดวังสาริกามีอายุประมาณ ๖๐ ป  ลักษณะเปนอาคารไม ฐานกออิฐถือปูนผสมคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาและ
โครงหลังคาเปนไมเนื้อแข็ง ชอฟา ใบระกา หางหงสเปนคอนกรีตถอดพิมพประดับกระจก หนาบันดานหนาและดานหลังเปน
ลายปูนปน ใบเสมาเปนใบเสมาหินออนตั้งบนแทนบุษบกยอดเจดีย ในปจจุบันเปนอุโบสถไมเพียงหลังเดียวในจังหวัดอุทัยธานี ใน
ปจจุบันมีสภาพทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลา และยังมิไดมีการบูรณะซอมแซมแตประการใด   
 บทความนี้จึงนําเสนอแนวทางในการอนุรักษอุโบสถไมของวัดวังสาริกา  ตําบลหนองกระทุม อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี ซึ่งเปนอุโบสถไมเพียงหลังเดียวที่ยังคงเหลืออยูในจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีการสรางประมาณ ป พ.ศ. 2492 เพ่ือเปน
ประโยชนในการศึกษาคนควา และเปนความภาคภูมิใจของคนในทองถิ่น ตลอดจนเปนการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
เอาไวอีกทางหนึ่ง 

2. ความสําคัญของการอนุรักษโบราณสถานทางพระพุทธศาสนา 

 ๒.๑ การอนุรักษ 

การอนุรักษ ความจริงแลวการอนุรักษมีระดับและความเขมงวดในการปฏิบัติแตกตางกัน เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม
สําหรับความเปนอยูของสังคมและเปดโอกาสใหมนุษยไดมีการพัฒนาอยางถูกตอง กรมศิลปากร1 ไดระบุความหมายของ การ
อนุรักษ โดยอางอิงจาก ระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการอนุรักษโบราณสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ไววา ความหมายของการอนุรักษ 
หมายรวมถึงการอนุรักษ การสงวนรักษา การปฏิสังขรณ และการอนุรักษ 

การอนุรักษ (Conservation) หมายถึง การใชและจัดการทรัพยากรทั้งที่เปนธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้นอยางฉลาด 
ตลอดจนมีการวางแผนอยางรอบคอบสําหรับทรัพยากรเหลานั้น เพ่ือบรรลุความตองการในอนาคตและใหหมายรวมถึงการ
ปองกัน การดูแล การรักษา เพ่ือใหคงคุณคาไว การสงวน และการปฏิสังขรณ และการบูรณะดวย  
  การสงวนรักษา  (Preservation)  หมายถึง  การดูแลรักษาไวตามสภาพเดิมเทาทีเ่ปนอยูและปองกันไมใหเสียหายตอไป 

การปฏิสังขรณ (Renovation) หมายถึง การทําใหคืนสูสภาพเดิมที่เคยเปนมา  
  การบูรณะ  (Restoration)  หมายถึง  การซอมแซม  ปรับปรุงใหมีรูปทรงลักษณะกลมกลืนเหมือนของเดิมมากที่สุด 
เทาท่ีจะมากได แตตองแสดงความแตกตางของสิ่งที่มีเดิม และสิ่งที่ทําขึ้นใหมดวย     
  สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ2 ไดใหความหมายของคําวา การอนุรักษ ไววา อนุรักษ หมายถึง การ
รักษาความสําคัญ และหลักฐาน ในการเปนเครื่องชี้ใหเห็นวิวัฒนาการ ความรุงโรจนของศิลปวัฒนธรรมไว โดยปรับสภาพใหเขา
กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือใหประชาชนในสังคมสามารถสรางสรรคสิ่งที่มีคุณคาในดานศิลปกรรมในปจจุบันและอนาคต
ได 

                                           
1 กรมศิลปากร, คูมือถวายความรูแดพระสังฆาธิการในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพสมานพันธ จํากัด, ๒๕๔๔), หนา ๓๕. 
2 สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ, การพัฒนาการอนุรักษ สิ่งแวดลอมศลิปกรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 

2530), หนา 7. 



๑๕๐๔ 
 
 รองศาสตราจารยเดชา บุญทิ้ง3 กลาววา ความจริงการอนุรักษมีระดับและความเขมงวดในการปฏิบัติแตกตางกัน 
เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมสําหรับความเปนอยูของสังคม และเปนการเปดโอกาสใหมนุษยไดมีการพัฒนาอยางถูกตองเหมาะสม 
เพราะถาการอนุรักษหมายเฉพาะเปนเพียงการควบคุมเขมงวด หามแตะตอง หามเปลี่ยน หามไปทุกอยาง บานเมืองก็จะไมเจริญ 
เมื่อมีอุปสรรคมีขอหามมากแตเกิดความตองการสูง ก็จะเกิดการฝาฝน ลักลอบ คอรัปชั่น และการทําลายขึ้น โดยยากที่จะ
ควบคุมไวได ดังนั้นจึงไดมีวิวัฒนาการการอนุรักษขึ้นในรูปแบบที่มีความหมายและเขมงวดในการปฏิบัติที่แตกตางกัน ซึ่ งในที่นี้
จะเนนการอนุรักษดานภูมิสถาปตยกรรมและสถาปตยกรรม ดังตอไปนี้ 

1. การอนุรักษ (Conservation) 
หมายถึงกระบวนการสงวนรักษาที่ไมเขมงวด และเปนลักษณะผอนคลาย เพ่ือปกปองสิ่งแวดลอม ภูมิทัศนหรือสถานที่

สําคัญทางประวัติศาสตรมิใหสูญหายหรือถูกเปลี่ยนไปโดยการใชสอยหรือการบริโภคที่ไมเหมาะสม หรือกลาวโดยหลักการก็คือ 
เปนการพิทักษรักษาสถานภาพและเอกลักษณเดิมไว แตไมหวงหามในการใช  

2. การพิทักษรักษา  (Preservation)   
หมายถึง กระบวนการปกปองโดย (1) สรางเสริมความมั่นคงถาวร (2) สรางใหมดวยวิธีการและวัตถุดั้งเดิม (3) รักษา

สภาพเดิม หรือ (4) ปรับปรุงสภาพและสงเสริมคุณภาพเฉพาะสิ่งแวดลอม  ภูมิทัศน หรืออาคารสถานที่ใหคงอยูตลอดไปอยาง
ถาวร 

3. การบูรณะ (Restoration)  
หมายถึง บูรณะสิ่งแวดลอม ภูมิทัศน หรืออาคารสถานที่ที่เสื่อมโทรมหรือหมดสภาพขึ้นมาใหม ใหมีรูปรางลักษณะ  

รวมทั้งสไตลที่จะบูรณะใหเปนอยางนั้น จะตองมีความถูกตองอยางเขมงวด โดยการคนควาวิจัยอยางจริงจังและถูกตองที่สุด 
4. การฟนฟู, การปฏิสังขรณ (Rehabilitation) 
หมายถึง การฟนฟูสภาพของภูมิทัศน อาคารสถานที่ที่สําคัญทางประวัติสาสตร ใหกลับอยูในสภาพที่ใชประโยชนได ซึ่ง

โดยปกติจะทําในระดับเพียงการซอมแซมใหมีสภาพดี และอาจรวมถึงการปรับสภาพเล็กนอย เพ่ือใหสะดวกแกการใชงาน ระดับ
องการรักษาความแทดั้งเดิมเปนรอง 

5. สรางของเกาขึ้นมาใหม (reconstruction)  
หมายถึง การสรางภูมิทัศนหรืออาคารสถานที่ จากอาคารหรือสถานที่ที่ประวัติศาสตรเดิมที่เสื่อมสูญไปแลว โดยสราง

ขึ้น ณ ที่ใดก็ได ไมจําเปนตองเปนที่เดิม แตสรางเหมือนเดิมทุกประการตั้งแตฐานติดดินขึ้นไป รูปแบบที่สรางจะตองเก็บหรือ
คนควาวิจัยจากเอกสาร หลักฐานทางประวัติสาสตร ภาพถายหรือภาพวาดเกา ความแทขึ้ นอยูกับเอกสาร หลักฐาน และทุน
ทรัพยที่เอ้ืออํานวย 

จากแนวคิดตาง ๆ จะเห็นไดวา การอนุรักษนั้นมีหลากหลายมิติ ที่แตกตางกันออกไปตามลักษณะของการนําไปปฏิบัติ 
ทั้งการรักษาใหคงอยู การปรับปรุงดูแลรักษาใหคงสภาพ การซอมแซมบูรณปฏิสังขรณหรือแมแตการสรางขึ้นมาใหมตาม
หลักฐานที่ปรากฏโดยคงไวซึ่งวิธีการและวัตถุแบบเดิม และการอนุรักษนี้ยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับการใชงาน
แตตองอยูบนพ้ืนฐานที่จะไมทําลายของเดิม การอนุรักษนั้นมีจุดประสงคหลัก ๆ ก็คือการรักษาไวเพ่ือเปนแหลงเรียนรูและให
เปนความภาคภูมิใจของคนในชุมชนนั้นๆ ดังนั้นจะเห็นไดวาการอนุรักษมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง หากในชุมชนมีสิ่งที่เปน
โบราณสถานหรือโบราณวัตถุท่ีทรงคุณคา ดังจะนําเสนอความสําคัญของการอนุรักษดังนี้4 

                                           
3 รศ. เดชา บุญทิ้ง อางใน ดร.พิเชษฐ ท่ังโต,เอกสารประกอบการบรรยาย วิชาการจดัการสาธารณุปการ, ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั,  เอกสารอัดสําเนา, หนา 29 
4 ผศ.ดร.จารุวรรณ พ่ึงเทียร, พุทธศิลป, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555), หนา 293.  



๑๕๐๕ 
 
 1. เพ่ือใหเปนการสรางความภาคภูมิใจแกชนในชาติ ที่ประเทศชาติของเรามีการสั่งสมวัฒนธรรมที่ดีงามเกาแกสืบทอด
มาเปนเวลาชานาน สามารถสืบคนและมีหลักฐานยืนยันได ทําใหชนในชาติมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะมีรากฐานทาง
วัฒนธรรมรวมกัน ประกาศความเปนชาติที่มีเอกลักษณเปนของตนเอง 
 2. เพ่ือใหเปนแหลงสําหรับศึกษาคนควาวิวัฒนาการทางดานศิลปะของพุทธศิลปแตละสมัย วามีวิวัฒนาการอยางไร มี
ความนิยมในการสรางรูปแบบแตละสมัยแตกตางกันอยางไร รวมทั้งศึกษาเทคนิคและวิธีการในสมัยตาง ๆ ดวย ทําใหทราบความ
เปนมาของชุมชน แหลงของกลุมชางพ้ืนเมืองในสมัยตาง ๆ  
 3. เพื่อเปนแหลงในการศึกษาคนควาดานโบราณคดี และดานประวัติศาสตร 
 4. เพ่ือใหเปนแหลงในการศึกษาคนควาทางดานจิตรกรรม เชน การใชสี การวางความกลมกลืนของภาพ ความงามของ
ศิลปนแตละสมัย รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ของแตละสมัยที่แทรกอยูในภาพจิตรกรรมนั้น ๆ ดวย 
 5. เพ่ือใหเปนแหลงในการศึกษาทางดานสถาปตยกรรม และวิวัฒนาการทางดานสถาปตยกรรมไทย เชน การสรางพระ
เจดีย พระอุโบสถ หอไตร ฯลฯ 
 6. เพื่อเปนการสสงวนไวใหอนุชนรุนหลังตอไป 
 7. เพื่อเปนการเคารพบูชา เปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน 
 8. เพื่อเปนการสืบอายุพระพุทธศาสนาใหยืนยาวตราบนานเทานาน 
 9. เพื่อเปนแหลงบอกวัฒนธรรมของชนในชาติ ซึ่งหมายถึงการบงบอกดินแดน 

 การอนุรักษสิ่งที่เปนโบราณสถานและโบราณวัตถุในประเทศไทยยังมีปญหาอยูหลายประการดวยกัน  สืบเนื่องมาจาก
การที่บางสวนยังมิไดมีการขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร ซึ่งปญหาของการอนุรักษสิ่งที่เปนโบราณสถานและโบราณวัตถุจึง
สามารถแบงออกได ดังนี้5 
 1. ปญหาดานการอนุรักษ ที่เกิดขึ้นสําหรับพุทธศิลปท่ีขึ้นทะเบียนเปนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ 
 1) การซอมสงวนรักษาตามหลักวิชาการ สิ่งกอสรางสําหรับประดิษฐานพุทธศิลป สวนใหญชํารุดเสื่อมสภาพ 
ตองการไดรับการอนุรักษโดยเร็ว เพ่ือใหคงสภาพเดิม แตทางราชการมีผูเชี่ยวชาญในการอนุรักษตามหลักวิชาการซอม รักษา
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอยูนอยมาก ทั้งมีกําลังเงินจํากัด ทําใหการอนุรักษไมทั่วถึง 
 2) ผูครอบครองตองการดัดแปลงหรือทําลาย  ผูครอบครองสวนใหญตองการแกไของคประกอบเสียใหม  เพราะเห็น
วาของเดิมไรคุณคา เสื่อมสภาพลง จึงไมดูแลรักษาเอาใจใส เนื่องจากตามกฎหมายไมอนุญาตใหซอมแซม จึงละเลยไมแจงใหทาง
ราชการที่มีหนาที่ดูแลรักษาทราบ ตองการปลอยใหพังลงเพ่ือที่จะไดสรางขึ้นใหม บางครั้งแทนที่ผูครอบครองอยูจะชวยดูแล
รักษา กลับทําลายลงทีละเล็กทีละนอย หรือหาสาเหตุกอสรางสิ่งอ่ืนขึ้นมาทดแทนใกลกัน เพ่ือที่จะใหของเดิมพังลง ซึ่งนอกจาก
เปนการทําลายทัศนียภาพแลว ยังเปนการทําลายทรัพยสินของแผนดินดวย 

 3)  ผูครอบครองไมมีความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษ ผูครอบครองโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ไมเขาใจคุณคาทาง
ศิลปะและไมมีความรูในดานการอนุรักษ รวมทั้งไมเขาใจถึงความสําคัญของการอนุรักษพุทธศิลป ดังนั้นจึงไมใครพอใจในการ
อนุรักษเทาใดนัก ถือวาการอนุรักษเปนการขัดขวางความเจริญ ทั้งนี้เพราะการอนุรักษไมใชการสรางขึ้นใหม แตเปนการซอม 
สงวนรักษา ใหคงสภาพความสําคัญ ใหสามารถศึกษาไดตามหลักการสากล ดังนั้นแมวาบนผนังอาคารอาจจะมีภาพจิตรกรรมที่
ชํารุดอยู ในการอนุรักษจะไมลบภาพนั้นเพ่ือทาสีใหม หรือตอเติมใหผิดไปจากเดิม แตจะหาวิธีการที่จะใหภาพจิตรกรรมที่ยัง
เหลืออยู ติดแนนคงทนไมถูกทําลายอีกตอไป หรือแมแตอาคารสถานที่ เปนอาคารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรและแบบอยาง
ทางสถาปตยกรรมในการอนุรักษ จะไมรื้อถอนเพ่ือสรางใหมตามแบบเดิม แตจะพยายามเสริมบางสวนที่ชํารุดทรุดโทรม เพ่ือ
ประโยชนในการศึกษาตอไป ซึ่งในการนี้ผูครอบครองมักไมชอบ เนื่องจากไมเขาใจการอนุรักษ เขาใจเอาเองวาไมไดซอมแซมเลย 

                                           
5 ผศ.ดร.จารุวรรณ พ่ึงเทียร, พุทธศิลป, อางแลว, หนา 295 - 297. 



๑๕๐๖ 
 
 4) ผูเขาชมมีสวนรวมในการทําลาย  ผูมาทําการสักการบูชาหรือผูเขาชมไมชวยกันอนุรักษและไมชวยกันรักษาดูแล 
เชน ชอบขูดขีดตามตัวอาคาร จารึกตามแทนฐานพระพุทธรูป จับตอง ลบ ตอเติม ขูดขีด จารึก หรือทําลายอยางหนึ่งอยางใดแก
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ทําใหสิ่งเหลานั้นเสื่อมคุณคา ซึ่งเปนปญหาในการอนุรักษอีกดวย 
 2. ปญหาทางดานการอนุรักษสําหรับพุทธศิลปท่ีไมไดขึ้นทะเบียนเปนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ 
 1) ผูครอบครองแกไขดัดแปลงทําลาย  ผูครอบครองถือวาไมใชพุทธศิลปที่ขึ้นทะเบียนเปนโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุ จึงดําเนินการซอมแซม แกไข ดัดแปลงตามแตจะเห็นสมควร ไมคํานึงถึงจุดประสงคดั้งเดิมของผูสราง หลักทางสุนทรี
องคประกอบตาง ๆ ทัศนียภาพและความเหมาะสม ทําใหพุทธศิลปนั้นดอยคาลงไป เชน พอกปูนองคพระพุทธรูปใหมตามแตจะ
เห็นสมควร ดัดแปลงแกไข หรือรื้ออาคารที่มีคุณคาลง ลบภาพจิตรกรรมฝาผนัง หรือเขียนตอเติม เปนตน ทําใหไมสามารถแกไข
ไดอีก 
 2) ผูครอบครองไมตองการขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ ผูครอบครองพุทธศิลปสวนใหญไมขอคําแนะนําจาก
ผูเชี่ยวชาญการอนุรักษเสียกอน วาควรจะทําประการใดที่จะรักษาความสําคัญ และจุดประสงคของผูสรางไวได ตลอดจนรักษา
หลักทางสุนทรียไวใหผูไดเห็นเกิดความประทับใจ ทําใหพุทธศิลปนั้นมีคุณคาขึ้น 
 3) การแขงขันทางวัตถุนิยม การแขงขันกันกอสราง เพ่ือแสดงออกถึงความสําคัญทางวัตถุสมัยใหม โดยไมคํานึงถึง
ความสําคัญดานอ่ืน ทําใหเกิดขัดขวางหลักการอนุรักษพุทธศิลป 
 4) ผูเขาชมมีสวนรวมในการทําลาย ประชาชนโดยทั่วไปสวนใหญไมเขาใจหลักการอนุรักษ จึงไมใหความรวมมือใน
การอนุรักษข้ันตน มักจะขีดเขียน จารึก  ตอเติม ลบทิ้งพุทธศิลป ทําใหตองดําเนินการซอมแซมอยูเนือง  ๆ 
 แมวาการอนุรักษพุทธศิลปเปนไปดวยความยากลําบาก ถึงอยางไรก็ตาม การอนุรักษก็เปนสิ่งสําคัญที่จะรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยซึ่งเปนชาติที่เกาแกและวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของชาติ ใหคงอยูเพ่ือเปนที่ศึกษาคนควา
ทางดานศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร โบราณคดี และยังเปนความภาคภูมิใจของคนไทยโดยทั่วไป ดังนั้นการอนุรักษจึงเปน
หนาที่ของคนไทยทุกคนที่จะตองชวยกัน ดูแลรักษาสมบัติของชาติและเผยแผความรูในการอนุรักษและใหทุกคนไดเห็น
ความสําคัญของการอนุรักษโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของชาติ 

 ๒.๒ การอนุรักษโบราณสถานทางพระพุทธศาสนา 

 “โบราณสถาน” เปนคําที่มีมานานแลวตั้งแตเมื่อครั้งที่มีการจัดทําพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานเลมแรก พ.ศ. 
๒๔๙๓ ก็ปรากฏคําวา โบราณสถาน ซึ่งใหความหมายไววาหมายถึง “สถานที่กอสรางซึ่งเปนของโบราณ”6 และตอมาไดมีการ
ชําระอีกหลายครั้งดวยกัน จนกระทั่งในป พ.ศ.๒๕๓๕ ไดมีการนิยามคําวา โบราณสถาน โดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเปนความหมายที่ใชมาจนทุกวันนี้ ไดแก  
 “โบราณสถาน” หมายความวา อสังหาริมทรัพยซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการกอสราง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับ
ประวัติของอสังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี ทั้งนี้ใหรวมถึงสถานที่ที่เปนแหลง
โบราณคดี แหลงประวัติศาสตร และอุทยานประวัติศาสตรดวย7  
 นอกจากนั้นโบราณสถานยังแยกออกเปนประเภทตาง ๆ โดยสามารถที่จะแยกออกดวยวิธีการ ๒ วิธี คือ การแยกโดย
ยึดหลักกรรมสิทธิ์ และการแยกโดยยึดหลักการขึ้นทะเบียน  หากจะแยกตามหลักกรรมสิทธิ์แลว เราจะสามารถแยก
โบราณสถานออกไดเปน ๒ ประเภท คือ 

๑. โบราณสถานที่มีเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย 
๒. โบราณสถานที่ไมมีเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย 

                                           
6  พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓, ราชบัณฑติยสถาน, พิมพครั้งท่ี ๓ ๒๕๐๒ หนา ๕๕๑. 
7 ราชกิจจานุเบกษา ป ๒๕๓๕ เลม ๑๐๙ ตอนท่ี ๓๘ หนา ๑๒ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๓๕. 



๑๕๐๗ 
 
 หากเราจะใชหลักการขึ้นทะเบียนในการพิจารราแบงประเภท โบราณสถานก็จะแบงออกเปน ๒ ประเภท เชนเดียวกัน 
คือ 
 ๑. โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน 
 ๒. โบราณสถานที่ไมไดขึ้นทะเบียน 
 การขึ้นทะเบียนโบราณสถานนั้น ตองดําเนินการตามขั้นตอนและอธิบดีกรมศิลปากรจะจัดทําบัญชีแลวประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อมีการขึ้นทะเบียนเสร็จสิ้นก็จะมีระเบียบเขามาควบคุมในการดูแลรักษาโบราณสถานนั้นๆ ซึ่งผลของการขึ้น
ทะเบียนโบราณสถานนั้นจะมีผลดังตอไปนี้ 
 ๑. ตองมีการควบคุมการปลูกสรางอาคาร และถาวรวัตถุที่จะเกิดขึ้นในเขตโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแลว 
เนื่องจากการปลูกสรางอาคารมีผลกระทบโดยตรงตอโบราณสถาน หากไมมีการควบคุมปลอยใหปลูกสรางกันไดอยางเสรียอมทํา
ใหสภาพภูมิทัศนของโบราณสถานเสียไป เกิด “ทัศนอุจาด” ในแงของกฎหมายสิ่งแวดลอมฯ 

 มาตรการที่รัฐใชในการควบคุมการปลูกสรางอาคารในเขตโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแลว ไดแก มาตรา ๗ ทวิ แหง
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งมีหลักเกณฑ โดยสรุป ดังนี้ 
  (ก) หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารภายในเขตของโบราณสถาน ซึ่งอธิบดี
ไดประกาศข้ึนทะเบียน เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี 
  (ข) กรณีที่มีการปลูกสรางอาคารโดยไมไดรับอนุญาต ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งระงับการกอสราง และใหรื้อถอน
อาคารหรือสวนแหงอาคารนั้นภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง 
 (ค) ผูที่ขัดขืนไมระงับการกอสรางหรือรื้อถอนอาคารตามคําสั่งอธิบดีมีความผิดฐานขัดคําสั่งเจาพนักงาน ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสิบวัน หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

 (ง) กรณีที่ขัดขืนไมระงับการกอสรางหรือรื้อถอนอาคาร ใหอธิบดีดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้นไดโดยเจาของ ผู
ครอบครอง หรือผูปลูกสรางไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย หรือดําเนินคดีแกผูรื้อถอน 

 (จ) สัมภาระที่รื้อถอนแลว ถาเจาของไมขนยายออกไปจากเขตโบราณสถานภายในสิบหาวันนับแตวันที่รื้อถอน
เสร็จ ใหอธิบดีขายทอดตลาดสัมภาระนั้น เงินที่ไดจากการขาย หักคาใชจายในการรื้อถอนและการขายแลวเหลือเทาใดใหคืน
เจาของสัมภาระ 

 ๒. เจาของหรือผูครอบครองโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแลวตองแจงการชํารุด หักพัง หรือเสียหาย ไมวาดวย
ประการใดเปนหนังสือไปยังอธิบดีกรมศิลปากรภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่โบราณสถานนั้นชํารุด หักพังหรือเสียหาย 

 ๓. เจาของหรือผูครอบครองโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแลวตองยินยอมใหพนักงานเจาหนาที่หรือบุคคลใดๆ 
ซึ่งไดรับคําสั่งจากอธิบดีกรมศิลปากรเขาทําการซอมแซม หรือกระทําดวยประการใดๆ เพ่ือเปนการบูรณะหรือรักษาไวให
โบราณสถานคงสภาพเดิม ในกรณีที่มีการขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ดังกลาว ผูขัดขวางจะมีโทษฐานขัดขวาง
เจาพนักงานตามมาตรา ๑๓๘ แหงประมวลกฎหมายอาญา 
 ๔. หากมีการโอนโบราณสถานใหบุคคลอ่ืน เจาของหรือผูครอบครองซึ่งเปนผูโอนมีหนาที่ตองแจงการโอนเปน
หนงัสือตออธิบดีกรมศิลปากรภายใน ๓๐ วัน นับแตวันโอน โดยหนังสือตองระบุชื่อ ที่อยูของผูรับโอน และวันเดือนปที่โอนดวย 

 ๕. เจาของโบราณสถานที่ไดกรรมสิทธิ์มาโดยทางมรดกหรือโดยพินัยกรรม มีหนาที่ตองแจงการไดรับกรรมสิทธิ์
ตออธิบดีกรมศิลปากรภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับกรรมสิทธิ์ หากมีผูไดรับกรรมสิทธิ์โบราณสถานเดียวกันหลายคน ให
มอบหมายใหผูมีกรรมสิทธิ์รวมคนใดคนหนึ่งเปนผูแจงการรับกรรมสิทธิ์แทนผูมีกรรมสิทธิ์รวมทุกคนได 



๑๕๐๘ 
 
 ๖. หากเจาของหรือผูครอบครองโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแลว จัดใหมีการเรียกเก็บคาเขาชมหรือคาบริการ
อ่ืนเปนปกติธุระ หรือจัดเก็บผลประโยชนใดๆ ที่เกิดจากโบราณสถานดังกลาว เจาของหรือผูครอบครองโบราณสถานนั้นตองเปน
ผูเสียคาใชจายในการซอมแซมทั้งหมดหรือบางสวนตามที่อธิบดีกรมศิลปากรกําหนด 

 ๗. อัตราโทษของการบุกรุก ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา หรือทําใหเสียประโยชน ซึ่งโบราณสถานที่ขึ้น
ทะเบียนแลว มีอัตราโทษที่หนักกวาการบุกรุก ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา หรือทําใหเสียประโยชน ซึ่งโบราณสถานที่ไม
ขึ้นทะเบียน 

 ๘. ในการเปดใหผูอ่ืนเขาชมโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลวเพ่ือประโยชนในการรักษาสภาพ ความปลอดภัย 
ความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของโบราณสถาน ผูเขาชมโบราณสถานตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
ดังตอไปนี้ 
  (ก) ไมเคลื่อนยายสิ่งตางๆ ภายในโบราณสถาน 

  (ข) ไมขีด เขียน หรือทําใหปรากฏดวยประการใด  ๆ ซึ่งขอความ ภาพ หรือรูปรอยใด ๆ ลงบน
โบราณสถาน 

  (ค) ไมนําอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุเชื้อเพลิง หรือสารเคมี อันจะกอใหเกิดอันตรายเขาไปในโบราณสถาน 

  (ง) ไมปนปายโบราณสถาน หรือไมกระทําการใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดความชํารุดเสียหาย หรือกอใหเกิด
ความสกปรก และไมเปนระเบียบเรียบรอยแกโบราณสถาน 

  (จ) ไมเทหรือถายทิ้งขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลลง ณ ที่ใด ๆ ภายในโบราณสถาน นอกจากที่ซ่ึงจัดไว 
  (ฉ) ไมกระทําการใดๆ ภายในโบราณสถาน อันเปนที่นารังเกียจ หรือเปนที่เสื่อมเสียตอศีลธรรมอันดี 
หรือลบหลูดูหมิ่นศาสนาและวัฒนธรรม หรือกอความรําคาญแกผูเขาชมอ่ืนๆ 

 ความแตกตางของการดูแลโบราณสถานระหวางที่ขึ้นทะเบียนกับไมไดขึ้นทะเบียน ก็คือโบราณที่ขึ้นทะเบียนไว การ
ซอมแซมบูรณะจะตองไดรับอนุญาตจากกรมศิลปากรกอนจึงจะสามารถกระทําได ในเบื้องตนกระทําไดเพียงแคการค้ํายัน
ชั่วคราว หรือซอมเล็กๆนอยๆ ที่จะไมกอใหเกิดการเสียคุณลักษณะเดิมอันจะกอใหเกิดการเสื่อมคุณคาไป สวนโบราณสถานที่
ไมไดขึ้นทะเบียนนั้นสามารถท่ีจะกระทําการซอมแซม ดูแล หรือแมแตดัดแปลงไปได ตามแตผูทีค่รอบครองจะเห็นสมควร  

๓. แนวทางการอนุรักษอุโบสถไม วัดวังสาริกา อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
 อุโบสถไม วัดวังสาริกา เปนอุโบสถที่สรางดวยไมที่หลงเหลืออยูเพียงแหงเดียวในจังหวัดอุทัยธานี โดยตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกของพ้ืนที่ดินของวัด ดําเนินการกอสรางเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๙๒ ไดดําเนินการกอสรางของพระครูอุเทศวันสาธน  
(หลวงพอปุย กตปุญโญ) พรอมดวยพระครูอุเทศกัลยาณคุณ (หลวงพอวงษ กลฺลยาณธมฺโม)  อดีตเจาอาวาสวัดวังสาริกา  และ
พุทธบริษัทของวัดวังสาริกา  ในการกอสรางนี้สันนิษฐานวาสรางตามกําลังศรัทธาของชาวบาน พอมีพอทํากัน ใชชางไมพ้ืนบาน 
ตามสมควรกับฐานะของชาวบานในครั้งนั้นจึงชวนกันสรางขึ้นดวยไมแทบทั้งหลัง           การกอสรางดําเนินไปดวยดีโดยไดใช
แรงงานของหมูบาน  และไมที่ใชตาง ๆ  โดยไดเรี่ยไร บอกบุญ ทางบานใกลเคียงและที่หมูบาน และรวมดวยชวยกั นนํามาและ
แปรสภาพไมดวยกําลังกาย กําลังใจโดยใชกบไสไม  กระดาษทรายขัดไม  จนสรางอุโบสถสําเร็จไปไดดวยดีโดยใชระยะเวลาการ
กอสรางประมาณ ๒ ป และหลังจากนั้นไดขอพระราชทานวิสุงคามสีมา และไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  ๒๙  
มกราคม  ๒๔๙๐  เขตวิสุคามสีมากวาง  ๔๐  เมตร ยาว  ๘๐  เมตร และไดผูกพัทธสีมาราว พ.ศ. ๒๔๙๔    



๑๕๐๙ 
 

ลักษณะการกอสรางอุโบสถ 

ตัวอุโบสถเปนอาคารไมขนาด ๕ หอง รวมระเบียงหนา กวาง ๗.๑๐ เมตร ยาว  ๑๗.๓๐ เมตร ฐานกออิฐถือปูนผสม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานบัวคว่ําบัวหงาย  เสาและโครงหลังคาเปนไมเต็งรัง เนื้อตัวอาคารใชไมมะคาและไมตะเคียน มุงดวย
กระเบื้องดินเผาไมเคลือบ ประดับหลังคาดวยชอฟา ใบระกา และหางหงสเปนคอนกรีตถอดแบบพิมพลงรักประดับกระจก ผนัง
เปนแผนกระดานไมมะคาทําบังใบ ประตูหนาตางเปนบานไมลูกฟก เพดานไมเนื้อแข็ง หนาบันดานหนาเปนรูปพระพุทธเจาทรง
แสดงพระธรรมเทศนาโปรดสาวก  และรูปพราหมณถวายดอกบัวแดพระพุทธเจา และดานหลังทําลวดลายปูนปนรูปตอนเจาชาย
สิตธัตถะประสูติ  ทรงพระดําเนินไดเจ็ดกาว พระมารดาโนมก่ิงไมสาละทรงประทับยืน รูปปนพระรามตามกวาง พ้ืนเปนคอนกรีต
ผิวหนาทําหินขัดตาตารางสี่เหลี่ยม ฐานซุกชีประดิษฐานพระพุทธรูป หองดานหนาทําระเบียงติดลูกกรง มีบันไดขึ้นทั้งสองขาง 
ใบเสมาหินออนตั้งอยูในแทนฐานกออิฐฉาบปูนรูปบุษบกยอดเจดีย ขนาด กวาง ๑.๑๕ เมตร  ยาว ๑.๑๕ เมตร โดยใชชางปนใน
หมูบาน จํานวน  ๘ หลัง  

ในปจจุบันอุโบสถหลังนี้ชํารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ประกอบกับมีการปรับพ้ืนที่วัดโดยรอบทําใหพ้ืนอุโบสถ เสมอ
กับพ้ืนดินโดยรอบ และการที่ตากแดดตากฝนทําใหหลังคา ฝาเพดาน ฝาขาง ชํารุดทรุดโทรม จึงจําเปนตองมีการซอมแซมใหคง
อยูในสภาพเดิม เพ่ือใหสามารถใชประโยชนในการประกอบพิธีทางศาสนารวมถึงเปนการอนุรักษสถาปตยกรรมอันเปนภูมิ
ปญญาของคนในทองถิ่นและเปนมรดกทางวัฒนธรรมไวใหกับคนรุนหลังไดศึกษาเรียนรู และเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตอไป 

การที่จะอนุรักษอุโบสถไม ผูเขียนมีความคิดเห็นวา ควรที่จะมีการประสานงานกับสวนราชการ หรือกรมศิลปากรซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญในงานดานนี้ เพ่ือทําการสํารวจความชํารุดทรุดโทรมวาปจจุบันมีสภาพเชนไร เสียหายขนาดไหน แลววาง
แนวทางการบูรณะซอมแซมตามหลักของการอนุรักษโบราณสถานตามหลักฐานที่ปรากฏใหเกิดความมั่นคงแข็งแรง สวยงาม 
โดยการถอดเปลี่ยนสวนที่เสื่อมสภาพดวยวัสดุใหมทีมีคุณภาพมาตรฐาน เชน ไมโครงหลังคา กระเบื้องมุงหลังคา ชอฟา ใบระกา 
ฝาผนังไม ประตูหนาตาง เปนตน ซอมแซมลวดลายปูนปนตางๆ ที่ชํารุด โดยคงไวซึ่งเทคนิคและวิธีการกอสรางตามหลักฐานเดิม  
เชน ลวดลายปูนปนหนาบันทั้งสองดาน  ซึ่งการอนุรักษจะสําเร็จลงไดจําเปนที่จะตองไดรับความรวมมือจากหลายฝาย 
โดยเฉพาะผูที่มีความชํานาญทางดานโบราณสถาน ไดแกกรมศิลปากร ตลอดถึงสวนราชการของจังหวัดอุทัยธานีที่เก่ียวของ และ
ที่สําคัญก็คือคนในชุมชนหรือเจาของพ้ืนที่ตองตระหนักถึงคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม มรดกทางภูมิปญญา เมื่อการอนุรักษสําเร็จ
เสร็จสิ้น อุโบสถไมหลังนี้มีสภาพสมบูรณ แข็งแรง จะคงอยูเปนสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา เปนแหลงศึกษาคนควา และเปน
สถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อันจะนํามาซึ่งความภาคภูมิใจในถิ่นฐานภูมิลําเนา  

๕. สรุป 

 อุโบสถไมวัดวังสาริกา อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เปนอุโบสถไมหลังเดียวที่มีอยูในจังหวัดอุทัยธานี มีอายุ ประมาณ  
๖๗ ป ในปจจุบันยังคงใชทําสังฆกรรมของพระภิกษุ สามเณร และประกอบพิธีทางศาสนาอยูสม่ําเสมอ และมีรูปแบบของ
สถาปตยกรรม รวมถึงฝมืองานชางที่ปจจุบันหาชางฝมือที่ชํานาญไดนอยลงเรื่อย  ๆ  แนวทางการอนุรักษที่ผูเขียนเสนอมานั้น 
เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะบูรณะซอมแซมสถาปตยกรรมอันเปนภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู ซึ่งปจจัยอันจะ
กอใหเกิดความสําเร็จไดก็คือการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมศิลปากร อันเปนหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง 
เพราะการจะอนุรักษนั้นจําเปนตองมีความรู ความชํานาญ รวมถึงงบประมาณในการดําเนินการ หากจะอาศัยชุมชนอยางเดียว
แมจะมีการดําเนินการไดก็อาจจะใชระยะเวลาที่นานกวา และอาจจะมีการทําลายสถาปตยกรรมเดิมที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมลง
ได  ในระยะยาวการอนุรักษอุโบสถไมนี้ตองไดรับความรวมมือจากชุมชน ที่จะตองรวมมือ รวมแรงรวมใจ ดูแลรักษา และ
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ตระหนักในคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาของบรรพชน รวมถึงปลูกฝงสํานึกรักใหเกิดกับเยาวชนรุนหลัง เพ่ือสืบตอ
และสืบสานการอนุรักษ ดูแล ใหคงอยูสืบไป 
 

เอกสารอางอิง 
 
กรมศิลปากร. คูมือถวายความรูแดพระสังฆาธิการในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม. พิมพครั้งที่ ๓. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสมานพันธ จํากัด, ๒๕๔๔. 
สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ. การพัฒนาการอนุรักษ สิ่งแวดลอมศิลปกรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการ

ศาสนา, 2530. 
รศ. เดชา บุญทิ้ง อางใน ดร.พิเชษฐ ทั่งโต. เอกสารประกอบการบรรยาย วิชาการจัดการสาธารณูปการ. ภาควชิารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  เอกสารอัดสําเนา, ๒๕๕๑. 
ผศ.ดร.จารุวรรณ พ่ึงเทียร. พุทธศิลป. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555.  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓, ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพครั้งที่ ๓ ๒๕๐๒ หนา ๕๕๑. 
ราชกิจจานุเบกษา ป ๒๕๓๕ เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๘ หนา ๑๒ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๕. 
 



พระสงฆกับการอนุรักษปา 

พระมหาสุข  สุมงฺคโล1 

Phramahasuk  sumungkharo 

หนวยวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Educational Units of Uthaitani Maha Chulalongkorn University 

 

บทคัดยอ 

 สังคมไทยมีปญหาการตัดไมทําลายปา  เปนเหตุใหธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  สัตวปาถูกทําลายไปดวย  จึงทําให
ประเทศชาติ  และโลกเกิดปญหาภัยธรรมชาติ  ไมวาภาวะโลกรอน  น้ําทวม  ปญหาภัยแลงเปนตน  ซึ่งเดิมแลวปาไมธรรมชาติ
ในอดีตมีความอุดมสมบูรณจึงทําใหไมมีปญหาเรื่องตาง ๆ ดังกลาวในอดีต  รวมพึงประวัติความเปนมาของพระพุทธศาสนาและ
สงฆสาวกของพระพุทธเจา  รวมถึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาดวยแลว  การดําเนินชีวิตการเผยแผพระพุทธศาสนา  เปน
การอยูรวมกับปาไม  และการอนุรักษดูแลปาไม  และธรรมชาติทั้งสิ้น  การที่พระพุทธเจาบัญญัติพระวินัย  และกฎระเบียบตาง  
ๆ ใหกับสงฆสาวกของพระองค  เปนการใหสงฆสาวกชวยกันอนุรักษดูแลปาไมทั้งสิ้น  รวมถึงการที่พระองคดํารงอยูกับปาไมและ
ตรัสใหสาวกของพระองคอยูกับปาและไมทําลายปาพรอมกับใหสงเสริมดูแลอนุรักษปาไมดวย   

 บทความนี้ไดนําเสนอประวัติความเปนมาของการอนุรักษปาไมของพระพุทธศาสนาและสงฆสาวกของพระพุทธศาสนา  
เพ่ือทําความเขาใจกับการอนุรักษปาไมของพระพุทธศาสนาและสงฆสาวกตามประวัติของพระพุทธศาสนา  พรอมการอนุรักษปา
ไมและแนวทางการอนุรักษปาไมของพระสงฆในปจจุบัน  ซึ่งประวัติความเปนมาการอนุรักษ   แนวทางการอนุรักษ  ตาง ๆ ของ
พระพุทธศาสนาที่กลาวลวนปรากฏหรือมีอยูในหลักของพระพุทธศาสนาอยูแลว  ซึ่งขึ้นอยูกับทุกฝายวาตองทําอยางไร  รวมกัน
ดําเนินการอยางไร  และดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่องอยางไร  ตั้งแตระดับพระสงฆ  ระดับผูนําพระสงฆ  ฝายบานเมือง   
และสังคมภาพรวม  เพ่ือสรางระบบแบบแผนนโยบายแนวทางในการอนุรักษปาไมอยางจริงจังและยั่งยืนตามบทบาทของ
พระสงฆสาวกตามหลักของพระพุทธศาสนา 

คําสําคัญ   พระพุทธศาสนา  พระสงฆ  การอนุรักษปาไม 

Abstract 

 Thailand is a social problem of deforestation. As a result, natural wildlife habitat was destroyed. As 
a result, the country Natural disasters and world problems Whether global warming, floods, drought, etc. 
The original natural forests are abundant in the past, there is no problem of the past. Include a history of 
Buddhist monks and disciples of the Buddha. Lord Buddha to share with you now. The lifestyle of 
Buddhism. This is combined with timber Care and conservation of forests And the nature of The Buddha 
states that discipline And the rules of the monastic disciples. The disciples to help conserve forests of care. 
Including the timber, and said he was with his disciples on the forest and the trees with care to promote 
the conservation of forests. 

 This article presents the history of forest conservation of Buddhist monks and followers of 
Buddhism. To understand the forest of Buddhist monks and followers of the history of Buddhism. With 

                                                           

1 อาจารยประจําสาขาวิชารัฐศาสตร หนวยวิทยบริการฯอุทัยธานี วิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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forest conservation and forest conservation practices of the clergy present. The history of conservation. 
Guidelines for the Conservation of Buddhism that have appeared or are already in the core of Buddhism. 
This is all what to do. Joint action? And conduct serious and ongoing, however. Since the clergy Leading 
priests house party And Overview To create a systematic policy approach to forest conservation and 
sustainability very seriously the role of the priest as followers of Buddhism. 

Keyword : Buddhism  Sangkha  Forest Conservation 

บทนํา 

 การอนุรักษปาของพระสงฆ  ซึ่ งเสนอประวัติความเปนมาของพระพุทธศาสนาและของพระสงฆสาวกของ
พระพุทธศาสนาในการอนุรักษปาไมและเสนอแนวทางในอนาคตเพ่ืออนุรักษปาไมจากการศึกษาประวัติความเปนมาแลวนั้น 
พระสงฆเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหพ้ืนปากลับมามีความอุดมสมบูรณไดหลังจากที่ปาไดถูกทําลาย โดยไมไดรับการแกไขปญหาอยาง
ที่ควรจะเปนไป การทําลายปานั้น ถือวาเปนการทําลายชีวิตสัตวใหลดจํานวนลงและเปนการทําลายที่อยูอาศัยของสัตวปาจาก
การที่ผืนแผนดิน ที่มีความอุดมสมบูรณในอดีต ยอมชี้ใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศวิทยาและความ อุดมสมบูรณ
ของปาไมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเมื่อสัตวมีปาเปนที่อยูอาศัยยอมทําใหเกิดการขยาย เผาพันธุไดในยุคสมัยของการลาอาณา
นิคมของมนุษย ซึ่งเปนความตองการขยับขยายอาณานิคมออกไป การลาสัตวยอมมีขึ้น เพราะมนุษยมี ความจําเปนจะตองลา
สัตวมาเปนอาหาร ซึ่งเปนไปตามระบบหวงโซและวฏัจักรของชีวิตสัตวโลก ตอมาเมื่อมีการลาสัตวปามากขึ้น เพ่ือทําเปนอาหาร
และเพ่ือการคาขาย ทําใหมีการลักลอบคาของปา ลาสัตวปาสงวนกันมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีนายทุนที่บุกรุกปาไมเพ่ือหวัง
ครอบครอง ทรัพยากรธรรมชาติและตัดไมทําลายปาเพ่ือเปนธุรกิจโดยไมไดคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา อยางรูเทาไมถึง
การณจากความไมปฏิบัติอยางเขมงวดของเจาหนาที่ฝายบานเมืองนั้น จึงเปนสาเหตุ ใหเกิดการตัดไมทําลายปาจากทุกพ้ืนที่ใน
โลก  ดังนั้นบทความนี้จึงกลาวถึงประวัติของพระพุทธศาสนาและพระสงฆสาวกของสมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจากับการอนุรัก
ปาไมและพระสงฆกับปญหาการอนุรักษปา 

พระพุทธศาสนากับปาไม 

 หลักพระพุทธศาสนานั้นเปนหลักคําสอน ที่สอนเนนหนักในเรื่องของธรรมชาติทั้งในสวนของธรรมชาติที่มีอยูภายใน 
และธรรมชาติที่มีอยูภายนอก โดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ่งดูเหมือนพระพุทธศาสนานั้นมีบทบาทสําคัญ และ
เปนประโยชนตอการเรียนรูถึงหลักธรรมชาติ 
 พระพุทธศาสนากับตนไมเปนสิ่งที่แยกกันไมออกทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนานั้นถือไดวาเปนศาสนาที่เกิดมาในทามกลาง
ธรรมชาติและปาไม ดังนั้นตนไมจึงเปนสิ่งที่พระพุทธศาสนาใหความสําคัญเปนอยางมากและหากพิจารณาจากหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนาก็จะพบวามีหลักคําสอนหลายเรื่องที่เนนย้ําในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม ลําธาร ภูเขา และ
สิ่งแวดลอมตางๆ และไดนําหลักธรรมชาติมาเปนสื่อประยุกตใชในการสอนทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะทําใหผูฟงหรือสาวกไดเขาใจในหลักคํา
สอน ซึ่งโดยมากเราจะพบการนําเอาตนไมการอนุรักษทรัพยากร มาสอนบางนั้น จะปรากฏอยูในรูปของการอยูปาเปนวัตรบาง 
นําตนไมมาเปรียบเทียบกับหลักธรรมโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะสอนใหผูคนเขาใจใน เรื่องที่จะสอนนั้น ซึ่งจากการศึกษามา 
พบวาพระพุทธศาสนาไดเสนอหลักคําสอนที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ ปาไม ลําธารภูเขา ดังนี้ 
 ทัศนะของพระพุทธศาสนาที่มีตอธรรมชาติ พระพุทธศาสนาซึ่งอุบัติขึ้นมาเปนเวลา  ๒๕๕๔ กวาปมาแลวนั้น ไดมอง
ธรรมชาติในหลายแงมุม ซึ่งลวนแตมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยในการอยูรวมกันในสังคม  อยางมีความ
สงบสุข และในกรณีนี ้



๑๕๑๓ 

 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) ทานไดใหความเห็นวา2   พระพุทธศาสนามองธรรมชาติวาโดยสาระสําคัญแลวมีอยู ๓ 
ประการคือ 
 ๑. มองเห็นธรรมชาติเปนเรื่องรื่นรมย นาชื่นชมความงาม และมีความสุขกับธรรมชาติ 
 ๒. เห็นพืชพันธุมนุษยและสัตวทั้งหลายในธรรมชาติ เปนเพ่ือนรวมกฎของธรรมชาติอันเดียวกันกับตน จะตองมีเมตตา
ไมตรีตอกัน 
 ๓. มองธรรมชาติเปนสภาพแวดลอมที่มีคุณคาเกื้อกูล ตอการพัฒนาของมนุษยทาทีเหลานี้จะทําใหพฤติกรรมตอ
ธรรมชาติแวดลอม พลิกเปลี่ยนจากความเปนปฏิปกษที่จะพิชิต ขมเหง รังแกเอาเปรียบธรรมชาติมาสูความเปนมิตร ความ
เกื้อกูล และอยูรวมกันดวยดี 
 นอกจากนั้นพระธรรมปฎก ทานยังไดกลาวเสริมถึงการมองธรรมชาติของพระพุทธศาสนาวา  หลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาไดเนนถึงการพ่ึงพาอาศัยกัน สิ่งสําคัญอยางหนึ่งก็คือ ความรูสึกที่ดีงามตอกันระหวางมนุษยตอมนุษย และ
มนุษยตอพืชและสัตวทั้งหลายความรูสึกที่ดีงามอยางหนึ่งไดแกคุณธรรมที่เรียกวา  “ความกตัญู” ซึ่งความกตัญูนี้ไมใชมี
เฉพาะตอมนุษยดวยกันเทานั้น แตทานใหมีแมตอสัตวและพืชทั้งหลายดวย มีคาถาพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งที่ย้ําบอย ๆ ใน
พระไตรปฎกสอนใหรูคุณแมแตพืช มีใจความวา “บุคคลพึงนั่งหรือนอน ใตรมตนไมใดไมพึงหักรานกิ่งตนไมนั้น เพราะวาคน
ประทุษรายมิตร เปนคนชั่ว”3 
 อันนี้เปนคติเกาแก แสดงถงึความรูสึกที่ดีตอกัน... นอกจากความรูสึกท่ีเห็นคุณของกันและกันหรือระลึกในคุณคาของกัน
และกันแลว ทานยังใหมีความรูสึกท่ีมองพืชและสัตวทั้งหลายดวยเมตตา คือการมองสรรพสัตววาเปนเพื่อรวมโลกที่ควรจะมีไมตรี
หวังดีปรารถนาประโยชนสุขแกกันดวย 
 อีกอยางหนึ่ง คติในทางพระพุทธศาสนาสอนใหมองธรรมชาติเปนสภาพแวดลอมที่งดงามนารื่นรมย และเปนปจจัยอยาง
หนึ่งของความสุข คตินี้จะทําใหเรามีความสุขในการอยูทามกลางธรรมชาติ หรือทําใหมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติอยางมีความสุข
นอกจากนั้น ธรรมชาติก็เปนสวนประกอบหรือเปนปจจัยในการฝกฝนพัฒนาคนของมนุษยดวย หมายความวาพระพุทธศาสนา
เอาธรรมชาติแวดลอมมาใชเปนองคประกอบอยางหนึ่งในการศึกษาคือในการที่จะพัฒนาคนใหมีจิตใจเจริญงอกงาม ... เมื่อยูใน
สภาพแวดลอมที่สงัด ปราศจากเสียงรบกวน และกิจกรรมที่วุนวาย ทานเรียกวา กายวิเวก คือ ความสงัดทางดานกาย โดยเฉพาะ
เมื่อไปอยูในปา รมไมหมูไมที่มีความสงบมีแตธรรมชาติ... ก็จะชวยชักนําจิตใจใหโนมไปสูความสงบดวย เมื่อจิตใจรูสึกมีความสงบ
มีความอ่ิมใจ มีความสดชื่นโนมนอมไปในทางที่ดี ก็จะทําใหเกิดจิตวิเวก คือ ความสงัดทางจิตตามมา เมื่อจิตใจสงบสงัดไมมี
อารมณวุนวายใจเขามารบกวนแลว สมาธิก็จะอยูในสภาพที่พรอมจะฝกฝนพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก คือจิตที่พรอมดีอยางนั้นแลวไป
ใชงาน ในการพินิจพิจารณาใหเกิดปญญาเห็นความเปนจริงของสิ่งทั้งหลาย จึงทําใหจิตใจเปนอิสระที่เรียกวาเปน อุปธิวิเวก คือ
ทําใหเกิดความสงัดจากกิเลสตอไปในที่สุด4 ชาวพุทธมองธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจากประสบการณ ๒ อยาง คือ 
 ๑. จากการศึกษาพระจริยาวัตรของพระพุทธเจาและของพระสาวกในสมัยครั้งพุทธกาล 
 ๒. จากการศึกษาหลักคําสอนของพระพุทธเจาและพระสาวก ที่มีปรากฏอยูในพระสูตรและพระวินัย โดยชาวพุทธมี
ทัศนะโดยภาพรวมแลวนับวามีทัศนะอยางยิ่งตอการอนุรักษและปกปองธรรมชาติ 
 
พระพุทธศาสนากับการอนุรักษปาไม 

 พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเมื่อ ๒๖๐๐ กวาปลวงแลว สมัยนั้นธรรมชาติแวดลอมบริบูรณบริสุทธิ์สะอาด พ้ืนที่ปา พันธุ
ไม ภูเขา แมน้ํา ดินฟาอากาศ สัตวปา สัตวน้ํา สัตวบก สัตวเลื้อยคลานสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา ยังไมถูกรบกวนมากนัก พระพุทธองค
และเหลาพุทธสาวกมีวิถีชีวิตใกลชิดกับธรรมชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแนบแนน  ไมปรากฏวามีการสงเสริมการชวงชิง

                                                           

2 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโฺต) , การพัฒนาที่ย่ังยืน, พิมพครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ 
มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๒.หนา ๑๙๑. 
3 ขุ.ชา.(ไทย )๒๘/๑๕๓/๒๙. 
4 พระธรรมปฎก ( ป.อ.ปยุตโฺต ). คนไทยกับปา, (กรุงเทพมหานคร:สหธรรมิก, ๒๕๓๗),หนา ๒๑- ๒๖. 



๑๕๑๔ 

ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสนองความตองการทางวัตถุแกตนเองและศาสนาแตอยางใด กลับสงเสริมการดูแลรักษาคุมครอง
ทรัพยากรธรรมชาติแกพุทธบริษัท พระพุทธองคมีวิถีชีวิตตามแบบอาศัยธรรมชาติอยางใกลชิด ตั้งแตประสูติจนถึงปรินิพพานอัน
เปนวาระสุดทายแหงพระชนมชีพ ดวยเหตุอยางนี้ปาไมจึงมีความใกลชิดกับพระพุทธศาสนาตั้งแตพุทธกาลจนถึงปจจุบัน พระ
พุทธองคและพุทธสาวกโดยมากจะพํานักอาศัยเสนาสนะปาเปนที่ปฏิบัติธรรม  สนทนาธรรม หรือเสวยวิมุตติสุขปาไมที่พุทธ
บริษัท ควรระลึกถึงซ่ึงเปนสถานที่ท่ีเกี่ยวของกับพระพุทธองคและพุทธสาวกในเหตุการณสําคัญๆ ตลอดพุทธกาล 
 จากแนวความคิดเรื่องสถานที่สําคัญเหลานี้ มีสวนสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนชาวไทยสรางอุเทสิกเจดียระลึกพระพุทธ
องคเชน สรางวัดศรีมหาโพธิ์เพ่ือระลึกถึงสถานที่ตรัสรู สรางวัดพระแทนดงรังเพ่ือระลึกถึงที่ปรินิพพาน รวมทั้งการจัดพิธีเวียน
เทียนในวันสําคัญเหลานี้ดวยพุทธศาสนิกชนตั้งแตโบราณกาลจนถึงปจจุบันนิยมปลูกตนโพธิ์ ตนสาละ ตนไทร ตนจิก และอ่ืนๆ
เปนพุทธานุสติ อาศัยเหตุดังนี้พระสงฆก็เปนผูนําในการปลูกปาไม ไมวาจะเปนปลูกปาในวันวิสาขบูชา อันเปนสัปดาหสงเสริม
พระพุทธศาสนา ปลูกปาในวันอาสาฬหบูชาอันเปนชวงฤดูฝนพอดีนอกจากนี้สามารถแนะนําปลูกโดยเนนตนไผ มะมวงเพ่ือระลึก
ถึงวัดปาเวฬุวันกรุงราชคฤหแควนมคธ ซึ่งเปนวัดแหงแรกของพระพุทธศาสนา เปนสถานที่แสดงพระโอวาทปาฏิโมกข วัดปาอัม
พวันกรุงราชคฤหที่หมอชีวกถวายเปนวัด และปาโคสิงคสาลวันใกลหมูบานนาทิกะเปนปาที่พระเถระอาศัยอยูประจําไมไดขาด
เพ่ือเสวยวิมุตติสุข สนทนาธรรมตามกาลอันควร หรือเตรียมที่จะไปประกาศศาสนาในวันรุงขึ้น 
 พระพุทธองคมีความใกลชิดกับปาไมแลวก็ยังทรงสั่งสอนไมใหทําลายและรบกวนพันธุไมรวมทั้งใหพุทธบริษัทมีความ
กตัญูตอตนไมมีปรากฏอยูหลายแหงเพ่ือเปนการชวยสงเสริมปลูกจิตสํานึก ถึงความกตัญูกตเวทีแกประชาชนทั่วไปในการ
อนุรักษปาที่มีอยูแลวใหคงอยูตอไปหามรบกวน และพระสงฆสามารถนํามาประยุกตใชโดยเอาผาจีวรผืนใดผืนหนึ่งมาหมตนไมใน
ผืนปานั้นๆ ในสวนดานการศึกษาวิปสสนาธุระอันเปนการศึกษาเพ่ือความหลุดพนจากกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเปนจุดมุงหมาย
ของการฝกจิตใจ ถามองปาไมอยางถูกวิธีจะไดความรูจากปาไม 
 จะเห็นวาปาไมชวยสรางเสริมคุณภาพของจิตวิญญาณชักจูงไปสูความสงบสุขความเมตตาความรูสึก  ความออนโยนอัน
ประณีต ทําใหเกิดสมาธิ รูจักใชปญญาพิจารณาความจริงของสังขารมีผลตอการรูทั่วโลกและวิถีชีวิต การอยูในปาไมปราศจาก
เสียงรบกวนที่วุนวาย ทําใหเกิดความสงบทางกาย(กายวิเวก) เมื่อรางกายเงียบสงัด จิตใจก็รูสึกสงบมีความอ่ิมอกอ่ิมใจทําใหเกิด
ความสงบทางจิต(จิตตวิเวก) เมื่อมีความสงบทางกาย ความสงัดทางจิตใจก็ไมมีอารมณมารบกวนพรอมที่จะฝกฝนพัฒนาจิตใจให
สูงขึ้นไปพรอมที่จะใชปญญาพิจารณาเห็นความจริงของสังขาร ทําใหจิตใจเปนอิสระจากกิเลสอาสวะ(อุปธิวิเวก) พระพุทธองค
ทรงเห็นความสําคัญของปาไม พันธุไมและธรรมชาติแวดลอมอ่ืนทุกๆ ดาน แสดงใหเห็นวาพระพุทธองคทรงสงเสริมการปลูกปา
ไม และการปลูกสรางสาธารณประโยชนอื่น พระสงฆสามารถนําความรูเหลานี้ไปเผยแผแกประชนเพ่ือปลูกฝงคานิยมจิตสํานึกใน
การดูแลรักษาหรือปลูกสรางปาไมรวมทั้งแหลงน้ําอ่ืนๆ  โดยอาศัยพิธีกรรมเปนแนวทางนําพา การกระทําเหลานี้ลวนเปน
ประโยชนอันไพศาลตอมวลมนุษยไมไดเลือก ชั้น วรรณะเพศ ศาสนา หรือชาติกําเนิดแตอยางใด ใครปรารถนาจะใชประโยชนก็
ไดแตตองไมสรางความเสียหายตอสถานที่นั้นๆ นับไดวาเปนแนวทางในการสรางสาธารณประโยชน สาธารณสถาน ตอชนรุน
หลัง 
 แนวคิดของพระพุทธศาสนากับการอนุรักษปาไมนั้นเราจะพบวาพระพุทธศาสนามีแนวคิดเอ้ืออาทรตอธรรมชาติ โดยถือ
วามนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติเชนตองดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับธรรมชาติ  เมื่อธรรมชาติหรือตนไมถูกทําลาย มนุษยใน
ฐานะที่เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติยอมไดรับผลกระทบทั้งในทางสวนตัวและโครงสรางอยางแนนอน  ตนไมและปาไมถือวาเปน
หัวใจของสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญตอการดํารงชีพของมนุษย 
 แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม จัดเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนจะตองเริ่มจากตนเอง กอนโดยการพัฒนา
สิ่งแวดลอมในบาน สิ่งแวดลอมภายในชุมชน และสิ่งแวดลอมในสังคม โดยใหความรูความเขาใจ การอบรมใหทราบถึงปญหา 
สาเหตุของปญหา และผลกระทบของปญหาสิ่งแวดลอม การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
เพ่ือใหเกิดความรอบรู รูวาสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก สิ่งใดควรทํา สิ่งใดไมควรทํา มีจิตสํานึกเพ่ือประโยชนสวนรวมยิ่งกวาประโยชนสวน
ตน ซึ่งความหมายของการอนุรักษนั้น คําวา “การอนุรักษ”ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Conservation” มีผูใหความหมายไว
ตาง ๆ กัน ดังนี้ 



๑๕๑๕ 

 วิชัย เทียนนอย กลาววา5 การอนุรักษหมายถึง การใชทรัพยากรใหมีประโยชนตอคนสวนมากใหดีที่สุดและมีอายุการใช
งานที่ยาวนานที่สุด 
 นิวัติ เรืองพานิช กลาววา6 การอนุรักษหมายถึง การรูจักใชทรัพยากรอยางชาญฉลาด ใหเปนประโยชนตอมหาชนมาก
ที่สุด และจะตองกระจายการใชประโยชนจากทรัพยากร โดยทั่วถึงกัน 
 เกษม จันทรแกว กลาววา7 การุอนุรักษหมายถึง การเก็บรักษา สงวน ซอมแซม ปรับปรุงและการใชทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพ่ือจะไดเอ้ืออํานวยใหคุณภาพสูง ในการสนองความเปนอยูของมนุษยตลอดไป หรืออีกความหมายหนึ่งคือเปน
การใชตามความตองการและประหยัดไวเพ่ือใชในอนาคต 
 ในสารานุกรม บริทานิกา (Encyclopedia Britanica)8 การอนุรักษ หมายถึง การจัดการใหมนุษยใหมนุษยใชประโยชน
จากชีวภาพอยางอํานวยคุณประโยชนที่ยั่งยืนไดมากที่สุด พรอมทั้งธํารงรักษาไวซึ่งศักยภาพของชีวภาพนั้นใหคงสามารถสนอง
ความตองการและความใฝปรารถนาของมนุษยรุนตอไปในอนาคตไดสืบตอไปดวย 
 การอนุรักษ (Conservation) หมายถึง การเก็บรักษา สงวน ซอมแซม ปรับปรุงและใชประโยชนตามความตองการ
อยางมีเหตุผลตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเอ้ืออํานวยใหเกิดคุณภาพสูงสุดในการสนองความเปนอยูของมนุษยอยางถาวรตอไป 
 พระธรรมปฏก ( ป.อ. ปยุตฺโต ) กลาวถึง การที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย คือ การที่จะทําใหมีทรัพยากรธรรมชาติไวใช
และอยูคูกับโลกตลอดไปไดนั้น มีหลักการอนุรักษ คือ 
 ๑. ใชอยางฉลาด การจะใช ตองพิจารณาใหรอบคอบถึงผลดี ผลเสีย ความขาดแคลนหรือความหายากในอนาคต อีกทั้ง
พิจารณาหลักเศรษฐศาสตรถึงตนทุนและผลตอบแทนอยางถี่ถวน 
 ๒. ประหยัด ทรัพยากรใดที่มีนอยหรือหายาก ควรเก็บรักษาไวมิใหสูญไป บางครั้งถามีของบางชนิดที่พอจะใชได ตองใช
อยางประหยัด 
 ๓. ฟนฟูสิ่งแวดลอมที่ไมดีหรือเสื่อมโทรมใหดียิ่งขึ้น กลาวคือ ทรัพยากรใดก็ตามมีสภาพลอแหลมตอการสูญเปลา หรือ
จะหมดไปถาดําเนินการไมถูกตองตามหลักวิชา ควรหาทางปรับปรุงใหอยูในลักษณะที่ดีข้ึน 
 ๔. ปรับปรุงใหดีกวาสภาพธรรมชาติเดิม เชน การปฏิรูปที่ดิน การปลูกพืชหมุนเวียนหลายอยางจะทําใหดินดีขึ้น 
 ๕. นําของใชแลวกลับมาใชใหม เชน การนําขวดน้ําพลาสติก กระดาษหรือเศษเหล็กเปนตน กลับมาใชใหม 
 ๖. ใชสิ่งอ่ืนทดแทนทรัพยากรธรรมชาติบางอยาง เชน ใชแกลบขี้เลื่อยและขยะเปนเชื้อเพลิง การใชปูนซีเมนตในการ
กอสรางแทนไม 
 ๗. ใชเทคโนโลยีที่เหมะสมในการพัฒนา และตองศึกษาผลไดผลเสียอยางรอบคอบเสียกอน เชน การสรางโรงไฟฟา 
หรือเขื่อน 
 ๘. ใหการศึกษาแกประชาชนที่อาศัยอยูตามทองถิ่นในแหลงธรรมชาติ เพ่ือใหประชาชนไดเขาใจความสําคัญของระบบ
สิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการดํารงชีวิตจะไดชวยกันอนุรักษ9 
 สังคมไทยเราควรปลูกฝงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดความรอบรู รู
วาสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก สิ่งใดควรทํา สิ่งใดไมควรทํา มีจิตสํานึกเพ่ือประโยชน10 สวนรวมและรักษาธรรมชาติใหคงอยูตลอดไป 
 จากการศึกษาพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการอนุรักษปาไมนั้นเราจะพบวาพระพุทธศาสนาเห็นความสําคัญของปาไมดังนี้ 

                                                           

 5 วิชัย เทียนนอย, การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอักษรวัฒนา,ม.ป.ป.), หนา ๒. 
 6 นิวัต ิเรืองพานิช, การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, (กรุงเทพมหานคร : เฉลิมชาญการพิมพ, ๒๕๒๘), หนา ๔. 
 7 เกษม จันทรแกว, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม, (กรุงเทพมหานคร : อกัษรสยามการพิมพ, ๒๕๓๗),หนา๙๙ - ๑๐๐. 
 8 Encyclopedia Britanica (1988ม 16.663), อางถึงใน พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต),การพัฒนาที่ย่ังยืน,พิมพคร้ังท่ี ๖. 
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมลูนธิิโกมลคมีทอง, ๒๕๔๒.หนา ๗๖.
 9 พระธรรมปฏก ( ป.อ. ปยุตฺโต ). คนไทยกับปา. (กรุงเทพมหานคร:สหธรรมิก, ๒๕๓๗),หนา ๗ - ๘. 
 10 พระมหาสุภา อุทฺโท. บทบาทของพระสงฆ : ผูนําสังคมในการอนรัุกษมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย,สํานักสงเสริมศึกษาและบริการ
สังคม.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร, ๒๕๓๘), หนา ๒๐๘. 



๑๕๑๖ 

 ๑. ปาไมมีความสําคัญตอมนุษยมาชานานทั้งอํานวยคุณประโยชนดานปจจัย  ๔ และสรางความอุดมสมบูรณแก
สภาพแวดลอมคือความพอดีไมมากหรือนอยจนเกินไปของธาตุทั้ง ๔ ธาตุดินมีอินทรียวัตถุสมบูรณเหมาะแกการเจริญเติบโตของ
พันธุไมนานาชนิด ธาตุน้ํา มีเพียงพอแกการอุปโภคบริโภคของสรรพชีวิตในบริเวณนั้นและใกลเคียง ธาตุไฟ มีอุณหภูมิพอเหมาะ
แกสัตวนานาชนิดและพืชนานาชนิดในผืนปานั้น ๆ มีสวนปองกันไฟปาไดถามีความชุมชื้นเพียงพอ ธาตุลมอากาศมีการหมุนเวียน
ตลอดเวลา มีสวนชวยบรรเทาความรุนแรงอันเกิดแตวาตภัย 
 ๒. ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาแลวนอกจากมองเห็นประโยชนดังกลาวมา ยังใหความสําคัญของปาไมในดานพัฒนา
มนุษย อํานวยประโยชนสุขขั้นพ้ืนฐานแกมวลมนุษย เปนแหลงการสรางนันทนาการ สรางความเพลิดเพลินผอนคลายความตึง
เครียด 
 ๓. ผืนปาเปนเสนาสนะอันสงัด เปนสถานที่ปฏิบัติธรรม ควรแกการเจริญความเพียรทางจิตแกผูปรารถนาความหลุดพน
จากทุกขท้ังมวลอันมีกิเลสเปนตนเหตุ ซึ่งสามารถนําไปสูความสุขขั้นสูงสุดคือการเขาถึงความจริงตามธรรมชาติ 
 ๔. ตามแนวทางแหงพระพุทธศาสนา มีวิธีปฏิบัติตนใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  ดํารงอยูบนเกณฑ
ธรรมชาติเพ่ือความคงอยูของสรรพสิ่งและสันติสุขของสรรพชีวิตบนพื้นโลก ตามหลักการนี้จึงเห็นไดชัดวา พระพุทธศาสนามีสวน
ชวยรักษาดูแลปาไม พันธุไม โดยไมเบียดเบียนรบกวนหรือทําความเสียหายแกปาไม พันธุไมและสรรพชีวิตในผืนปา รวมทั้ง
สงเสริมใหมีการปลูกปา สรางสวนปาเพื่อสรางความอุดมสมบูรณใหคงอยูตอไป 
 นอกจากนั้นแลวพระพุทธศาสนาไดเสนอแนวทางในการอนุรักษปาไมไวเปน ๒ ประการคือการอนุรักษโดยตรงและการ
อนุรักษโดยออม 
 (๑) การอนุรักษโดยตรง คือการไมทําลายพันธุไมทุกชนิด เพ่ือตองการรักษาไวซึ่งความสมบูรณและความหลากหลาย
ของพันธุไมที่มีอยูตามธรรมชาติใหคงไวตามสภาพเดิมเพ่ือปองกันภิกษุเบียดเบียนทําลาย  แผวถาง เผา ปาไม พันธุไมและสราง
ความเดือดรอนตอประชาชนในทองถิ่นหรือสรางความเดือดรอนแกสรรพชีวิตในบริเวณที่อยูอาศัยหรือสถานที่อ่ืนใด  ทั้งปองกัน
ภิกษุผูขาดจิตสํานึกในความเปนสมณะ ผูมีความประพฤติไมเหมาะสมในการรักษาดูแลสิ่งแวดลอม จึงมีการตั้งกฎกติกาควบคุม
ความประพฤติในหมูพุทธสาวก มีการปรับโทษแกผูลวงละเมิด ตามทัศนะนี้ทําใหเห็นวาพระพุทธศาสนามีบทบาทในดานให
ความสําคัญของปาไม พันธุไม ตลอดจนถึงสิ่งแวดลอม อันเปนแนวทางแหงการอนุรักษปาไมโดยตรงอยางแทจริง รวมทั้งมีพุทธา
นุญาตไววาใหภิกษุจุดไฟเพ่ือเปนแนวปองกันไฟปาได อันเปนภูมิปญญาชาวบานในการรักษาที่อยูอาศัยและผืนปาในบริเวณนั้น
ใหปลอดจากไฟปา 
 (๒) การอนุรักษโดยออม คือ การที่ภิกษุอาศัยอยูในผืนปา แบบพ่ึงพาอาศัยกันโดยไมเบียดเบียนกัน อันเปนการชวยดูแล
รักษาผืนปาใหคงไวตามเดิม ทานเหลานั้นผูเห็นความสําคัญของกฎเกณฑธรรมชาติเขาใจวัฏจักรของสิ่งแวดลอมตามหลัก
แหงปฏิจจสมุปบาท สามารถเปนแนวทางแหงการนําไปสูความสุขอันสูงสุดทางศาสนา 
 ทั้งนําความสุขนั้นไปใหแกประชาชนผูมืดบอดจากแสงแหงปญญาและสามารถสรางจิตสํานึกใหเกิดความรัก  ความหวง
แหนทรัพยากรอันมีคายิ่ง ซึ่งนําไปสูการดูแลผืนปาและสิ่งแวดลอม พรอมทั้งมวลมนุษยใหอยูรวมกันอยางสันติสุข ภิกษุพุทธบุตร
นั้นมีจุดยืนของการดําเนินชีวิตอันเรียบงาย สันโดษ ออนนอมถอมตัวไปพรอมๆ กับการอยูดวยกันอยางสันติสุขระหวางมนุษย 
เทวดา สัตวปา พันธุไม และสิ่งแวดลอมในผืนปา พุทธศาสนิกชนทั่วไปจึงใหความสําคัญตอผืนปานั้นๆ ดวย แตถาผืนปานั้นหรือ
สถานที่อ่ืนใดที่มีความสมบูรณของพันธุไมไมเพียงพอแกการรักษาสภาพแวดลอมและอํานวยประโยชนดานปจจัย  ๔ ก็จะมีการ
สงเสริมปลูกปาสรางสวนปา ตามความเหมาะสมแกพ้ืนที่ รวมทั้งสรางสาธารณประโยชนอ่ืนโดยถือวาเปนการบําเพ็ญบุญอีกวิธี
หนึ่งที่ประชาชนทั่วไปไมควรละเวน เมื่อมีการอาศัยอยูในผืนปาหรือสถานที่อ่ืนใดเปนการถาวรเพ่ือสรางเปนวัดไดมีการกําหนด
เขตสีมา โดยกําหนดสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติ ไมวาจะเปนภูเขา กอนหิน ปาไม ตนไม หนทาง จอมปลวก แมน้ํา แองน้ํา เปนเขต
กําหนดนิมิต ทําใหเห็นวาพระพุทธศาสนา ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติรอบตัวเปนกรณีพิเศษ โดยไมตองแสวงหา
สิ่งอื่นนอกสถานที่มาเปนนิมิตแตประการใด เปนการไมทําความเสียหายตอธรรมชาติที่มีอยูเดิม เหลานี้ลวนเปนการอนุรักษปาไม
และสิ่งแวดลอมที่มีผลตอความสมบูรณของผืนปา เพ่ือใหภิกษุอยูเปนหลักแหลงตลอดฤดูฝนจึงมีพุทธบัญญัติ การจําพรรษา หาม
ภิกษุเที่ยวจาริก ตลอด ๓เดือน อันเปนการปองกันภิกษุเที่ยวจาริกไปเพ่ือกิจอ่ืนใดอาจเหยียบย่ําพืชพันธุธัญญชาติและพันธุไม
อ่ืนๆ ที่กําลังเจริญเติบโตงอกงามได 



๑๕๑๗ 

 นอกจากนั้นเราจะพบวาในการอนุรักษปาไมแนวพุทธนั้น หากจะอนุรักษเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด คือการสราง
จิตสํานึก พระพุทธศาสนาไดชวยเสริมสรางจิตสํานึกแกประชาชนใหมีจิตระลึกถึงบุญคุณของปาไม พันธุไม หลายแหง เปนตนวา
ใน นิทานชาดก อังกุรเปตวัตถุ ซึ่งกลาวถึงคนตัดตนไม กิ่งไม ใบไม ที่ตนเคยอาศัยรมเงาเปรียบเหมือนผูทําลายมิตรสหาย 
นอกจากนี้แลวยังมีในนิทานชาดกอีกกวา ๕๔๐ เรื่อง ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกสรางสงเสริมความรัก ความเขาใจ ความหวงใย 
ใหเกิดขึ้นแกประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชน ที่มีตอปาไม พันธุไม และสรรพชีวิต ดังที่ปรากฏใน เวสสันดรชาดก ปลาสชาดก 
ขุททกนิกายชาดก เหลานี้ลวนเพ่ือตองการใหเห็นคุณคาของสรรพสิ่งในธรรมชาติ อันเปนการปลูกจิตสํานึกที่ดีตอปาไม พันธุไม
และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ไดทั้งสิ้น เมื่อมนุษยเห็นความสําคัญของปาไม พันธุไม ยอมเกิดการอนุรักษปาไมนั้นขึ้นไดงาย อยางไมมี
ขีดจํากัด ฉะนั้นการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษปาไมตามแนวพุทธธรรมนั้น ก็เปนการอนุรักษปาไม พันธุไม สําคัญยิ่งประการ
หนึ่งเพราะเมื่อมีจิตสํานึกท่ีดีตอปาไม พันธุไมแลวพฤติกรรมก็คลอยตามไปดวย 
 
พระสงฆกับการอนุรักษปาไม 
 พระสงฆในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นพระสงฆเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหผืนปากลับมามีความอุดม
สมบูรณได หลังจากที่ปาไดถูกทําลายมามากกวาทศวรรษ โดยไมไดรับการแกไขปญหาอยางที่ควรจะเปนไป การทําลายปานั้น 
ถือวาเปนการทําลายชีวิตสัตวใหลดจํานวนลง และเปนการทําลายที่อยูอาศัยของสัตวปา จากการที่ผืนแผนดินที่มีความอุดม
สมบูรณในอดีต ยอมชี้ใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศวิทยาและความอุดมสมบูรณของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเมื่อ
สัตวมีปาเปนที่อยูอาศัยยอมทําใหเกิดการขยายเผาพันธุไดในยุคสมัยของการลาอาณานิคมของมนุษย 
 ซึ่งเปนความตองการขยับขยายอาณานิคมออกไป การลาสัตวยอมมีข้ึน เพราะมนุษยมีความจําเปนจะตองลาสัตวมาเปน
อาหาร ซึ่งเปนไปตามระบบหวงโซและวัฏจักรของชีวิตสัตวโลกตอมาเมื่อมีการลาสัตวปามากขึ้น  เพ่ือทําเปนอาหารและเพ่ือ
การคาขาย ทําใหมีการลักลอบคาของปาลาสัตวปาสงวนกันมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีนายทุนที่บุกรุกปาไมเพ่ือหวังครอบครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ และตัดไมทําลายปาเพ่ือเปนธุรกิจโดยไมไดคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาอยางรูเทาไมถึงการณ  จาก
ความไมปฏิบัติอยางเขมงวดของเจาหนาที่ฝายบานเมืองนั้น จึงเปนสาเหตุใหเกิดการตัดไมทําลายปาจากทุกพ้ืนที่ในโลก 
 ซึ่งนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง จนกอใหเกิดปรากฏการณตาง ๆ เชน ความแหงแลง ฝนไมตกตามฤดูกาล เกิด
แผนดินไหว น้ําทวม คลื่นใตทะเล พายุแคทรีนา เปนตนในพ้ืนที่ของประเทศไทยในปจจุบันยังมีการลักลอบตัดไมทําลายปาจาก
กลุมนายทุนอันจะเห็นไดจากพ้ืนที่ตาง ๆ ในทุกภาคของประเทศไทย รอยละ ๙๐ มีการตัดไมทําลายปาเพ่ือการเพาะปลูก จึงเปน
เรื่องที่นาเปนหวงอยางยิ่งวาในอนาคต หากไมมีการรวมมือและชวยเหลือในการอนุรักษปาไม ยอมจะไมมีผืนปาใหลูกหลานได
เห็นอีกตอไปบรรพบุรุษของมนุษยเราไดชวยกันรักษาสภาพแวดลอมชวยกันรักษาความสมดุลรวมไปถึงสภาพภูมิศาสตรที่
เอ้ืออํานวยตอการรักษาผืนปาและสัตวปาเอาไว เชน แมน้ําลําธารซึ่งเปนเครื่องหลอเลี้ยงผืนปาใหคงความเขียวขจีและความอุดม
สมบูรณ สัตวปาก็อาศัยลําธารที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในการดําเนินชีวิตความเปนอยูอยางปกติสุข และมนุษยจะตองอาศัยสิ่งเหลานี้
เพ่ือปลูกสรางที่อยูอาศัยและดํารงชีวิตของตนเองใหอยูรอดปลอดภัย  การปลูกปาถาวรหรือการอนุรักษธรรมชาติตามแนว
พระราชดําริ ยอมเปนสวนสําคัญตอการอนุรักษผืนปา แตถาหากการปลูกปาขาดการดูแลอยางตอเนื่อง ยอมอาจสงผลที่จะทําให
ผืนปาที่ถูกทําลายกลับมาคงความอุดมสมบูรณได 
 จากการพิจารณาการตัดไมทําลายปาของประเทศเพ่ือนบานแลวยอมสงผลกระทบตอประเทศใกลเคียงหลายดาน อยาง
กรณีการตัดไมเพ่ือการสงออกของประเทศในแถบลุมน้ําโขง เชนไทย ลาว จีน เวียดนาม เขมร เปนตน ยอมมีผลกระทบตอระบบ
นิเวศเปนอยางมาก อันเปนสาเหตุใหเกิดการทรุดตัวของพ้ืนดินเปนวงกวาง ซึ่งเปนสัญญาณเตือนภัยที่จะนําไปสูภัยพิบัติที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตได พระพุทธเจาทรงยกยองสรรเสริญปาการอนุรักษทรัพยากรปาไมไวโดยนัยตางๆ เปนอันมาก เห็นไดดังนี ้
 พระพุทธเจาที่มีตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม จากการศึกษาถึงพระจริยาวัตรของพระพุทธองคในพุทธประวัติแลว เรา
จะเห็นไดวา พระพุทธองคทรงใชเวลาสวนใหญอยูกับธรรมชาติในปาตั้งแตประสูติจนกระทั่งปรินิพพาน ดังนั้นเราจึงพยายามทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับพระพุทธองคท่ีมีตอการอนุรักษปา โดยการศึกษาจากพุทธประวัติ แมวาความสัมพันธที่พระองคมีกับปาและ
ธรรมชาตินี้ จะเปนไปเพ่ือการแสวงหาโมกขธรรมก็ตาม แตความนิยมชมชอบในธรรมชาติปานั้นก็ยากที่จะหาผูใดเทียบพระองค
ได 



๑๕๑๘ 

 จากการศึกษาในพุทธประวัติ จะเห็นไดชัดเจนวาพระพุทธเจาจะเกี่ยวของกับตนไมปาไมมาตลอด กลาวคือ พระพุทธเจา
ทั้งประสูติและปรินิพพานใตตนสาละ นอกจากนั้นพระพุทธเจาก็ตรัสรูไดตนโพธิ์ และการแสดงปฐมเทศนา ซึ่งเปนเหตุการณที่
สําคัญอีกอยางหนึ่งในพุทธประวัติก็เกิดขึ้นที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ซึ่งรมรื่นดวยตนไม 
 แมแตยามปกติ ในพระชนมชีพของพระองค พระพุทธองคก็เสด็จจาริกไปในทองถิ่นตามหัวเมืองตาง ๆ อยูตลอดเวลา 
และในการจาริกนั้นพระองคก็ตองทรงเดินทางผานปาเปนประจํา แลวก็ชอบปลีกพระองคไปประทับอยูในปาเปนระยะ ๆ ชีวิต
ของพระองคจึงอยูในปามากทีเดียวเพราะฉะนั้นชื่อปาตาง ๆ มีมากในพุทธประวัติ เชน ปามหาวัน ปาอัญชนวัน ปาอัมพาฎลวัน 
ปารักขิตวัน เปนตน ชื่อวัดตาง ๆ ก็มีชื่อลงทายดวย “วัน” ซึ่งแปลวา “ปา” เชน วัดเชตวัน (วัดปาเจาเจตหรือวัดสวนเจาเชต” 

วัดเวฬุวัน (วัดปาไผ) วัดปาวาริกันพวัน วัดอัมพวัน ฯลฯ แสดงวาวัดเหลานั้นเปน “ปา” ทั้งนั้น เราจึงถือวา ปามีสวนสําคัญใน
ชีวิตของพระพุทธเจาเอง และในประวัติความเปนมาของพระพุทธศาสนา11 
 ในปาสราสิสูตร พระพุทธเจาไดทรงเลาใหภิกษุท้ังหลายฟงวา พระองคทรงแสวงหาสถานที่สงบสงัดสําหรับเปนที่บําเพ็ญ
เพียรเพ่ือโพธิญาณ ซึ่งไดมีการปรารภถึงธรรมชาติวา“ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแสวงหาอะไรเปนกุศล ขณะที่แสวงหาทางอัน
ประเสริฐคือความสงบซึ่งไมมีทางอ่ืนยิ่งกวาเมื่อจาริกไปในเควนมคธโดยลําดับ  ไดไปถึงตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ไดเห็นภูมิ
ประเทศท่ีนารื่นรมย มีราวปานาเพลิดเพลินใจ มีแมน้ําไหลรินไมขาดสาย มีทาน้ําสะอาดี นารื่นรมยมีโคจรคามอยูโดยรอบเราจึง
คิดวา “ภูมิประเทศเปนที่นารื่นรมย มีราวปานาเพลินเพลินใจ มีแมน้ําไหลรินไมขาดสาย มีทาน้ําสะอาดดี นารื่นรมย มีโคจรคาม
อยูโดยรอบ เหมาะแกการบําเพ็ญเพียรของกุลบุตรผูปรารถนาจะบําเพ็ญเพียร” เราจึงนั่ง ณ ที่นั่นดวยคิดวา “ที่นี่เหมาะแกการ
บําเพ็ญเพียร”12 

 พุทธพจนนี้จะเห็นไดวา พระพุทธเจาเองก็ยินดีที่จะทรงแสวงหาสถานที่ที่ธรรมชาติแวดลอมสวยงามรื่นรมยไปดวยปาไม 
ทรงเห็นธรรมชาติเปนสิ่งที่งดงาม มีผลเกื้อกูลตอความคิดจิตใจ และเปนเครื่องชวยในการฝกฝนพัฒนาตนเองใหเขาถึงธรรม 
 ในมหาสีหนาทสูตร ไดแสดงใหเห็นวา พระพุทธองคทรงเปนผูอยูปาเปนวัตร ดังพุทธพจนที่ตรัสแกพระสารีบุตรวา 

“บรรดาพรหมจารยมีองค ๔ นั้น พรหมจรรยในการประพฤติสงัดของเราดังนี้ คือ เรานั้นอาศัยชายปาแหงใดแหง
หนึ่งอยู เมื่อใดเราไดพบคนเลี้ยงโค คนเลี้ยงปศุสัตว คนหาบหญาคนหาฟน หรือคนทํางานในปา เมื่อนั้นเราเดิน
หนีจากปาหนึ่งไปยังปาอีกแหงหนึ่ง จากปาทึบแหงหนึ่งไปยังปาทึบอีกแหงหนึ่ง จากที่ลุมแหงหนึ่งไปยังที่ลุมอีก
แหงหนึ่ง จากที่ดินแหงหนึ่งไปยังที่ดินอีกแหงหนึ่ง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเราคิดวา “คนเหลานั้นอยาไดพบ
เรา และเราก็อยาไดพบคนเหลานั้นเลย”13 

 และทรงแสดงถึงประโยชนของปาที่มีตอภิกษุ คือชวยขจัดความหวาดกลัวใหหายไปไดดังขอความตอนหนึ่งในมหาสี
หนาทสูตรวา 

 “เรานั้นเขาอาศัยแนวปานากลัวแหงใดแหงนึ่งอยู ที่วานากลัวนั้น เพราะเปนแนวปาที่นาสะพรึงกลัว ผูใดผูหนึ่ง
ซึ่งยังมีราคะเขาไปยังแนวปานั้น โดยมากยอมขนพองสยองเรานั้นอยูที่กลางแจงตลอดทั้งคืน ในราตรีที่หนาว
เหน็บ ซึ่งอยูระหวางเดือน ๓ ตอเดือน ๔ เปนชวงเวลาที่หิมะตกเห็นปานนั้น แตอยูในแนวปาในเวลากลางวัน ใน
เดือนทายแหงฤดูรอนเราอยูในที่แจงในเวลากลางวัน แตอยูในแนวปาในเวลากลางคืน คาถานาอัศจรรยนี้เราไม
เคยไดยินมากอนปรารถนาแกเราวา“มุนีผูเสนาะแสวงหาความหมดจดอาบแดด อาบน้ําคางเปลือยกายทั้งมิไดผิง
ไฟ อยูคนเดียว ในหาที่นากลัว”14 

 พระพุทธพจนในพระสูตรตาง ๆ ดังกลาวมาบางสวน ก็เพ่ือแสดงใหเห็นวาพระพุทธเจาก็ทรงมีบทบาทที่สําคัญและ
เดนชัดในการชี้นําใหชาวพุทธมีสวนรวมในการอนุรักษธรรมชาติปา  ซึ่งถือวาพระองคทรงเปนสื่อบุคคลที่มีคุณภาพยิ่งในการ
อนุรักษทรัพยากรปาไมเห็นประโยชนดวยการปฏิบัติธรรมจึงอยูปา 15 ไดจากพระพุทธพจนดังนี้ 

                                                           

 11 พระธรรมปฎก ( ป.อ. ปยุตฺโต ). คนไทยกับปา,(กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๓๗), หนา ๓๓. 
 12 ม.ม.ู(ไทย )๑๒/๒๗๒/๓๐๓-๓๐๔. 
 13 ม.ม ุ(ไทย )๑๒/๑๔๖/๑๖๐. 
 14 ม.ม ุ(ไทย )๑๒/๑๔๖/๑๖๐. 
 15 วิ.ป. (ไทย)๘/๙๘๑/๓๑๑. 



๑๕๑๙ 

 ภิกษุพุทธบุตรมีความเปนอยูแบบพ่ึงพาอาศัยกับธรรมชาติมาชานานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พระพุทธองคทรงประสงค
ไมใหภิกษุเบียดเบียนทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ การที่มีพุทธบัญญัติเพ่ือปองกันไมใหภิกษุเอาเปรียบ
ธรรมชาติมีปรากฏในพระวินัยปฎกอยูหลายแหง บางก็มีมูลเหตุมาจากการที่ภิกษุตัดตนไมเพ่ือตองการสรางกุฏิ วิหาร บางก็มี
มูลเหตุมาจากการเหยียบย่ํานาขาว บางก็มีมูลเหตุมาจากการทําที่ขัดกับความเชื่อของประชาชนบางก็มีมูลเหตุมาจากการตัด
ตนไมทําเครื่องใชไมสอย บางอยางทรงมีพุทธานุญาตใหภิกษุใชพันธุไม ปาไม ที่มีอยูในทองถิ่นใหไดรับประโยชนสูงสุด เหลานี้
ลวนเปนพื้นฐานแหงการอยูแบบพึ่งพาอาศัยกันระหวางภิกษุกับพันธุไม16 และประชาชนทั่วไป 
 มูลเหตุแหงพุทธบัญญัติที่หามตัดตนไม ทําลายพันธุไม มีปรากฏหลายสาเหตุดวยกันเชนสิกาขาบทที่ ๗ แหงสังฆาทิเสส 
กลาวถึงการสรางวิหารใหญของคหบดีผูเปนโยมอุปฏฐากพระฉันนะ ใหทานแสดงที่ชอบใจจะไดสรางวิหารถวาย ทานกําหนด
สถานที่แลวใหคนปราบพ้ืนที่โดยการใหตัดตนไมที่ประชาชนในทองถิ่นนับถือมากอันเปนการสรางใหเกิดความสะเทือนใจเปน
อยางมาก ประชาชนพากันติเตียนดูหมิ่นทาน พระพุทธองคทรงทราบจึงทรงตําหนิและมีพุทธบัญญัติไววา 

 “อนึ่ง ภิกษุจะใหสรางวิหารใหญอันมีเจาของเฉพาะตน ตองนําภิกษุสงฆไปแสดงที่ภิกษุสงฆนั้นตองแสดงที่อัน
ไมมีผูใดจองไวอันมีชานรอบ หากภิกษุใหสรางวิหารใหญในที่อันมีผูใดจองไวอันหาชานรอบไมไดหรือไมนําภิกษุ
สงฆไปเพื่อแสดงที่ไซร ตองอาบัติสังฆิทิเสส”17 

บทสรุป   
 จากการศึกษาประวัติความเปนมาของพระพุทธศาสนาและพระสงฆสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ า  
พระสงฆมีสวนรวม  และสวนชวย  และขอหามเกี่ยวกับปาไมทั้งสิ้น  ดังนั้นพระสงฆกับการอนุรักษปาไม  ซึ่งหลักพระวินัยและ
ประวัติความเปนมาของพระพุทธศาสนาเปนการเนนย้ําใหพระสงฆมองเห็นสาระสําคัญของพระวินัยแตละขอและประวัติความ
เปนมาของพระพุทธศาสนาที่มีตอการอนุรักษปาไม  ใหพระสงฆตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองประยุกตพระวินัยและประวัติ
ความเปนมาของพระพุทธศาสนามาใชใหเปนประโยชนตอการอนุรักษใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  โดยเนนใหศึกษาปริบทของ
สังคมสมัยพุทธกาลแลวนํามาเปรียบเทียบกับสมัยปจจุบัน จะเห็นไดวาพระพุทธเจาและพระสาวกลวนใชชีวิตอยูกับปาไม ไม
ทําลายระบบนิเวศวิทยา ทั้งยังบัญญัติพระวินัยใหเกื้อกูลตอปาไมแมประชาชนเองตางก็มองเห็นความสําคัญของปาไม  ถึงกับเชื่อ
วาแผนดินและตนไมมีชีวิต ใครทําลายจะตองถูกครหาหรือถูกลงโทษ ปจจุบันปาไมถูกทําลายอยางยอยยับจนเกิดวิกฤตการณ
สภาวะแวดลอมเปนพิษท่ัวโลก ทําใหกลุมนักอนุรักษปาไมตองรีบออกมารณรงคเรื่องนี้เปนการใหญ 

 จากการการศึกษาประวัติของพระพุทธศาสนาไดพบความจริงอยางหนึ่ง คือชีวิตทุกชีวิตของสัตวโลกตองดําเนินไปอยาง
เกื้อกูลและสอดคลองกับปาไมและธรรมชาติ และมีแนวทางในการที่จะใหพระสงฆในปจจุบันชวยกันอนุรักษปาไม พอสรุปเปน
ขอเสนอแนะไดดังตอไปนี้ 

 ๑) พระสงฆควรศึกษาประวัติความเปนมาของพระพุทธศาสนาและพระวินัยใหเขาใจถึงพุทธประสงคอยางแทจริง แลว
นํามาประยุกตใชกับการอนุรักษปาไมใหเปนรูปธรรมใหมากยิ่งขึ้น 

 ๒) พระสงฆควรจัดทําแผนอนุรักษปาไม โดยประสานงานกับภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว เพราะที่ผานมา พระสงฆกับภาครัฐตางฝายตางทําไมประสานการทํางาน จนบางครั้งภาครัฐไมเขาใจการทํางานของพระสงฆ 
ทําใหเกิดปญหาขึ้น  

 ๓) พระสงฆควรจัดใหมีการประชุมสัมมนา ชี้แจงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน และประชาสัมพันธใหประชาชน
เขาใจ เพ่ือจะไดชวยกันทั้งสองฝาย 

                                                           

 16 วิ.มหา.(ไทย)๑/๔๑๘/๒๐๒. 
 17 วิ.มหา.(ไทย)๑/๔๑๘/๒๐๒.,๑/๕๒๓/๓๕๘. 



๑๕๒๐ 

 ๔) พระสงฆควรประยุกตหลักประวัติพระพุทธศาสนาและพระวินัยเพ่ือการอนุรักษปาไมใหสอดคลองกับธรรมะเปนไป
ในแนวเดียวกับธรรมะ เพราะในอดีตกาล พระพุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัยแกพระสงฆก็เพ่ือใหเปนระเบียบสําหรับฝกกายวาจา
ใหมีความประพฤติเรียบรอยดีงาม เพ่ือนําใหเขาถึงธรรม เปนการจัดระเบียบชีวิตใหพัฒนายิ่งขึ้น 

 ๕) รัฐบาลควรเอาใจใสดูแลอํานวยความสะดวกในการอนุรักษปาไมของพระสงฆ อาจจัดเจาหนาที่ใหไปอบรมพระสงฆ
ใหมีความรูความเขาใจในการอนุรักษและพัฒนาใหทันสมัย 

 ๖) รัฐบาลควรสงเสริมสนับสนุนพระสงฆนักพัฒนา นักอนุรักษ โดยการประกาศเกียรติคุณเพ่ือใหเปนแบบอยางแก
สังคม 

 หากพระสงฆไดทําหนาที่ของตนอยางสมบูรณ ศึกษาและเขาใจประวัติพระพุทธศาสนาอยางถองแท ประยุกตประวัติ
พระพุทธศาสนาใหเปนประโยชนตอการอนุรักษไดอยางสอดคลองกลมกลืนกับธรรมะ และภาครัฐก็ใหความรวมมือประสานงาน 
อํานวยความสะดวกดําเนินกิจกรรมทุกอยางดวยดีแลว ก็เชื่อไดวา ประวัติความเปนมาของพระพุทธศาสนาและพระวินัย  ก็ยังมี
คุณคาและประโยชนตอสังคมไทยและสังคมโลกสืบไป 
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การบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม “โรงเรียนอุทาน อุทิศธรรมวิทยา” 

พระครูอุทิศธรรมพินัย 

หนวยวิทยบริการ จังหวัดอุทัยธานี 

บทคัดยอ 

ปจจัยสําคัญในการเสริมสรางพัฒนาการเรียนรูภายในโรงเรียน คือ การมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ
การมีสวนรวม ดังนั้น ผูบริหารระบบการศึกษาในโรงเรียนจึงตองมียุทธศาสตร มีวิสัยทัศน   มีการวางแผนในการบริหารจัดการ
อยางเปนระบบ ซ่ึงสิ่งเหลานี้ถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญและเปนสิ่งที่จะทําใหการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเปาหมายที่ตั้ง
ไว  

โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา เปนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อบรมสั่งสอนนักเรียนที่เปนเพศ
บรรพชิต พระภิกษุสามเณรซึ่งจัดตั้งขึ้นในวัดหนองขุนชาติ อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยาได
บริหารจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น โดยกําหนดใหเปนองคความรูที่จะเสริมสรางพ้ืนฐานในการแสวงหาความรูใน
ความเปนมนุษย สรางศักยภาพในการคิดและมาตรฐานการเรียนรูดวยการ  บูรณาการศาสนาเขากับทางโลกทุกกลุมสาระ มีการ
บริหารจัดการอยางเปนระบบ มีการวิเคราะหมิติสังคมของผูเรียน ติดตามแกปญหา วิเคราะหวางแผนการจัดการภายในโรงเรียน
เพ่ือการพัฒนาทั้งระบบเพ่ือความยั่งยืนและจัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

บทความนี้ผูเขียนจึงไดนําเสนอการบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา ที่มีการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มาเปนระยะเวลานานและยังคงมีพระภิกษุสามเณรเขารับการศึกษาอยางตอเนื่อง
โดยมีพระอุทัยธรรมนุวัตร เจาอาวาสวัดหนองขุนชาติเปนผูมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งทานถือไดวา
เปนศาสนบุคคลที่เสียสละเพ่ือโรงเรียนมาโดยตลอด ดวยความเมตตา  ปรารถนาที่จะสงเสริมลูกหลานชาวบานทั่วไปให ไดรับ
การศึกษาที่ดี ดวยความอดทนเปนอยางสูง สูกับอุปสรรคปญหาตาง ๆ จนประสบความสําเร็จ มาจนถึงทุกวันนี้  

คําสําคัญ : การบริหารการศึกษา , โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

Abstract 

The key factor in enhancing learning in schools is to have an effective management system. And 
participation in the school education system, so administrators must have a strategic vision, a plan for 
managing the system. These phones are the factors that are important and that are what makes 
management education to achieve the goals set. 

The Utan Utis Dhammavidaya School is the atgeneral education division in Phrapariyattidhamma school. 

Students are Monks and novice, which was established in Wat Nong Khun Chat, Nong Chang district of Uthai 

Thani. Exclaimed school devoted to science fair management curriculum of basic education up. By the 

knowledge that will strengthen the basic knowledge in humanity. Building capacity for thinking and learning 

standards by. Integration into the world, all religious groups. Managed systematically. An analysis of the 

social dimension of the students. Tracking solutions Analysis, planning, management development, both 

within the school system for teaching sustainability and efficiency. 
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This author proposes education administration Scripture School. The Utan Utis Dhammavidaya School 

Managed study Scripture. Department of Education For a long time and there is still a novice and monk to 

study continued, with Phra Uthaidhammanuwat. Abbot of Wat nong Khun Chat an important role in the 

management of schools. This is regarded as a religious person who has always sacrificed for the school. 

With kindness Desire to encourage villagers to get their children a good education. With patience is highly 

Against various obstacles until success to this day. 

Key word : Education management , Phrapariyattidhamma school 

๑. บทนํา 

การศึกษาพระปริยัติธรรมในอดีต เปนการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเปนการ
จัดการเรียนการสอนในวัดเทานั้นมิไดจัดในรูปแบบของโรงเรียน  จนมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
พระองคทรงโปรดฯ ใหมีการปรับปรุงการศึกษาของคณะสงฆเขาสูระบบโรงเรียนเปนครั้งแรก  ตอมาในป พ.ศ.๒๕๓๕ ไดมีการ
ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๓๕ การศึกษาพระปริยัติธรรมไดถูกจําแนกออกเปนสี่ประเภท คือ การศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม การศึ กษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงฆ  

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  เปนการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ จุดประสงคเพ่ือใหการศึกษา
แกพระภิกษุสามเณร ซึ่งการจัดการศึกษาจะเปนรูปแบบของการเรียนพระปริยัติธรรมควบคูไปกับวิชาสามัญทางโลก ซึ่งโรงเรียน
พระปริยัติธรรม อุทานอุทิศธรรมวิทยา ไดรับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๔ โดยมีพระอุทัยธรรมานุวัตร 
รองเจาคณะจังหวัดอุทัยธานี เปนผูจัดการ   

บทความนี้ผูเขียนจึงไดนําเสนอการบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา ที่มีการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มาเปนระยะเวลานานและยังคงมีพระภิกษุสามเณรเขารับการศึกษาอยางตอเนื่อง 
ในขณะที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในหลาย ๆ ที่มีการยุบหรือเลิกกิจการไปแลว เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา
การบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตอไป 

 

๒. การบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 ๒.๑ การบริหารการศึกษา 

 การบริหาร เปนกระบวนการทางสังคม(Social  Process) ซึ่งผูบริหารจะตองดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการ
ของสมาชิกในสังกัด การศึกษาเรื่องการบริหารจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่มีความจําเปนอยางยิ่ง มนุษยมีการสรางกฎเกณฑระเบียบ
ตางๆ ใหเกิดขึ้นมุงหวังเพ่ือความสงบสุขในสังคมที่ตนสังกัดอยู การบริหารจึงเติบโตควบคูมากับการดํารงชีพของมนุษยและเปน
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สิ่งที่ชวยใหมนุษยดํารงชีพอยูรวมกันไดอยางผาสุก1 อาจจะกลาวไดวา การบริหารคือการจัดการในทุกเรื่องเพ่ือใหไดตาม
เปาหมายหรือตามนโยบายที่มีการวางเอาไว และหากจะกลาวเจาะจงที่การบริหารการศึกษา ก็ไดมีนักวิชาการหลายทานไดให
ความหมายของการบริหารการศึกษา เชน  “ภาระหนาที่ของผูนําของกลุม ซึ่งจะตองจัดการใหทรัพยากรทั้งท่ีเปนตัวคนและวัตถุ 
สามารถประสานเขาดวยกันเพ่ือรวมกันทํางานเปนองคการที่มีประสิทธิภาพได และขณะเดียวกันก็ตองจัดการนําองคการให
สัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกไดอยางดีที่สุดดวย” 2 “การควบคุมและการบริหารขึ้นไปเพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน
ในดานบุคลิกภาพ ความรู ความสามารถพฤติกรรมและคุณธรรมในการเปนสมาชิกที่ดีภายใตสภาพการทางสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ การปกครองที่เปนอยูอยางมีประสิทธิภาพ”3 ซึ่งผูเขียนสรุปไดวา การบริหารการศึกษา คือการบริหารจัดการซึ่ง
กระทําโดยผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือทําใหสถานศึกษาเกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เปนการสรางความเขมแข็งใหกับ
สถานศึกษา ใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและมีมาตรฐาน   
 การบริหารการศึกษามีกระบวนการอันเปนแนวทางหรือวิธีการที่ผูบริหารนําไปใชปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ โดย
กระบวนการเหลานั้นก็คือหลักการในการบริหารตางๆ นํามาประยุกตใช เชน หลักการของเดมมิ่ง 4 ที่เรียกวา PDCA  อัน
ประกอบไปดวย 

 ๑.  การวางแผน (Plan) การดําเนินการใดๆตองมีการวางแผน ครูตองมีการวางแผนการเรียนการสอน ผูบริหารตองมี
การวางแผนการบริหารการศึกษา การวางแผนขึ้นอยูกับวาบุคคลนั้นเปนผูบริหารระดับใด หากเปนผูบริหารระดับหนวยบังคับ
บัญชาของโรงเรียน ก็ตองวางแผนพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของหนวยงาน หากเปนผูบริหารโรงเรียนก็ตองวางแผนการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียน ขั้นตอนการวางแผน ตองมีการวิเคราะหขอมูล โดยละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหแผนที่วางไวสมบูรณและดี
ที่สุด ถาการวางแผนดี มีประสิทธิภาพแลวจะทําใหการดําเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 

๒. การปฏิบัติ (DO) เมื่อวางแผนเสร็จแลวตองนําแผนไปสูการปฏิบัติ โดยดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว ไมใชวางแผน
ไวอีกอยาง แตไปทําอีกอยาง เชน ครูวางแผนการเรียนการสอนเพียงเปนการทําหนาที่เพ่ือสงใหผูอํานวยการโรงเรียนตรวจเปน
หลักฐานวาไดทําหนาที่ของความเปนครูครบแลว แตเวลาสอนกับสอนอีกอยาง ไมสอนตามแผนที่วางไว ก็จะไมประสบผลสําเร็จ 

๓. ตรวจสอบ (Check) ในระหวางการปฏิบัติตามแผนที่วางไวอยูนั้น ตองมีการตรวจสอบหรือประเมินควบคูกันไป เพ่ือ
วิเคราะหผลวาประสบผลสําเร็จหรือไม หรือยังมีปญหาขอบกพรองอยางไร 

๔. การปรับปรุงแกไข (Action) เมื่อพบปญหาหรืออุปสรรค ตองวิเคราะหหาสาเหตุ เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น
หรือหากประสบผลสําเร็จก็วางแผนปรับปรุงใหไดผลดียิ่งขึน้เรื่อยๆ 

เห็นไดวาการบริหารการศึกษาที่จะทําใหประสบความสําเร็จได จะตองมีหลักการบริหารที่ดีทั้งในสวนของการวางแผน
งาน การจัดองคกร การนําไปปฏิบัติ และที่จะขาดไมไดคือการตรวจสอบหรือการติดตามประเมินผล ซึ่งจะเปนสิ่งบงชี้วาที่ทํามา
มีขอผิดพลาดหรือไม มีปจจัยอะไรที่ทําใหประสบความสําเร็จ รวมไปถึงเปาหมายขององคกรที่วางไวประสบความสําเร็จมากนอย
เพียงใด อันจะนําไปสูการปรับปรุง แกไข และสงเสริมการบริหารการศึกษาในอนาคต 

                                           
1 สมพงษ  เกษมสิน, การบริงานบุคคลแผนใหม, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๙), หนา ๔. 
2 ธงชัย  สันติวงษ, องคการและการบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร:  ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๘), หนา ๑๒๓. 
3 วิรัตน  สายสุด, “คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของขาราชการครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอํานาจเจริญ”, วิทยานิพนธ ค.ม., (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, ๒๕๔๙), หนา ๑๐. 
4 สุมน  อมรวิวัฒน และคณะ, การพัฒนาการศึกษาดวยกระบวนการPDCA., (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ, ๒๕๔๕), หนา 

๑๑-๑๓. 



๑๕๒๔ 

 

๒.๒ ความเปนมาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 ในสังคมไทยนั้น การบวชเณรและพระเปนทางเลือกหนึ่ง ในการแสวงหาโอกาสทางการศึกษาและการไตเตาทางอาชีพ
ของคนจนในชนบทจํานวนมาก ที่ไมมีโอกาสรับการศึกษา และประเพณีการบวชเรียนซึ่งมีความหมายวา บวชคูกับเรียน เมื่อบวช
ก็ตองเรียน หรือท่ีบวชก็เพ่ือเรียน5 รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติทุกฉบับ มิไดกลาวถึงการจัดการศึกษาของ
คณะสงฆไวเปนสวนเฉพาะตางหากจากการศึกษาของประชาชน ดังนั้นการศึกษาของคณะสงฆจึงควรเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
แหงชาติและใชหลักการในการจัดตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ
ดวย  

การศึกษาสงฆ หมายถึง สิ่งที่พระภิกษุสามเณรตองเลาเรียนทําความเขาใจ สวนคณะสงฆ หมายถึง บรรดาพระภิกษุที่
ไดรับการบรรพชาอุปสมบทจากอุปชฌาย การศึกษาของคณะสงฆ เปนการศึกษาที่จัดใหแกภิกษุสามเณร โดยคณะกรรมการ
ศึกษาของคณะสงฆและสภามหาวิทยาลัยสงฆเปนการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา ไดแก การศึกษาพระปริยัติธรรมเปนหลัก
โดยมี วัตถุประสงคสําคัญคือ ปองกันมิให เปลี่ยนแปลงพระธรรมวินัยใหผิดไปจากพระบาลีในพระไตรปฎก ซึ่งปจจุบัน
ประกอบดวยการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้ คือ 

๑.  หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรม มี ๓ ระดับ ไดแกนักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก 

๒.  หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มี ๘  ระดับ ไดแก ประโยค ๑-๒ และเปรียญธรรม ๓-๔-๕-๖-๗- ๘-๙  
๓. หลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ไดแก พุทธศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย และศา

สตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชทยาลัย  
๔. หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาทั้งตอน ตนและตอนปลาย

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตรทั้ง ๔ ประเภทสามารถจําแนกไดเปน ๒ กลุม กลาวคือ กลุมหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะวิชาการพระพุทธศาสนา 

ไดแก หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จัดเปน การศึกษาปริยัติธรรม กลุมที่ ๒ เปน
หลักสูตรที่ศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนารวมกับวิชาสามัญอ่ืน ๆ ไดแก หลักสูตรมหาวิทยาลัยสงฆและหลักสูตรพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญจัดเปน การศึกษาพระปริยัติธรรมประยุกต6  

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ นั้น เปนการศึกษารูปแบบหนึ่งของการศึกษาคณะสงฆ เปนการศึกษาที่รัฐ
กําหนดใหมีขึ้นตามความประสงคของคณะสงฆ ซึ่งมีมูลเหตุสืบเนื่องมาจากการจัดตั้งโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา และบาลีสามัญ
ศึกษาสํานักเรียนวัด กลาวคือ ภายหลังจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัยซึ่งเปดดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๓๒ และพ.ศ. ๑๔๘๙ ตามลําดับ ได
เจริญกาวหนามากขึ้น ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงไดจัดแผนกมัธยมขึ้นมาเรียกวา โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา กําหนดใหมีการเรียนบาลี นักธรรม และความรูชั้นมัธยม โดยรับผูที่สําเร็จชั้นประถมปที่ ๔ ตอมาเมื่อโรงเรียนบาลี
มัธยมศึกษานี้ไดแพรขยายออกไปยังตางจังหวัดหลายแหง มีพระภิกษุและสามเณรเรียนกันมากทางคณะสงฆโดยองคการศึกษา

                                           
5 พระพรหมคุณณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาของคณะสงฆ :  ปญหาที่รอทางออก, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีม

ทอง. ๒๕๔๒), หนา ๓. 
6 สมปอง  มากแจง , รายงานการวิจัยการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆ , (กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา 

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๒), หนา ๒ – ๔. 



๑๕๒๕ 

 

จึงไดกําหนดใหเรียกโรงเรียนประเภทนี้ ใหมวา โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาสํานักเรียนวัด โดยมติคณะสังฆมนตรีและ
กระทรวงศึกษาธิการก็ไดออกระเบียบกระทรวง ใหโรงเรียนบาลีวิสามัญสํานักเรียนวัดนี้ เปดทําการสอนสมทบในชั้นตัวประโยค 
คือ ชั้นประถมปที่  ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓ ไดตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๐๐ เปนตนมา และเมื่อสอบไดแลวก็ยังจะไดรับ
ประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการอีกดวย ดวยเหตุนี้จึงทําใหพระภิกษุสามเณรนิยมเรียนกันมาก โรงเรียนประเภทนี้จึง
แพรหลายออกไปยังจังหวัดตาง ๆ อยางกวางขวาง จนทําใหทางการคณะสงฆเกรงวาการศึกษาธรรมและบาลีจะถูกละเลยไป 
เพราะภิกษุและสามเณรตางมุงศึกษาวิชาทางโลกมากไป เปนเหตุใหตองละท้ิงการศึกษาธรรมและบาลีเสีย แตทางการคณะสงฆก็
ยังพิจารณาเห็นความจําเปนของการศึกษาวิชาการทางโลกอยู ดังนั้นแมกองบาลีสนามหลวง พระธรรมปญญาบดี (สมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย ฟน ชุตินฺธโร) จึงได ตั้งคณะกรรมการ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีขึ้นใหมมีวิชาบาลี 
วิชาธรรม และวิชาทางโลก เรียกวาบาลีศึกษาสามัญศึกษา และปริทัศนศึกษา และไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ พรอมกับได
ยกเลิกระเบียบของคณะสงฆมนตรีวาดวยการศึกษาของโรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษา สํานักเรียนวัดเสีย และกําหนดใหพระภิกษุ
สามเณรเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่คณะสงฆไดจัดขึ้นใหม แตการณปรากฏตอมาวา การตั้งสํานักเรียนตามแบบโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกบาลีใหมมีนอย สาเหตุที่มีผูนิยมเรียนนอย เพราะพระภิกษุสามเณรสวนใหญยังพอใจที่จะเรียน โดยไดรับ
ประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการอยู  ดังนั้น นักเรียนในโรงเรียนดังกลาว จึงไดพากันเขาชื่อกันเปนนักเรียนโรงเรียน
ราษฎรของวัด ซึ่งตั้งขึ้นโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ สมัครสอบเทียบบาง เขาเปนนักเรียนผูใหญบาง ทําใหการศึกษาของ
คณะสงฆในชวงระยะนั้นเกิดความสับสนเปนอันมาก ขณะเดียวกันไดมีผูแทนราษฎรไดยื่นเรื่องราวขอใหกระทรวงศึกษาธิการ
เปดการสอบสมทบในชั้นตัวประโยคใหแกพระภิกษุสามเณร แตกรมการศาสนารวมกับกรมตางๆ ที่เกี่ยวของไดพิจารณาลง
ความเห็นรวมกันวา จะตั้งโรงเรียนขึ้นประเภทหนึ่ง เพื่อสนองความตองการของพระภิกษุสามเณร โดยใหเรียนทั้งวิชาธรรม และ
วิชาสามัญศึกษาควบคูกันไป โดยไมมีการสอบสมทบ แตใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการสอบเอง และโดยพระปรารภของ
สมเด็จพระอริยวงศา คตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (จวน อุฏฐายีมหาเถระ) วา “การศึกษาทางโลกเจริญ
กาวหนามากขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงของโลก การศึกษาพระปริยัติธรรม ก็จําเปนตองอนุวัตไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลก
บาง จึงเห็นสมควรที่จะมีหลักสูตรในการเรียนพระปริยัติธรรมเพ่ิมขึ้นอีกแผนกหนึ่ง คือ หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือใหผูศึกษาไดมีโอกาสบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนไดทั้งทางโลกและทางธรรมควบคูกันไป”7   

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งไดประกาศใชระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้น เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาพ.ศ. ๒๕๓๕  โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหเปนประโยชนตอ
ฝายศาสนจักร และฝายบานเมือง กลาวคือ ทางฝายศาสนจักรก็จะไดศาสนทายาทที่ดี มีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอยางแทจริง เปนผูประพฤติดีปฏิบัติชอบดํารงอยูในสมณธรรม สมควรแกภาวะ สามารถธํารงและสืบตอ
พระพุทธศาสนาใหเจริญสถาพรตอไป และถาหากพระภิกษุสามเณรเหลานี้ลาสิกขาไปแลว ก็สามารถเขาศึกษาตอในสถานศึกษา
ของรัฐได หรือเขารับราชการสรางประโยชนใหกาวหนาแกตนเอง และบานเมืองสืบตอไป 

การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ซึ่งเปนการศึกษาสําหรับพระภิกษุและสามเณรที่เปดทําการสอนเฉพาะ

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย  มีปจจัยที่เอ้ือตอความสําเร็จในการจัดการศึกษาของวัด  ไดแก  สถานที่ตั้ง  ความ

                                           
7 มาณพ  พลไพรินทร, หลักการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม, (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพการศาสนา,๒๕๓๕), หนา ๓. 



๑๕๒๖ 

 

รวมมือของชุมชน   และความสามารถของเจาอาวาสหรือผูบริหารโรงเรียนในการบริหารจัดการและการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา  โรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ  ถูกจัดประเภทเปนการศึกษาของพระภิกษุและสามเณรในความดูแลของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ  ทําใหการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการบริหารจัดการไมทัดเทียมกับสถานศึกษาอ่ืนที่จัด
การศึกษาระดับเดียวกัน ดวยความขาดแคลนทุกดานทําใหผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ  หรือเจาอาวาสตองใช
ความสามารถอยางสูงยิ่งในการบริหารจัดการและการระดมทรัพยากร ยุทธศาสตรการบริหารจัดการของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม ฯ         จึงโดดเดนทุกองคประกอบตั้งแตยุทธศาสตรการจัดหาตัวปอน    ยุทธศาสตรการดูแลตัวปอน  ยุทธศาสตรการ
จัดการการกระบวนการผลิต  จนถึงยุทธศาสตรการจัดการผลิต  สวนรูปแบบและยุทธศาสตรการบูรณาการการศาสนากับ
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ   ประกอบดวยการบูรณาการโดยการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรสามัญศึกษา  
นักธรรม  และบาลีศึกษา  การบูรณาการเนื้อหารายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังนั้น  ความสําเร็จของการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ  จึงเกิดจากการประสานความรวมมือระหวางบานคือชุมชน  กับวัด  ในฐานะเปนแหลง
ทรัพยากรและโรงเรียนในฐานะเปนแหลงความรู 

แนวทางการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ ในระดับนโยบาย ประกอบดวย 
 ดานรูปแบบ  สนับสนุนใหโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ  เปนโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสําหรับพระภิกษุและ

สามเณร  ในความดูแลของคณะสงฆรวมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเขตพ้ืนที่ การศึกษา  เพ่ือเขาสูระบบการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  และการบริหารจัดการที่เปนไปตามมาตรฐาน 

 ดานการบริหารจัดการ 
 ๑.  กําหนดใหผูบริหาร  และบุคลากรของโรงเรียนเปนบุคลากรวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา  เพ่ือพัฒนามาตรฐานทางวิชาการและมาตรฐานทางดานการบริหารจัดการของโรงเรียนใหสามารถ
จัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๒. ปรับโครงสรางการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ  โดยมีฆราวาสและชุมชนเขารวมเปนกรรมการ
ฝายตาง ๆ  เพ่ือชวยพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหเทาเทียมโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประเภทอ่ืน ๆ 

 ๓. สงเสริมใหใชหลักการ  ๓  ประสาน  บาน-วัด-โรงเรียน (บวร)  ในการจัดการศึกษา 
 จะเห็นไดวาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ  ซึ่งเปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสําหรับพระภิกษุ

สามเณร  จัดเปนการศาสนศึกษาตามภารกิจ  ๖  ดานที่วัดตองปฏิบัติ  และการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ  
สามารถแยกไดดังนี้ 

 ประเภทภารกิจ    : ดานการศาสนศึกษา 
ประเภทการศึกษา   : การศึกษาสงฆ 
คุณสมบัติผูเรียน   : ภิกษุ / สามเณร 
ระดับชั้นที่สอน    : มัธยมศึกษาตอนตน-มัธยมศึกษาตอนปลาย 
หลักสูตร  : การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
สังกัด   : สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
งบประมาณ  : เงินอุดหนุนบางสวนจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
การบริหารจัดการ   : คณะสงฆบริหารจัดการตามขอกําหนดและบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาสงฆ  

พ. ศ. ๒๕๔๒ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ เปนการศึกษาของพระภิกษุและสามเณรทําใหสงผลตอการจัดสรรงบประมาณ  ตองเจียด

จายจากงบประมาณสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ไมไดจัดสรรโดยตรงจากรัฐบาล  เนื่องจากการศึกษาของพระภิกษุและ
สามเณรถูกแยกออกมาจากการศึกษาปวงชน  การไดรับงบประมาณจึงไมเต็มที่ ทําใหเปนภาระแกคณะสงฆโดยเฉพาะเจาอาวาส
ที่โรงเรียนตั้งอยูตองพยายามหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมในการดําเนินการใหพอเพียง 



๑๕๒๗ 

 

ขอจํากัดอีกประการหนึ่งของการถูกจัดเปนการศึกษาสงฆคือทําใหบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ ขาดการ
พัฒนาองคความรูที่ทันสมัยทั้งดานวิชาการและเทคนิควิธีการสอน  การบริหารการจัดการและการประเมินผล  เนื่องจากไมไดรับ
โอกาสในการเขารับการอบรม  หรือสัมมนา  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูกับบุคลากรทางการศึกษาที่เปนฆราวาสในโรงเรียน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนการสอนระดับเดียวกัน 

อยางไรก็ตามทามกลางความขาดแคลนและขอจํากัดนานัปการ  คณะสงฆผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนก
สามัญศึกษาทุกภูมิภาคไดพลิกวิกฤตเปนโอกาส  สามารถบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบของสงฆไดประสบ
ความสําเร็จโดยใชยุทธศาสตรที่หลากหลายและรูปแบบกระบวนการตาง ๆ กัน 

๓. การบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม : โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา 

 โรงเรียนพระปริยัติธรรม  อุทานอุทิศธรรมวิทยา  แผนกสามัญศึกษา ตั้งอยู ณ  วัดหนองขุนชาติ  ตําบลหนองสรวง  
อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เดิมชื่อ “วัดหนองสรวง” โดยมีบานหนองสรวง อยูติดกับวัดทางดานทิศตะวันตก  สรางเมื่อป 
พ.ศ. ๒๓๖๔  โดยประมาณ  ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ  พ. ศ. ๒๕๓๘  ไดรับคัดเลือกจากกรมการศาสนาให
เปนวัดพัฒนาตัวอยาง  เมื่อ  พ. ศ. ๒๕๓๖ 

 พระอุทัยธรรมนุวัตร เจาอาวาสเปนผูมีบทบาทในการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นในวัดหนองขุนชาติ  ผลงานตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
สืบเนื่องมาจากวิสัยทัศนของเจาอาวาสในอดีต คือ พระครูอุทานธรรมนิเทศ (ศุข)    พระครูอุทิศธรรมวินัย (สือ)  และพระครู
อุทิศธรรมวินัย (ตุม) และพระอุทัยธรรมานุวัตร รูปที่ ๗  เปนสวนมาก 

 การจัดการศึกษาภายในวัดมี  ๕  รูปแบบ คือ 

 ๑.หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 

 ๒.หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
 ๓.หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
 ๔.หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  (โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด) 
 ๕.หลักสูตรอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยลงกรณราชวิทยาลัย 

 โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา ไดรับใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔  อนุญาตใหพระอุทัยธรร
มานุวัตร  เปนผูจัดการ  โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้ง ดังนี้ 
 ๑.  เปดโอกาสใหเยาวชนที่เขามาบรรพชา  อุปสมบท  ไดมีโอกาสเสมอภาคทางการศึกษา 

 ๒. ขยายการศึกษาของพระภิกษุและสามเณร  ลดการหลั่งไหลเขาศึกษาตอในกรุงเทพมหานคร 

 ๓. เสริมสรางศาสนทายาท  เพื่อใหสืบทอดพระพุทธศาสนา  เมื่อลาสิกขาก็สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพและเปน
คนที่มีคุณภาพในสังคม 

 ๔. สงเสริมการเรียนรูหนังสือ  และยกระดับการศึกษาของพระภิกษุและสามเณร  ในอันจะเปนพ้ืนฐานการปรับปรุง
คุณภาพชีวิต  และความเปนอยูใหดียิ่งขึ้น 

 ๕. เพ่ืออนุเคราะห  สงเคราะห  ผูดอยโอกาสทางการศึกษา  ที่รัฐบาลไมสามารถจัดใหไดอยางทั่วถึง 
  บุคลากร   ครู-อาจารย  ทั้งหมด  ๑๘ รูป / คน 

  แยกตามสายงาน   ฝายบริหาร  ๒ รูป      
  แยกตามตําแหนง   ผูอํานวยการ ๑ รูป     ครูผูสอน  ๑๖  รูป / คน 

  แยกตามวุฒิ   ปริญญาเอก  ๑  รูป  ปริญญาโท  ๒ รูป / คน  ปริญญาตรี  ๑๓  รูป / คน 



๑๕๒๘ 

 

  นักการภารโรง   -ไมมี- 

 สภาพของนักเรียน  สวนมากเปนนักเรียนที่มีสภาพครอบครัวฐานะยากจนดอยโอกาสทางการศึกษา  มีปญหาทางสังคม 
ไมมีระเบียบวินัยและคุณธรรม จริยธรรม เกิดจากสภาพครอบครัวที่แตกแยกติดยาเสพติด  บิดามารดาไปทํางานตางถิ่นขาด
ผูดูแล เปนนักเรียนที่ไมผานการสอบคัดเลือกจากโรงเรียนทางโลก 

 ที่มาของงบประมาณที่ใชดําเนินการ สวนหนึ่งมาจากการสนับสนุนจากรัฐผานสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และ
อีกสวนหนึ่งมาจากการบริจาคของผูมีจิตศรัทธา 

 การบูรณาการศาสนากับการศึกษา 

โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา  ไดจัดทําสาระหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น คือ หลักสูตรของวิชาภาษาบาลีใชใน
โรงเรียน  ทั้งนี้เพราะภาษาบาลีจัดอยูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  เปนกลุมสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน  กําหนดให
เปนองคความรู และกระบวนการเรียนรูที่จะเสริมสรางพ้ืนฐานและเครื่องมือการใชภาษาในการแสวงหาความรูในความเปน
มนุษย สรางศักยภาพในการคิดและมาตรฐานการเรียนรูตามโครงสรางหลักสูตรภาษาตางประเทศ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา  และกําหนดใหเรียนภาษาบาลีทุกชวงชั้น ซึ่งไดมีการบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูโดยในกลุมภาษาไทย นํา
คําศัพททางพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนสุภาษิตและอ่ืน ๆ เขามาบูรณาการ  คณิตศาสตร นําเอาการคํานวณพุทธศักราช 
การนับเวลาทางพระพุทธศาสนาและอ่ืน ๆ เขามาบูรณาการ  วิทยาศาสตร นําหลักโยนิโสมนสิการ หลักอริยสัจ ๔  กับการ
แกปญหาอ่ืน ๆ เขามาบูรณาการ  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นําหลักประชาธิปไตย (อปริหานิยธรรม ๗)  น.ธ.ตรี-โท-เอก 
อ่ืน ๆ  เขามาบูรณาการ สุขศึกษานําเอาโยคะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยีนําเอาสหกรณ  (หลักการของสามัคคีธรรม)  
สงเสริมชางฝมืออาชีพเขามาบูรณาการ  ภาษาตางประเทศนําเอาธรรมวิภาค  ภาษาอังกฤษ  ภาษาบาลี  การเผยแผ  กิจกรรม
การพัฒนาผูเรียนนําเอาการอานวาทศิลป  คายพุทธธรรม  มาบูรณาการครบทุกกลุมสาระไวในหลักสูตร 

สภาพปญหาในดานการบริหารจัดการและนักเรียน 

วัดตองจายนิตยภัติหรือคาตอบแทนใหกับครูผูสอนเปนจํานวนมาก งบประมาณสนับสนุนยังไมเพียงพอ  นักเรียนขาด
แรงจูงใจที่จะเรียนภาษาบาลี  คือ เรียนพอเขาใจเทานั้น แตผลการสอบไมไดอยูในระดับที่พึงประสงค  ซึ่งมีครูแผนกธรรม ๔ รูป  
แผนกบาลี ๔ รูป  มีนักเรียนทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี จํานวน  ๗๙  รูป สวนมากเปนนักเรียนที่มีสภาพครอบครัวฐานะ
ยากจน ดอยโอกาสทางการศึกษา  นักเรียนขาดความรับผิดชอบ สรางปญหาสังคม ไมมีระเบียบวินัย อันเกิดจา กสภาพ
ครอบครัวแตกแยก  บิดามารดาทํางาน      ตางถิน่ทําใหนักเรียนขาดผูดูแล  เปนนักเรียนที่ไมผานการสอบคัดเลือกจากโรงเรียน
ทางโลก 

ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความยั่งยืนในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของโรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา 

๑. อาคารเรียนเพียงพอสําหรับพระภิกษุและสามเณรจากวัดอื่นที่จะเขามาอาศัยเรียน   
๒. เจาอาวาสมีศักยภาพในการแสวงหาทุนทรัพยมาใชเพ่ือการศึกษาเลาเรียนและคาภัตตาหารของพระภิกษุ สามเณร  

และมีมูลนิธิบริจาคเงินเพ่ือเปนทุนการศึกษาแดพระภิกษุและสามเณรทุกป 
๓. มีบุคลากรที่มีคุณภาพซึ่งเปนเจาอาวาสวัดอ่ืนเขามาชวยเปนครูสอนในโรงเรียน เนื่องจากไดคาตอบแทนคอนขางต่ํา 

แตจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๔. มีโครงสรางการบริหารชัดเจนในดานการกระจายความรับผิดชอบของบุคลากร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  วิสัยทัศน
ในดานการศึกษากวางไกล   



๑๕๒๙ 

 

 ๕. มีระบบสารสนเทศในดานขอมูลที่ดีทั้งระบบเอกสารและคอมพิวเตอรสามารถสืบคนไดงายและสะดวก 

 ๖. การบวชเรียนสามเณรภาคฤดูรอนทุกป  สามารถสรรหาเด็กท่ีมีใจใฝรักในดานการศึกษาเลาเรียนมาเปนผูที่จะสืบศา
สนทายาทได 
 กลยุทธในการบริหารจัดการ  
 ในการบริหารจัดการโรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา  ไดวางหลักไวดังนี้ 
 ๑. หลัก  ก  ข  ค  ง  ประกอบดวย  โครงการ  วัสดุสิ่งของ  บุคลากร  และงบประมาณ  ทั้งสี่อยางนี้ตองสอดคลอง
เหมาะสมและกอใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ 
 ๒. หลักคุณธรรม  ที่เห็นเดนชัด คือ ความเสียสละ ที่ทานไดเสียสละใหแกโรงเรียน ทานมีความเมตตา  ปรารถนาที่จะ
สงเสริมลูกหลานชาวบานทั่วไปใหไดรับการศึกษาที่ดี  ทานมีความอดทนเปนอยางสูง เมื่อพบ 

กับอุปสรรคนานัปการ  ทานไมยอทอแตสูกับปญหาตาง ๆ จนประสบความสําเร็จ   
 ๓. หลักการปกครอง  ทานไดอบรมบุคลากรทั้งครูและนักเรียนใหมีจิตสํานึกที่ดี  โดยมีวิธีการคิดที่เปนระบบ  เหมาะแก
การนําไปปฏิบัติ   
 หลักการปกครองและการจัดการของทานยังมีขอปลีกยอยอีกมาก แตหลักสําคัญที่ตองยึดถือ คือ   อิทธิบาท ๔ ซึ่งทาน
ไดพูดใหเขาใจงาย ๆ ชัดเจน ไววา การจะทําสิ่งใดก็ตาม  ถาเราพอใจ  แข็งใจ  ตั้งใจ   และทําดวยความเต็มใจแลว  ยอมประสบ
ความสําเร็จอยางแนนอน 

 กลยุทธในการจัดการเรียนการสอน 

 ๑. การจัดหานักเรียน 

  ๑.๑ ประชาสัมพันธตามหมูบาน  โดยคณะครู-อาจารย  เขาไปในหมูบานตาง ๆ  แบบถึงตัวประชาชนและ
ผูปกครองนักเรียน 

  ๑.๒ ประชาสัมพันธแบบบอกตอ  ปากตอปาก  จากนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูและนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาไป
แลว สูประชาชน  พี่นอง  ญาติมิตร และผูที่สนใจ 

  ๑.๓ ประชาสัมพันธผานหอกระจายขาวของหมูบานดวยความชวยเหลือของกํานัน / ผูใหญบาน 

  ๑.๔ ประชาสัมพันธโดยการติดแผนปายประกาศ และแจกแผนพับ 

  ๑.๕ ประชาสัมพันธผานการปฏิบัติศาสนกิจ 

 ๒. สวัสดิการนักเรียน 

  ๒.๑ มีที่พักสําหรับนักเรียนในโรงเรียนอยางเพียงพอ 

  ๒.๒ มีสหกรณรานคา  จําหนายอุปกรณการเรียน 

  ๒.๓ บริการหองคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 
  ๒.๔ บริการหองสมุด 

  ๒.๕ บริการหองโสตทัศนศึกษา 
  ๒.๖  มีทุนการศึกษามอบใหนักเรียนทุกป 
 โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  โดยจัดการเรียน
การสอนมุงเนนใหนักเรียนมีความรูคูคุณธรรม  มีความพรอมทั้งดานรางกาย จิตใจอารมณ  สังคม  และสติปญญา  เปนผูเห็น
ความสําคัญของศีลธรรม  วัฒนธรรม    สิ่งแวดลอม  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  รูจักคิดวิเคราะหอยางมีระบบตามหลักแหง



๑๕๓๐ 

 

อริยสัจ  ๔  อันเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา  เปนผูมีระเบียบวินัย    มีความรับผิดชอบ  รูจักหนาที่ปฏิบัติตนใหเหมาะสม  
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเขาคายปฏิบัติธรรม  เพ่ือมุงเนนใหนักเรียนเปนผูมีศีล  สมาธิ  ปญญา และการจัดกิจกรรม
ธรรมสัญจร  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม  มุงเนนใหนักเรียนกลาคิด  กลาพูด  กลาตัดสินใจ  กลาทํา  เปน
การสรางสรรคสังคมใหนาอยูโดยสงบสุข 

 ปญหาดานการพัฒนาการเรียนการสอน 

 จุดออนและจุดแข็งในโรงเรียนพระพุทธศาสนาหลายจุดเปนสิ่งเดียวกัน  เชน  มิติทางสังคมของนักเรียน  การบริหาร
หลักสูตร  เทคนิคการเรียนการสอน  สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน 

 มิติทางสังคมของนักเรียน 

 โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยากําหนดเงื่อนไขใหผูเรียนบวชเรียน  เพ่ือลดขอจํากัดดานปญหาทุนชีวิต  คือ นักเรียนมา
จากครอบครัวที่ยากจน  ผูปกครองมีปญหาทางเศรษฐกิจ  การบวชเรียนสงผลใหนักเรียนมีที่อยูอาศัยและมีอาหารบริโภคโดย
การอนุเคราะหของพุทธศาสนิกชน  นักเรียนทุกรูปเรียนฟรี  คาใชจายหลักในการบริหาร คือ คาตอบแทนบุคลากร  คาวัสดุ
ครุภัณฑตองรับการสนับสนุนจากสํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ   
 การที่นักเรียนตองบวชเรียนทําใหขาดประสบการณชีวิตที่คนทั่วไปพึงมีพึงเรียนรูตามวัยธรรมชาติ  ทําใหขาดทักษะใน
การคิดเชื่อมโยงบทเรียนกับสิ่งที่อยูในชีวิตประจําวันในหมวดวิ ชาสามัญ  เชน ภาษาไทย  สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ  โดยเฉพาะอยางยิ่งผลสัมฤทธิ์ในการเรียนหมวดวิทยาศาสตร  นักเรียนมากกวา  ๕๐  ของชั้นเรียน
ผานการประเมินระดับ  ๑  และระดับ  ๐  เพราะนักเรียนมีสติปญญาปานกลางทําใหไมสามารถทํางานที่ครูมอบหมายไดสําเร็จ
และไมเขาใจในบทเรียน  อยางไรก็ตาม  คะแนนการประเมินจริยธรรมของนักเรียนอยูในระดับดีและดีมาก เพราะนักเรียน
ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนวาดวยความประพฤติที่มีบทลงโทษโดยการตักเตือน เฆี่ยนและตัดคะแนน ซึ่งเปนการปกครอง
แบบจารีตเดิมขัดแยงกับหลักจิตวิทยาการเรียนการสอน  มีขอนาสังเกตวาโรงเรียนไดประมวลปญหาเกี่ยวกับตัวนักเรียนไวดังนี้ 
 ๑. ความแตกตางระหวางตัวบุคคลของนักเรียนมีมากเกินไป 

 ๒. นักเรียนในชั้นเรียนเดียวกันมีพ้ืนฐานความรูแตกตางกันมาก 

 ๓. นักเรียนขาดความรับผิดชอบเพราะคิดวาอยูในสมณเพศ 

 ๔. นักเรียนบางรูปมีพฤติกรรมไมเหมาะสมกับสมณสารูป 

 ๕. ทางโรงเรียนดูแลสภาพความเปนอยูของนักเรียนไดนอยสามารถทําไดเต็มที่เฉพาะนักเรียนที่พักประจําที่โรงเรียน
เทานั้น 

 ปญหาดานการบริหารหลักสูตร 
 โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา  จัดสอนหลักสูตรหลัก  คือ  พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย วิสัยทัศนทางการศึกษาโรงเรียนกําหนดให
ผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต ผลสัมฤทธิ์ในดานปริมาณนักเรียนสําเร็จการศึกษาตามเปาหมาย
ของโรงเรียน แตควรสังเกตผลสัมฤทธิ์ในเชิงคุณภาพของ นักเรียนมีคะแนนดานจริยธรรมระดับดีมากและดี  ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์
ในหมวดวิชาสามัญคอนขางต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน  โดยเฉพาะหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 

 ปญหาดานสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน 



๑๕๓๑ 

 

 โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา    ไดนําระบบการเรียนการสอนของหองเรียนอัจฉริยะมาใชในการสอนบางหมวดวิชา  
เชน  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  และภาษาบาลี  การเรียนการสอนโดยระบบนี้มีสวนทําใหกิจกรรมการเรียนการสอนมีทางเลือก  
มีบรรยากาศการเรียนหลากหลาย อยางไรก็ตาม สื่อและวิธีการสอนควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือสนองตอบความตองการของ
ชุมชน  การเรียนการสอนนอกสถานที่โดยใชชุมชนเปนแหลงความรู  และสื่อการเรียนรูที่ผลิตขึ้นเองโดยชุมชน เปนสิ่งที่โรงเรียน
อุทานอุทิศธรรมวิทยาควรพัฒนา  นอกจากนี้  หองเรียนเฉพาะดาน  เชน  หองเรียนภาษา  หองเรียนวิทยาศาสตร  หองโสต
ทัศนศึกษา  จําเปนที่จะตองพัฒนาและใชเปนแหลงความรูเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงขึ้น  โดยอาจขอความรวมมือจากหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนนอกเหนือจากพ่ึงพาเงินบริจาค 

 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา 

 หากพิจารณาการบริหารจัดการของโรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา ซึ่งประกอบดวยตัวปอนหรือวัตถุดิบ (Input)  ซึ่งใน
ที่นี้ ไดแก  ครูและนักเรียน  กระบวนการผลิต  (Process)  ซึ่งไดแก กระบวนการจัดการเรียนการสอน และผลผลิต  (Output)  

ซึ่งไดแก  จํานวนผูที่สําเร็จการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ยุทธศาสตรการบริหารการจัดการจะมุงเนนยุทธศาสตรการ
จัดหาตัวปอน และยุทธศาสตรการดูแลรักษาตัวปอน รองลงมาเปนยุทธศาสตรการบริหารจัดการกระบวนการผลิต  และ
ยุทธศาสตรการจัดการผลผลิต  
 ยุทธศาสตรการจัดหาตัวปอน  โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา สวนใหญใชวิธีบรรพชาสามเณร     ภาคฤดูรอน  ดวย
การประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายที่เปนเยาวชนผูสําเร็จชั้นประถมศึกษาในครอบครัวชนบทที่ขาดแคลนและขาดโอกาสทาง
การศึกษาใหผูปกครองอนุญาตใหบวชเปนสามเณร  เพื่อศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษา  สวนยุทธศาสตรดานการจัดหาครู  ใช
วิธีการใหทุนการศึกษาในสาขาวิชาที่ตองการ เชน   ใชวิธีสรางครูสรางคนหาคนที่ตองการเปนครูใหไปเรียนในสาขาวิชาที่
ตองการกลับมาเปนครู  และเลือกนักเรียนที่เรียนดีและเกงใหไปศึกษาตอระดับปริญญาตรี   จบแลวกลับมาสอนตามสัญญาที่ตก
ลงไว ผลของการพัฒนาวิธีนี้ทําใหมีผูสอนตรงตามวิชาที่ตองการ สอนไดเต็มเวลา  นอกจากนั้น โรงเรียนยังใหความเอาใจใสดูแล  
จัดฝกอบรมเปนระยะ ๆ  และใหสวัสดิการแกครูเปนขวัญและกําลังใจ 

 ยุทธศาสตรการดูแลตัวปอน โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา เนื่องจากสามเณรมาจากเกือบทุกภูมิภาค จึงตองจัดหาที่
พักอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม และอุปกรณการเรียน ตลอดจนระบบการปกครองดูแลเชนเดียวกับการอยูโรงเรียนประจํา แต
เปนโรงเรียนประจําที่ผูเรียนไมตองเสียคาใชจาย โรงเรียนเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น ดังนั้น โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา จึงมี
ยุทธศาสตรการดูแลตัวปอนของโรงเรียนที่นาสนใจดังนี้   
 ๑) โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา จัดทําโครงการธรรมทายาท เพ่ือจัดหาสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ โดยจัดใหสามเณร
พรอมพระพ่ีเลี้ยงไปปฏิบัติศาสนกิจในวัดประจําหมูบานนั้น ๆ หรือตามวัดที่มีนโยบายสงเสริมการศึกษาของเยาวชนใกลวัด พระ
พ่ีเลี้ยงและสามเณรที่ไปพํานักอยูในวัดนั้น ๆ จะชวยดูแลพัฒนาวัด  ประกอบศาสนกิจรวมกับพระภิกษุสามเณรในวัดและ
พุทธศาสนิกชนใกลวัด ดวยวิธีนี้เปนการเพิ่มพูนความรูทางธรรมแกพุทธศาสนิกชน  กอใหเกิดประโยชนในการเผยแผศาสนธรรม
อีกดวย 

 ๒) โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา  สวนใหญจะจัดปจจัยคายานพาหนะ  สําหรับสามเณรที่ไมไดพักอยูในวัดที่ตั้ง
โรงเรียน   
 ๓) การปกครองดูแลนักเรียน  ใชวิธีการปกครองแบบพอปกครองลูก  โดยจัดใหมีพระพ่ีเลี้ยงคอยดูแลอบรมให
คําปรึกษาแกสามเณร 



๑๕๓๒ 

 

 ยุทธศาสตรการจัดการกระบวนการผลิต  โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา  มีปญหาเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
ครูผูสอนขาดแคลน และมีคุณวุฒิไมตรงกับสาขาวิชาที่สอน ขาดเทคนิควิธีสอน และขาดแคลนสื่อประกอบการเรียนการสอน  
แตโรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยาไดดําเนินยุทธศาสตรการจัดการกระบวนการผลิต  ดังตอไปนี้ 
 ๑. การระดมทุนและการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษา   
 ๒. การจายคาตอบแทนที่อัตราสูง  เพ่ือสรางแรงจูงใจใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพตรงตามความตองการมาสอนใน
โรงเรียน 

 ๓. การสรางเครือขายการศึกษากับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสถาบันการ -ศึกษาอ่ืน ๆ  เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรดานเทคนิควิธีสอน การประเมินผล  ตลอดจนองคความรูใหม ๆ ที่ทันสมัย 

 ๔. การใหทุนการศึกษาแกนักเรียน  เพ่ือศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  เพ่ือกลับมาเปนครูในโรงเรียนเดิมเปนการเพ่ิม
จํานวนบุคลากรใหเพียงพอและตรงตามความตองการ 

 ๕. ใหรางวัลหรือทุนสนับสนุนแกนักเรียนที่สอบไดคะแนนดีในวิชาตาง ๆ  เพ่ือสรางแรงจูงใจใฝศึกษา 
 ๖. ใชระบบการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมและหองเรียนอัจฉริยะ  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

 ๗. มีการจัดการศึกษาหลายระดับในวัดเดียวกันตั้งแตศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อุดมศึกษา โรงเรียนเอกชนการกุศล ทําให
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน  สามารถสรางมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและการบริหารการจัดการไดอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตรการจัดการผลผลิต  เนื่องจากจุดมุงหมายของโรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา  เปนไปเพ่ือขยายโอกาสทาง
การศึกษาแกเยาวชนผูดอยโอกาสในชนบท  ดังนั้น  เมื่อจบการศึกษานักเรียนจึงลาสิกขา  เพื่อศึกษาตอหรือประกอบอาชีพเลี้ยง
ชีวิตในเพศฆราวาส สวนใหญประสบปญหาในการปรับตัวเขากับสังคม     เนื่องจากบรรพชาเปนสามเณรมาตั้งแตเด็กไมรูจักการ
หาเงินเพื่อใชจายเปนคาครองชีพและทุนการศึกษา วัดจึงตองชวยเหลือดูแลอีกระยะหนึ่งโดยการใหทุนเรียนในชวงแรกจนกวาจะ
หาทุนเรียนไดเอง สวนที่ไมไดเรียนวัดก็ตองชวยเหลือเรื่องฝกอาชีพ   
 จากที่กลาวมา การบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม : โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา มียุทธศาสตรที่พอสรุปได 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตรการจัดการตัวปอน  (Input) 
  ครู  :   - ใหทุนการศึกษานักเรียนในสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือมาเปนครู 
   - ใหทุนศิษยเกาศึกษาตอ  เพ่ือกลับมาเปนครู 
   - ใหคาตอบแทนครูตามอัตรา 
      นักเรียน :  - โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน 
   - รับนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษามาบวชแลวเรียนตอ 

   - สงพระและนักเรียนรุนพ่ีไปประชาสัมพันธ 
ยุทธศาสตรการดูแลตัวปอน  (Input) 

  ครู  :   - หาสวัสดิการที่พัก –อาหาร 
   - จัดอบรมเปนระยะ ๆ 
               นักเรียน  : - จัดหาที่พักอาศัยให 
   - จัดพาหนะรับ-สงจัดพระพ่ีเลี้ยงคอยดูแล / ปกครองแบบครอบครัว 

ยุทธศาสตรการจัดการกระบวนการ  (Process) 



๑๕๓๓ 

 

  ๑. การระดมทุนและการจัดตั้งกองทุน 
  ๒. การสรางแรงจูงใจดานคาตอบแทน 
  ๓.การสรางเครือขายการศึกษากับโรงเรียนภาครัฐและเอกชนตลอดจน  สถาบันอุดมศึกษา 
  ๔.การใหทุนการศึกษาตอเพ่ือสรางครู 
  ๕.การใหรางวัลนักเรียนคะแนนดีเพื่อสรางแรงจูงใจใฝศึกษา 
  ๖.การจัดการศึกษาหลายระดับในวัดเดียวกัน  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการผลิต 
  ๗.การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

ยุทธศาสตรการจัดการผลิต  (Output) 
  ๑.การใหทุนสนับสนุนการศึกษาระยะแรกสําหรับผูศึกษาตอ 
  ๒.การฝกอาชีพสําหรับผูไมศึกษาตอ 

๔. สรุป 
 ดวยลักษณะการจัดการศึกษาที่คอนขางแตกตางจากโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา    มีการบริหาร
จัดการที่หลากหลาย จัดเรียนการสอนตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  มุงเนนใหผูเรียนเกิดองครวมในการ
พัฒนาตนเอง คือ มีความรูคูคุณธรรม  มีความพรอมทั้งดานรางกาย จิตใจอารมณ  สังคม  และสติปญญา เปนผูมีศีลธรรม  มี
วัฒนธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  รูจักคิดวิเคราะหอยางมีระบบตามหลักแหงอริยสัจ ๔ อันเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา 
เปนผูมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึก รูหนาที่ปฏิบัติตนเหมาะสมสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข แต
ทั้งนี้โรงเรียนก็ยังขาดแคลนปจจัยตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางสงเสริมพัฒนาใหระบบการบริหาร เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอน
สามารถบรรลุผลตามท่ีตองการ โรงเรียนมีการบริหารเพ่ือความยั่งยืนในอนาคต การบริหารจัดการตองพ่ึงพาตนเอง และทุกภาค
สวน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนเพ่ือบริหารในดานตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเหมาะสมโดยมีวัตถุประสงคที่จะใหเปนประโยชนตอ
สังคม ไดศาสนทายาทที่ดี มีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง เปนผูประพฤติดีปฏิบัติชอบดํารง
อยูในสมณธรรม สมควรแกภาวะ สามารถธํารงและสืบตอพระพุทธศาสนาใหเจริญสถาพรตอไป และถาหากพระภิกษุสามเณร
เหลานี้ลาสิกขาไปแลว ก็สามารถเขาศึกษาตอในสถานศึกษาของรัฐ ตลอดจนสามารถเขารับราชการสรางคุณงาม สืบประโยชน
ใหแกตนเอง และประเทศชาติสืบไป 
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บทคัดยอ 

 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานไมใชเรื่องยาก แตยากที่จะเริ่มลงมือคิดลงมือทํามากกวา และถาใครยัง
ไมมีแรงจูงใจในการพัฒนางาน มัวแตคิดวาทําไปก็เทานั้น ผลงานเทาเดิม หัวหนาไมเห็นความสําคัญ ฯลฯ ขอแนะนําใหคิดเสีย
ใหมวาทุกครั้งที่เราพัฒนางานเหมือนกับการที่เรายืมงาน อุปกรณ เวลา และเครื่องมือตางๆขององคกรมาใชในการฝกสมองของ
เราแบบที่เราไมตองลงทุนอะไรเลย สําหรับผลงานที่ออกมาเปนเพียง“ผลพลอยได” เทานั้น แลวเราจะมีความอยากในการ
พัฒนางานมากยิ่งขึ้น การคิดแบบนี้ถือเปนการหลอกตัวเองในระดับพื้นฐาน แตสําหรับคนบางคนอาจจะยังไมไดผล ขอแนะนําให
ลองหลอกตัวเองเพ่ิมขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นคือ ถาเราพัฒนาตัวเองแลว เราจะเปลี่ยนงานไดงายขึ้น ไดงานที่ดีขึ้น มีเงินเดือนมากขึ้น 
ลูกเราจะไดดูเราเปนตัวอยาง โอกาสที่คนที่เราหมายปองจะหันมามองเรามีมากขึ้นเพราะหนาที่การงานการเงินเราดีขึ้น ฯลฯ พูด
งายๆคือนําเอาระดับความสามารถของเราที่จะเกิดจากการพัฒนางานไปผูกติดกับเปาหมายในชีวิตที่มีระดับความตองการสูงๆ 
เพ่ือแปลงเปนแรงจูงใจภายใหกับตัวเอง ผมมีความเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวาศักยภาพของคนมีสูงมาก เพียงแตใครจะดึงมันออกมา
ใชไดมากกวากันเทานั้นเอง 

 การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน นั้นเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งที่เราตองใหความใสใจอยูตลอดเวลา
หมั่นเรียนรู ฝกฝน เพิ่มประสบการณ อยางสม่ําเสมอก็จะทําใหเรามีเปาหมายที่ทาทายขึ้นไดทํางานที่ยากขึ้น ซับซอนขึ้นเรื่อยๆ.
ตรงนี้จะชวยเพ่ิมประสบการณ และ ทักษะความสามารถในการทํางานใหกับเราไดอยางดีและทําใหเราประสบความสําเร็จใน
หนาที่การงานในอาชีพงานที่เราอยากทํา ไดตามท่ีเราตองการ 

คําสําคัญ : เปาหมาย , วางแผน , ลงมือปฏิบัติ 

 

Abstract 

 Improving performance is not difficult. But it's hard to get started. And if there is no incentive 

for job development. I do not think so. Work as it was The boss does not see the importance, etc. It is a 

good idea to recreate every time we develop a job, just as we borrow equipment, time, and tools from our 

organization to train our brains. For a work that is just a "by-product", then we will have a desire to develop 
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more work. This kind of thinking is considered a basic misleading. But for some people may not work. It is 

advisable to try to fool yourself into one more layer. If we develop ourselves then. We will change jobs 

more easily. Get a better job Have more salaries Our children will see us as an example. The chances that 

the person we mean to turn to look at us are greater because of our financially better job function, etc. 

Simply put, our level of skill development will be tied to our goals in life. High demand level To transform 

into a self-contained motive I am very confident that the potential of people is very high. Only one can 

pull it out to be used only. 

 Development to increase productivity. It is very important that we pay attention all the 

time, always learn to practice, enhance the experience. It will always give us a more challenging goal to 

work harder. This will add to our experience and skills to work for us and make us succeed in the job we 

want to do. As we want 

Keywords : Goals, Planning, Action 

การพัฒนาการทํางาน 

        กระแสการวัดคนที่ผลงานเริ่มแรงขึ้นทุกขณะ ไมใชเพียงภาคเอกชนเทานั้น แตยังรวมถึงหนวยงานภาครัฐก็เริ่มนําเอา
แนวคิดนี้มาใชอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ความแรงของกระแสดังกลาวนี้คงไมมีใครสามารถหยุดมันได ปญหาจึงอยูที่วาแลวเรา
ในฐานะคนทํางานจะตองปรับตัวอยางไรบางจึงจะไมพลาดตกจากกระแสที่เชี่ยวกรากนี้ 

         เปนธรรมดาที่ถาไมมีการแขงขัน การพัฒนาจะมีนอยหรือไมมีเลย ชีวิตเราก็เชนกันถาไมมีอะไรมีบีบบังคับ เรามักจะ
ปลอยชีวิตไปเรื่อยๆสบายๆ การแขงขันนี้มิไดหมายความเพียงแตการแขงกับผูอ่ืน แตรวมถึงการแขงขันกับตัวเอง แขงขันกับ
เวลา หรือแขงขันกับสถิติ ตัวอยางงายๆที่เราเห็นไดชัดเจนคือ ถาเราเดินทางไปที่ไหนสักแหงหนึ่งโดยไมมีการกําหนดเวลาวาจะ
ไปถึงเมื่อไหร พฤติกรรมการเดินทางของเราจะไมเรงรีบ ไมตองคิดอะไรมาก ไปเรื่อยๆ พบเห็นอะไรที่อยูระหวางทางนาสนใจก็
แวะดูกอน แตถาเรามีนัดที่สําคัญตองไปใหถึงภายในเวลาที่กําหนด ถาไปไมทัน เราอาจจะพลาดโอกาสที่สําคัญในชีวิต 
พฤติกรรมการเดินทางของเราจะเปลี่ยนไปทันที เราเริ่มวางแผนการเดินทางลวงหนา เราเริ่มเตรียมตัวเพ่ือการเดินทางมากขึ้น 
และในระหวางเดินทาง เราก็ใชสมองคิดอยูตลอดเวลาวาเราจะเดินทางไปใหถึงจุดหมายปลายทางไดอยางไร ยิ่งถามีปญหา
อุปสรรคเขามาขัดขวางอีก เชน ฝนตกถนนลื่น ขับรถเร็วไมได รถติด ฯลฯ ยิ่งจะทําใหเราใชสมองพัฒนาความคิดเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเดินทางมากยิ่งขึ้น 

           แนนอนวามีคนๆหนึ่งผานชีวิตในการเดินทางแบบมีเปาหมายและมีปญหาอุปสรรคมากมายมาโดยตลอด กับอีกคนหนึ่ง
ที่ชีวิตสวนมากเดินทางแบบสบายๆไมมีปญหาอุปสรรคอะไร ถาจับสองคนนี้มาแขงขันกันโดยมีการจับเวลา รับรองไดเลยวาคน
แรกจะมีโอกาสชนะสูงมาก  

           ในชีวิตการทํางานก็เชนเดียวกัน เราตองฝกตั้งเปาหมายในการทํางานอยูตลอดเวลา ตองมีการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานอยางตอเนื่อง ถาเรามีสิ่งนี้อยูในตัวเองแลว อยาไปกลัวเรื่องการตกงาน อยาไปกลัวเรื่องความไม
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กาวหนาในอาชีพ ในชวงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ผานมา เราไดเห็นตัวอยางของคนในองคกรตางๆมามาก โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
องคกรที่ขายกิจการใหกับตางชาติ เมื่อผูบริหารของตางชาติเขามา ปรากฎวามีการทดสอบเพ่ือคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานตอ
หรือเพ่ือเลิกจางโดยจายเงินชดเชยให ดังนั้น ใครที่ไมเคยพัฒนาตัวเองมากอน คงไมสามารถพัฒนาตัวเองใหมีความรูขึ้นมาอยาง
ทันตาเห็นภายในระยะเวลาอันสั้นได เชน เขาทดสอบภาษาอังกฤษ รับรองไดเลยวาถึงแมเราจะมีเงินเปนลานๆก็คงไมสามารถ
ซื้อชิปมาฝงในหัวเราแลวทําใหเราพูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดทันที ไมเหมือนกับคนที่มีการพัฒนาตัวเองดานภาษาอังกฤษมา
โดยตลอด 

 สําหรับประเด็นสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน ขอแนะนําเทคนิค ๕ ขอดังนี้ 
 

ตั้งเปาหมายในการพัฒนางาน  

 การทํางานในแตละชวงเวลาตองมีการกําหนดเปาหมายใหชัดเจนวาเราตองการจะไปถึง ณ จุดใด เชน ปนี้เรา
ตองเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหไดอยางนอย 20 

 

 คิดและทําอยางเปนระบบ 

        วิธีการงายๆในการพัฒนาระบบงานคือ ลองกําหนดวางานแตละงานตองทําอะไรบาง ทําไปทําไม กิจกรรมไหนเปน
กิจกรรมหลัก กิจกรรมไหนเปนกิจกรรมรอง แลวรองลากเสนเชื่อมความสัมพันธระหวางกิจกรรมตางๆดูวาเปนอยางไร อะไรเปน
หัวใจสําคัญของงานนั้นๆ อะไรเปนจุดที่ตองระมัดระวังเปนพิเศษ จุดเริ่มตนอยูที่ไหน จุดสิ้นสุดอยูที่ไหน สิ่งที่องคกรตองการจาก
งานนั้นๆคืออะไร แลวใหลองเขียนเปนคูมือวิธีการในการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร เพ่ือนําไปปฏิบัติดู ถาติดขัดตรงไหนก็
ใหแกไขท่ีคูมือ นําไปใชจนเกิดเปนนิสัย ไมใชทํางานแบบอาศัย “กึ๋นและเกา” เพียงอยางเดียว หรืออาศัยประสบการณเดิมเพียง
อยางเดียว แตตองอาศัย “ระบบ” ใหมากยิ่งขึ้น 

จัดลําดับความสําคัญของงานกอนลงมือทํา 

       เวลาในการทํางานที่เราสูญเสียไปสวนมากมักจะเสียไปกับการจัดลําดับในการทํางานไมมีประสิทธิภาพ ปญหานี้สามารถแก
ไดโดยการจัดลําดับความสําคัญของงาน โดยพิจารณาจากปจจัย ๒ อยางคือ “ความสําคัญ” และ “ความเรงดวน” งานไหน
สําคัญมากเรงดวนมากทํากอน งานไหนสําคัญมากเรงดวนนอย อาจจะมอบหมายใหลูกนองมือดีทําไปกอน งานไหนสําคัญนอย
แตเรงดวนมาก มอบหมายใหลูกนองที่ทํางานเร็วไปทํา หรือถาเราไมมีลูกนองก็รีบๆทําใหเสร็จไปกอนในเวลาอันสั้นไมตองไป
พิถีพิถันมันมากนัก (เพราะสําคัญนอย) ถางานไหนสําคัญก็นอยและไมเรงดวนใหพิจารณาดูวาตัดออกไปไดบางหรือไมไมตองทํา 
ไมตองรับเขามา ถาตองทําก็ใหจดบันทึกไวกอน มีเวลาแลวคอยมานั่งเคลียรทีเดียว เชน หลังเลิกงาน หรือวันที่มีงานนอยๆ 

 วางแผนนานๆทํางานนอย ๆ ใครก็ตามที่ไมชอบวางแผนในการทํางาน คิดวางานนั้นเคยทํามาแลว งานนั้นไม
ยาก ระวังคุณจะติดกับดักของ “หลุมพรางการสรางนิสัยที่ไมดี” เมื่อติดแลวคุณจะแกะออกลําบากเหมือนติดกาวตราชางเลยนะ
ครับ ผมขอแนะนําวาเราควรใชเวลาในการวางแผนงาน (ไมวางานเกาหรืองานใหม) ใหมากๆ คิดใหรอบคอบ คิดหลายๆมุมหลาย
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แนวทาง หลายทางออก และหลากหลายทางเลือก เปรียบเทียบขอดีขอเสียของแตละทางเลือก เพ่ือใหมั่นใจวาเราจะไมตองมา
นั่งเสียดายในภายหลัง ถาเราวางแผนการทํางานที่ดีแลว เมื่อลงมือปฏิบัติจะใชเวลานอยลง ประสิทธิภาพของงานจะเพ่ิมข้ึน 

 วันนี้ตองดีกวาเมื่อวาน พรุงนี้ตองดีกวาวันนี้ 

       การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีไมจําเปนตองมีการปรับปรุงงานที่ใหญโต เปลี่ยนแปลงทั้ งระบบ แตตองมีการ
ทบทวนกระบวนการและวิธีการทํางานเปนระยะๆ เชน ทุกสัปดาห ทุกเดือน วาการทํางานในเรื่องนั้นๆ ยังไมขอบกพรอง มี
ปญหาที่เกิดขึ้นซ้ําๆกันบอยตรงไหนบาง หรือถาไมมีปญหาใหคิดวาทําอยางไรงานในแตละอยางจึงจะทําใหเร็วขึ้น ผิดนอยลง ใช
ทรัพยากรนอยลงไดบาง การปรับปรุงแบบคอยเปนคอยไปนี้เราอาจจะไมเห็นผลทันตาทันที แตจะสงผลในการทํางานระยะยาว 

        สรุป การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานไมใชเรื่องยาก แตยากที่จะเริ่มลงมือคิดลงมือทํามากกวา และถาใครยังไมมี
แรงจูงใจในการพัฒนางาน มัวแตคิดวาทําไปก็เทานั้น ผลงานเทาเดิม หัวหนาไมเห็นความสําคัญ ฯลฯ ขอแนะนําใหคิดเสียใหมวา
ทุกครั้งที่เราพัฒนางานเหมือนกับการที่เรายืมงาน อุปกรณ เวลา และเครื่องมือตางๆขององคกรมาใชในการฝกสมองของเราแบบ
ที่เราไมตองลงทุนอะไรเลย สําหรับผลงานที่ออกมาเปนเพียง“ผลพลอยได” เทานั้น แลวเราจะมีความอยากในการพัฒนางาน
มากยิ่งขึ้น การคิดแบบนี้ถือเปนการหลอกตัวเองในระดับพื้นฐาน แตสําหรับคนบางคนอาจจะยังไมไดผล ขอแนะนําใหลองหลอก
ตัวเองเพ่ิมขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นคือ ถาเราพัฒนาตัวเองแลว เราจะเปลี่ยนงานไดงายขึ้น ไดงานที่ดีขึ้น มีเงินเดือนมากขึ้น ลูกเราจะได
ดูเราเปนตัวอยาง โอกาสที่คนที่เราหมายปองจะหันมามองเรามีมากขึ้นเพราะหนาที่การงานการเงินเราดีขึ้น ฯลฯ พูดงายๆคือ
นําเอาระดับความสามารถของเราที่จะเกิดจากการพัฒนางานไปผูกติดกับเปาหมายในชีวิตที่มีระดับความตองการสูงๆ เพ่ือแปลง
เปนแรงจูงใจภายใหกับตัวเอง ผมมีความเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวาศักยภาพของคนมีสูงมาก เพียงแตใครจะดึงมันออกมาใชได
มากกวากันเทานั้นเอง 

 “ศักยภาพอันยิ่งใหญ ไมตองไปแสวงหาจากที่ไหน มันซอนอยูในใจของตัวเราเอง” 

          ทั้งหมดที่กลาวมานี้ตองการชี้ใหเห็นประเด็นที่วาทําไมเราตองมีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานอยู
ตลอดเวลา ผลตอบแทนสูงสุดที่เราไดจากการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน ไมไดอยูที่ผลงานของเราหรือผลงานของหัวหนา 
ขององคกร แตอยูที่ศักยภาพของสมองของเรามีการพัฒนามากขึ้นมากกวา ถาสมองมีศักยภาพสูงขึ้นแลว ก ารที่เราตองการ
เงินเดือนเทาไหร เราตองการตําแหนงอะไร เราตองการทํางานกับองคกรไหน ไมใชเรื่องยากอีกตอไป % หรือตองลดคาใชจายใน
การทํางานลง 10% หรือตั้งเปาหมายวาผลงานเราจะตองไดเกรด A หรือ ตั้งหมายเปนพนักงานดีเดนแหงปขององคกร การ
ตั้งเปาหมายนี้เปรียบเสมือนการจุดไฟแหงแรงจูงใจในการทํางาน เพราะเราสามารถตอบตัวเองไดวาที่เราทํางานหนัก เราขยัน
ทํางานนี้เพ่ืออะไร พูดงายๆคือ หัดหลอกตัวเองเสียบาง เพราะถาเราตั้งเปาหมายวาจะตองพัฒนาตัวเองดานนั้นดานนี้ มักจะไม
คอยสรางแรงจูงใจเทาไหร ในการทํางานนั้น หากไมมีการแขงขันการพัฒนาการทํางานก็จะมีนอยหรือไมมีเลยชีวิตของคนเราก็
เชนกันหากไมมีเปาหมายหรืออะไรมาบีบบังคับเราก็จะใชชีวิตเรื่อยๆสบายๆไปวันๆทําใหเราขาดการพัฒนาไดการแขงขันนี้ ไมได
หมายถึงเฉพาะการแขงขันกับผูอ่ืน เทานั้นแตรวมถึง การแขงขันกับตนเอง แขงขันกับเวลา แขงขันกับสถิติในชีวิตการทํางาน 
จึงตองมีเปาหมายที่ทาทายอยูตลอดเวลาเพราะจะทําใหเรามีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานอยางตอเนื่อง
ผลตอบแทนสูงสุดที่เราจะไดจากการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานไมไดอยูที่ผลงานของเราหรือผลงานของหัวหนา หรื อ 
องคกร นะครับแตอยูที่การพัฒนาศักยภาพของสมองของเราใหมากขึ้นตางหากซึ่งหากสมองของเรามีศักยภาพในการคิด 
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วางแผน และทํา ที่สูงขึ้นแลวการที่เราอยากทํางานกับองคกรใด ตําแหนงงานใด เงินเดือนมากเทาใดรับรองไดวาไมใชเรื่องยาก
อีกตอไปครับ 

เทคนิคในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 

๑.. ตั้งเปาหมายในการพัฒนางาน 

    .ตองมีเปาหมายที่ชัดเจนและทาทายในการพัฒนางานเชน เพ่ิมยอดขาย 30% เพ่ิมประสิทธิภาพ 20%หรือ ลดคาใชจายใน
การทํางานลง 10% ตองการเปน TOP SALE เปนตนเปาหมายจะเปรียบเสมือนการจุดไฟสรางแรงจูงใจใหกับเราเองจะทําใหเรา
รูวา เราควรทํางานหนักไปเพื่อใคร และทําไม 

๒.. คิดและทําอยางเปนระบบ 

      การทํางานนั้น ไมไดอาศัย ประสบการณ แตเพียงอยางเดียวแตตองอาศัยการพัฒนาระบบงานที่ดีดวย 

๓.. จัดลําดับความสําคัญของงาน 

     โดยพิจารณาจาก 2 ปจจัย คือ ความสําคัญ กับ ความเรงดวนงานใดสําคัญมาก เรงดวนมาก ใหทํากอนงานใดสําคัญมาก แต
ไมเรงดวน ก็มอบหมายใหคนที่มีฝมือทําไปกอนงานใดสําคัญนอย แตเรงดวนมาก ก็อาจใหลูกทีมที่ทํางานเร็ว ทําแทนงานใดไม
สําคัญ ไมเรงดวน ก็อาจตองพิจารณาตัดออกไปบางประเด็นก็คือ อยากอดงานไวกับตัวเพียงคนเดียว หัดกระจายงานบาง 

๔.. วางแผนอยางรอบคอบ จะทําใหเราทํางานนอยลง 

       วางแผนใหมาก คิดใหรอบคอบ หาแนวทางและทางเลือกที่หลากหลายเพ่ือเปรียบเทียบหาแนวทางและทางเลือกที่ดีหรือ
เปนไปไดที่สุดแลวเราจะไดแผนงานที่ดี เวลาปฏิบัติตามแผนก็จะงายขึ้น 

๕.. คิดไวเสมอ วันนี้ตองดีกวาเมื่อวาน, พรุงนี้ตองดีกวาวันนี้ 

       หากเรามีความเชื่อเชนนี้ เราก็จะพัฒนาตนเอง พัฒนาการทํางานอยูเสมอผลที่ไดก็จะทําใหเราทํางานไดสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตองการ 

       สรุปไดวา การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน นั้นเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งที่เราตองใหความใสใจอยูตลอดเวลา
หมั่นเรียนรู ฝกฝน เพิ่มประสบการณ อยางสม่ําเสมอก็จะทําใหเรามีเปาหมายที่ทาทายขึ้นไดทํางานที่ยากขึ้น ซับซอนขึ้นเรื่อยๆ.
ตรงนี้จะชวยเพ่ิมประสบการณ และ ทักษะความสามารถในการทํางานใหกับเราไดอยางดีและทําใหเราประสบความสํา เร็จใน
หนาที่การงานในอาชีพงานที่เราอยากทํา ไดตามท่ีเราตองการครับ 

การพัฒนาจิตกับการไดประโยชนดานการปฏิบัติงาน 

 การจะพัฒนาจิตใจของตนเองไดดีนั้น ตองศึกษาเรื่องสติและฝกเจริญสติเปนประจํา จึงจะทําใหทานมีสติตั้งมั่น(มีความ
ตั้งใจแนวแน)ในการปฏิบัติงาน ไมเผลอสติ ไมคิดฟุงซาน ไมคิดและทํากิจอ่ืนที่ไมเกี่ยวของกับการงาน จึงทําใหมีการคิด พิจารณา 
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ทําความเขาใจ จดจํา แกปญหา วางแผนตาง ๆ ไดเปนอยางดี เปนเหตุใหผลของการปฏิบัติงานดีขึ้น ตามกําลังความสามารถของ
ขอมูลดานสติปญญาทางโลกและขอมูลดานสติปญญาทางธรรมที่มีอยูในความจําขณะนั้น. 

 ถาไมมีสติในการทํางาน หรือมีสตินอย ความคิดฟุงซานก็มักจะมากข้ึน รวมทั้งมีการใชเวลาไปคิดและทําเรื่องอ่ืนบอยขึ้น 
ทําใหความสามารถของสมองในการคิดพิจารณา การจดจํา และการปฏิบัติงานลดลง ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน และผล
ของการปฏิบัติงานก็จะต่ําลงดวย. 

 การฝกพัฒนาจิตโดยการพยายามมีสติอยูตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน จะทําใหสมองของทานมีขอมูลดานสติมากขึ้น 
พอนานเขา สติในการปฏิบัติงานก็จะมีมากขึ้น ความฟุงซานก็จะลดลง เปนผลใหเกิดการพัฒนาความสามารถของการมีสติในการ
ปฏิบัติงานดีขึ้นตามลําดับ และผลของการปฏิบัติงานก็จะดีขึ้นดวย. 

 เมื่อทานมีสติมากข้ึน มีขอมูลสติปญญาทางวิชาการมากขึ้น การปฏิบัติงานในเวลาตอมาจะงายขึ้น เพราะสามารถใช
ขอมูลในความจํามาประกอบการพิจารณาและการปฏิบัติงานไดมากข้ึน เปนผลใหความทุกขตาง ๆ ในเรื่องของการปฏิบัติงาน
และเรื่องที่เกี่ยวของลดลง. 

 การจะพัฒนาจิตไดดีขึ้นนั้น ตองเพ่ิมพูนขอมูลดานสติปญญาทางธรรมอยางงาย ๆ และมีคุณคาไวในความจํา 
พรอมทั้งมีสติในการใชขอมูลดังกลาวในการดําเนินชีวิต จะทําใหทานมีสติในการรูดีรูชั่ว รูถูกรูผิด รูวาอะไรควรคิดและควรทํา รู
วาอะไรไมควรคิดและไมควรทํา. ถาทานมีสติในการไมคิดชั่ว(ไมคิดอกุศล)และไมทําชั่ว คงมุงแตการคิดดี(คิดแตกุศล)และทําแต
ความดี จะเปนผลใหทานมุงหนาไปในดานของการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ แทนที่จะเสียเวลาไปกับการคิดฟุงซาน 
การคิดและทํากิจที่เปนอกุศล ซึ่งเปนผลรายตอการปฏิบัติงานโดยตรง.  พอสรุปเปนประเด็นไดดังตอไปนี้ 

 ๑. มีเจตนาวา จะฝกมีสติ(มีความตั้งใจ)ในการปฏิบัติงานอยางจริงจัง เชน ขณะปฏิบัติงานตาง ๆ จะไมเผลอสติ ไมไปคิด
ฟุงซาน ไมคิดและไมทําเรื่องอ่ืน ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน. 

 ๒. มีความเพียรในการฝกฝนตนเองในการมีสติรูเห็นและควบคุมความคิดรวมทั้งการกระทําตาง ๆ ใหอยูกับเรื่องการ
ปฏิบัติงานตลอดเวลา. 

 เมื่อทานตั้งใจลงมือฝกปฏิบัติตามเจตนาที่ไดกลาวแลวเปนประจําดวยความเพียร ก็จะทําใหเกิดความชํานาญมากข้ึน 
จนสามารถรูเห็นความคิดและควบคุมความคิดรวมทั้งการกระทําตาง ๆ ใหอยูกับกิจที่ทานเจตนากระทําอยูไดคลายอัตโนมัติ. 

หลักธรรมกับการพัฒนาตนในการทํางาน 

 หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่มีความสอดคลองที่สามารถฝกฝนการพัฒนาตนเอง คือ  สิกขา 3 หรือ
ไตรสิกขา เปนขอที่จะตองศึกษา ขอปฏิบัติที่เปนหลักสําหรับศึกษา คือในการฝกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปญญาใหยิ่ง ๆ 
ขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน ไดแก 1) อธิสีลสิกขา สิกขาคือศีลอันยิ่ง ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมในทางความ
ประพฤติอยางสูง 2) อธิจิตตสิกขา สิกขาคือจิตอันยิ่ง ขอปฏิบัติฝกอบรมจิตเพ่ือใหเกิดคุณธรรม เชน สมาธิอยางสูง และ3) อธิ
ปญญาสิกขา สิกขาคือปญญาอันยิ่ง ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมปญญาเพ่ือใหเกิดความรูแจงอยางสูง เรียกงาย ๆ วา ศีล สมาธิ 
และปญญา (ที.ปา.11/228/231), (องฺ.ติก.20/521/294) ดังมีพุทธพจนที่เนนย้ําหลักการฝกฝนพัฒนาตนของมนุษย และเรา
เตือน พรอมทั้งสงเสริมกําลังใจ ใหทุกคนมุงมั่นในการฝกศึกษาพัฒนาตนจนถึงที่สุด เชน 
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        วรมสฺสตรา ทนฺตา อาชานียา จ สินฺธวา กฺุชรา จ มหานาคา อตฺตทนฺโต ตโต วรํ "อัสดร สินธพ อาชาไนย กุญชร และชาง
หลวง ฝกแลวลวนดีเลิศ แตคนที่ฝกตนแลวประเสริฐกวา (ทั้งหมด) นั้น" [ขุ.ธ. 25/33/57] 

 ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ. "ในหมูมนุษย ผูประเสริฐสุด คือคนที่ฝกแลว" [ขุ.ธ. 25/33/57] 

 วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏโฐ เทวมานุเส. "ผูถึงพรอมดวยวิชชาและจริยะ เปนผูประเสริฐสุด ทั้งในหมูมนุษย
และมวลเทวา" [สํ.นิ. 16/724/331] 

 อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ.  "ตนแลเปนที่พ่ึงของตน 
แทจริงนั้น คนอ่ืนใครเลาจะเปนที่พ่ึงได มีตนที่ฝกดีแลวนั่นแหละ คือไดที่พ่ึงซึ่งหาไดยาก" [ขุ.ธ. 25/22/36] 

 พระสัมมาสัมพุทธเจา ทั้ง ๆ ที่เปนมนุษยคนธรรมดา แตเมื่อเปนผูที่ไดรับการฝกแลว ไดอบรมจิตถึงที่แลว แม
กระทั้งเทพเทวดาทั้งหลายทั้งมวลก็ยังนอมนมัสการแดองคพระสัมมาสัมพุทธเจา  (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2553 : 

112) คนเรานั้นสามารถฝกฝนไดซึ่งสามารถเตือนตนเองไดอยูเสมอวา เราสามารถฝกฝนและพัฒนาตนเองไดอยูเสมอ ฝกในดาน
ของพฤติกรรม มีการฝกฝนตนเองที่ดี สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองไดอยูเสมอ ฝกในดานสมาธิ การควบคุมจิตใจ พัฒนา
ในดานคุณสมบัติตาง ๆ ของจิต เชนความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ มีสติ และสมาธิ สามารถระลึกไดอยูเสมอจนสามารถ
พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพของสุขภาพจิตใหดีขึ้นเรื่อยไป ฝกในดานปญญา เปนการพัฒนาในการรับรูความจริง รูในสิ่งที่เปน
จริงมีเหตุมีผล รูจักในการวินิจฉัย ตลอดจนการรูแจงถึงความจริงที่เปนสากลของสิ่งทั้งปวง รูเทาทันในสิ่งธรรมดาของโลกและ
ชีวิต 

 เมื่อมีการศึกษาและทําความเขาใจของการฝกฝนแลว อีกหลักธรรมหนึ่งที่จะเปนเครื่องชวยทําใหเจริญ มีการ
ฝกฝนพัฒนาตนเองใหดียิ่งขึ้นไป คือ ภาวนา 4 หมายถึง การเจริญ, การทําใหมีขึ้น, การฝกอบรม, การพัฒนา ไดแก 1) กาย
ภาวนา หมายถึง การเจริญกาย พัฒนากาย การฝกอบรมกาย ใหรูจักติดตอเกี่ยวของกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรียทั้ง 5 

ดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางที่เปนคุณ มิใหเกิดโทษ ใหกุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนา
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ     2) สีลภาวนา หมายถึง การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝกอบรมศีล ให
ตั้งอยูในระเบียบวินัย ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี เกื้อกูลแกกัน 3) จิตภาวนา หมายถึง 
การเจริญจิต การพัฒนาจิต การฝกอบรมจิตใจ ใหเขมแข็งมั่นคงเจริญงอกงามดวยคุณธรรมทั้งหลาย เชน มีเมตตากรุณา 
ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เปนสุขผองใส เปนตน และ4) ปญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปญญา การ
พัฒนาปญญา การฝกอบรมปญญา ใหรูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง รูเทาทันเห็นโลก และชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให
เปนอิสระ ทําตนใหบริสุทธิ์จากกิเลส และปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดดวยปญญา ในบาลีที่มา ทานแสดง
ภาวนา 4 นี้ ในรูปที่เปนคุณบทของบุคคล จึงเปน ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต ภาวิตปญญา หมายถึงผูไดเจริญกาย ศีล จิต 
และปญญาแลว บุคคลที่มีคุณสมบัติชุดนี้ครบถวนยอมเปนพระอรหันต (องฺ. ปฺจก. 22/79/121) ในดานการพัฒนาทางดายกาย
นั้น เปนการพัฒนามีความสัมพันธตอสิ่งแวดลอมทางกายภาพ โดยเฉาะทางดาน อินทรียทั้ง 5 ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และกาย ให
มีเก้ือกูลกันและกัน ดานสีลภาวนา เปนการเจริญศีล พัฒนาศีล พัฒนาความสัมพันธ และความประพฤติ ใหอยูรวมกัน โดยตั้งอยู
ในระเบียบวินัย ไมเบียดเบียดซึ่งกันและกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกันกับผูอ่ืนในสังคมดวยดี ดานจิตภาวนา เปนการพัฒนาจิต ทํา
ใหจิตมีความเขมแข็ง มั่นคง มีความเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร เปนสุข ผองใสดีงาม เจริญงอกงามดวยคุณธรรม และดาน
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ปญญาภาวนา เปนการพัฒนาดานปญญา ใหมีการเสริมสรางฝกฝนปญญาใหมีความรูชัดในความเปนจริงเปนปจจุบัน รูและ
เขาใจในสิ่งที่เปนไป รูแจงในโลก ใชชีวิตตามสภาวะ สามารถแกไขปญหาดวยปญญา มีชีวิตที่ดีงามโดยปราศจากทุกขท้ังปวง 

 สังคมปจจุบันนี้ การอยูรวมกันถือวาเปนสิ่งสําคัญในการที่จะนําพาใหมีเจริญกาวหนา บุคคลในสังคมตองจะมี
รวมมือ และชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดความสามัคคี ปรองดอง ชวยเหลือกันใหมีความสงบสุขในสังคม ในทาง
พระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจาไดตรัสหลักธรรมที่จะเปนแนวในการเสริมสรางความสามัคคีกัน การอยูรวมกันอยางมีความสุขใน
สังคม 6 ประการดวยกัน คือ สาราณียธรรม 6 หมายถึง ธรรมเปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึง, ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน, ธรรม
ที่ทําใหเกิดความสามัคคี, หลักการอยูรวมกัน ไดแก  

 1) เมตตากายกรรม ตั้งเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย ทั้งตอหนาลับหลัง คือชวยเหลือกิจธุระของผูรวม
หมูคณะดวยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง  

 2) เมตตาวจีกรรม ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย ทั้งตอหนาลับหลัง คือชวยบอกแจงสิ่งที่ เปน
ประโยชน สั่งสอน แนะนําตักเตือนดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง  

 3) เมตตามโนกรรมตั้งเมตตามโนกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย ทั้งตอหนาและลับหลัง คือตั้งจิตปรารถนาดี คิดทํา
สิ่งที่เปนประโยชนแกกัน มองกันในแงดี มีหนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน  

 4) สาธารณโภคิตาไดสิ่งของใดก็มาแบงปนกัน คือเมื่อไดสิ่งใดมาโดยชอบธรรม แมเปนของเล็กนอย ก็ไมหวงไว
ผูเดียว นํามาแบงเฉลี่ยเจือจาน ใหไดมีสวนรวมใชสอยบริโภคท่ัวกัน  

 5) สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง คือมีความ
ประพฤติสุจริตดีงาม ถูกตองตามระเบียบวินัย ไมทําตนใหเปนที่หนารังเกียจของหมูคณะ และ 

 6) ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง คือมีความ
เห็นชอบรวมกัน ในขอที่เปนหลักการสําคัญอันนําไปสูความหลุดพน สิ้นทุกข หรือขจัดปญหา  (ที.ปา11/317/277), (องฺ.ฉกฺก.
22/282-3/321-3) ในความสามัคคีนั้นเปนบอเกิดแหงความสําเร็จทั้งปวง เปนสิ่งที่จะสรางความเจริญกาวหนาไดอยางดี 
เสริมสรางความรูสึกที่ดีใหรูสึกดีตอกันและกัน ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระองคทรงตรัสใหกับ
ประชาชนชาวไทย ทรงแนะนําดังนี้ ประการแรกคือการที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงเจริญตอกัน ประการที่สอง คือ
การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกันประสานงาน ประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทําสําเร็จผล ทั้งแกตน แกผูอ่ืน และกับ
ประเทศชาติ ประการที่สาม คือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูในความสุจริตในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผน โดยเทา
เทียมเสมอกัน และประการที่สี่คือการที่ตางคนตางพยายามนําความคิด ความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรง และมั่นคงอยูใน
เหตุในผล หากความคิด จิตใจ และประพฤติปฏิบัติที่ลงลอยเดียวกัน. (พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุย
เดช ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เนื่องในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ในวันที่ 9 มีนาคม 2549) ในประการ
แรกนี้ "คิด พูด ทําดวยความเมตตา" มาจาก สาราณียธรรม 3 ขอแรก คือเมตตากรรม ทําดวยความเมตตา, เมตตาวจีกรรม พูด
ดวยความเมตตา และเมตตามโนกรรม คิดดวยความเมตตา ประการที่สอง "การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน" มาจากขอที่ 
4 สาธารณโภคี คือการแบงปนใหเทาเทียมกัน ประการที่สาม "การที่ทุกคนประพฤติตนอยูในกรอบกติกาโดยเทาเทียมกัน" มาก
จากขอที่ 5 สีลสามัญญตา การมีศีลเสมอกัน และประการที่สี่ "การที่ตางคนตางพยายามปรับความคิดเห็นของตนใหถูกตองลง
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รอยเดียวกัน" มาจากขอที่ 6 ทิฏฐิสามัญญตา มีความเห็นที่ลงรอยกัน เปนตน หากทุกคนมีการพัฒนาตามหลักธรรม คนในสังคม
ก็จะอยูรวมกันอยางมีความสามัคคีปรองดองชวยเหลือกันและกัน มีความสงบสุข มีสันติ มีความมั่นคง และความเจริญทั้งหลายก็
จะเกิดขึ้นในสังคมตอไป 
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บทคัดยอ 

การวิจัยฉบับนี้  มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการงาน
สาธารณูปการ ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ  ๒) เพ่ือทดลองการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการงานสา
ธารณุปการ ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ  และ ๓) เพ่ือเสนอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชา การจัดการ
งานสาธารณู ปการ  ตามหลักนิ เวศวิทยาเชิ งพุทธ ศึกษาวิจัยโดยใช หลักการวิจัยเชิ งทดลอง 
(Experimental Research) 

ผลการศึกษาพบวา  การพัฒนาแผนการเรียนการสอนรายวิชา การจัดการงานสาธารณูปการ 
ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ  ไดพัฒนาตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๕๕  ของคณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  และเอกสารที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนการ  การวัดผลประเมินผลในรายวิชา  การจัดการ
งานสาธารณูปการ  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารหารจัดการ  งานสาธารณูปการ  และหลัก
นิเวศวิทยา  นิเวศวิทยาเชิงพุทธ  การทดลองการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ ตาม
หลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่นาพอใจ คือกอนเรียนอยูในเกณฑ ดี ( =
๗๑.๗๓ S.D.=๐.๕๒) หลังเรียนมีอยูในเกณฑ ดีมาก (((( =๘๑.๕๐ S.D.=๒.๖๕) เมื่อนําไปทดสอบความ
แตกตางดวยสถิติ t………. พบวา ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ตามรูปแบบการเรียนการสอน
รายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธหลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ ๐.๐๑  ความคิดเห็นของนิสิต  ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = ๒.๕๖ , S.D. = 
๐.๕๒ )  เมื่อพิจารณาโดยละเอียดในแตละดาน พบวา นิสิต มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนรายวิชา 
การจัดการงานสาธารณูปการ ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ อยูในระดับมากทุกดาน มีคาเฉลี่ยตามลําดับ
จากมากไปนอยดังนี้  ดานบรรยากาศในการเรียนรู ( 

ุ
 = ๒.๕๙) ดานกิจกรรมการเรียนรู (  = ๒.๕๘) 



๑๕๔๔ 

ดานการนําการบูรณาการไปประยุกตใช (  = ๒.๕๒) ตามลําดับ  การเสนอรูปแบบการเรียนการสอน  
สามารถเสนอเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของพระนิสิตเพศบรรพชิต
ที่ลงทะเบียนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  ซึ่งไดเสนอใชเปนแผนการเรียนการสอนภาคเรียนที่  ๒ ปการศึกษา  ๒๕๕๗  หนวยวิทย
บริการ ฯ จังหวัดอุทัยธานี 

ผูบริหารและคณาจารยหนวยวิทยบริการ ฯ จังหวัดอุทัยธานีควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และบูรณาการเนื้อหาที่สอนใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตจริง ใน
รายวิชาการจัดการสาธารณูปการ และรายวิชาที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการอ่ืนๆ เพ่ือประสบการณตรง
ของนิสิต ควรใหนิสิตไดลงมือปฏิบัติจริงตอวัดและชุมชน และควรมีการนําผลการวิจัยไปตอยอดพัฒนา
เขียนเปนเอกสาร  ตําราเรียนตอไป 

Abstract 

The purposes of this research were 1) To develop the instructional model in 

public facilities management course base on Buddhist Ecology approach.  2) To try  

out the instructional model in public facilities management course base on Buddhist 

Ecology approach. 3) To present the instructional model in public facilities 

management course base on Buddhist Ecology approach.  

This research was designed by using Experimental research. The findings were 

as follows: 1) The lesson plans were developed based on the curriculum of the 

Master of Arts program in Buddhist Management, Maha Chulalongkornrajavidyalaya 

University, edited in 2012. The literature reviewed about instructional model and 

assessment of public facilities management course. The concept and theories of 

management, public facilities, ecology and Buddhist ecology were included. 2) After 

trying out, the result showed that student achievement was at satisfied level. Pre-test 

scores were at Good level (  = 71.73 S.D =0.52) Post-test scores were at Good level 

(  =81.50 S.D = 2.65) T-test scores pointed out that the effectiveness significant after 

teaching was higher than before teaching at 0.01 students opinions after learning were 

at Good level (  =256, S.D =0.52) To consider deeply, students attitudes towards the 

instructional model were at Good level every sides, at mospheir (  =2.59) , activities 

(  = 2.58), integrating (  =2.52) respectively. 3) lesson plans were presented to 

develop instructional model for monk students who cu rolled in public facilities 

management course, Mahachulalongkornrajavidvidyalaya University, in the second 

semester of the academic year 2014 at Academic Resources Center, Uthaithani. 



๑๕๔๕ 

The directors and teachers of Uthaithani Academic Resources Center should 

design Learning and teaching activities the encourage learners interests and integer 

the content into their real life. For all courses that that involved to management. 

Learners should participate in the activities by them self, So that they gain real 

experiences Moreover, the results of the research should be developed deeply and 

published in the future. 

คํานํา 

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้  เกิดขึ้นจากความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการเรียนการสอนการจัดการ
งานสาธารณูปการ  ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ  เปนวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือพัฒนารูปแบบวิธีการ  
ความพึงพอใจ  ความสนใจ  สิ่งที่ไดจาการเรียนการสอนในชั้นเรียนของนิสิต   โดยมีวัตถุประสงคของ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ  
เพ่ือทดลองการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ  และเพ่ือ
เสนอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ 

 

เครื่องมือและวิธีการศึกษา 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้  เปนการวิจัยที่ใชวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห ขอมูลเพ่ือใหได
ขอมูลที่สอดคลองกับการศึกษา  โดยมีวิธีการศึกษา  ๑. ศึกษาในเชิงเอกสาร  เพ่ือใหไดรูปแบบการ
เรียนการสอน  เนื้อหาสาระรายวิชา  เนื้อหาที่จะบูรณาการกับรายวิชา  ตามวัตถุประสงคของการวิจัย  
๒. การนํารูปแบบการเรียนการสอน  เนื้อหาสาระรายวิชา  เนื้อหาที่ในการบูรณาการกับกรายวิชา  ไป
ใชกับสถานการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียนกลุมตัวอยาง  ๓. ประเมินผลการเรียนรูกอนการใช
รูปแบบการเรียนการสอน  และประเมินผลการเรียนรูหลังใชรูปแบบการเรียนการสอนแลว  เพ่ือ
ประเมินผลรูปแบบที่ใช  เพ่ือทราบถึงประสิทธิ์ผลของรูปแบบการเรียนการสอน  ๔. สอบถามความ
คิดเห็นของนิสิตกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนอยางไร  เพ่ือทราบถึงความ
พึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอน  และทราบถึงประสิทธิ์ภาพของรูปแบบการเรียนการสอน  ๕. 
สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในการเรียนการสอน  เพ่ือทราบถึงนิสิตมีความกระตือรือรนกับรูปแบบการ
เรียนการสอนมากนอยอยางไร 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  ผูศึกษาวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม 
(Cluster sampling)  คือ  กลุมพระนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
ชั้นปที่  ๓  ภาคเรียนที่  ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๘  จํานวน  ๒๒  รูป 



๑๕๔๖ 

 

ผลการศึกษา  

 การวิจัยเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชา การจัดการงานสาธารณูปการ ตามหลัก
นิเวศวิทยาเชิงพุทธ  มีผลการวิจัยดังนี้ 

            ๑. ผลการพัฒนาแผนการเรียนการสอนรายวิชา การจัดการงานสาธารณูปการ ตามหลัก
นิเวศวิทยาเชิงพุทธ  ซึ่งไดพัฒนาตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๕๕  ของคณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  และเอกสารที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนการ  การวัดผลประเมินผลในรายวิชา  การจัดการ
งานสาธารณูปการ  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารหารจัดการ  งานสาธารณูปการ  และหลัก
นิเวศวิทยา  นิเวศวิทยาเชิงพุทธ  ซึ่งไดผลดังนี้  

- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณูปการ 

- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสาธารณูปการ 
- การกําหนดสวนพุทธาวาสและ สังฆาวาส 
- ความหมายของนิเวศวิทยา 

- นิเวศวิทยากับพระพุทธศาสนา 
- การบริหารจัดการงานสาธารณูปการกับนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอมตามแนวพุทธ 

- การอนุรักษสิ่งแวดลอมตั้งแตสมัยพุทธกาล 

- ระเบียบและการดําเนินการจดัการสิ�งแวดล้อมในวดั 

- วิธีการจดัการสิ�งแวดล้อมตามหลกัแนวคดิทางพระพทุธศาสนา 

- การจัดการสิ่งแวดลอมของพระพุทธเจาและพระสาวก 
- การจัดการสิ่งแวดลอมในรูปแบบของพระธรรม 
- การจัดการสิ่งแวดลอมในรูปแบบของพระวินัย 

- การจัดการสิ่งแวดลอมในรูปแบบของระบบวิถีชีวิตแบบ องครวม 

- การจัดการปาของพระพุทธเจาและพระสาวก 

- ลงพ้ืนที่จริงวัดตัวอยางศึกษาดูงานเพ่ือเปนกรณีศึกษา  เก็บขอมูล  ในการวิเคราะหงาน
สาธารณูปการ 

- สรุปผลการลงพ้ืนที่จริง  วิเคราะหของมูลวางแผนพัฒนาจัดทําแผนการจัดการสาธารณูปการ  
ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ 

- ประมวล/สรุปองคความรูประจําวิชา 

 ๒. ผลการทดลองการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ ตามหลักนิเวศวิทยา
เชิงพุทธ จากผลการศึกษาวิจัยพบวา พระนิสิตชั้นปที่ ๓ ที่ลงทะเบียนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ 



๑๕๔๗ 

จํานวน  ๒๒ รูป กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ ผลการทดสอบ
กอนและหลังเรียนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ พระนิสิตชั้นปที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับที่นาพอใจ คือกอนเรียนไดคะแนนเฉลี่ย ๗๑.๗๓ อยูในเกณฑ ดี สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๒.๘๙ 
หลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ย ๘๑.๕๐ อยูในเกณฑ ดีมาก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๒.๖๕ เมื่อนําไป 

ทดสอบความแตกตางดวยสถิติ t พบวา ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ตามรูปแบบการเรียน
การสอนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธหลังเรียน สูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ ๐.๐๑ 

 

 ๓. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการ
จัดการงานสาธารณูปการ ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ ในสวนของขอมูลทั่วไปพบวา นิสิตสวนใหญมี
อายุระหวาง ๒๐ – ๔๐ ป พรรษาอยูระหวาง ๕ – ๑๐ พรรษา สถานที่อยูสวนใหญอยูในจังหวัด
อุทัยธานี และมีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆทุกรูป เมื่อพิจารณาความ
คิดเห็นของนิสิตพบวา นิสิตมีความเห็นตอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการงาน
สาธารณูปการ ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย
เทากับ  ๒.๕๖  ( = ๒.๕๖ , S.D. = ๐.๕๒ )  ระดับความคิดเห็นโดยแยกเปนประเด็น พบวา ดาน
กิจกรรมการเรียนรู  ไดแก หัวขอผลการเรียนรูที่คาดหวังมีความสอดคลองกับเนื้อหา ชวยใหนิสิตเขาใจ
บทเรียนดีมากขึ้น และชวยใหนิสิตไดความรูที่หลากหลาย อยูในระดับมากโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 
๒.๕๕-๒.๖๘  สวนกิจกรรมการเรียนรูในหัวขอชวยใหนิสิตพบความรูดวยตนเองมากขึ้น อยูในระดับ
ปานกลางโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๔๕ ดานบรรยากาศในการเรียนรู ไดแก หัวขอทําใหนักเรียนเกิด
ความกระตือรือรนตอการเรียน ชวยใหเกิดการเรียนรูจากเนื้อหามากยิ่งขึ้น นิสิตนักศึกษาเกิดความ
สนุกในการเรียน มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นกับอาจารย ไดมีโอกาสแบกเปลี่ยน
ความรูซึ่งกันและกันระหวางเพ่ือนนิสิตดวยกันมีความพอใจกับบรรยากาศในการเรียนรูในระดับมาก 
โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ ๒.๕๐-๒.๖๘ สวนหัวขอที่ใหนิสิตไดเรียนรูอยางอิสระตามความสามารถของ
ตน อยูในระดับปานกลางโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๔๕ ดานการนําความรูไปบูรณาการและ
ประยุกตใช หัวขอนิสิตรูและเขาใจเนื้อหาวิชาที่เรียน นิสิตนําความรู ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
อยูในระดับมากโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๕๐-๒.๖๔ สวนหัวขอนิสิตนําความรูไปบูรณาการกับ
รายวิชาไดดีอยูในระดับปานกลาง โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๒.๔๑ สรุปไดวาโดยรวมทุกหัวขอ
นิสิตมีระดับความคิดเห็นอยูท่ีระดับมากเปนสวนใหญ และรองลงมาคือระดับปานกลาง  

 ๔. ผลจากการสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมของนิสิตชั้นปที่ ๓ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
หนวยวิทยบริการ ฯ จังหวัดอุทัยธานี แยกเปนรายบุคคล พบวา นิสิตชั้นปที่ ๓ สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนใน
ภาพรวม อยูในระดับ ดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย   = ๙.๑๘    เมื่อพิจารณาเปนรายดาน จะเห็นไดวา ในดาน



๑๕๔๘ 

ความสนใจ นิสิตสวนใหญมีความสนใจอยูในระดับ ดี คือมีความสนใจเปนครั้งคราว โดยมีความถี่อยูที่ ๑๓ 
รูป   ในดานการแสดงความคิดเห็น สวนใหญอยูในระดับ ดีมาก (แสดงความคิดเห็นสม่ําเสมอ) และดี(แสดง
ความคิดเห็นเปนบางครั้ง)   โดยมีความถี่เทากันที่ ๙ รูป  ในดานการตอบคําถาม นิสิตสวนใหญอยูในระดับ
ดี (ตอบคําถามไมสม่ําเสมอ ประมาณ ๕๐ – ๗๙ เปอรเซ็นต) โดยมีคาความถี่เทากับ ๑๔ รูป และในดาน
การยอมรับฟงความคิดเห็น สวนใหญอยูในระดับ ดี (ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนบาง) โดยมีคาความถี่
เทากับ ๑๕ รูป 

 ๕. ผลการเสนอรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ  ตามหลัก
นิเวศวิทยาเชิงพุทธ  ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ โดยการบูร
ณาการเนื้อหากับหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ พระนิสิตเกิดการเรียนรู เขาใจจริง วัด/คณะสงฆ นําไปปฏิบัติ
จริง ประสานความรวมมือเพ่ือการพัฒนางานสาธารณูปการ สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูของ
รายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ ผู วิจัยจึงเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการ                 
งานสาธารณูปการ ตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ สามารถเสนอเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนของพระนิสิตเพศบรรพชิตที่ลงทะเบียนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ     
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งไดเสนอใชเปนแผนการเรียนการ
สอนภาคเรียนที่  ๒ ปการศึกษา  ๒๕๕๗  หนวยวิทยบริการ ฯ จังหวัดอุทัยธานี 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 การจัดการงานสาธารณูปการ เปนรายวิชาหนึ่งอยูในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา   การจัดการเชิงพุทธ ภาคการศึกษาที่ ๒ นิสิตชั้นปที่ ๓ หนวยวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงฆ
นครสวรรค ณ วัดหนองขุนชาติ อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี การจัดการงานสาธารณูปการถือ
เปนสวนหนึ่งของวัดและชุมชน เพ่ือการจัดการระบบนิเวศของวัด เปนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนมุงเนนดานการปฏิบัติ เกี่ยวกับการพัฒนาวัดในดานวัตถุทุกอยาง ซึ่งรวมไปถึงระบบการบริหาร
จัดการวัด การกอสราง บูรณปฏิสังขรณศาสนสถานภายในวัดอันไดแก โบสถ กุฏิ ศาลา ทั้งนี้เพ่ือใหวัด
มีสาธารณูปการที่ดี เกิดความสะอาด รมรื่น สะดวกสบาย ภายในอารามมีภูมิทัศนที่เหมาะสม เปนที่
สบายตานาชื่นชมแกผูมาเยี่ยมเยือนหรือผูพบเห็น และสามารถใชสถานที่ประกอบกิจกรรมตาง ๆ   
ทางพระพุทธศาสนาอันเกิดขึ้นภายในอารามนั้น ๆ ซึ่งงานสาธารณูปการเปนงานประจําหลัก ๆ ของ
เจาอาวาสและพระสงฆ ผูเปนสมาชิกของวัดและเปนผูมีสวนในการรวมรับผิดชอบตอวัด มีหนาที่ดูแล
รักษา ซอมแซม เพ่ือใหอาวาสศาสนสถานในวัดยังคงสภาพเพ่ือประโยชนแกพระสงฆภายในวัด และ
ชุมชนสืบไป จากความสําคัญที่ผูวิจัยเล็งเห็นและกลาวในขางตน ผูวิจัยจึงไดคิดหาวิธีการ ศึกษา
วิเคราะห รวมถึงพิจารณาหนวยการเรียนเรื่องการจัดการงานสาธารณูปการ และไดทดลองการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ ทดลองเรียนโดยบูรณาการเนื้อหา     



๑๕๔๙ 

การสอนเขากับหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ และพระนิสิตไดใหความรวมมือในการปฏิบัติทดลองเปน  
อยางดี  

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ ตามหลักนิเวศวิทยา
เชิงพุทธ เปนการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน อันประกอบดวยปจจัยหลายดาน          
ทั้งพระนิสิตผูเรียนและอาจารยผูสอน สภาพแวดลอมของการจัดการเรียนการสอน รูปแบบกิจกรรม      
การเรียนการสอนที่มีการใชสื่อเทคโนโลยี ประกอบกับกิจกรรมการสอนที่เกิดจากการบูรณาการของเนื้อหา
ที่เรียนเขากับหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ และติดตามผลโดยวิธีการสังเกต ตามสภาพจริงที่เกิดขึ้นกับพระนิสิต
ผูเรียน ซึ่งผูวิจัยไดแนวทางพัฒนาในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการงานสาธารณูปการ 
เพ่ือใหพระนิสิตเกิดความรูจริง ไดปฏิบัติจริง และเพ่ือการเรียนการสอนการจัดการงานสาธารณูปการ ที่มี
ประสิทธิภาพในครั้งตอไป 

 จากการการทดลองการเรียนการสอนตามแผนพบวา พระนิสิตจํานวน ๒๒ รูป มี
ความคิดเห็นตอการจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอนมีการชี้แจง
วัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา  มีการชี้แจงสัดสวนของคะแนน มีการทบทวนความรู ใชวิธีการ
สอนที่หลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมแสดงความคิดเห็นในระหวางเรียน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเกิดผลอยางเห็นไดชัดเจน สอดคลองกับรายวิชาที่เรียน นําสูความรูไดอยางนาสนใจ พระ
นิสิตเกิดความเขาใจ เห็นชัดแจง  ในเนื้อหาที่เรียนดวยความเขาใจจริง และนําไปปฏิบัติได กระตุนให
พระนิสิตเกิดความสนใจใฝรู ไดรับการถายทอดความรูผานสื่อที่มีความสอดคลองกับเนื้อหา จาก
ความรูที่เกิดขึ้น พระนิสิตสามารถนําไปใชในงานบริหารจัดการวัดได และเมื่อพระนิสิตไดรับการศึกษา
เชนนี้แลว สามารถนําประสบการณความรูที่ไดจากการเรียนไปประยุกตใชกับสังคมไดจริง และเปน
สวนหนึ่ งที่จะทําให   พระนิสิตประสบความสําเร็จในดานการเรียน และสามารถพัฒนางาน
สาธารณูปการในวัดของตน  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ขอเสนอแนะ 

ผูศึกษาวิจัยมีขอเสนอแนะตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการสาธารณูปการ ตาม
หลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ ของหนวยวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค   ณ วัดหนองขุนชาติ 
อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จากการวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยแบงขอเสนอแนะออกเปน ๒ ดาน ดังนี้ 

        ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ๑) ผูบริหารและคณาจารยหนวยวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงฆนครสวรรคควรจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และบูรณาการเนื้อหาที่สอนใหมีความหมายตอ
การนําไปใชในชีวิตจริง 



๑๕๕๐ 

 ๒) ในการจัดการเรียนการสอนของหนวยวิทยบริการมหาวิยาลัยสงฆนครสวรรครายวิชา
การจัดการสาธารณูปการ และรายวิชาที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการอ่ืน ๆ เพ่ือประการณตรงของ
นิสิต ควรใหนิสิตไดลงมือปฏิบัติจริงตอวัดและชุมชน 

 ๓) ควรมีการขยายผลการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ 

 ๔) ควรมีการนําผลการวิจัยไปตอยอดพัฒนาเขียนเปนเอกสาร  ตําราเรียนตอไป 

       ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

                จากการศึกษาวิจัยดังกลาวแลว ยังมีสิ่งที่ควรแกการศึกษาวิจัยดังตอไปนี้ 

                      ๑) ศึกษาวิเคราะหการจัดการสาธารณูปการของคณาจารยและผูบริหารตามหลักการ
จัดการสาธารณูปการ เนนการศึกษาเชิงลึก เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของ  
หนวยวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงฆนครสวรรค ณ วัดหนองขุนชาติ อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี      
ในกาลตอไป 
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การพัฒนาการจัดการสาธารณูปการในทองถิ่นอยางยั่งยืน 
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บทคัดยอ 

ปญหาการพัฒนาประชาธิปไตยในเมียนมาร จะยังคงเปนปญหาที่ยุงยากซับซอนอีกยาวไกล ทั้งนี้เนื่องมาจาก ปญหา
ความขัดแยงทางประชาชาติที่มีหลากหลายเผาชาติพันธุ ที่มีความขัดแยงมาแตเมื่อครั้งประวัติศาสตรอันยาวนาน บนถน นแหง
เสนทางประชาธิปไตยในเมียนมาร จึงเปรียบจินตนาการของความปราถนาดีที่แฝงเรนไปดวยผลประโยชน แรงกดดันตางๆ จาก
กระแสทางสากล จะตองยืนอยูบนพ้ืนฐานของการเจรจาตกลงอยางสันติวิธีของ ชาติรัฐตางๆในเมียนมาร ถึงแมวาประชาธิปไตย
ของเมียนมารยังไมใชประชาธิปไตยเต็มใบอยางที่คาดหวังกันไว เพราะทหารยังคงมีบทบาทอยางมากทั้งทางการเมืองและทาง
เศรษฐกิจ ถึงกระนั้นวันนี้ก็ถือเปนวันพิเศษสําหรับความกาวหนาดานประชาธิปไตยในเมียนมาร 

บทความนี้ไดนําเสนอประวัติศาสตรทางการเมืองของประเทศเมียนมาร ตั้งแตยุคอดีต จนถึงการเรียกรองเอกราชจาก
ประเทศอังกฤษ เมื่อไดเอกราชแลว ก็มีปญหาภายในหลายอยาง เชน เศรษฐกิจ สังคม การเรียกรองปกครองตนเองของชนกลุม
นอย การลอบสังหารผูนํา ทหารยึดอํานาจปกครองแบบเผด็จการ รวมระยะเวลาจากอังกฤษ ปกครอง ตอดวยรัฐบาลพลเรือน
สั้นๆ และก็ทหารแลว ยาวนานถึง ๑๓๐ ป 
คําสําคัญ : ประวัติศาสตร, การเมือง , การรอคอย 

Abstract 

 The development of democracy in Myanmar. It remains a complex issue that will be long. Due to 
the Conflict nations with diverse ethnic tribes. The conflict, however, when a long history. On the path of 
democracy in Myanmar. The advantage of the imagination desires Nadine regimes to benefit. Pressures The 
flow of international Must stand on the basis of a peaceful negotiated settlement of. State in Myanmar. 
Although the democratization of Myanmar is not yet a full-fledged democracy that is expected of them. 
The military still plays a huge role, both politically and economically. Yet today, it is a special day for the 
advance of democracy in Myanmar. 
 This article presents the political history of Myanmar. From the past To claim their independence 
from England. Upon independence It has internal problems, such as economic, social, claims the 
autonomy of minorities. The assassination of the leader Military junta dictatorship The total period of British 
rule with a civilian government brief. And the military for up to 130 years. 
Keywords : History, Politics, waiting. 
 

๑.บทนํา 

ประวัติศาสตรของเมียนมาร นั้นมีความยาวนาน และซับซอน มีประชากร หลายเผาพันธุเคยอาศัยอยูในดินแดนแหงนี้ 
เผาพันธุ เกาแกที่สุด ที่ปรากฏ ไดแก มอญ ตอมา ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ชาวเมียนมาร ไดอพยพลงมา จากบริเวณ พรมแดน 
ระหวาง จีน และทิเบต เขาสู ที่ราบลุม แมน้ําอิระวดี และไดกลายเปน ชนเผาสวนใหญ ที่ปกครองประเทศ ในเวลาตอมา ความ

                                                           

๑ อาจารยประจําสาขาวิชารัฐศาสตร หนวยวิทยบริการฯอุทัยธานี วิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 



๒๕๕๓ 
 
ซับซอน ของประวัติศาสตรเมียนมาร มิไดเกิดขึ้น จากกลุมชน ที่อาศัยอยู ในดินแดนเมียนมารเทานั้น แตเกิดจาก ความสัมพันธ 
กับเพ่ือนบานอันไดแก จีน อินเดีย บังกลาเทศ ลาว และไทยอีกดวย๒ 

มอญ 

มนุษยไดเขามาอาศัยอยูในดินแดนของประเทศเมียนมารราว ๑๑,๐๐๐ ปมาแลว แตชนเผาแรกที่สามารถสรางอารย
ธรรมขึ้นเปนเอกลักษณของตนไดก็คือชาวมอญ ชาวมอญไดอพยพเขามาอาศัยอยูในดินแดนแหงนี้เมื่อราว ๒,๔๐๐ ปกอน
พุทธกาล และไดสถาปนาอาณาจักรสุวรรณภูมิ อันเปนอาณาจักรแหงแรกขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๒ ณ บริเวณใกลเมืองทา
ตอน (THATON) ชาวมอญไดรับอิทธิพลของศาสนาพุทธ ผานทางอินเดียในราวพุทธศตวรรษที่ ๒ ซึ่งเชื่อวามาจากการเผยแพร
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระเจาอโศกมหาราช บันทึกของชาวมอญสวนใหญถูกทําลายในระหวางสงคราม วัฒนธรรมของ
ชาวมอญเกิดขึ้นจากการผสมเอาวัฒนธรรมจากอินเดีย จึงเปนเอกลักษณของตนเองจนกลายเปนวัฒนธรรมลักษณะลูกผสม ใน
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ ชาวมอญไดเขาครอบครองและมีอิทธิพลในดินแดนตอนใตของเมียนมารและไดเกิดอาณาจักใหมขึ้น
เรียกวา อาณาจักรสุธรรมวดี ที่เมืองพะโค (หงสาวดี)๓ 
ปยุ : พยู : เพียว 

ชาวปยุ หรือ พยู หรือ เพียว คือกลุมที่เขามาอาศัยอยูในดินแดนประเทศเมียนมารตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ ๔ และได
สถาปนานครรัฐขึ้นหลายแหง เชนที่ พินนาคา (BINNAKA) มองกะโม (MONGAMO) ศรีเกษตร (SRI KSETRA) เปยทะโนมโย 
(PEIKTHANOMYO) และหะลินยี (HAINGYI) ในชวงเวลาดังกลาว ดินแดนเมียนมารเปนสวนหนึ่งของเสนทางการคาระหวางจีน
และอินเดีย จากเอกสารของจีนพบวา มีเมืองอยูภายใตอํานาจปกครองของชาวพยู ๑๘ เมือง และชาวพยุเปนชนเผาที่รักสงบ ไม
ปรากฏวามีสงครามเกิดขึ้นระหวางชนเผาพยู ขอขัดแยงมักยุติดวยการคัดเลือกตัวแทนใหเขาประลองความสามารถกัน ชาวพยู
สวมใสเครื่องแตงกายที่ทําจากฝาย อาชญากรมักถูกลงโทษดวยการโบยหรือจําขัง เวนแตไดกระทําความผิดอันรายแรงจึง
ตองโทษประหารชีวิต ชาวพยูนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท เด็ก ๆ ไดรับการศึกษาที่วัดตั้งแตอายุ ๗ ขวบจนถึง ๒๐ ป 

นครรัฐ ของ ชาวปยุ ไมเคยรวมตัวเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตนครรัฐขนาดใหญมักมีอิทธิพลเหนือนครรัฐขนาดเล็ก ซึ่ง
แสดงออกโดยการสงเครื่องบรรณาการให นครรัฐที่มีอิทธิพลมากท่ีสุดไดแกศรีเกษตร ซึ่งมีหลักฐานเชื่อไดวา เปนเมืองโบราณท่ีมี
ขนาดใหญที่สุดในประเทศเมียนมาร ไมปรากฏหลักฐานวาอาณาจักรศรีเกษตรถูกสถาปนาขึ้นเมื่อใด แตมีการกลาวถึงใน
พงศาวดารวามีการเปลี่ยนราชวงศเกิดขึ้นในปพุทธศักราช ๖๓๗ ซึ่งแสดงใหเห็นวาอาณาจักรศรีเกษตรตองไดรับการสถาปนาขึ้น
กอนหนานั้น มีความชัดเจนวา อาณาจักรศรีเกษตรถูกละทิ้งไปในปพุทธศักราช ๑๑๙๙ เพ่ืออพยพยายขึ้นไปสถาปนาเมืองหลวง
ใหมทางตอนเหนือ แตยังไมทราบอยางแนชัดวาเมืองดังกลาวคือเมืองใด นักประวัติศาสตรบางทานเชื่อวาเมืองดังกลาวคือเมือง
หะลินคยี อยางไรก็ตามเมืองดังกลาวถูกรุกรานจากอาณาจักรนานเจาในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕ จากนั้นก็ไมปรากฏหลักฐาน
กลาวถึงชาวพยูอีก๔ 

๒. อาณาจักรพุกาม 

ชาวเมียนมาร เปนชนเผาจากทางตอนเหนือที่คอยๆ อพยพแทรกซึมเขามาสั่งสมอิทธิพลในดินแดนประเทศเมียนมารที
ละนอย กระทั่งปพุทธศักราช ๑๓๙๒ จึงมีหลักฐานถึงอาณาจักรอันทรงอํานาจซึ่งมีศูนยกลางอยูที่เมือง ” พุกาม ” (BAGAN) 

                                                           

๒ https://www.wonderfulpackage.com (สืบคนเมื่อ ๕ เมษายน ๒๕๕๗). 
๓ วิรัช  นิยมธรรม, มอญตนตออารยธรรมอุษาคเนย เรียบเรียงจากขอเขียนของนายปนหละ พิมพในสารานุกรมพมา ฉบับที่ ๑๐ . 
๔ https://th.wikipedia.org/wiki.(สืบคนเมื่อ ๒๕ เมษายน ๕๗). 



๒๕๕๔ 
 
โดยไดเขามาแทนที่ภาวะสุญญากาศทางอํานาจ ภายหลังจากการเสื่อมสลายไปของอาณาจักรชาวพยู อาณาจักรของชาวพุกาม
แตแรกนั้นมิไดเติบโตขึ้นอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กระทั่งในรัชสมัยของพระเจาอโนรธา (พ.ศ. ๑๕๘๗–๑๖๒๐) พระองคจึง
สามารถรวบรวมแผนดินเมียนมารใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสําเร็จ และเมื่อพระองคทรงตีเมืองทาตอนของชาวมอญไดในป
พุทธศักราช ๑๖๐๐ อาณาจักรพุกามก็กลายเปนอาณาจักรที่เขมแข็งที่สุดในดินแดนเมียนมาร อาณาจักรพุกามมีความเขมแข็ง
เพ่ิมมากขึ้นในรัชสมัยของพระเจากยันสิทธา (พ.ศ. ๑๖๒๔–๑๖๕๕) และพระเจาอลองสิทธู (พ.ศ. ๑๖๕๕–๑๗๑๐) ทําใหในชวง
ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ดินแดนในคาบสมุทรสุวรรณภูมิเกือบทั้งหมดถูกครอบครองโดยอาณาจักรเพียงสองแหง คือเขมร 
(เมืองพระนคร) และพุกามอํานาจของอาณาจักรพุกาม คอยๆ เสื่อมลง ดวยเหตุผลหลักสองประการ สวนหนึ่งจากการถูกเขา
ครอบงําโดยของคณะสงฆผูมีอํานาจ และอีกสวนหนึ่งจากการรุกรานของจักรวรรดิมองโกลที่เขามาทางตอนเหนือ พระเจา
นราธิหบดี (ครองราชย พ.ศ. ๑๗๗๙–๑๘๓๐) ไดทรงนําทัพสูยูนนานเพ่ือยับยั้งการขยายอํานาจของมองโกล แตเมื่อพระองคแพ
สงคราม ในปพุทธศักราช ๑๘๒๐ ทัพของอาณาจักรพุกามก็ระส่ําระสายเกือบทั้งหมด พระเจานราธิหบดีถูกพระราชโอรสปลง
พระชนมในปพุทธศักราช ๑๘๓๐ กลายเปนตัวเรงที่ทําใหอาณาจักรมองโกลตัดสินใจรุกรานอาณาจักรพุกามในปเดียวกันนั้น 
ภายหลังสงครามครั้งนี้ อาณาจักรมองโกลก็สามารถเขาครอบครองดินแดนของอาณาจักรพุกามไดทั้งหมด ราชวงศพุกามสิ้นสุด
ลงเมื่อมองโกลไดแตงตั้งรัฐบาลหุนขึ้นบริหารดินแดนเมียนมารในปพุทธศักราช ๑๘๓๒๕ 

อาณาจักรตองอู 

หลังจากอาณาจักรพุกามถูกรุกรานจากไทใหญ ชาวอังวะไดอพยพลงมาสถาปนาอาณาจักรแหงใหม โดยมีศูนยกลางที่
เมืองตองอูภายใตการนําของพระเจามิงคยินโย ในปพุทธศักราช ๒๐๗๔ พระเจาตะเบงชะเวตี้ (ครองราชย พ.ศ. ๒๐๗๔ –

๒๐๙๓) ซึ่งสามารถรวบรวมเมียนมารเกือบทั้งหมดใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดอีกครั้งในชวงระยะเวลานี้ ไดมีการเปลี่ยนแปลง
ขนานใหญเกิดขึ้นในภูมิภาค ชาวไทใหญมีกําลังเขมแข็งเปนอยางมากทางตอนเหนือ การเมืองภายในอาณาจักรอยุธยาเกิดความ
ไมม่ันคง ในขณะที่โปรตุเกสไดเริ่มมีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและสามารถเขาครอบครองมะละกาได เกี่ยวกับการเขามา
ของบรรดาพอคาชาวยุโรป เมียนมารกลายเปนศูนยกลางทางการคาที่สําคัญอีกครั้งหนึ่ง การที่พระเจาตะเบงชะเวตี้ไดยายเมือง
หลวงมาอยูที่เมืองหงสาวดี เหตุผลสวนหนึ่งก็เนื่องดวยทําเลทางการคา พระเจาบุเรงนอง (ครองราชย พ.ศ. ๒๐๙๔–๒๑๒๔) ซึ่ง
เปนพระเทวัน (พ่ีเขย)ของพระเจาตะเบงชะเวตี้ ไดขึ้นครองราชยสืบตอจากพระเจาตะเบงชะเวตี้ และสามารถเขาครอบครอง
อาณาจักรตาง ๆ รายรอบได อาทิ มณีปุระ (พ.ศ. ๒๑๐๓) อยุธยา (พ.ศ. ๒๑๑๒) ราชการสงครามของพระองคทําใหเมียนมารมี
อาณาเขตกวางใหญไพศาลที่สุด อยางไรก็ตาม ทั้งมณีปุระและอยุธยา ตางก็สามารถประกาศตนเปนอิสระไดภายในเวลาตอมาไม
นาน เมื่อตองเผชิญกับการกอกบฏ จากเมืองขึ้นหลายแหง ประกอบกับการรุกรานของโปรตุเกส กษัตริยแหงราชวงศตองอู
จําเปนตองถอนตัวจากการครอบครองดินแดนทางตอนใต โดยยายเมืองหลวงไปอยูที่เมืองอังวะ พระเจาอะนอกะเพตลุน 
(ANAUKPETLUN) พระนัดดาของพระเจาบุเรงนอง สามารถรวบรวมแผนดินเมียนมารใหเปนอันหนึ่งอันเดี ยวกันอีกครั้งใน
พุทธศักราช ๒๑๕๖ พระองคตัดสินใจที่จะใชกําลังเขาตอตานการรุกรานของโปรตุเกส พระเจาธารุน (THALUN) ผูสืบทอดราช
บัลลังก ไดฟนฟูหลักธรรมศาสตรของอาณาจักรพุกามเกา แตพระองคทรงใชเวลากับเรื่องศาสนามากเกินไป จนละเลยที่จะใสใจ
ตออาณาเขตทางตอนใต ทายที่สุด หงสาวดี ที่ไดรับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสซึ่งตั้งมั่นอยูในอินเดีย ก็ไดทําการประกาศเอกราช

                                                           

๕ https://th.wikipedia.org/wiki.(สืบคนเมื่อ ๓๐ เมษายน ๕๗).  



๒๕๕๕ 
 
จากอังวะ จากนั้นอาณาจักรของชาวเมียนมารก็คอย ๆ ออนแอลงและลมสลายไปในปพุทธศักราช ๒๒๙๕ จากการรุกรานของ
ชาวมอญ๖ 

ราชวงศอลองพญา หรือคองบอง 
ราชวงศอลองพญา ไดรับการสถาปนาขึ้นและสรางความเขมแข็งจนถึงขีดสุดไดภายในเวลาอันรวดเร็ว อลองพญาซึ่งเปน

ผูนําที่ไดรับความนิยมจากชาวเมียนมาร ไดขับไลชาวมอญที่เขามาครอบครองดินแดนของชาวเมียนมารไดในป พ.ศ. ๒๒๙๖ 
จากนั้นก็สามารถเขายึดครองอาณาจักรมอญไดอีกครั้งในป พ.ศ. ๒๓๐๒ ทั้งยังสามารถกลับเขายึดครองกรุงมณีปุระไดใน
ชวงเวลาเดียวกัน พระองคสถาปนาให เมืองยางกุงเปนเมืองหลวงในป พ.ศ. ๒๓๐๓ หลังจากเขายึดครองตะนาวศรี 
(TENASSERIM) พระองคไดยาตราทัพเขารุกรานอยุธยา แตตองประสบความลมเหลวเมื่อพระองคทรงสวรรคตในระหวาง
สงคราม พระเจาสินบูหชิน (HSINBYUSHIN, ครองราชย พ.ศ. ๒๓๐๖ – ๒๓๑๙) พระราชโอรส ไดนําทัพเขารุกรานอาณาจักร
อยุธยาอีกครั้งในป พ.ศ. ๒๓๐๙ และประสบความสําเร็จในปถัดมา ในรัชสมัยนี้ แมจีนจะพยายามขยายอํานาจเขาสูดินแดน
เมียนมาร แตพระองคก็สามารถยับยั้งการรุกรานของจีนไดทั้งสี่ครั้ง (ในชวงป พ.ศ. ๒๓๐๙–๒๓๑๒) ทําการขยายพรมแดนของ
จีนทางดานนี้ถูกยุติลง ในรัชสมัยของพระเจาโบดอพญา (BODAWPAYA, ครองราชย พ.ศ. ๒๓๒๔–๒๓๖๒) พระโอรสอีก
พระองคของพระเจาอลองพญา เมียนมารตองสูญเสียอํานาจที่มีเหนืออยุธยาไป แตก็สามารถผนวกดินแดนยะไข (ARAKAN) 

และตะนาวศรี (TENASSERIM) เขามาไวไดในป พ.ศ. ๒๓๒๗ และ ๒๓๓๖ ตามลําดับ ในชวงเดือนมกราคมของป พ.ศ. ๒๓๖๖ 
ซึ่งอยูในรัชสมัยของพระเจาบาคยีดอว (BAGYIDAW) ครองราชย พ.ศ. ๒๓๖๒–๒๓๘๐) ขุนนางชื่อมหาพันธุละ (MAHA 

BANDULA) เขารุกรานแควนอัสสัมไดสําเร็จ ทําใหเมียนมารตองเผชิญหนาโดยตรงกับอังกฤษที่ครอบครองอินเดียอยูในขณะนั้น 

๓. ประวัติศาสตรการเมืองเมียนมารตั้งแตสมัยอาณานิคม 

การครอบครองเมียนมารของอังกฤษในชวงปลายศตวรรษที่ ๑๙ นั้นเปนผลมาจากลัทธิจักรวรรดินิยมใหมที่ตองการ
แสวงหาแหลงปอนวัตถุดิบเพื่อตอบสนองตออุตสาหกรรมในชาติตะวันตก หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เริ่มตนในอังกฤษชวง
ปลายคริสตศตวรรษที่ ๑๘ และเพ่ือรองรับการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย อังกฤษนั้นไดแยงชิงกับโปรตุเกสเพ่ือแผอํานาจในอินเดีย
ดวยการตั้งสถานีการคาในอินเดียตะวันตกเฉียงเหนือ แลวคอยๆ แยงเมืองทาสําคัญของโปรตุเกสทั้งในอาวเปอรเซียและอินเดีย
ไป อังกฤษตั้งจุดยุทธศาสตรสําคัญของตนไวในอินเดีย ๓ แหง คือ มัทราช ในป ค.ศ.๑๖๓๙  บอมเบย ค.ศ.๑๖๖๑ และกัลกัตตา 
ค.ศ. ๑๖๗๙๗ 

เมียนมารทําสงครามกับอังกฤษ 

ในป พ.ศ. ๒๓๖๗ (ค.ศ. ๑๘๒๔)  ซึ่งเปนผลมาจากการขยายอํานาจของราชวงศคองบอง นับตั้งแตกษัตริยองคแรกคือ 
พระเจาอลองพญา จนถึงกษัตริยองคที่ ๗ คือพระเจาบายีดอ หรือกวาครึ่งศตวรรษนั้น เมียนมารไดขยายพรมแดน ดานตะวันตก
ของตนจนประชิดเมืองจิตตะกองซึ่งอยูภายใตอํานาจของอังกฤษ ผลของสงครามหลายครั้งนี้ ทําใหผูคนที่อยูตามพรมแดนอพยพ
ลี้ภัยเขาไปในเขตการปกครองของอังกฤษ เมียนมารพยายามติดตามผูคนเหลานี้เขาไป และอังกฤษก็ฉวยโอกาสนี้ทําสงครามกับ
เมียนมารที่รุกไลผูคนเขามาในจิตตะกองและอัสสัม ซึ่งเปนการปะทะกันระหวางนโยบายแบบศักดินาของเมียนมารกับนโยบาย
อาณานิคมของอังกฤษ  สงครามอังกฤษ-เมียนมารครั้งแรกเริ่มดวยสงครามทางเรือ อังกฤษยกทัพเรือของตนพรอมดวยทหาร 

                                                           

๖ https://th.wikipedia.org/wiki.(สืบคนเมื่อ ๒๒ เมษายน ๕๗). 
๗ชาญวิทย  เกษตรศิริ ,พมา ประวัติศาสตรและการเมือง, มูลนิธโิครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, พิมพครั้งท่ี ๔, ๒๕๔๔. 



๒๕๕๖ 
 
๑๑,๐๐๐ คน เขาโจมตีเมืองยางกุง อังกฤษใชเวลา ๖ เดือนถึงตีเมืองได สงครามยืดเยื้ออยูถึง ๒ ป อังกฤษยกพลมาเพ่ิมเติมทาง
บกและรุกไลเขาไปถึงเมืองแปร จนทําใหเมียนมารยอมสงบศึกและตกลงทําสนธิสัญญากันเมื่อตนป ๑๘๒๖๘  

การสงครามกับอังกฤษนั้น เมียนมารคอนขางโชครายในเรื่องทั้งที่ตั้งของประเทศที่มีเขตแดนติดตอกับทั้งอินเดียที่ตก
เปนของอังกฤษไปกอนแลว และยังติดตอกับจีนอันเปนจุดมุงหมายที่สําคัญของเหลาประเทศตะวันตกขณะนั้นเพ่ือขยายเสนทาง
เพ่ือการคา อีกประการหนึ่งคือเมียนมารดูเหมือนโชครายในแงของผูนําดวย เนื่องจากเปนสมัยที่มีกษัตริยที่ไมเขมแข็งนัก ยกเวน
เพียง พระเจามินดง ซึ่งครองราชยระหวาง ป ค.ศ. ๑๘๕๑ – ๑๘๗๘ ใกลเคียงกับสมัยรัชกาลที่ ๔ และ ๕ ของไทย ดูเหมือนจะ
เปนกษัตริยองคเดียวในเมียนมารที่ทรงมีความสามารถยิ่ง ทรงคัดคานนโยบายของพระเจาพุกามมินในการทําสงครามครั้งที่สอง
กับอังกฤษ และทรงเห็นวาทางรอดของเมียนมารคือการทําไมตรีและยินยอมตามขอเรียกรองของอังกฤษ ดังนั้นตอมาจึงทรงขึ้น
ครองราชยดวยการรัฐประหารในราชสํานัก  พระองคทรงพาเมียนมารรอดพนอังกฤษไดในชวงเวลาที่ทรงครองราชยกวาสอง
ทศวรรษและรักษาดินแดนเมียนมารตอนบนที่เหลือไว แตเมื่อพระโอรสคือพระเจาธีบอหรือสีปอ ซึ่งขึ้นครองราชยเมื่อปค .ศ. 

๑๘๗๘ และในป ค.ศ. ๑๘๘๕ (พ.ศ. ๒๔๒๘) อังกฤษบุกยึดเมืองมัณฑะเลย ซึ่งเปนเมืองหลวงในขณะนั้น และจับกุมพระเจาธีบอ
พรอมพระนางศุภยลัตพระมเหสี และเนรเทศไปอยูอินเดีย ถือเปนการสิ้นสุดราชวงศคอนบวงซึ่งปกครองเมียนมารเปนเวลา 
๑๓๓ ป มีกษัตริยทั้งสิ้น ๑๑ พระองค ๙ 

การรอคอยครั้งแรก ๒๔๒๘ – ๒๔๙๑ 

อังกฤษยึดเมียนมารไดหมดทั้งประเทศ ไดเอาเมียนมารไปเปนสวนหนึ่งของอินเดีย นโยบายที่อังกฤษใชปกครองเมียน
มารที่เรียกวาแบงแยกและปกครองไดเพ่ิมความแตกแยกภายในเมียนมาร กลาวคืออังกฤษแบงเมียนมารเปนสองสวนคือ เมียน
มารแท(Proper Burma) ใชการปกครองโดยตรงและสวนบริเวณภูเขา (Hill Areas) หรือเขตชายแดนใชการปกครองโดยออม. 

โดยสวนที่เปนเมียนมารแทนั้น อังกฤษไดปกครองเมียนมารในรูปแบบของสภานิติบัญญัติ ภายใตการบริหารงานของขาหลวง
ใหญชาวอังกฤษ เพราะเห็นวาเมียนมารยังลาหลังอินเดียอยูมาก จึงยังไมเหมาะที่จะมีรัฐบาลของตนเอง แตเขตที่เปนภูเขาที่ยัง
ถูกมองวาลาหลัง อังกฤษยังไมคอยใหความสนใจเทาใดนัก การปกครองตามแควนตางๆ ยังอยูภายใตการปกครองของผูปกครอง
เดิม แตใหอยูในการดูแลและคําแนะนําจากขาหลวงใหญชาวอังกฤษ๑๐  

อังกฤษมิไดใหความสนใจตอเมียนมารอยางแทจริง อันเปนเหตุใหมีการประทวงตอมาเมื่อมีขบวนการชาตินิยม โดยเมื่อ
อังกฤษไดดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจในการที่จะผลิตขาวจํานวนมาก โดยปรับปรุงดินแดนเมียนมารตอนลางเปนแหลงผลิตขาว
เพ่ือหลอเลี้ยงอาณานิคมอินเดีย ซึ่งมีประชากรเพ่ิมข้ึนมากในขณะนั้น ทําใหเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจเมียนมารไป
ดวย มีผูอพยพเขามาเพ่ือหักรางถางพงเพ่ือทํานาขาวจํานวนมาก เมียนมารไดเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบพอเลี้ยงตัวเอง กลายเปน
การผลิตเพ่ือสงออกตามแบบทุนนิยมของอังกฤษ นอกจากนั้นยังมีแรงงานจากตางชาติเขามา ทั้งจากท้ังจีนและอินเดีย แตทั้งนี้
ระบบเศรษฐกิจดังกลาวไดสงผลกระทบใหชาวนาสวนใหญปรับตัวไมทัน มีหนี้สินจากการกูยืมมาทําทุนในการเพาะปลูกผูใหกูคือ
ชาวอินเดีย ตอมาชาวนาก็ถูกยึดท่ีทํากิน อันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหชาวเมียนมารเกลียดชังชาวตางชาติมาก โดยเฉพาะชาว
อินเดียและกระตุนใหเกิดความรูสึกชาตินิยมตอตานอังกฤษ๑๑ 

                                                           

๘ เรื่องเดียวกัน ,หนา ๓๕ . 
๙ อางแลว หนา ๔๐ – ๔๑ ). 
๑๐ (พรพิมล ตรีโชติ ,ความสัมพันธไทย-พมา และชนกลุมนอยของพมา ๒๕๔๒: ๑๔). 
๑๑ อางแลว หนา ๕๖ – ๕๗ ). 



๒๕๕๗ 
 

สงครามระหวางเมียนมารและอังกฤษครั้งที่หนึ่ง (พ.ศ. ๒๓๖๗–๒๓๖๙) ยุติลงโดยอังกฤษเปนฝายไดรับชัยชนะ ฝาย
เมียนมารจําตองทําสนธิสัญญายันดาโบ (YANDABOO) กับอังกฤษ ทําใหเมียนมารตองสูญเสียดินแดนอัสสัม มณีปุระ ยะขาย 
และตะนาวศรีไป ซึ่งอังกฤษเริ่มก็ตนตักตวงทรัพยากรตางๆ ของเมียนมารนับแตนั้น เพ่ือเปนหลักประกันสําหรับวัตถุดิบที่จะ
ปอนสูสิงคโปร สรางความแคนเคืองใหกับทางเมียนมารเปนอยางมาก กษัตริยองคตอมาจึงทรงยกเลิกสนธิสัญญายันดาโบ และ
ทําการโจมตีผลประโยชนของฝายอังกฤษ ทั้งตอบุคคลและเรือ เปนตนเหตุใหเกิดสงครามระหวางเมียนมารและอังกฤษครั้งที่สอง 
ซึ่งก็จบลงโดยชัยชนะเปนของอังกฤษอีกครั้ง หลังสิ้นสุดสงครามครั้งนี้ อังกฤษไดผนวกหงสาวดีและพ้ืนที่ใกลเคียงเขาไวกับตน 
โดยไดเรียกดินแดนดังกลาวเสียใหมวาเมียนมารตอนใต สงครามครั้งนี้กอใหเกิดการปฏิวัติครั้งใหญในเมียนมาร เริ่มตนดวยการ
เขายึดอํานาจโดยพระเจามินดง (MINDON MIN ) ครองราชย พ.ศ. ๒๓๙๖–๒๔๒๑ จากพระเจาปะกัน (PAGIN MIN, 

ครองราชย พ.ศ. ๒๓๘๙–๒๓๙๖) ซึ่งเปนพระเชษฐาตางพระชนนี พระเจามินดงพยายามพัฒนาประเทศเมียนมารเพ่ือตอตาน
การรุกรานของอังกฤษ พระองคไดสถาปนากรุงมัณฑะเลย ซึ่งยากตอการรุกรานจากภายนอก ขึ้นเปนเมืองหลวงแหงใหม แตก็ยัง
ไมเพียงพอที่จะหยุดยั้งการรุกรานจากอังกฤษได 

รัชสมัยตอมา พระเจาธีบอ (THIBOW, ครองราชย พ.ศ. ๒๔๒๑–๒๔๒๘) ซึ่งเปนพระโอรสของพระเจา 
มินดง ทรงมีบารมีไมพอที่จะควบคุมพระราชอาณาจักรได จึงทําใหเกิดความวุนวายขึ้นไปทั่วในบริเวณชายแดน ในที่สุดพระองค
ไดตัดสินพระทัยยกเลิกสนธิสัญญากับอังกฤษท่ีพระเจามินดงไดทรงกระทําไว และไดประกาศสงครามกับอังกฤษเปนครั้งที่สามใน
ปพุทธศักราช ๒๔๒๘ ผลของสงครามครั้งนี้ทําใหอังกฤษสามารถเขาครอบครองดินแดนประเทศเมียนมารสวนที่เหลือเอาไวได๑๒ 

 เมียนมารตกเปนอาณานิคมของอังกฤษในป พ.ศ.๒๔๒๘ และระยะกอนการเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ เล็กนอย ญี่ปุนได
เขามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยไดติดตอกับพวกตะขิ่น ซึ่งเปนกลุมนักศึกษาหนุมที่มีหัวรุนแรง มีออง ซาน นัก
ชาตินิยม และเปนผูนําของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยยางกุงเปนหัวหนา พวกตะขิ้นเขาใจวาญี่ปุน จะสนับสนุนการประกาศ
อิสรภาพของเมียนมารจากอังกฤษ แตเมื่อญี่ปุนยึดครองเมียนมารไดแลว กลับพยายามหนวงเหนี่ยว มิใหเมียนมารประกาศเอก
ราช และไดสงอองซานและพวกตะขิ่น ประมาณ ๓๐ คน เดินทางไปญี่ปุนเพ่ือรับคําแนะนํา ในการดําเนินการเพ่ือเรียกรอง
อิสรภาพจากอังกฤษ 

 เมื่อคณะของอองซานไดเดินทางกลับเมียนมารใน พ.ศ.๒๔๘๕ อองซานไดกอตั้ง องคการสันนิบาตเสรีภาพ แหง
ประชาชนตอตานฟาสซิสต  (Anti-Fascist Peoples Freedom League : AFPFL) เพ่ือตอตานญี่ปุนอยางลับๆ องคการนี้
ภายหลังไดกลายเปนพรรคการเมือง ชื่อ พรรค AFPFL เมื่อญี่ปุนแพสงครามโลกครั้งที่ ๒ แลว อองซาน และพรรค AFPFL ได
เจรจากับอังกฤษ โดยอังกฤษยืนยันที่จะใหเมียนมารมีอิสรภาพปกครองตนเองภายใตเครือจักรภพ และมีขาหลวงใหญอังกฤษ
ประจําเมียนมารชวยใหคําปรึกษา แตอองซานมีอุดมการณที่ตองการเอกราชอยางสมบูรณ อังกฤษไดพยายาม สนับสนุน  พรรค
การเมืองอ่ืนๆ ขึ้นแขงอํานาจกับพรรค AFPFL ของอองซานแตไมเปนผลสําเร็จ จึงยินยอมใหพรรค AFPFL ขึ้นบริหารประเทศ
โดยมี อองซานเปนหัวหนา อองซานมีนโยบายสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และตองการเจรจากับรัฐบาลอังกฤษโดยสันติวิธี 
จึงทําใหเกิดความขัดแยงกับฝายนิยมคอมมิวนิสตในพรรค AFPFL อองซานและคณะรัฐมนตรีอีก ๖ คน จึงถูกลอบสังหาร เมื่อ
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๐ ขณะที่เดินออกจากที่ประชุมสภาโดยพบวาเปนฝมือของ ยู ซอ ซึ่งเปนคูแขงทางการเมืองของ
ออง ซาน ซึ่ง ยู ซอ ถูกประหารชีวิต. ออง ซาน เสียชีวิตเมื่อมีอายุแคเพียง ๓๒ ป และยังไมทันเห็นเอกราชของเมียนมาร 

                                                           

๑๒ https://th.wikipedia.org/wiki (สืบคนเมื่อ ๒๙ เมษายน ๕๗). 



๒๕๕๘ 
 
 ตอมาอูนุไดขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีแทนและมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๔๙๐ โดยอังกฤษไดมอบ
เอกราชใหแกเมียนมารแตยังรักษาสิทธิทางการทหารไว ๔ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๑ อังกฤษจึงไดมอบเอกราชใหแกเมียนมารอยาง
สมบูรณ 
๔. เอกราช 

 ๖๓ ปแหงความเจ็บปวด ปวดราว ทุกขทรมาน จากการถูกปกครองจากอังกฤษภายหลังจากเมียนมารไดรับเอกราชแลว
การเมืองภายในประเทศก็มีการสับสนอยูตลอดเวลา นายกรัฐมนตรี คือ นายอูนุถูกบีบใหลาออก เมื่อพ.ศ.๒๕๐๑ ผูนําเมียน
มารคนตอมาคือนายพล เนวิน ซึ่งไดทําการปราบจลาจลและพวกนิยมซายจัดอยางเด็ดขาด เขาไดจัดไหมีการเลือกตั้งทั่วประเทศ
ใน พ.ศ.๒๕๐๓ ทําใหนายอูนุไดกลับมาเปนผูจัดตั้งรัฐบาลใหมเพราะไดรับเสียงขางมากในสภา 

แตเมื่อรัฐบาลอูนุถูกชนกลุมนอยไดทวงสิทธิสัญญาปางหลวง ตอนนั้นเศรษฐกิจเมียนมารย่ําแย อูนุเลยบอกวาไมมีเวลา
จ ะ ม า พู ด เรื่ อ ง นี้  ก็ จ ะ เบี้ ย ว สั ญ ญ า ฉ ะ นั้ น ช น ก ลุ ม น อ ย ก็ ก อ ค ว า ม วุ น ว า ย  จั บ อ า วุ ธ ขึ้ น สู กั บ รั ฐ บ า ล  

เมียนมารในป ๒๕๐๑ ตอนนั้นอูนุย่ําแยมากเนื่องจากเศรษฐกิจย่ําแย เกิดการแตกแยกกันในพรรครัฐบาลตนเอง และมีปญหาชน
กลุมนอย สิ่งที่อูนุทําตอนนั้นคือใชองคกรที่มีพลังมาชวยแกปญหา ฉะนั้นตอนนั้นพลเอกเน วิน จึงเขามาเปนรัฐบาลรักษาการ 
กองทัพที่เขามายุงเกี่ยวกับเมียนมารนั้นมาจากกพลเรือนไปเชิญเขามาเปนรัฐบาล มาตอนหลังกองทัพก็ติดใจเลยเขามาปกครอง
เองโดยไมมีใครเชิญ 

๒๕๐๑ – ๒๕๐๓ เมียนมารมีการปกครองโดยรัฐบาลทหารของพลเอกเน วิน แตเปนรัฐบาลทหารที่เขามาโดยขอตกลงอู
นุกับเนวินวาจะเขามาเปนรัฐบาลชั่วคราวเพ่ือแกไขปญหาวิกฤติประเทศอันเนื่องมาจากชนกลุมนอย ในชวงที่เปนทหารชั่วคราว 
๒๕๐๑ –๒๕๐๓ เนวินก็สามารถปราบปรามปญหาชนกลุมนอยสําเร็จ และตอมานายพลเน วิน ก็ออกจากตําแหนงคืนตําแหนง
ใหแกอูนุจัดใหมีการเลือกตั้งใหม และตอมารัฐบาลอูนุก็ไดรับเลือกเขามาอีก ปญหาชนกลุมนอยก็เกิดขึ้นอีกและป ๒๕๐๓ เมียน
มารประสบวิกฤติหนักตองขอบริจาคขาวจากนานาประเทศเศรษฐกิจเมียนมารย่ําแยหนัก เปนเวลาสั้นๆ เพียง ๑๔ ปที่รัฐบาลพล
เรือนที่มาจากการเลือกตั้งไดบริหารประเทศเมียนมารหลังจากไดเอกราชจากอังกฤษ แลวทุกสิ่งก็ดําดิ่งสูความมึดมิด 

การรอคอยครั้งที่สอง ยุคทหารปกครอง ๒๕๐๕ - ๒๕๕๘ 

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๐๕ พลเอกเน วิน กลับเขามาปกครองเมียนมารเปนการยึดอํานาจปฏิวัติคือการเปลี่ยนจากหนา
มือเปนหลังมือลมลางระบอบการปกครองระบบเสรีนิยมใหหมดไปมาเปนการปกครองแบบ Authoritarian Rule เขามา
ปกครองเมียนมาร เปนจุดเริ่มตนของการปกครองแบบสังคมนิยมและการครอบงําการเมืองของกองทัพเมียนมาร เปนระยะเวลา 
๒๖ ป ระบบการเมืองที่เปนผลสืบเนื่องดําเนินมากระทั่งวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ เมื่อกองทัพยึดอํานาจในฐานะสภาฟนฟู
กฎหมายและระเบียบแหงรัฐ (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน สภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ) หลังการกอการกําเริบ ๘๘๘๘ ทั่ว
ประเทศ รัฐประหาร พ.ศ. ๒๕๐๕ นําโดย พลเอกเน วิน และสภาปฏิวัติสังคมนิยม ซึ่งมีสมาชิก ๒๔ คน ในระยะเวลา ๑๒ ปถัด
จากนี้ กระทั่ง พ.ศ. ๑๕๑๗ เมียนมารปกครองดวยกฎอัยการศึก และมีการขยายบทบาทของทหารอยางสําคัญในเศรษฐกิจ 
การเมืองและรัฐการเมียนมาร๑๓นโยบายและอุดมการณของรัฐบาลหลังรัฐประหารตั้งอยูบนแนวคิดวิถีเมียนมารสูสังคมนิยม 
(Burmese Way to Socialism) ซึ่งมีการประกาศตอสาธารณะหนึ่งเดือนหลังรัฐประหารและเสริมดวยการจัดตังพรรคโครงการ
สังคมนิยมเมียนมาร 

                                                           

๑๓Schock, Kurt (1999). "People Power and Political Opportunities: Social Movement Mobilization and Outcomes in 
the Philippines and Burma". Soc. Probs. 46: 358. 



๒๕๕๙ 
 

เมื่อนายพลเน วิน มีอํานาจ ตัวเขาเองมีสถานะเปนประมุ ขรัฐ ในฐานะประธานสภาปฏิวัติสหภาพ และเปน
นายกรัฐมนตรีดวย เขาไดจับกุมอูนุเซา สวย เทียกและคนอ่ืนๆอีกหลายคน และประกาศจัดตั้งรัฐสังคมนิยม เซาเมียะ เทียก 
บุตรชายของเซา สวย เทียกถูกยิงเสียชีวิตหลังการวิจารณรัฐประหาร เจาฟาจาแสงหายตัวไปอยางลึกลับหลังจากหยุดที่จุดตรวจ
ใกลตองจี๑๔ 

นายพลเน วินอยูบริหารประเทศตอมาอีกนานจนกระทั่ง ในวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ นักศึกษาจากสถาบัน
เทคโนโลยียางกุงไดโตเถียงในรานน้ําชาซานดา ซินเกี่ยวกับการเลนดนตรีผานเครื่องเสียง คนที่เมาไมสามารถกรอเทปไปยังเพลง
ที่นักศึกษาตองการทําใหเกิดการทํารายรางกายกันขึ้น คนในรานที่เปนลูกชายของเจาหนาที่ BSPP ถูกจับกุมในขอหาทําราย
นักศึกษาและถูกปลอยตัวอยางรวดเร็ว นักศึกษาไดประทวงที่สถานีตํารวจในทองถิ่น แตมีตํารวจ ๕๐๐ คนมาสลายการชุมนุม 
นักศึกษาคนหนึ่งชื่อโพน เมาถูกยิงเสียชีวิต เหตุการณทําใหผูตองการประชาธิปไตยโกรธแคนและมีการปลุกระดมใน
มหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ไมเคยเขารวมมากอนไดมารวมดวยและไดขยายเปาหมายจากการใชอํานาจของตํารวจไปสูการประทวง
การทํางานของรัฐบาล 

ในชวงกลางเดือนมีนาคม มีการประทวงเกิดข้ึนหลายแหง และมีการสลายฝูงชนดวยแกสน้ําตา กลุมนักศึกษาไดขวางกอน
หินเขาใสตํารวจ เผารานน้ําชาและอาคารอีกหลายหลัง ในวันที่ ๑๖ มีนาคม นักศึกษาประทวงตองการใหเน วินลาออกและ
ยกเลิกการปกครองดวยระบอบพรรคการเมืองเดียว และไดตั้งขบวนเดินเขาหาทหารที่ทะเลสาบอินยา ทําใหมีนักศึกษาหลายคน
เสียชีวิตและถูกขมขืน นักศึกษาหลายคนไดยินเสียงตํารวจตะโกน “อยาใหมันหนี” และ “ฆามัน” ซึ่งทําใหกลุมตอตานไดรับการ
สนับสนุนมากขึ้น การประทวงครั้งนี้ไดลุกลามไปจนถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม รัฐบาลจึงควบคุมสถานการณได รัฐบาลเมียนมาร
รายงานวาตํารวจยิงนักศึกษาเสียชีวิต ๒ คน นักศึกษาถูกจับกุม๖๒๕ คน ตอมาไดปลอยตัว ๔๘๔ คน ควบคุมตัวไว ๑๔๑ คน 
นายพลเน วินลาออก 

หลังจากการประทวงครั้งลาสุด ไดประกาศปดมหาวิทยาลัยเปนเวลาหลายเดือน ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑ มีการ
ประทวงครั้งใหญของนักศึกษา .ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปะและวิทยาศาสตรแหงยางกุงไดจัดชุมนุม
ใหญ เรียกรองใหปลอยตัวนักศึกษาที่ถูกจับกุม และใหรัฐบาลรับรองสหภาพนักศึกษาที่ถูกยุบไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ รัฐบาลสั่งปด
มหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๑ มิถุนายนและสั่งใหนักศึกษาจากตางจังหวัดกลับภูมิลําเนา นักศึกษายังคงประทวงตอไป มีนักศึกษา
และตํารวจปราบจลาจลจํานวนมากที่เสียชีวิตจากการประทวงในเดือนนี้ รัฐบาลไดประกาศหามออกนอกเคหสถานตั้งแต 
๑๘.๐๐ – ๖.๐๐ น. จนถึง ๑๙ กรกฎาคม และมีการประทวงไดกระจายไปเกิดขึ้นในอีกหลายเมืองในเมียนมาร ผูประทวง
ตองการใหใชระบอบหลายพรรคการเมือง 

ประชาชนไมพอใจตอระบอบเนวิน โดยเฉพาะการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ นั้นสะสมตอเนื่อง และรุนแรงมากขึ้นเมื่อมี
การปลุกระดมภายหลังจากที่รัฐประกาศยกเลิกการใชธนบัตรมูลคา ๒๕ จัต ๓๕ จัต และ ๗๕ จัต ในเดือน กันยายน พ.ศ. 
๒๕๓๐ นักศึกษามหาวิทยาลัยยางกุงประทวงดวยการทําลายรานคาหลายแหง จนมีเหตุการณรุนแรงครั้งสําคัญปะทุขึ้นเปนครั้ง
แรกในเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ หลังเกิดเหตุทะเลาะ วิวาทระหวางนักศึกษาในรานน้ําชา และตํารวจจับกุมผูกอเหตุ กลุม
นักศึกษาไดรวมตัวกันประทวง ใหปลอยตัวผูตองหา กอใหเกิดความไมพอใจ ในหมูนักศึกษาประชาชน และขยายไปทั่วประเทศ 
มีการประทวงในพ้ืนที่ตางๆ จํานวนมาก จนเปนสาเหตุสําคัญอยางหนึ่งที่กดดันใหนายพลเนวินตองประกาศลาออก 

ทําใหเน วินประกาศลาออกเมื่อ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ นายพลเน วินกลาววาเขาเห็นดวยกับระบบหลายพรรค
การเมืองแตตองใหเปนหนาที่ตัดสินใจของ ผูนําคนใหม๑๕ แตเมียนมารก็ปกครองแบบเผด็จการทหารมาอีก ยาวนานหลายสิบป 

นางอองซาน ซูจี เกิดเมื่อวันที่  ๑๙ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๘๘ ณ กรุงยางกุง ในการปกครองของอังกฤษ (British 
Burma)๑๖บิดาของเธอ นายพลอองซาน ผูไดรับการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุน ชวยใหญี่ปุนยึดเมียนมารจากสหราชอาณาจักร

                                                           

๑๔Smith, Martin (1991). Burma  Insurgency and the Politics of Ethnicity. London and New Jersey: Zed Books. 
๑๕ https://th.wikipedia.org/wiki (สืบคนเมื่อ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗). 



๒๕๖๐ 
 
ไดในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง โดยมีขอแลกเปลี่ยนกับทางญี่ปุนใหแตงตั้งตนเปนนายกรัฐมนตรี อยางไรก็ดี นายพล ออง ซาน 
ถูกลอบสังหารเมื่อ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ เมื่อเธอไดอายุได ๒ ป ดอวขิ่นจี ผูเปนภรรยาของนายพลอองซาน ตอง
รับภาระเลี้ยงดูบุตรชายหญิง ๓ คนโดยลําพังหลังจากสามีถูกลอบสังหาร นางอองซาน ซูจีเปนลูกคนเล็ก และเปนบุตรสาวคน
เดียวของครอบครัว ภายหลังบิดาเสียชีวิตไมนาน พ่ีชายคนรองของเธอประสบอุบัติเหตุ จมน้ําตายในบริเวณบานพัก นางออง
ซาน ซูจีและพ่ีชายคนโตคือ อองซาน อู เติบโตมากับการดูแลของมารดา ที่เขมแข็ง และความเอ็นดูของเครือขายอํานาจเกาของ
บิดา 

พ.ศ. ๒๕๐๓ ดอวขิ่นจี ไดรับการแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนงทูตเมียนมาร ประจําประเทศอินเดีย นางอองซาน ซูจีถูกสง
เขาศึกษาตอที่โรงเรียนมัธยมและวิทยาลัยสตรีศรีราม ที่นิวเดลี จากนั้นไปเรียนตอระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร 
การเมือง และปรัชญาที่เซนตฮิวสคอลเลจในสหราชอาณาจักร ระหวางปพ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๐ ชวงที่ศึกษาอยูนั้น นางอองซาน ซู
จีไดพบรักกับ ไมเคิล อริส นักศึกษาสาขาวิชาอารยธรรมทิเบต 

ปเดียวกันกับที่นางอองซาน ซูจีจบการศึกษา ดอวขิ่นจี หมดวาระในตําแหนงทูตประจําประเทศอินเดีย และยายกลับไป
ยังยางกุง นางอองซาน ซูจีจึงแยกจากมารดาเพ่ือเดินทางไปมหานครนิวยอรก ตามคําชักชวนของเพ่ือนบิดา ซึ่งดํารงตําแหนง
เลขาธิการขององคการสหประชาชาติในขณะนั้น คือ นายอูถั่น ซึ่งเปนชาวเมียนมาร นางอองซาน ซูจีเขาทํางานเปน
ผูชวยเลขานุการ ในคณะกรรมการที่ปรึกษาดานการตั้งคําถามเกี่ยวกับงบประมาณและการจัดการของสํานักงานเลขาธิการ
องคการสหประชาชาติ 

เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ นางอองซาน ซูจีแตงงานกับ ไมเคิล อริส และยายไปอยูกับสามี ที่ราชอาณาจักรภูฏาน นาง
อองซาน ซูจีไดงานในกระทรวงตางประเทศของรัฐบาลภูฏาน ขณะที่ไมเคิลมีตําแหนงเปนหัวหนาฝายการแปล รวมทั้งมีหนาที่
ถวายการสอนแกสมาชิกราชวงศแหงภูฏาน ตอมาในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๒๐ ทั้งสองยายกลับมาที่กรุงลอนดอน ไมเคิลไดงาน
สอนวิชาหิมาลัย และทิเบตศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกซฟอรด นางอองซาน ซูจีใหกําเนิดบุตรชายคนแรก อเล็กซานเดอร ในป  
พ.ศ. ๒๕๑๖ และบุตรชายคนเล็ก คิม ในป พ.ศ. ๒๕๒๐ นอกจากใชเวลากับการเลี้ยงดูบุตรชายทั้งสองแลว นางอองซาน ซูจีเริ่ม
ทํางานเขียนเกี่ยวกับชีวประวัติของบิดาจากความทรงจําของตนเองโดยมิตองอาศัยเอกสารหลักฐานใดๆ 

พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๒๙ นางอองซาน ซูจี และไมเคิลตัดสินใจแยกจากกันระยะหนึ่งนางอองซาน ซูจีไดรับการติดตอจากศูนย
เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต เพ่ือทําวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของบิดาของเธอ ขณะที่ไมเคิลไดรับทุนจาก 
Indian Institute of Advanced Studies ที่ซิมลา (Simla) ทางภาคตะวันออกของอินเดีย นางอองซาน ซูจีพาคิม บุตรชายคน
เล็กไปญี่ปุนดวย สวนไมเคิลไดพาอเล็กซานเดอร บุตรชายคนโตไปอยูดวยที่ อินเดีย ปตอมาไมเคิลประสานงานภายใน Indian 
Institute of Advanced Studies เพ่ือใหนางอองซาน ซูจีไดรับทุนสนับสนุนเชนกัน นางอองซาน ซูจีจึงพาคิมมาสมทบกับสามี
ที่ซิมลา ประเทศอินเดีย 

พ.ศ. ๒๕๓๐ ไมเคิลยายครอบครัวกลับมาอยูที่ออกซฟอรด นางอองซาน ซูจีเขาศึกษาตอที่ London School of 
Oriental and African Studies ที่กรุงลอนดอน เธอไดแสดงความสนใจในการศึกษาเก่ียวกับวรรณคดีเมียนมาร 
กลับบานเกิดเพื่อสานความฝนในการปกครองเมียนมารของบิดา 

เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ นางอองซาน ซูจี ในวัย ๔๓ ป เดินทางกลับบาน เกิดที่ยางกุง เพ่ือมาเยี่ยมนางดอวขิ่นจี 
มารดา ในขณะนั้นเปนชวงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา และมีความวุนวายทางการเมืองในเมียนมารกดดันใหนายพลเนวินตอง
ลาออกจากตําแหนงประธานพรรคโครงการสังคมนิยมเมียนมาร (The Burma Socialist Programme Party-BSPP) ที่ยึด
อํานาจการปกครอง ประเทศเมียนมารมานานถึง ๒๖ ป เธอเคยใหสัมภาษณไววา “ตอนที่ดิฉันเดินทางกลับมาเมียนมารเมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๓๑ เพ่ือมาพยาบาลคุณแมนั้น ดิฉันวางแผนไววาจะมาริเริ่ม ทําโครงการเครือขายหองสมุดในนามของคุณพอดวย เรื่อง

                                                                                                                                                                                                                 

๑๖ A biography of Aung San Suu Kyi. Burma Campaign.co.uk. Retrieved 7 May 2009 . 



๒๕๖๑ 
 
การเมืองไมไดอยูในความสนใจของดิฉันเลย แตประชาชนในประเทศของดิฉันกําลังเรียกรอง ประชาธิปไตย และในฐานะลูกสาว
ของพอ (นายพลอองซาน) ดิฉันรูสึกวาเปนหนาที่ที่ดิฉัน ตองเขารวมดวย”๑๗ 

การลาออกของนายพลเนวินใน วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ตามมาดวยการชุมนุม เรียกรองประชาธิปไตย ของนักศึกษา และ
ประชาชนหลายแสนคนในเมืองหลวงยางกุง และแผขยายไปทั่วประเทศ ในวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เพ่ือเรียกรอง
ประชาธิปไตย การประทวงแผขยายไปทั่วประเทศ 

นางอองซาน ซูจี เขารวมกิจกรรมทางการเมืองเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยสงจดหมายเปดผนึก
เรียกรองสิทธิในการขึ้นปกครองประเทศของตนจากความดีความชอบของบิดาผูลวงลับ วันที่ ๒๖ สิงหาคม นางอองซาน ซูจี ใน
ขึ้นกลาวปราศรัยเปนครั้งแรก ตอหนาฝูงชนที่มาชุมนุมกันที่ เจดียชเวดากอง ในยางกุง โดยตอมานางอองซาน ซูจีเรียกรองใหมี
การจัดตั้ งรัฐบาลประชาธิปไตย แตผูนํ าทหารกลับจัดตั้ งสภาฟนฟูกฎระเบียบแหงรัฐ (The State Law and Order 
Restoration Council : SLORC) ขึ้นแทน และไดทําการปราบปรามและจับกุมผูตอตานอีกหลายรอยคนวันที่ ๒๔ กันยายนพ.ศ. 
๒๕๓๑ ออง ซาน นางอองซาน ซูจี ไดรวมจัดตั้งพรรคสันนิบาตแหงชาติเพ่ือประชาธิปไตยขึ้น (National League for 
Democracy : NLD) และไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงเลขาธิการพรรค ชีวิตทางการเมืองของ นางอองซาน ซูจี จึงไดเริ่มตน นับ
แตนั้น 
เกียรติยศ และการจองจํา 

รัฐบาลภายใตกฎอัยการศึก สั่งกักบริเวณนางอองซาน ซูจีใหอยูแตในบานพักเปนครั้งแรก เวลา ๓ ป ตั้งแตวันที่ ๒๐ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งตอมาขยายเปน ๖ ป และไดจับกุม สมาชิกพรรคจํานวนมากไปคุมขังไวที่ คุกอินเสง นางอองซาน ซูจี
ประกาศจะอดอาหารเพ่ือประทวง และเรียกรองขอใหนําสมาชิกพรรคคนอ่ืนๆ มาอยูที่เดียวกันในบานพักของเธอ โดยเวลานั้นอ
เล็กซานเดอร และคิมอยูกับมารดาดวย ไมเคิลจากอังกฤษมาที่ยางกุง เพ่ือเปนกําลังใจใหภรรยา ซึ่งในที่สุด นางอองซาน ซูจีมิได
อดอาหารประทวงโดยอางวารัฐบาลไดใหสัญญาแลววาจะปฏิบัติอยางดีตอสมาชิกพรรคเอ็นแอลดี ที่ถูกคุมขังไวที่คุกอินเสง 

๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แมวานางอองซาน ซูจียังคงถูกกักบริเวณอยู แตพรรคเอ็นแอลดี ก็ยังคงไดรับชัยชนะอยาง
ทวมทนในการเลือกตั้งทั่วไป รัฐบาลทหารในนามของ “สภาฟนฟูกฎหมายและระเบียบแหงรัฐ” ยื่นขอเสนอการถายโอนอํานาจ
ใหแกนางอองซาน ซูจี โดยใหนางอองซาน ซูจียุติบทบาทการปลุกระดมทางการเมือง แตนางอองซาน ซูจีปฏิเสธขอเส นอ
ดังกลาว รัฐบาลทหารจึงมีคําสั่งยืดเวลาการกักบริเวณเธอจาก ๓ ป เปน ๕ ป และเพ่ิมอีก ๑ ปในเวลาตอมา 

วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะกรรมการโนเบลแหงประเทศนอรเวย ประกาศชื่อ นางอองซาน นางอองซาน ซูจี 
เปนผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ซึ่งนางอองซาน ซูจีไมไดเดินทางไปรับรางวัลดวยตัวเอง เดือนธันวาคม อเล็กซานเดอร 
และคิมจึงบินไปรับรางวัลแทนมารดาที่กรุงออสโล ประเทศนอรเวย อเล็กซานเดอรกลาวกับคณะกรรมการและผูมารวมในพิธีวา 
“ผมรูวาถาแมมีอิสรภาพและอยูที่นี่ในวันนี้ แมจะขอบคุณพวกคุณพรอมกับขอรอง ใหพวกคุณรวมกันสวดมนต ใหทั้งผูกดขี่และ
ผูถูกกดขี่โยนอาวุธทิ้ง และหันมารวมกันสรางชาติดวยความเมตตากรุณาและจิตวิญญาณแหงสันติ” 

ตอมา เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ นางอองซาน ซูจีประกาศสูสื่อมวลชนทั้งในเมียนมารและสื่อนานาชาติ วาจะ
มอบเงินรางวัลจํานวน ๑.๓ ลานเหรียญ เพ่ือใหรัฐบาลใชจัดตั้งกองทุนสุขภาพและการศึกษาของประชาชนเมียนมาร จากขาว
ดังกลาวรัฐบาลจึงยกเลิกคําสั่งการกักบริเวณของเธอ นางอองซาน ซูจีจึงไดรับอิสรภาพจากการถูกกักบริเวณ อยางไรก็ดี ใน
ภายหลัง ไมพบวามีหลักฐานการโอนเงินรางวัลดังกลาวจากนางนางอองซาน ซูจีเขากองทุนฯ แตอยางใด 

ในการเลือกตั้งทั่วไปป ๒๕๓๓ NLD ไดคะแนนเสียงทั้งประเทศ ๕๙% และที่นั่ง ๘๑% (๓๙๒ จาก ๔๘๕ ที่นั่ง) ในรัฐสภา 
ทวา เธอถูกควบคุมตัวในบานกอนการเลือกตั้ง เธอยังอยูภายใตการควบคุมตัวในบานในประเทศเมียนมารเปนเวลาเกือบ ๑๕ 
จาก ๒๑ ปตั้งแตวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จนการปลอยตัวครั้งลาสุดเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ทําใหเธอเปนนักโทษ
การเมืองที่ข้ึนชื่อที่สุดคนหนึ่งของโลก 
                                                           

๑๗ ซูจีใหสัมภาษณ Edward Klein นิตยสาร Vanity Fair เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘. 



๒๕๖๒ 
 

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ พรรคสันนิบาติแหงชาติเพ่ือประชาธิปไตยประกาศวาเธอไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงในป
ตูลุดดอ (Pyithu Hluttaw) สภาลางของรัฐสภาเมียนมาร ซึ่งเปนตัวแทนของเขตเลือกตั้งกอวมู (Kawhmu) พรรคของเธอยังไดที่
นั่งวาง ๔๓ จาก ๔๕ ที่นั่งในสภาลาง คณะกรรมการการเลือกตั้งอยางเปนทางการยืนยันผลการเลือกตั้งในวันรุงขึ้น 

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ นางอองซาน ซูจีประกาศบนเว็บไซตของเวิลดอีโคโนมิกฟอรัมวาเธอตองการลงสมัครรับ
เลือกตั้งเปนประธานาธิบดีในการเลือกตั้งป ๒๕๕๘ ทวา นางอองซาน ซูจีถูกหามมิใหเปนประธานาธิบดีภายใตรัฐธรรมนูญ
ปจจุบัน ซึ่งมิอาจแกไขไดโดยปราศจากการรับรองจากสมาชิกสภานิติบัญญัติทหารอยางนอยหนึ่งคน   ในป ๒๕๕๗ นิตยสารฟ
อบสจัดใหเธอเปนหญิงทรงอํานาจที่สุดในโลกอันดับที่ ๖๑ 
๕. สรุป 

เมื่อมีการเลือกตั้ง วันที่ ๘ พฤศจิกายน ซึ่งการเลือกตั้งของพมาในครั้งนี้ถือเปนการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ ๒๕ ป ซึ่งไม
นับรวมการเลือกตั้งทั่วไปในป ๒๕๕๐ เพราะการเลือกตั้งในครั้งนั้นพรรคการเมืองใหญอยางพรรค NLD ของนางอองซาน ซูจี  
รวมถึงพรรคการเมืองฝายนิยมประชาธิปไตยเลือกที่จะคว่ําบาตรการเลือกตั้ง  หรืออาจนับเปน ๕๓ ป ภายใตการปกครองของ
รัฐบาลทหารเปนครึ่งศตวรรษที่รอคอยแสนนาน ของประชาชนชาวเมียนมารและชนกลุมนอย กลุมตางๆ แลวสิ่งที่รอคอยมา
นานก็มาถึง นั่นคือ อองซาน ซูจี ผูกลับมาทําฝนที่เปนจริงใหกับประชนชนเมียนมารทั้งประเทศ รวมทั้งชนกลุมนอยชาติพัน ธุ
ตางๆอีก หลายกลุมที่เฝารอคอย สิ่งนั้นคือ ประชาธิปไตย ใน ปลายป ๒๕๕๘ การเลือกตั้งครั้งใหญ ถึงแมวาประชาธิปไตยของ
เมียนมารยังไมใชประชาธิปไตยเต็มใบอยางที่คาดหวังกันไว เพราะทหารยังคงมีบทบาทอยางมากทั้งทางการเมืองและทาง
เศรษฐกิจ ถึงกระนั้นวันนี้ก็ถือเปนวันพิเศษสําหรับความกาวหนาดานประชาธิปไตยในเมียนมาร 

เพราะ พรรค NLD ของอองซาน ซูจีชนะการเลือกตั้ง ไดคะแนนเสียงทั้งประเทศ ๘๖% คิดเปน ๒๕๕ ที่นั่ง ในสภา
ผูแทนราษฎรและ ๑๓๕ ที่นั่ง ในสภาเชื้อชาติแต อองซานซึ่งเปนประธานพรรค NLD ไมสามารถดํารงตําแหนงประธานาธิบดี
เนื่องจากมีขอหามในรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลทหารเขียนหามใว อองซาน ซูจี ก็มีตัวแทน คือนายถิ่น จอว ประธานาธิบดีพลเรือนคน
แรกของเมียนมารในรอบกวา ๕๐ ป สาบานตนเขารับตําแหนง หลังจากพรรคสันนิบาตแหงชาติเพ่ือประชาธิปไตยไดรับชัยชนะ
อยางถลมทลายในการเลือกตั้งเมื่อเดือน พฤจิกายน. และไดจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม 

ประธานาธิบดีคนใหมวัย ๗๐ ปของเมียนมาร ถิ่น จอว สาบานตนเขารับตําแหนงในวันพุธ ซึ่งถือเปนการเปดหนา
ประวัติศาสตรใหมของเมียนมาร หลังตกอยูภายใตระบอบการปกครองแบบทหารหรือระบอบที่ทหารคอยสั่งการอยูเบื้องหลังมา
ตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๖๒ 

ประธานาธิบดี. คนใหม ผูใกลชิดกับนางออง ซาน ซูจี หัวหนาพรรคสันนิบาตแหงชาติเพ่ือประชาธิปไตย กลาวในพิธี
สาบานตนวาจะจงรักภักดีตอสหภาพเมียนมาร  

ปญหาการพัฒนาประชาธิปไตยในเมียนมาร จะยังคงเปนปญหาที่ยุงยากซับซอนอีกยาวไกล ทั้ งนี้เนื่องมาจาก ปญหา
ความขัดแยงทางประชาชาติที่มีหลากหลายเผาชาติพันธุ ที่มีความขัดแยงมาแตเมื่อครั้งประวัติศาสตรอันยาวนาน การรวมตัวกัน
เรียกรองเอกราชจากอังกฤษเปนประเทศสหภาพพมา ในทามกลางความขัดแยงผิดขอตกลงตอสัญญาปางหลวง รวมทั้งความแยง
ระหวางชาติมหาอํานาจที่เขาไปแทรกแซงกิจการภายใน ของสหภาพพมา ดังนั้นแผน Road map ตางๆที่ทะลักเขามาบนถนน
แหงเสนทางประชาธิปไตยในสหภาพพมา จึงเปรียบจินตนาการของความปราถนาดีที่แฝงเรนไปดวยผลประโยชน แรงกดดัน
ตางๆ จากกระแสทางสากล จะตองยืนอยูบนพ้ืนฐานของการเจรจาตกลงอยางสันติวิธีของ ชาติรัฐตางๆในเมียนมาร  

แลวปญหากลุมชาติพันธุ นางอองซาน ซูจี จะบริหารใหลงตัว โดยพวกเขาจะไมฉวยโอกาสแยกไปเปน รัฐอิสระ ไดหรือไม
..ประเด็นนี้ หนักมาก ประวัติศาสตรเมียนมาร อาจหมุนกลับ มีการลบชื่อ อองซาน อีกครั้งก็เปนได 

ก็คอยดูผลงานกันอีกตอไป ยาวๆๆ นี่ก็เกือบหนึ่งปแลวที่รัฐบาลพลเรือนภายใตการชี้นําของ นาง อองซาน ซูจี ทําหนาที่
บริหารประเทศเมียนมาร มิตรประเทศท่ีมีพรมแดนติดตอกับประเทศไทยตั้งแตเหนือจรด ใต 
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ศึกษาอดีต มองปจจุบัน แนวทางในอนาคตการพัฒนาอุทัยธานี 

พระอธิการจรัญ  สีลโชโต 

หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี 

บทคัดยอ 

 อุทัยธานี เมืองที่มีความสําคัญ เปนเมืองที่เปนตนแหงราชวงศจักรี มีความเปนมาแตครั้งสุโขทัย ซึ่งหากกลาวกันแลว
พ้ืนที่แหงนี้มีการอยูอาศัยของมนุษยมาตั้งแตในยุคหินดังหลักฐานภาพเขียนสีที่ปรากฏอยูบนผนังหินที่เขาปลารา และยังมี
หลักฐานทางประวัติศาสตรอันเปนโบราณสถาน จิตรกรรม และสถาปตยกรรมใหศึกษาอยู ในปจจุบันอุทัยธานียังมีความ
หลากหลายทางดานวัฒนธรรมและประเพณี มีเอกลักษณเฉพาะเชนวิถีชีวิตของชุมชนตางๆ มีแหลงทรัพยากรทางธรรมชาติที่ได
กลายเปนมรดกโลกอยางเขตอนุรักษพันธสัตวปาหวยขาแขง สถานที่ทองเที่ยวที่เปนสภาพแวดลอมทางธรรมชาติประเภทถ้ํา 
น้ําตก และขุนเขา ซึ่งเปนจุดเดนของอุทัยธานี สิ่งตางๆ ที่กลาวมานั้น บางอยางไดรับการพัฒนาและสงเสริมจนเปนที่รูจัก แตยัง
มีอีกหลายอยางที่ยังไมไดรับการพัฒนา ภาครัฐจึงควรที่จะไดสงเสริมและพัฒนาอยางเปนระบบเพ่ือใหทรัพยากรในพ้ืนที่อันเปน
ตนทุนที่มีอยู เกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชน เชน การจัดทําปฏิทินวัฒนธรรมที่โดดเดนของชุมชนหรือกลุมชาติพันธและเผยแผ
ใหกับผูที่สนใจศึกษา การจัดทําเสนทางในการทองเที่ยวเชิงศึกษาและอนุรักษ การรักษาวิถีชีวิตของชุมชนที่มีความเรียบงาย 
พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ใหเขาถึงไดงาย จัดทําฐานขอมูลอยางเปนระบบและถูกตองตามหลักฐานที่ปรากฏ อันจะทํา
ใหอุทัยธานีเปนอีกเมืองหนึ่งที่เปนแหลงทองเที่ยวและแหลงความรู ควรคาแกการเขามาสัมผัสและศึกษา ดวยตนทุนที่มีอยาง
ความหลากหลายของวัฒนธรรมและแหลงทรัพยากร  

คําสําคัญ : อุทัยธานี , การพัฒนา 

Abstract 

Uthai Thani is an important city. The city of the Chakri Dynasty. There are times, but Sukhothai. In 

other words, this area has been inhabited by humans since the Stone Age, as well as the paintings depicted 

on the stone walls of Khao Plara. And there is historical evidence of ancient paintings and architecture to 

study. At present, Uthaithani also has a variety of cultures and traditions. There is a unique way of life of 

the community. There are natural resources that have become a World Heritage Site, Huai Kha Khaeng 

Wildlife Sanctuary. The natural surroundings are caves, waterfalls and mountains, which are the highlight of 

Uthaithani. The things mentioned above. Some have been developed and promoted until they are known. 

But there are also many that have not been developed yet. The government should be able to 

systematically promote and develop the resources available in the area at its existing cost to benefit the 

community. For example, making a calendar of cultural highlights of the community or ethnic group and 

propagating to those interested in studying, to provide a route for educational and conservation tourism. 

Keeping the way of life of the community is simple. Develop cultural attractions. Provide easy access. 
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Database systematically and accurately as evidenced by the evidence. Uthai Thani is another city that is a 

tourist attraction and a source of knowledge. It is worth coming to touch and study. At the cost of diversity 

of culture and resources. 

Key word: Uthai Thani , Develop 

บทนํา 

     “อุทัยธานี             เมืองพระชนกจักรี  

ปลาแรดรสดี            ประเพณีเทโว  

สมโอบานน้ําตก          มรดกโลกหวยขาแขง  

แหลงตนน้ําสะแกกรัง    ตลาดนัดดังโคกระบือ” ๑  

จากขอความขางตนนี้ คือ คําขวัญของจังหวัดอุทัยธานี เมื่อกลาวถึงชื่อของจังหวัดอุทัยธานี ประชาชนทั่วไปที่มิใชบุคคล
ที่ถือกําเนิดเกิดมาจากจังหวัดนี้ แทบจะไมคอยรูจักจังหวัดอุทัยธานีเทาไหรนัก ดวยจังหวัดอุทัยธานีเปนทางผานของหลาย ๆ 
จังหวัด การคมนาคมถนนหนทางไมมีถนนเสนหลักตัดผานเหมือนเมืองสําคัญหลายเมืองที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ อุทัยธานีจึง
เปนเสมือนเมืองลับแลทั้งๆ ที่อยูใกลกรุงเทพไมมากนัก และโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการทองเที่ยวดวยแลวแทบไมมีใครรูจัก
จังหวัดอุทัยธานี ทั้ง ๆ  ที่จังหวัดอุทัยธานีเปนจังหวัดที่ยังคงอนุรักษวิถีชีวิตคงเดิมไวไดอยางคอนขางสมบูรณมากกกวาจังหวัดอ่ืน
โดยเฉพาะในเขตชุมชนอําเภอเมืองที่มีชุมชนโบราณที่ยังคงหนาแนนไปดวยมนตเสนหบนวิถีชีวิตที่เรียบงาย เมืองสงบริมสายน้ํา
ของชาวแพในแมน้ําสะแกกรังซึ่งถือเปนบานเรือนแพที่มีบานเลขที่กํากับเพียงแหงเดียวในประเทศไทย อีกทั้งจังหวัดอุทัยธานียัง
มีแหลงทองเที่ยวที่สวยงามแอบซอนอยูตามปาตามเขามากมาย อาทิ ผืนปาที่ยังความอุดมสมบูรณ ถ้ํา น้ําตก ฯลฯ และที่สําคัญ
ยังมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ควรคาแกการรักษาไว ทรงคุณคา
สําหรับความภาคภูมิใจของคนที่เกิดในจังหวัดนี้และประชาชนคนไทยซึ่งสามารถรวมกันเปนเจาของปาผืนนี้ นอกจากนี้จังหวัด
อุทัยธานียังเปนสถานที่กําเนิดของนายทองดี บิดานายทองดวง หรือสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 แหงกรุง
รัตนโกสินทร หรือแมกระทั่งหลวงวิจิตรวาทการ อดีตนักปราชญราชบัณฑิตผูมีชื่อเสียงโดงดังมีผลงานเปนอมตะมาจนถึงทุกวันนี้ 
พลเมืองไทยหลายชั่วอายุคนที่ไดถือกําเนิดจากจังหวัดอุทัยธานี รุนแลวรุนเลาไดเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาชาติบานเมือง ถือ
กําเนิดมาจากดินแดนที่โอบลอมดวยธรรมชาติ ครบถวนมนตเสนหทุก ๆ ดาน ทั้งศาสนา สังคม วัฒนธรรรม และทรัพยากร รวม
เปนหนึ่งในพื้นที่เล็ก ๆ ไมใหญโต ไมวุนวาย ไมเรงรีบ และสิ่งเหลานี้จะยังคงความอุดมสมบูรณ วิถีชีวิตที่เรียบงายไมเปลี่ยนแปร
ไปตามกาลเวลาที่ผันผานจะยังสามารถดําเนินตอไปทามกลางความเจริญทางวัตถุที่จะเขามามีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตในแถบ
ลุมน้ําสะแกกรังในอนาคต ลูกหลานคนอุทัยธานีที่เปนเจาของตองเห็นคุณคาในการรวมกันรักษาไว และชาวไทยทุกคนที่ไดมา
เยือนดินแดนแหงความสมบูรณนี้ควรเที่ยวชม สนับสนุนอยางสรางสรรคเพ่ือพัฒนาจังหวัดอุทัยธานีใหยั่งยืนบนผืนแผนดินไทย
สืบไป 

                                           
๑ สาํนกังานจงัหวดัอุทยัธานี, อุทยัธานี, กรุงเทพ : บริษทัวทิอิน ดีโซน์ จาํกดั, มปป. หนา้ ๖. 
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บทความนี้ผูเขียนไดนําเสนออดีตความเปนมาของจังหวัดอุทัยธานี  สภาพปจจุบัน และแนวทางการพัฒนาในอนาคต
ของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเปนเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรแหงราชวงศจักรี จนไดรับชื่อวา “เมืองพระชนกจักรี” เปน
แหลงของนักปราชญ และศิลปนหลาย ๆ ทานดวยกัน 

ความเปนมาของอุทัยธานีในอดีต 

 เมืองอุทัยธานี  มีหลักฐานทางดานประวัติศาสตรของกรมศิลปากรยืนยันไววาเปนที่อยูอาศัยของมนุษยกอน
ประวัติศาสตร เมื่อประมาณ 3000 ป มาแลว โดยพบหลักฐานยืนยันในหลายพื้นที่ เชน โครงกระดูก เครื่องมือหินกะเทาะจาก
หินกรวด ภาพเขียนสมัยกอนประวัติศาสตรบนหนาผา (เขาปลารา) เปนตน 

ตํานานเมืองอุไทยธานี (ชื่อในอดีต) 
          ตํานานเกาเลาวา ในสมัยสุโขทัยเจริญรุงเรืองนั้น “ทาวมหาพรหม” ไดเขามาสรางเมืองที่บานอุทัยเกา คือ อําเภอหนอง
ฉางในปจจุบันนี้ แลวพาคนไทยเขามาอยูทามกลางหมูบานคนมอญ และคนกะเหรี่ยง จึงเรียกวา“เมืองอูไทย” เรียกชื่อตามกลุม
หรือที่อยูของคนไทย ซึ่งพากันตั้งบานเรือนอยูอยางหนาแนน มีพืชพันธุ และอาหารที่อุดมสมบูรณกวาแหงอ่ืน ตอมากระแสน้ํา
เปลี่ยนทางเดินและเกิดกันดารน้ํา เมืองอูไทยจึงถูกทิ้งราง จนในที่สุด “พะตะเบิด”  ไดเขามาปรับปรุงเมืองอูไทยโดยขุดที่เก็บกัก
น้ําไวใกลเมือง  และพะตะเบิดไดเปนผูปกครองเมืองอูไทยเปนคนแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

         เมืองอูไทย ตอมาไดเรียกกันเปน "เมืองอุไทย" คาดวาเพ้ียนไปตามสําเนียงชาวพ้ืนเมืองเดิม ไดมีฐานะเปนหัวเมืองดาน
ชั้นนอก มีพระพลสงครามเปนนายดานแมกลอง และพระอินทรเดช เปนนายดานหนองหลวง (ปจจุบันแมกลอง คือ อําเภออุม
ผาง และหนองหลวง คือ ตําบลหนองหลวง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก) คอยดูแลพมาที่จะยกทัพมาตามเสนทางชายแดนดานแม
ละเมา 
       ตอมาในสมัยพระเอกาทศรถ (พ.ศ.2148 - 2163) ไดโปรดใหบัญญัติอํานาจการใชตราประจําตําแหนง มีบัญชาการตาม
หัวเมืองนั้น ไดระบุในกฎหมายเกาลักษณะพระธรรมนูญวา "เมืองอุไทยธานี เปนหัวเมืองขึ้นแกมหาดไทย" 
        เมืองอุไทยธานี เปนเมืองที่อยูบนที่ดอนและลึกเขาไป ไมมีแมน้ําสายใหญ และไมสามารถติดตอทางเรือได ดังนั้น
ชาวเมืองอุไทยธานี จึงตองขนขาวบรรทุกเกวียน มาลงที่แมน้ํา จึงทําใหพอคาพากันไปตั้งยุงฉางรับซื้อขาวที่ริมแมน้ําจนเปน
หมูบาน ใหญ เรียกวาหมูบาน "สะแกกรัง" เนื่องจากเปนพ้ืนที่มีปาสะแกข้ึนเต็มริมน้ํา และมีตนสะแกใหญอยูกลางหมูบาน  บาน
สะแกกรัง ชาวจีนเรียกเพ้ียนเปน "ซิเกี๋ยกั้ง" เปนตลาดซื้อขาวที่มีพอคาคนจีนนิยมไปตั้งบานเรือนและยุงฉาง ตอมาในระยะหลัง
ไดมีเจานายและขุนนางมาตั้งบานเรือนอยู เพราะความสะดวกในการกะเกณฑสิ่งของสงเมืองหลวง ซึ่งเปนจําพวก มูลคางคาว ไม
ซุง กระวาน และชางปา อีกท้ังยังมีชองทางในการคาขาวอีกดวย 

        ในแผนดินพระเจาอยูหัวทายสระ (พ.ศ.2251-2275) นั้น จมื่นมหาสนิท (ทองคํา) ซึ่งยายมาตั้งบานเรือนอยูที่บาน
สะแกกรังนั้น ไดรับแตงตั้งเปนพระยาราชนกูล และตอมาไดกําเนิดบุตรชายคนโตชื่อ     "ทองดี" เกิดท่ีสะแกกรัง 
       สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกฯ พระนามเดิม ทองดี เดิมทรงรับราชการในแผนดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (พระเจา
บรมโกศ) ไดดํารงตําแหนง พระอักษรสุนทร เสมียนตรากรมมหาดไทย ถึงรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 (พระเจาเอกทัศ) 
พมายกกองทัพมาลอมกรุงศรีอยุธยา เกิดการระส่ําระสายแตกสามัคคีในพระนคร จึงทรงอพยพครอบครัวไปรับราชการกับเจา
เมืองพิษณุโลก ไดรับแตงตั้งเปนเจาพระยาจักรีศรีองครักษ สมุหนายกอัครมหาเสนาบดี  อภัยพิริยปรากรมพาหุ ตอมาทรงพระ
ประชวร สิ้นพระชนมในเมืองพิษณุโลก 
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         บุตรชายชื่อ "ทองดวง" ภายหลังไดรับราชการเปนสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก ปราบจราจลในกรุงธนบุรี และ
สถาปนาเปนกษัตริยราชวงศจักรีปกครองแผนดิน พระนามวา "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก" รัชกาลที่ 1 ทรง
อัญเชิญพระอัฐิสวนหนึ่งประดิษฐาน ณ หอพระในพระบรมมหาราชวัง เพ่ือใหพระบรมวงศานุวงศและขาราชการถวายบังคม 

        ในพระราชพิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัจจา ในฐานะสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกแหงราชวงศจักรี พระอัฐิอีกสวนหนึ่ง กรม
พระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท อัญเชิญเขาประดิษฐานในพระเจดียทอง ในพระมณฑปวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ มีประเพณีที่
พระมหากษัตริยทรงตั้งเครื่องทองนอย เพ่ือสักการะบูชาทุกครั้งที่เสด็จพระราชดําเนิน 

         พ.ศ. 2376 ขาราชการชาวกรุงเทพฯผูซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปน พระยาอุไทยธานีเจาเมืองอุไทยธานีในสมัยนั้น ไดเห็น
วาบานสะแกกรังเปนตลาดใหญ มีผูคนอพยพเขามาอยูกันอยางหนาแนน อีกทั้งเปนสถานที่ที่ชาวอุไทยธานีติดต อคาขายขาว 
และไมซุง กับพอคาที่นั่นมานานแลว จึงคิดตั้งบานเรือนเพ่ือคาขาย ประจวบกับเวลานั้น เจาเมืองไชยนาทเปนเพ่ือนกัน จึงขอตั้ง
บานเรือนที่ริมแมน้ําสะแกกรัง เนื่องจากผูคนมาติดตอราชการและมาคาขายกันมาก ทั้งนี้ เนื่องจากเจาเมืองไมกลาขึ้นไปเมืองอุ
ไทยธานีเกา อางวากลัวไขปา จึงเปนเหตุใหพากันอพยพมาอยูกันมากข้ึน 

         พ.ศ. 2391 ไดมีการแบงเขตดินแดนเมืองอุไทยธานี   และเมืองไชยนาทโดยตัดเขตบานสะแกกรังทางฝงคลองฟากใต 
ตั้งแตทายบานสะแกกรังไปจดเมืองอุไทยธานีเกา โอนที่นั่นจากเมืองไชยนาท เปนของเมือง    อุไทยธานี ดังนั้นเมืองอุไทยธานี 
จึงตั้งอยูที่ปลายสุดเขตแดนเมืองมโนรมย ขางใตบานลงมาสักคุงน้ําหนึ่งก็เปนแดนเมืองไชยนาท 

พ.ศ.2441 เมืองอุไทยธานี ขึ้นกับมณฑลนครสวรรค ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดเปลี่ยนเปนขึ้นกับมณฑลอยุธยา 
สุดทายมีการประกาศเลิกมณฑลป พ.ศ.2476 และจัดใหจังหวัดเปนหนวยปกครองสวนภูมิภาคที่สําคัญที่สุด โดยมีผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูรับผิดชอบ ตั้งแตบัดนั้นมาจนถึงปจจุบัน 

 

ถิ่นกําเนิดกอเกิดราชวงศ อุทัยธานีถือวาเปนเมืองสําคัญอีกเมืองหนึ่ง กลาวคือเปนเมืองที่ถือวาเปนตนกําเนิดแห ง
ราชวงศจักรี โดยที่พระชนกของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก มีชาติกําเนิดที่เมืองอุทัยธานี และไดมีการสรางพระ
บรมรูปของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกไว ณ บริเวณยอดเขาสะแกกรัง 

 

               พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พรอมดวยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ      วลัยลักษณ เสด็จพระราชดําเนินทรง
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ประกอบพิธีเปดพระวิสูตรพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก   พระชนกาธิบดี ในรัชกาลที่ 1 และพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงปลูกตนโพธิ์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกตนไทรไว ณ บริเวณพลับพลานี้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2522 เวลา 
15.00 น.  
               สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก สืบเชื้อสายมาจากราชวงศพระรวง กลาวคือ เจาพระยาโกษาธิบดี(ปาน) บุตรชายคน
ใหญไดเปน พระยาวงศาธิราช (ขุนทอง) ตอมามีบุตรชายคนใหญชื่อ ทองดี เกิดที่บานสะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ซึ่ง
เปนพระบรมมหาชนกของสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ปฐมราชวงศจักรี 
               ชาวจังหวัดอุทัยธานีไดเห็นพองตองกันวา ควรไดสรางพระบรมรูป ณ ตําบลที่เกิดของพระองค ตั้งแตเมื่ อ พ.ศ.
2514 คณะรัฐมนตรีมีมติใหดําเนินการกอสรางไดเมื่อ พ.ศ.2516 

               การดําเนินการในเรื่องนี้ ไดเริ่มงานอยางจริงจัง เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2519 โดยใชเครื่องจักรกลของ อบจ. สรางทาง
ลําลองจากสนามกีฬาจังหวัดขึ้นยอดเขาสะแกกรัง ปรับปรุงบริเวณสรางพลับพลาและลานจอดรถบนเขาสะแกกรัง โดยมี นาย
อํานาจ ผการัตน วิศวกรโยธา โครงการทางหลวงทองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เปนผูรับผิดชอบ และไดความอนุเคราะหจาก นาย
องอาจ สุตะเขตร นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ชวยเหลือคาน้ํามันเชื้อเพลิง สิ้นคาใชจายประมาณ 60,000 บาท จังหวัดได
ขอใหกรมศิลปากร และสํานักผังเมือง ออกแบบวางแผนสรางพลับพลาตอไป  
               เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2520 นายชลอ วนะภูติ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนประธานคณะกรรมการอํานวยการ
สรางพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก ไดประชุมดําเนินการกอสรางอนุเสาวรีย โดยใหนายดํารง ชลวิจารณ อธิบดีกรม
โยธาธิการ ดําเนินการสรางถนนลูกรังขึ้นยอดเขาสะแกกรัง และจังหวัดไดมอบใหกรมศิลปากร จํานวน 130,000 บาท เปนคา
หลอพระบรมรูป  
               23 กรกฎาคม 2545 นายอัมพระ จันทรวิจิตร รองนายกรัฐมนตรี มาเปนประธานวางศิลาฤกษ ณ พลับพลา
ประดิษฐานพระบรมรูปฯ พรอมดวย นายดํารง สุนทรศารทูล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดสนับสนุนทําถนนลาดยางขึ้นเขา
สะแกกรังตอไป  
               เมื่อวันที่  10 กรกฎาคม 2521 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จทรงเททององคพระรูปฯ ทีก่รมศิลปากร โดยมีนายวิญู อังคณารัก ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปน
ประธานอํานวยการสรางพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกคนตอมา เปนผูกลาวรายงาน จากนั้นทางจังหวัดไดดําเนินการ
กอสรางถนนลาดยาง และวางเครื่องหมายบังคับการจราจรขึ้นยอดเขาสะแกกรัง โดยโครงการทางหลวงทองถิ่น มีนายพจน กันธ
มาลา ผูอํานวยการเดินสายไฟฟาขึ้นยอดเขาสะแกกรัง โดยเทศบาลเมืองอุทัยธานีเปนเงิน 287,000 บาท สรางศาลาโถง โดย
คุณเลื่อน - อําไพ พรพิบูลย เปนเงิน 250,000 บาท รวมคาใชจายทั้งสิ้นเปนเงิน 4,839,380 บาท  
          วันที่ 27 มกราคม 2522 ไดอัญเชิญพระบรมรูปฯ จากกรมศิลปากรมาประดิษฐาน ณ พลับพลาแหงนี้ ในวันที่ 28 
มกราคม 2522 ไดมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จมาทรงเปนประธานในพิธีทั้ง 
2 วันที่ไดมีมหรสพสมโภชน  
               ในการดําเนินงานประกอบพิธีเททอง และเปดพระวิสูตร ไดรับความอนุเคราะหจากนายปยะ มาลากุล ณ อยุธยา 
ผูแทนสํานักพระราชวัง เปนผูชวยเหลือ สวนผูดําเนินงานควบคุมการกอสรางตาง  ๆ บนยอดเขาสะแกกรัง คือ นายวัชระ หวัง
สิทธิเดช หัวหนาโครงการทางหลวงทองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี  
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         การดําเนินงานกอสรางพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกฯ และสั่งการตางๆ ไดเริ่มมาตั้งแตวันที่ 6 ตุลาคม 
2519 จนถึงวันพระราชพิธีเปดพระวิสูตร วันที่ 5 เมษายน 2522 ไดสรางและเสร็จในสมัย    นายปราโมทย หงสกุล ดํารง
ตําแหนงผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี 

อุทัยธานีในปจจุบัน 

 อุทัยธานีเปนจังหวัดเล็ก ๆ ในภาคเหนือตอนลาง อันมีวัฒนธรรมที่หลากหลายแตกตางกันไปตามกลุมชาติพันธ ซึ่งมีทั้ง
กะเหรี่ยง ลาวครั่ง มอญ และคนพ้ืนเมืองดั้งเดิม ดังจะเห็นไดวาอุทัยธานีมีการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมอยูบอยครั้ง และยัง
เปนแหลงศึกษาของนักวิชาการที่สนใจในเรื่องของวัฒนธรรมและชาติพันธ เชน วัฒนธรรมของลาวครั่งในอําเภอบานไร  
ประเพณีและวัฒนธรรมของกะเหรี่ยงบานเจาวัด อําเภอบานไร  ชุมชนชาวมอญในเขตอําเภอหนองฉางและอําเภอทัพทัน หรือ
แมแตวิถีชีวิตของกะเหรี่ยงบานอีมาดอีทราย ในอําเภอบานไร เปนตน นอกจากนั้นแลว ยังมีแหลงโบราณสถานที่มีประวัติความ
เปนมาแตอดีตกาล เชนเมืองอุทัยเกา ซึ่งเปนที่ตั้งของตัวเมืองเดิมกอนจะยายไปตั้งอยูในสถานที่ปจจุบัน วัดวาอารามที่มีศิลปะใน
ชั้นประวัติศาสตร ทั้งที่เปนจิตรกรรมและสถาปตยกรรม เชน วัดโบสถ วัดหนองขุนชาติ วัดสังกัสรัตนคีรี ฯลฯ  
 อุทัยธานีนอกจากจะมีขอมูลและประวัติในดานประเพณีและวัฒนธรรมแลว ยังมีแหลงศึกษาทางธรรมชาติและสัตวปา 
ดวยเหตุวามีเขตอนุรักษพันธสัตวปาหวยขาแขงอยูในพ้ืนที่ และถูกจัดใหเปนมรดกโลก เปนที่รูจักของคนท่ัวไป ซึ่งสืบเนื่องมาจาก
บุคคลสําคัญทานหนึ่งที่ตอสูและทําหนาที่ในการอนุรักษและดูแลผืนปาและสัตวปาอยางสุดกําลังที่มี ทานก็คือ สืบ นาคะเสถียร 
อดีตหัวหนาเขตอนุรักษพันธสัตวปาหวยขาแขง ผูที่เปนแรงผลักดันใหเกิดการอนุรักษและดูแลสัตวปาในเขตรักษาพันธสัตวปา 
จนไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลก และทานยังเปนหนึ่งในคนที่นักอนุรักษท้ังมวลยอมรับ ยกยองและสดุดี   
 แหลงทองเที่ยวและศึกษาทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในอุทัยธานียังคงมีอีกหลายที่ดวยกัน เชน น้ําตกไซเบอร  น้ําตก
ใหมรมเย็น  หุบปาตาด  เขาปารา  เขาดินแดง ถ้ําพุหวาย หรือแหลงน้ําพุรอนสมอทอง ซึ่งสถานที่เหลานี้ไดรับการพัฒนาและ
สงเสริมจากภาครัฐใหมีการบริหารจัดการและเปดใหประชาชนไดเขาชมและศึกษา รวมถึงเปนแหลงพักผอนหยอนใจเปนอยางดี 
นับเปนความไดเปรียบของอุทัยธานีที่มีภูมิประเทศที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งราบลุมแมน้ํา เทือกเขา ปาไม แหลงโบราณคดี สิ่ง
เหลานี้ถูกนําไปถายทอดแมในนวนิยายที่เปนอมตะอยางเรื่องเพชรพระอุมา ของพนมเทียน ซึ่งเปนที่รูจักเปนอยางดีของนักอาน 
ก็มีการเอยอางถึงความอุดมสมบูรณของผืนปาและสัตวปาในอุทัยธานีบอยครั้ง ผานตัวละครที่เปนตัวพระเอกและลูกนอง แมวา
ปจจุบันจะไมไดมีพรานออกลาสัตวปาเพ่ือเอาไปขายแบบในนวนิยายก็ตาม 

 ซึ่งในปจจุบัน อุทัยธานียังคงมีวิถีการดําเนินชีวิตของผูคนที่ไมไดเปลี่ยนแปลงไปมากนัก เนื่องจากคนที่อาศัยอยูใน
อุทัยธานียังคงรักท่ีจะอยูกับประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม และรักษาเอาไว ดังจะเห็นไดจากอุทัยธานีแมจะมีความเจริญทางดาน
วัตถุมากข้ึนตามกระแสของสังคม แตวิถีชีวิตหรือการใชชีวิตก็ยังคงรักษารูปแบบเดิม โดยมีภาครัฐที่เขามาดูแล เชน วิถีชีวิตชาว
แพริมฝงแมน้ําสะแกกรัง อันเปนชุมชนชาวแพที่ยังคงหลงเหลืออยูบนแมน้ําสายนี้ ภาครั ฐไดเขามาชวยในการจัดระเบียบและ
ออกเลขที่บานใหกับแพพักอาศัย และจัดทําความรวมมือกับชุมชนชาวแพที่จะรวมกันรักษาและดูแลแหลงน้ําอันเปนเสมือนเสน
เลือดหลอเลี้ยงอุทัยธานีอยางแมน้ําสะแกกรัง  ตรอกโรงยาอันเปนตรอกเกาแกของอุทัยธานีมีประวัติอันยาวนาน เปนสถานที่ ที่
ยังคงรักษาสภาพใหคงอยูแบบเดิมโดยการบูรณะและซอมแซม รวมถึงสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชนเดียวกับสถานที่อ่ืนๆ 
อันมีลักษณะเชนเดียวกันในหลายๆ จังหวัด  
 การรักษาวัฒนธรรมประเพณีก็เปนอีกอยางหนึ่งที่เปนเสนหของอุทัยธานี ดังกลาวแลววาอุทัยธานีมีวัฒนธรรมประเพณี
ที่หลากหลาย ซึ่งในปจจุบันภาครัฐและองคกรทองถิ่นรวมกับภาคประชาชนไดจับมือกันดําเนินการจัดทําและเผยแผจนเปนที่รูจัก
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ของสาธารณชน เชน ประเพณีตักบาตรเทโว ที่วัดสังกัสรัตนคีรี ยอดเขาสะแกกรัง  ประเพณีงานบุญเดือนสาม ที่วัดหนองขุนชาติ  
ประเพณีจุลกฐิน ที่วัดทัพคลาย  การประกวดจัดโตะหมูงาชางในเทศกาลออกพรรษา เปนตน วัฒนธรรมประเพณีเหลานี้จึงเปน
สื่ออยางดีในการประชาสัมพันธใหคนทั่วไปรูจักอุทัยธานีมากยิ่งขึ้น จนมีการกลาวกันวาถาอยากจะเห็นงานชางที่สมบูรณและ
สวยงามที่รวมตัวกันมากที่สุดใหมาดูที่เทศกาลออกพรรษาของอุทัยธานี ซึ่งในอดีตแทบจะมีงาชางในทุกบาน แมในปจจุบันจะ
ไมไดมากมายเหมือนกอน แตก็ยังนับวามากกวาที่อ่ืนๆ และจะสามารถชมไดแคครั้งเดียวในหนึ่งปเทานั้น ที่จะมีการนําออกมา
ประดับโตะหมูบูชาบริเวณหนาบานของตน  

 แนวทางในอนาคตการพัฒนาอุทัยธานี 
 จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาอุทัยธานีมีตนทุนที่ดี ทั้งดานวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน แหลงธรรมชาติ และ
วิถีชีวิตที่นาสนใจและศึกษา และสามารถที่จะนํามาพัฒนาใหอุทัยธานีเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ไดในอนาคต ซึ่งพอจะแยกเปนประเด็นได ดังนี้ 
 ๑. การพัฒนาดานประเพณีและวัฒนธรรม อุทัยธานีเปนเมืองที่หลากหลายทางดานวัฒนธรรมดังกลาวมาแลวแตตน แต
ละประเพณีและวัฒนธรรมก็ลวนแลวแตมีเอกลักษณที่เฉพาะแตกตางกันตามกลุมชาติพันธ หรือชุมชนตางๆ ที่มีอยูในทุกพ้ืนที่
ของอุทัยธานี ในอําเภอบานไรมีลักษณะที่คอนขางจะหลากหลายมากกวาอําเภออ่ืนๆ เพราะมีทั้งชุมชนลาวครั่ง และชุมชนกระ
เหรี่ยง วัฒนธรรมที่โดดเดนเหลานี้ หากมีการสงเสริมและประชาสัมพันธที่ดีจะเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวเปนอยางดี ซึ่งใน
ปจจุบันมีประเพณีที่สําคัญ เชน ประเพณีจุลกฐิน ของวัดทัพคลาย  ประเพณีไหวผี ของชุมชนกระเหรี่ยง  ประเพณีแหธง ของ
ชาวตําบลหวยแหง  วัฒนธรรมการใชชีวิตของกระเหรียงเจาวัด เปนตน ซึ่งมีนักวิชาการไดเขามาศึกษาคนควาและทําวิจัยอยู
บอยครั้ง  นอกจากนั้นยังมีโบราณสถานที่เกาแก เชนวัดอุโบสถารามหรือวัดโบสถ ที่มีจิตรกรรมและสถาปตยกรรมที่นาศึกษา
คนควา วัดสังกัสรัตนคีรี ที่มีสถาปตยกรรมอายุราวสมัยสุโขทัย   
 แนวทางในการพัฒนาที่ผูเขียนจะนําเสนอก็คือ ใหภาครัฐเขามามีสวนรวมกับชุมชนในการจัดประเพณีและวัฒนธรรมที่
เปนเอกลักษณ และจัดทําเปนปฏิทินประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดอุทัยธานี เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหกับผูที่สนใจจะ
เขารวมหรือสังเกตการณ รวมถึงการรวบรวมขอมูลของโบราณสถาน แหลงโบราณคดี จิตรกรรมและสถาปตยกรรมที่ทรงคุณคา
อันมีอยูภายในจังหวัดอุทัยธานี อยางเปนระบบและสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงาย หรือจั ดโครงการมัคคุเทศกพาเที่ยว โดยใช
บุคคลในพื้นที่ท่ีมีความรูและสามารถถายทอดเรื่องราวได เปฯการสรางงานสรางอาชีพใหทองถิ่น 

 ๒. การพัฒนาดานการอนุรักษและสิ่งแวดลอม ความไดเปรียบในเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาติ อันไดแกปาไมและ
สัตวปา รวมถึงน้ําตก ถ้ํา และภาพเขียนทางประวัติศาสตร ที่มีอยูของอุทัยธานี เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหมีความโดดเดนและนา
ศึกษา โดยเฉพาะเขตรักษาพันธสัตวปาหวยขาแขง  ซึ่งเปนหนึ่งในมรดกโลกในดานสิ่งแวดลอม  อันมีความอุดมสมบูรณของปา
ไมและสัตวปาประกอบกับบุคคลสําคัญอยางสืบ นาคะเสถียร วีรบุรุษพิทักษปาที่เปนแบบอยางใหกับคนรุนหลัง เปนแรงผลักดัน
ใหเกิดการเอาจริงเอาจังกับการอนุรักษปาและสัตวปา  อีกปจจัยหนึ่งทางดานสิ่งแวดลอมที่โดดเดนไมแพกันคือสภาพภูมิประเทศ
ที่มีขุนเขาและถ้ําอยูมากมาย อันมีความงดงามตามธรรมชาติ เปนถ้ําที่ยังมีการเจริญเติบโตของหินงอกหินยอย เชน ถ้ําพุหวาย 
หุบปาตาด เขาปลาราอันมีภาพเขียนสีในยุคประวัติศาสตร เปนตน ถึงแมในปจจุบันจะมีบางสถานที่ไดรับการดูแลและพัฒนาให
เปนแหลงทองเที่ยวแลว แตก็ยังมีอีกหลายที่ ที่ยังไมไดมีการพัฒนาใหมีความสะดวกในการเขาชมหรือศึกษา  
 ผูเขียนจึงขอนําเสนอแนวทางในการพัฒนา โดยใหภาครัฐ ภาคประชาชน ทองถิ่น และชุมชน หาความรวมมือระหวาง
กัน พัฒนาใหเกิดความสะดวกและเขาถึงไดงาย จัดปายประชาสัมพันธหรือบุคคลที่ใหความรูเกี่ยวกับสถานที่ เพ่ือแนะนํา
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นักทองเที่ยว หรือพานักทองเที่ยว นักศึกษา ที่ตองการแสวงหาความรู ภาครัฐควรสงเสริมอาจจะจัดทําแผนที่หรือโปรแกรมการ
ทองเที่ยวเชิงสํารวจ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ หรือแมแตการสงเสริมการคนควาวิจัย อันจะนํามาซึ่งพ้ืนฐานขอมูลที่ถูกตองตาม
หลักฐานที่สามารถจะหาได  รวมไปถึงการปลูกฝงคานิยมในการอนุรักษและดูแลรักษาในทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู ใหกับ
เยาวชนในพื้นท่ี ปลูกสํานึกรักและหวงแหนถิ่นเกิด สรางงานสรางรายไดใหกับคนในพ้ืนที่  
 ๓. แนวทางในการพัฒนาดานวิถีชุมชน  วิถีชุมชนเปนอีกดานที่มีเสนหและนาศึกษาของอุทัยธานี ที่เดนชัดและเปน
รูปธรรมก็คือ วิถีชีวิตชาวแพริมฝงแมน้ําสะแกกรัง ซึ่งอยูอาศัยกันมาแตครั้งปูยาตายาย วิถีชีวิตที่เรียบงายแตไมไดลาหลังหรือ
ดอยพัฒนา แตมีการปรับตัวใหเขากับวิถีสังคมอยางพอดี เปนแหลงทองเที่ยวและแหลงศึกษาที่สําคัญอีกแหงของอุทัยธานี หรือ
ในชุมชนตรอกโรงยาอันเปนชุมชนเกาแก และยังคงรักษาโครงสรางของอาคารและลักษณะการคาขายในอดีตไว คลายกับตลาด
สามชุก ของสุพรรณบุรี  นอกจากนั้นในอุทัยธานียังมีชุมชนมอญ ชุมชนลาวครั่ง ซึ่งยังไมไดมีเอกลักษณที่เดนชัด สืบเนื่องจาก
การกระจายตัวอยูในที่ตางๆ ไมเปนกลุมใหญนัก ทําใหไมเกิดการสงเสริมและพัฒนาใหมีความเดนชัดทางดานวัฒนธรรม
ประเพณี ของชุมชน วิถีชีวิตดั้งเดิมอาจถูกกลืนหายไปในชุมชนใหญที่แวดลอม 

 แนวทางการพัฒนาในดานนี้ ผูเขียนมีความเห็นวา หากมีการสงเสริมและดูแลที่ดี จัดระเบียบ ใหความรู อยางเชนการ
จัดระเบียบชาวแพ การสงเสริมและพัฒนาตรอกโรงยา  โดยนําไปใชใชกับชุมชนอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ ก็จะเปนแหลงศึกษา
และทองเที่ยวในอนาคตของอุทัยธานีได  
 ในภาพรวมวิถีชีวิตของชาวอุทัยธานีโดยทั่วไปยังคงมีความเรียบงายและรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมไวเปนอยางดีแม
จะมีการประยุกตเปลี่ยนแปลงไปบางตามกระแสโลกาภิวัตน อันจะเห็นไดจากอุทัยธานีไมไดมีหางสรรพสินคา ไมมีโรงภาพยนตร 
หรือสถานบันเทิงที่ใหญโตเหมือนจังหวัดอ่ืนๆ ซึ่งมิใชวาไมมีความพรอมหรือไมมีศักยภาพ แตเปนเพราะชาวอุทัยธานีไมได
ตองการสิ่งเหลานั้น หลายคนจึงมองวาอุทัยธานี เปนเมืองที่ลาหลัง เปนเมืองปาเมืองดง โดยไมรูวาเพราะอุทัยธานีเปนเชนที่
เปนอยูนี่แหละ จึงทําใหอุทัยธานีมีมนตเสนหและนาที่จะเขามาศึกษา มาพักผอน มาทองเที่ยว ดูวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู 

สรุป 

 อุทัยธานีเปนเมืองที่มีความสําคัญมาแตครั้งอดีต มีเอกลักษณที่โดดเดนเฉพาะตัวที่นาสนใจ ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เรียบ
งาย เปนเมืองที่เปนตนราชวงศจักรีและสืบมาจนถึงปจจุบัน อีกทั้งชาวเมืองอุทัยธานีทุกยุคทุกสมัยยังสรางคุณประโยชนใหกับ
ประเทศชาติมามากนับไมถวน แมกาลเวลาจะผานมาเนิ่นนาน แตเมืองอุทัยธานีดินแดนแหงความสงบสุข ดินแดนแหงความ
มหัศจรรย ดินแดนแหงความอุดมสมบูรณรมเย็นเต็มไปดวยปาไมและภูเขา ดินแดนแหงมรดกโลกทางธรรมชาติ แหงแรกของ
ประเทศไทย ผืนปาของจังหวัดอุทัยธานีที่ไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลกบนพ้ืนที่ติดตอกันหลายลานตารางกิโลเมตรเมื่อรวม
กับพ้ืนที่ปาจังหวัดใกลเคียง ถือไดวาเปนผืนปาใหญที่ยังคงความอุดมสมบูรณอีกผืนหนึ่งที่มีความสําคัญในภูมิภาคของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ปจจุบันลูกหลานชาวอุทัยธานีก็ยังคงไดรับการปลูกฝง ถายทอดเจตนารมณรักษาสิ่งดีงามอันนาภาคภูมิใจนี้
สืบตอมาในยุคหลัง ยังคงซึมซับมรดกท่ีมีคาท้ังทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณในแบบของชาวเมืองอูไทย ยังคง
วิถีชีวิตในแบบของตนเองไมเหมือนจังหวัดอ่ืน สิ่งที่ทําใหอุทัยธานีมีชื่อเสียงมาจนถึงปจจุบันก็ยังคงสภาพเดิมและเปนที่รูจักของ
ประชาชนชาวไทยในจังหวัดใกลเคียงและจังหวัดอ่ืน ๆ สืบตอมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งสิ่งดังกลาวเหลานั้นสมควรที่จะไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาอยางเปนระบบ รวมถึงการประชาสัมพันธใหความรู โดยการจัดทําปฏิทินวัฒนธรรมประเพณี หรือเสนทางใน
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพ่ือใหเปนแหลงในการศึกษาหาความรู สถานที่พักผอนและทองเที่ยว โดยการสงเสริมของหนวยงาน



1571 

 

ภาครัฐ ทองถิ่นและชุมชน เปนการบริหารจัดการตนทุนอันเปนทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดและดํารงไวซึ่งคุณคา
ของประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต อันเปนเสนหมนตขลังที่ชวนใหหลงใหล 
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๑๕๗๒ 

 

การบูรณาการหลักธรรมกับศาสตรสมัยใหม เพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคมไทยใหเขมแข็ง 

Integration Development Buddhist Communities in Thailand. 

นายวสุกิจจ เหลาอินทร* 

อาจารยประจาํหลักสตูรสาขารัฐศาสตรคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลัย 

 

บทคัดยอ 

 หากกลาวถึงกระบวนการพัฒนาสังคมใหเกิดความเขมแข็ง ยอมตองนึกภาพถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยในอดีต 
เพราะวาชวงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ ๕ สังคมไทยเริ่มเปนสังคมแหงความหวัง เพราะวาประชาชนเริ่มเปดรับแนวคิดการ
เปลี่ยนแปลงใหมๆ มีกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีหลายดาน ทําใหเปนสังคมไทยกลายเปนสังคมที่กลาวไดวา “มองไปขางหนา
ดวยความหวัง มองไปขางหลังดวยความอาลัย” 

ปจจุบันมาถึงยุคนี้ยุค คสช.เขามาปกครองบานเมือง แตสิ่งหนึ่งที่เห็นไดชัดคือสังคมไทยเปนสังคมทันสมัย มี เครื่องมือ
สื่อสารทันสมัย อุปกรณอิเลคทรอนิคส ที่เรียกวา โทรศัพทมือถือ ที่ทําใหคนในสังคมไทยปจจุบันมีปฏิสัมพันธในครอบครัว พบ
กันแลวมีปฏิสัมพันธทางสังคมเรียกวา”สังคมคนกมหนา”สนทนากันไดตลอดเวลาเห็นหนาเห็นตากันดวยซ้ําไป เปนอันทราบ
เขาใจกันดีวาโลกหมุนเร็วมาก 

ดังนั้นเราจําเปนตองตองพัฒนาใหทันตอการเปลี่ยนโลก ใหทันสิ่งเหลานี้คือ ปจจุบัน แตหากวา เรามองไปขางหลังดวย
ความอาลัย และมองดวยตานอก ตาใน สัมผัสดวยใจแลว เราจะเห็นไดวา กอนที่จะมีเทคโนโลยีที่เราตามเขา เราจะเกงสามารถ
พัฒนาเทาทันเขาได แตถาเราคิดเอง เรายังลาหลัง เพราะวาพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของสังคมมาถึงยุคของสังคมอุตสาหกรรม 
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมาจากสังคมเกษตรกรรมมาเปนสังคมอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรม เกิดขึ้นมากมาย บางแหงเปน
นิคมอุตสาหกรรม จึงทําใหบางแหง มีการพัฒนา  การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ เครื่องไม การเขาทํางาน ตามกะ ตามเวลา เสื้ อผา
ที่เคยใสเวลาอยูกับชุมชน เปลี่ยนแปลงเปนแบบฟอรม เพราะวาการผลิตของอุตสาหกรรม จากการเกษตรเปน อุตสาหกรรม 

คําสําคัญ: พุทธบูรณาการ ,พัฒนาชุมชน, ความเขมแข็ง,สังคมไทย 

Abstract 

As the community in Thailand. Look forward with hope. Looking back with regret, then. The current 

generation to generation tool. Communication equipment An electronic device called a mobile clinic. That 

the society in Thailand Family interacted The society now has a sharp bend. Or the conversation Is similar 

to that of other provinces near horizons can also communicate with cartoons. Some with the letter shall 

be understood to mean that the Earth rotates very fast, we need to develop a replacement for the world 

to catch these things today, but if we look back with regret. And look eye to eye in touch with the mind. 



๑๕๗๓ 

 

We can see that Prior to the technology we follow him. We can develop a specific one. But if we assume 

that we are lagging behind the development of social change the advent of industrial society. This has 

been changed from an agricultural society to an industrial society. Industrial happenedsome of the estates 

As a result, some of the simulations are developed to work by the time I've put the clothes in the 

community. Change the form for the manufacture of industrial of agricultural machinery. 

Keyword :Buddhism integration, community development, strengthened, Thailand. 

บทนํา  

 จะเห็นไดวาชวงการเปลี่ยนผานประเทศไทยนั้น สภาพชุมชน สังคมไทยถูกคุกคามรุนแรงแรจนนาเปนหวง จะเห็นได
จากการเคลื่อนตัวของพลเมืองจากชนบทสูเมืองหนาแนนเรื่อยๆ สภาพสังคมจากเกษตรกรรมสูสังคมอุตสาหกรรม ในภูมิภาคเรา
มีโรงานอุตสาหกรรมกระจายจํานวนมาก อาจจะเปนเพราะวานโยบายการกระจายอํานาจของรัฐบาลชุดตางๆโดยที่หวังความ
เจริญจากสวนกลางลงสูสวนภูมิภาค  

การกระจายความเจริญนี้เองยอมสงผลทําใหวิถีชีวิตของผูคนในสังคมชนบท เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงตอเนื่อง จากเคย
ทํานา ทําสวน ทําไร ก็เปลี่ยนมาประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท อยูกับโรงงาน มีชีวิตตองอยูกับปลองควัน และสารเคมีปลอย
ทิ้งผูสูงอายุเฝาบานเรือนตามลําพัง คนหนุมสาวตองอพยพเขามาขายแรงงาน ดวยเหตุนี้เองการที่ความเจริญดานอุตสาหกรรม
ขยาย กระจายเขาสูชุมชนเปนอุตสาหกรรม สังคมไทยยอมเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมดั้งเดิม ทําใหพ้ืนที่การเกษตรกรรมถูก
ลดความสําคัญลงไปเรื่อยๆสงผลใหการพัฒนาชุมชนในสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปไมวาจะเปนเรื่องการรับรูขาวสารใน
ชีวิตประจําวัน เชน จากเคยฟงวิทยุ ดูโทรทัศน ก็ตองก็ตองมาฟงเพลง ดูทีวีผานมือถือ ยูทูบ เปนตน  

 ดวยกระแสการเปลี่ยนผานสังคมไทยแบบกาวกระโดดนี่เอง ทําใหเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิต จารีต  ประเพณี ของคนใน
สังคมไทยตามไปดวย โดยเฉพาะประเพณีและวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลง จากวิถีดั้งเดิ มเปนสังคมชนบทที่เขมแข็ง 
กลายเปนแบบสังคมเมืองแบบกาวกระโดดทันที  จะเห็นไดจากเวลานี้แทบทุกครัวเรือน มีรถยนตคันแรก   บางหมูบานมีราน
กาแฟ คาราโอเกะ มีสาวนอยประเภทนุงนอยหมนอยบริการ  จนดูเหมือนวา เมื่อประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชน ตองการเที่ยว
ยามราตรีแลวจากเดิมที่เคยเที่ยวอยูในเมือง หรือในตัวจังหวัด  ไมตองเขามาในตัวเมืองแลว  เพราะวาสถานบันเทิงแหลงเริงรมย
เขามาสูชนบทเรียบรอยแลว 

เมื่อพิจารณาอยางถองแทกันแลวจะเห็นไดวา แนวการการพัฒนาชุมชนในสังคมไทย เปนการพัฒนาเรียนรูถึงสิ่งที่เขามา
ใหมชา  จนสงผลใหวิถีชีวิตคนในชนบทเกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะวาความเจริญกาวหนาทางวัตถุและทางเทคโนโลยีนั้น เปนสิ่ง
ที่ตองระมัดระวังเพราะจะทําใหสังคมชนบทออนแอ สื่อประเภทยั่วยุหลั่งไหลไรการควบคุม เชนสื่อลามก  คาราโอเกะหวือหวา 
จนทําใหเด็กและเยาวชนหลงผิดทําใหเกิดกระแสการพัฒนาที่ยึดติดกับวัตถุนิยม ประชาชนในชุมชนของสังคมไทยดําเนินชีวิต
ดวยความประมาท  เกิดการแพรระบาดของโรครายแรง หรือภาระหนี้สินจากการกูยืมไปซื้อสิ่งของอํานวยความสะดวกเปนหนี
สินโดยไมรูตัว 

จากสภาพความเปนมาของปญหาที่กลาวมา บทความบทนี้จะนําเสนอ พุทธบูรณการเพ่ือพัฒนาชุมชนเขมแข็งใน
สังคมไทย เพราะวาเปนพุทธวิธีที่จะพาใหคนในชุมชน จากเดิมที่มีภูมิปญญาทองถิ่น มีชีวิตที่เรียบงาย สงบ เมื่อผสมกับพุทธวิธี



๑๕๗๔ 

 

บูรณาการเขากับหลักธรรมที่ทรงประสิทธิภาพ  ภูมิปญญาที่ยิ่งใหญเปยมดวยบารมี   จะสามารถยังประสิทธิผล ทรง
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาชุมชนในสังคมไทยอยางยั่งยืน  เพราะวา พระสัมมาสัมพุทธเจา ของเรานั้น พระพุทธองคทรงเปน
พระศาสดาที่ทรงตรัสรูหลักธรรมที่ยิ่งใหญ  การพัฒนาชุมชนในสังคมไทยเรานั้นควรนําพุทธบูรณาการนําหลักธรรม ไป
ประยุกตใช เพ่ือใหการพัฒนาชุมชนในสังคมไทยเรานั้น เจริญเติบโตไปพรอมกันทั้งทางวัตถุ  และทางดานจิตใจ   พุทธบูรณา
การนั้น  คือการนําหลักธรรมของพระพุทธเจานั้นมาประยุกตใช  

การนําหลักพุทธธรรมบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม เพื่อแกปญหาหาชุมชนอยางย่ังยืน 

หลักการพัฒนาสังคมนั้นมีคํากลาวไววา “จะพัฒนาใครเขาตองพัฒนาตัวเรากอน” ยอมสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาชุมชนและสังคมใหเกิดความเขมแข็ง เพราะจุดเริ่มตนของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ตองเริ่มตนดวยการการพัฒนาตนเองกอน
เพราะวาหากไมพัฒนาตนดวยการพัฒนาจิตใจใหเกิดสติเสียกอนนั้น จะไปพัฒนาใครๆก็ยอมไรผล เพราะวาคนคือทรัพยากร
สําคัญในการขับเคลื่อน พัฒนาใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง และหากชุมชนเขมแข็งสังคมก็สงบและเขมแข็งตามมาโดยปริยาย
ดังนั้นการพัฒนาตน พัฒนาสังคม จึงมีความสําคัญแบบแยกกันไมออกเลยทีเดียวดวยเหตุและผลดังตอไปนี้ 

๑.การพัฒนาตนเอง  คนแตละคนนั้นเปนผูมีสวนสําคัญอยางยิ่ง ในการพัฒนาชุมชนเขมแข็งในสังคม เพราะวา  เมื่อ
ไดรับการพัฒนาที่ตนเองแลวก็จะเปนคนเกงและเปนคนดี เมื่อคนเกงและดีเกิดขึ้นในองคกรนั้น จะทําใหองคกรนั้นมีความสุข 
และทําใหองคกรนั้นประสบความสําเร็จ ตรงกันขามหากสังคมหรือหนวยงานใดมีคนไมดีมากกวาคนดี องคกรนี้จะไมมีความสุข
เลย และการทํางานก็ไมมีความสุข สุดทาย เมื่อทํางานไมมีความสุข ยอมสงผลใหองคกรนั้นๆลมเหลวแมแตองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาตนเองนี้ ยังตรัสยกยองสรรเสริญไววา ทนฺโต เสฎโฐ มนุสเสสุ ในหมูมนุษยผูฝกตนดี
แลว ยอมเปนผูประเสริฐ  

๒.การพัฒนาคนในชุมชน  การพัฒนาคนในสังคมชุมชนใหเกิดสติ ยอมทําใหสังคมนั้นเขมแข็งตามไปดวย แตประเด็น
การพัฒนาคนในสังคมชุมชนนั้นเปนเรื่องละเอียดออน สวนหนึ่งเพราะวาคนเราในโลกนี้มี ศีล สมาธิ และปญญาไมเทาเทียมกัน 
ขณะที่หัวใจหลักของการพัฒนาชุมชนใหเกิดความสงบรมเย็นนั้น  เพราะวาคนในชุมชนนั้นเปนทั้งผูสรางความสําเร็จ และท้ังผูนํา
ความเสื่อม  มาสูชุมชน  การพัฒนาคนในชุมชนใหเขมแข็งนั้น  จึงตองใชเทคนิควิธีการ หลายประการ   

ประการแรก พระสัมมาสัมพุทธเจานั้น ทรงวางแนวทางใหคนในชุมชนของพระองคคือ รูสึกวา ตนนั้นเปนเจาของชุมชน
นั้น คือ พระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา  ซึ่งที่กลาวมานั้น เรียกวา พุทธบริษัท ๔ แตละคนแลว ก็ลวนแตเปนผูมีหนาที่เปน
ของตนเอง แตวา มีหนาที่แตกตางกันไป ตามสภาวะของตนเอง  ในการรักษาพระพุทธศาสนา การแบงพุทธบริษัทออกเปนกลุม
เชนนี้  ทําใหงายตอการ พัฒนาและบริหาร ใหเขมแข็ง  ทําใหแตละคนนั้นสามารถเลือกที่จะประพฤติ  ปฏิบัติ ตามคําสั่ งสอน
ของพระองคไดตามที่ตนเองพึงพอใจ เชน เมื่อใครตองการพนทุกขก็ตองเขามาบวชเปนพระภิกษุ และนางภิกษุณี  แตวา หากยัง
ตองการที่ใชชีวิตอยางผูครองเรือน พระพุทธเจาก็ทรงวางหลักไววา ใหปฏิบัติตาม อาคารวินัย คือวินัยของผูครองเรือนนั่นเอง 
โดยที่วา ยังสามารถปฏิบัติและประพฤติธรรมสมควรแกธรรมเพราะวาสภาพแวดลอมตางๆทําใหไม สามารถเอ้ืออํานวยที่จะ
ปฏิบัติธรรมไดอยางภิกษุ แลวก็นางภิกษุณี ทําใหพระพุทธองคนั้นทรงวางกรอบไวเพียงวา พระภิกษุตองรักษา เพ่ือเปนเครื่อง
พัฒนาจิตใจใหเขมแขงอดทนตอสิ่งยั่วยุ ทางกามารมณ และเปนเกาะปองกันคุมครองทางกายวาจา  ไมใหผิดพลาด ๒๒๗ ขอ 
สวนนางภิกษุณี ตองลําบากหนอยเพราะวาเปนผูหญิงตองรักษาศีล ถึง ๓๑๑  ขอ สวนอุบาสก อุบาสิกา ตองรักษาศีล ๕ หรือศีล 
๘ แลวแตจะสามารถประพฤติ ปฏิบัติได 



๑๕๗๕ 

 

ประการที่สอง พระพุทธเจาทรงพัฒนาจิตใจบุคคลในชุมชนของพระพุทธองค โดยปรับใหทิฐิเสมอกัน เสียกอนหรือวา
ปรับความเห็นใหตรงกัน วาจุดมุงหมายของศาสนา คําสั่งสอนของพระพุทธองคนั้นเปาหมายสูงสุดในชีวิตนั้น อยูที่พระนิพพาน 
คือการกําจัดกิเลสใหหมดสิ้นไปจากจิตใจไมตองกลับมาเวียนวายตายเกิดอีก และเมื่อทุกคนในชุมชน หรือวา องคกรเห็นตรงกัน
อยางนี้แลว ก็จะเต็มใจที่จะปฏิบัติ หรือวา ประพฤติตามจุดมุงหมาย คําสอนของพระองคอยางเต็มที่ เพื่อหาทางใหหลุดพนจาก
ความทุกขของพระองค  นอกจากนั้นพระองคยังไดทรงแนะนําวิธีการที่จะเขาถึงพระนิพพานดวย ซึ่งก็คือการขัดเกลาตนเอง 
ดวยการปฏิบัติตามพระธรรมและพระวินัย ที่พระพุทธองคทรงบัญญัติไว   

ประการที่สาม ที่สําคัญพระพุทธเจาทรงพัฒนาความประพฤติ  ของบุคคลในองคกร  โดยใหปฏิบัติตามศีล  ซึ่งในการ
รักษาศีลทุกคนก็จะตองเลือกวาจะปฏิบัติตามศีลในระดับใหน เชนรักษา ศีล ๕ ศีล ๘ และ ๒๒๗ หรือ ๓๑๑  ขอ  เมื่อเปนเชนนี้
แลว คนในชุมชน หรือวาองคกร ก็จะมีความประพฤติไปในแนวทางเดียวกัน  

ประการที่สี่ ทรงวางแนวใหคนในองคกร หรือวาชุมชน เคารพนับถือกันตามอาวุโสซึ่งการเคารพกันอยางนี้นั้น 
เหมือนกันกับชุมชนไทย ซึ่งมีการเคารพตามลําดับอาวุโส เชนการเรียก คนสูงอายุกวา วาพ่ี อายุนอยกวา วานอง ปา ลุง ตาม
สถานะของกันและกัน แตในทางพุทธบูรณาการนี้หมายความวา ที่ให เรียกกัน เคารพอาวุโส นั้นก็หมายความวา หากใครบวช
กอนก็ใหนับวา อาวุโสกวา ถึงแมวา ผูนั้นจะอายุนอยกวาก็ตาม  เพราะวาผูบวชกอนนั้นยอมรูหลักธรรมพระวินัยมากกวาผูบวช
ใหม  

๓.การพัฒนางาน บุคคลซึ่งมีหนาที่การงานที่ดียอมเปนกําไรของชีวิต เพราะหนาที่การงานมีสวนสําคัญในการดําเนิน
ชีวิต สอดคลองปราชญพระพุทธศาสนา อยางหลวงพอปญญานันทะ กลาวไววา งานคือเงิน เงินคืองาน  บันดาลสุข  ทํางานให
สนุก เปนสุขเมื่อทํางาน ทํางานเพ่ืองานบันดาลผล ทําดีเพ่ือดลผลให ทําหนาที่เพ่ือหนาที่ อยางจริงใจ การพัฒนางานนั้น 
เพราะวาการพัฒนางาน ของพระพุทธศาสนานั้น สามารถสรุปไดวา การพัฒนางานของพระองคนั้นทรงใชหลัก ที่สําคัญคือ  

 ประการที่หนึ่ง คือ ทรงถือหลักที่สําคัญคือความสามารถเปนเกณฑ หากวา ใครในชุมชน คือ  บริษัท ๔ คนใด มี
ความสามารถดานใด มีความสามารถดานไหน ก็จะทรงตั้งไวใหเปนผูเชี่ยวชาญ ดานนั้น เพ่ือใหตรงกับความสามารถที่เขามีอยู 
เชน พระอานนท มีความสามารถทางดานความทรงจํา ก็ทรงยกยองใหเปนพหูสูต หรือวาทางดาน อุบาสก นั้นบุคคลใดที่มี
ความสามารถก็จะทรงยกยอง เชน จิตคฤหบดี มีความสามารถดานการแสดงธรรม ก็ทรงยกยองทางดานนั้น   

 ประการที่สอง การสรางขวัญกําลังใจ  ใหกับผูทีมีความสามารถ และมีผลงานเดน ก็จะทรงยกยอง เชนในประวัติศาสตร
พระพุทธศาสนา ที่ผานมาถาหากวา มีพระภิกษุ หรือวาสามเณรรูปใดที่มีความรู ความสามารถก็จะทรงยกยองในทามกลาง
ระหวางสงฆ 

 ประการที่สาม หมั่นการประชุมกันเนืองนิตย  เพราะวาการประชุมนั้นจะมีโอกาสไดเปดอก พูดคุย ทําความเขาใจซึ่งกัน
และกัน สื่อสารขอมูลถึงกัน  สรางความสมัครสมาน สามัคคีกัน  เชน ทุกกึ่งเดือนจะมีการประชุมกัน เพื่อรวมทําสังฆกรรมกันฟง
พระปาฎิโมกข เรียกวา ลงอุโบสถเพราะวาการลงอุโบสถนี้ นอกจากจะเปนการทบทวนโอวาทและพระธรรมวินัยแลว ยังมีผลใน
แงของการเตรียมใจใหสะอาดผองใส พรอมที่รองรับฟงโอวาทในที่ประชุมจากพระเถระเมื่อ การสวดพระปาฎิโมกขจบลง 

๔.การพัฒนาทรัพยสิน พระพุทธศาสนามีทั้งหลักคําสอน ในการพัฒนาเก็บรักษาทรัพยสิน  และการใชจายทรัพย 
สําหรับหลักการรักษาทรัพยนั้น เรียกตามภาษาพระนั้นเรียกวา อารักขสัมปทา หมายถึง ความถึงพรอมดวยการรักษา และการ



๑๕๗๖ 

 

ใชจายทรัพยนั้น เมื่อหามาไดแลว ก็ใหแบงการใชจายเปนสี่สวนดวยกัน สวนที่หนึ่ง  เลี้ยงตัว มารดา บิดา บุตร ภรรยา บาวไพร 
ใหเปนสุข   สวนที่สองใชเลี้ยงเพ่ือนฝูงใหเปนสุข   สวนที่สามบําบัดอันตรายที่เกิดเหตุตางๆ  สวนที่สี่ ทําพลี ๕ อยาง คือ   

ก. ญาติพลี สงเคราะหญาต ิ

ข.อติถิพลี  ตอนรับแขก 

ค.ปุพพเปตพลี  ทําบุญอุทิศใหผูตาย 

ฆ.ราชพลี ถวายเปนหลวง มีภาษีอากรเปนตน 

ง.เทวดาพลี ทําบุญอุทิศใหเทวดา 

 ๕.การพัฒนาดานเวลา ในการพัฒนาดานตางๆนั้นเวลาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะวา ทุกคนเกิดมาแลวมีเวลาเทากัน
หมดเหมือนกัน ๒๔ ชั่วโมง เพราะวาเวลาเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการประกอบอาชีพ  เพ่ือที่จะทํางานแสวงหาปจจัยเครื่องเลี้ยงชีพ 
ดํารงชีวิต พระพุทธศาสนาเนนใหตะหนักถึงคุณคาของเวลา เพราะวาเวลา เปนสิ่งที่มนุษยไดมาเทาเทียมกัน  แตวา บางคนมักใช
เวลาไปในเรื่องตางๆไมเหมือนกัน ดานการพัฒนาเรื่องเวลานี้ มีพระพุทธดํารัสที่ตรัสใหเห็นเรื่องคุณคาของกาลเวลา เปนอยางยิ่ง  
เชน   ภิกษุทั้งหลาย พวกเธออยาปลอยขณะใหผานพนไปเพราะคนที่ปลอยขณะใหผานไปยอมเศราโศกในภายหลัง  วัยยอม
ผานพนไปเหมือนขณะนั้นแหละ  กาลเวลายอมกลืนกินสรรพสัตวพรอมดวยตัวของมันเอง 

 ดังนั้นชวงเวลาที่วางจากประโยชนนั้น ทําใหชีวิตพรองจากประโยชนนั้น  มิใชเพียงแตวาจะขาดจากประโยชนเทานั้นแต
จะทําใหเกิดโทษขึ้นมาดวย เพราะวาคนที่อยูวางมักจะมีความคิดฟุงซาน เพอฟน คิดฟุงซานไปในทางกามารมณ ไปในเรื่อง
เบียดเบียน  ความฟุงซานเหลานี้จะไมเกิดกับคนที่ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน  เพราะวามักคิดถึงประโยชนในการทํางานอยู
ตลอดเวลา  และหากใครสามารถประกอบการงานภารกิจ  หรือวาหนาที่ ของตนที่รับผิดชอบนั้น  ความเจริญกาวหนา ในฐานะ
ทางเศรษฐกิจและความเขมแข็ง  ยอมเกิดขึ้นแกการพัฒนาชุมชนในสังคมไทย เมื่อการพัฒนาชุมชนเขมแขงมีการบูรณาการกับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เชนนี้แลวความเขมแข็งของชุมชนในสังคมไทยก็จะเกิดขึ้น  

หลักพุทธธรรมทีช่วยสงเสริมชวยแกปญหาการพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง 

 นอกจากนั้นแลวการที่จะสงเสริมใหมีการพัฒนาชุมชนเขมแข็งในสังคมไทย มีความสามารถบริหารจัดการตนเอง หรือมี
ความสามารถสามารถพัฒนาตนเองใหเขมแข็งไดนั้น ตองสงเสริมใหชุมชนนั้นมีกระบวนการดังตอไปนี้ 

๑.มีกระบวนการเรียนรู (Process of Learning  )โดยเฉพาะผูนําชุมชน และสมาชิกท่ีเปนแกนนําของชุมชนทองถิ่น ให
มีความรู ความสามารถบางแหงบางพ้ืนที่  ผูนําชุมชน จบวุฒิการศึกษา ระดับมัธยมตน หรือวา มัธยมปลาย การสงเสริมใหผูนํา 
เชน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ผูชวยผูใหญบาน รวมถึงกํานัน ใหมีการศึกษาที่สูงขึ้น  หรือเพ่ิมการสนับสนุน ปราชญ
ชาวบาน ใหมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองยิ่งขึ้น เปนชุมชนทีมีผูนําเปนตนแบบดานการศึกษา หรือสงเสริมผูนําชุมชน ใหมีการ
อบรมใหตะหนักถึงการเปนผูนําชุมชน ตองมีความเสียสละ ทํางานใหกับชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง ไมมุงหวัง
ผลประโยชนสวนตน เพ่ือประโยชนสวนรวม  รักษากฎหมาย  



๑๕๗๗ 

 

๒.มีการพัฒนาชุมชนเปนชุมชนแหงการเรียนรู (Community learning) เพราะวาการแสวงหาความรูนั้น เปนสิ่งที่พึง
กระทําตลอดชีวิต การเรียนรูนั้น สามารถทําไดหลายวิธี เชน การเรียนรูดวยตนเอง ดวยการฟงบาง หรือวา สิ่งรอบขางที่เปน ปร
โตโฆสะ คือฟงจากสิ่งรอบตัว คนรอบขาง สิ่งแวดลอม  หรือวา เรียนรูทางดานการอาน จากขาวสารบานเมือง ดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง  ซึ่งความรูทีเกิดจากชุมชนนั้น โดยสวนใหญนั้นเปนการเรียนรูที่เกิดจากผลของการปฏิบัติ และเปนการเรียนรูที่
เกิดจากภูมิปญญา หรือวาเมื่อลงมือปฏิบัติแลวก็จะไดประสบการณรวมกัน จะทําใหความรูที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูซึ่งกันและกัน 
ผานการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน นําไปสูการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมตางๆรวมกัน ของชุมชน ดังนั้น ถาหากวา ชุมชนมี
การพัฒนาเชนนี้แลว การพัฒนาชุมชนเขมแข็งในสังคมไทย จะเกิดขึ้นเพราะวามีผลจากการเรียนรู และสามารถนําไปสูการคิด 
และวิธีการที่จะรวมกันพัฒนาชุมชนของตนใหเจริญ สามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓.ชุมชนตองมีผูนําที่มีภาวะผูนํา ( Leadership of community ) เพราะวาหากผูนําในชุมชนสามารถเปนตัวอยาง
ที่ดี มีภาวะผูนําที่ตองเปนผูประสานใหสมาชิกในชุมชนนั้นเกี่ยวกับขาวสาร หรือวา เปนผูนําตางๆ ไดมีโอกาสใหสมาชิกได
แสดงออกซ่ึงความคิดเห็นของตน ยอมรับและเปดโอกาส และรับฟง ไมผูกขาดเผด็จการหรือแสดงบทบาทที่เปนใหญแสดงความ
เปนเจาของชุมชนเพียงผูเดียว พอมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น ลงไปทํางานกับชุมชน ไมนั่งดูดาย อยูบนหอคอย คอยสั่งงาน 
เปนผูเชื่อมประสานแนวคิดตางๆ ของสมาชิก และคนในชุมชน 

๔.ประชากรในชุมชนตองมีจิตสํานึกรักชุมชน (Consciousness of Community ) เปนชุมชนที่มีจิตวิญญาณ 
(Spirituality ) ประชากรในชุมชนนั้น สํานึกวาตนเองเปนเจาของชุมชน รักถ่ินกําเนิด บานเกิดเมืองนอนของตน สํานึกรักวา ตน
นั้นเปนเจาของบานเกิด มีความตั้งใจที่จะเขารวมรับผิดชอบกับปญหาตางๆในชุมชน รวมกับบุคคลอ่ืนอยางเทาเทียมกัน และมี
ความเปนเพ่ือนที่ดี คือกัลยาณมิตรและสามารถเชื่อมโยงกัน ดวยระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีการประชาสัมพันธ
ดวยความหวังวา สามัคคีใหเกิดแกชุมชน ทําใหเกิดเกิดพลังที่เขมแข็ง 

๕ .ชุมชนที่ ต องการพั ฒนาให เข มแข็ งตองมีองค กรชุมชนที่ เข มแข็ ง (Strengthens  of Community   

Organization )คือประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนตองมีการรวมตัวกัน ดวยความสมัครสมานสามัคคี อยางเหนียวแนน ดวย
จิตสํานึกรักบานเกิด มีการรวมกลุมกัน เพ่ือชวยกันแกไขปญหาชุมชน ซึ่งการรวมกลุ มกันนั้นก็เปนผลมาจากการเรียนรูรวมกัน
ไมใชตางคนตางทําและ สมาชิกของชุมชนนั้นตอง ประกอบดวยความรูความสามารถที่จะจัดการตนเองและชุมชนได โดยเฉพาะ 
เมื่อมีการรวมกลุมกันแลว สิ่งที่ตามมาหลังจากมีองคกรเกิดขึ้นนั้นก็คือ มีลักษณะเวทีประชาคม มีการดําเนินงานที่สามารถเชื่อม
ประสานกับ องคการบริหารสวนทองถิ่น  และสามารถพ่ึงพาตนเองได โดยที่สมาชิกและองคกรในชุมชนนั้น เมื่อมีความเขมแข็ง
พอที่จะชวยเหลือหรือพ่ึงพาตนเองได  ทั้งในทางเศรษฐกิจ หรือวาการเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรมทั้งในยามที่ปกติ 
หรือวาในเวลาที่เกิดประสบกับภาวะวิกฤติตางๆ  ก็จะสามารถนําไปสูการพัฒนาชุมชนเขมแข็งในสังคมไทยที่ยั่งยืนเพราะวาการ
พัฒนาจะทําใหยั่งยืนไดนั้น ตองพัฒนาคนเต็มทั้งคน ครบพรอมกันทั้งระบบที่มี ๓ ดานคือ พฤติกรรม จิตใจ และปญญา 

นอกจากหลักพุทธบูรณาการการพัฒนาชุมชนเขมแข็งในสังคมไทย ที่ผูเขียนไดนําเสนอไปแลวนั้น การพัฒนาชุมชนนั้น
ยังจัดเปนสาขาวิชาหนึ่งของสาขาวิชาสังคมศาสตร( Social  science )โดยเปนสังคมศาสตรที่ประยุกต สามารถนําไปเปน
แนวทางในการปองกัน แกไขปญหาเปาหมายบางประการของมนุษยและชุมชนสังคมมนุษยได การพัฒนาชุมชนจึงมีทฤษฎีทาง
สังคมศาสตรที่สามารถนํามาใชพัฒนาชุมชนได เพ่ือใหเกิดผลการพัฒนาที่มีความเขมแข็ง เชน  



๑๕๗๘ 

 

ทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม (The Diffusion  Theory  of Cultural  )  เจาของทฤษฎี คือ ราลฟ ลิน
ตัน(Ralph   Linton ,ค.ศ.1893-1953 )  นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน 

สาระสําคัญของทฤษฎี   ทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม เชื่อวา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดจากการ
แพรกระจายทางวัฒนธรรม โดยเกิดจาการติดตอสื่อสารระหวางสังคมที่แตกตางวัฒนธรรมรวมกันและตางกระจายวัฒนธรรม
ไปสูกันและกัน เมื่อเกิดการแพรกระจายวัฒนธรรมข้ึนแลว สังคมท่ีเจริญกวา อาจจะรับวัฒนธรรมบางอยางของสังคมท่ีดวยกวาก็
ได และในทํานองเดียวกันสังคมที่ดอยกวาอาจจะไมรับวัฒนธรรมของสังคมที่เจริญกวาก็ได  และในทํานองเดียวกันสังคมที่ดอย
กวาอาจจะไมรับวัฒนธรรมของสังคมที่เจริญกวาก็ได การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสวนใหแลวเกิดจากการแพรกระจายของ
วัฒนธรรมจากภายนอกเขามามากวา การเปลี่ยนแปลงของทางสังคม สวนใหญแลวเกิดจากการแพรกระจายของวัฒนธรรมจาก
ภายนอกเขามามากกวาเดิม จากกการประดิษฐคิดคนใหม ขึ้นเองในสังคม หรือถามีก็มักจะนําสิ่งใหมๆจากภายนอกเขามา
ผสมผสานกับของที่มีอยูแลว  เปนของใหมที่ไมเคยมีมากอน จะเห็นไดจากสังคมอเมริกัน ซึ่งมีศักยภาพดานการประดิษฐคิดคน
สูง แตการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นจากการแพรกระจายถึงรอยละ ๙๐ เกิดจากการประดิษฐคิดคน เพียงรอยละ ๑๐ 
เทานั้น  

ผลลัพธของพุทธบูรณการที่ชวยแกปญหาในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 

ทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม พบวา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเกิดจากสาเหตุสําคัญ คือ การ
แพรกระจายทางวัฒนธรรมจากภายนอกสังคม ถาหากจะนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชน ก็คือ การขยายผลของชุมชน
ที่ประสบความสําเร็จโดยใชชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาเปนตัวอยาง  หรือเปนแรงจูงใจกระตุนใหชุมชนที่ยังไม
ประสบความสําเร็จในการพัฒนา เกิดการตื่นตัวและสมาชิกในชุมชนรวมกันพัฒนาชุมชนของตน  เกิดการกระจายทางวัฒนธรรม
เกิดจากการติดตอ  สื่อสารระหวางสังคมที่ตางวัฒนธรรมกัน ซึ่งสามารถนํามาใชในการพัฒนาชุมชนไดโดย  ตองจัดใหมีระบบ
การติดตอสื่อสาร ทั้งจากภายในชุมชน และกับชุมชนอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งการสรางเครือขายชุมชนกับชุมนตางๆเพ่ือ
สรางกระบวนการเรียนรูและการพัฒนารวมกัน ซึ่งนับวาเปนประโยชนมากตอการพัฒนาชุมชนมาก เพราะทําใหทราบวาชุมชนมี
การพัฒนาแลว หรือมีระดับการพัฒนาสูงกวา  เมื่อมีการติดตอสื่อสารกับสังคมที่มีระดับการพัฒนาต่ํากวา  อาจรับวัฒนธรรม
หรือวิถีชีวิตเขาไปในชุมชนของตนทําใหเกิดปญหา และอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนขึ้นได ดังนั้นจึงตองมีการแพรกระจายทาง
วัฒนธรรมในรูปแบบดังกลาวไวลวงหนา 

สรุปขอเสนอแนะ 

 การพัฒนาชุมชนเขมแข็งในสังคมไทยนั้น หากตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการเพ่ิมศักยภาพ  และขีดความสามารถของคน 
ดวยการเพ่ิมหลักธรรมที่สามารถพัฒนาจิตใจของคน ใหมีความรูผิดชอบ รูดี หรือรูชั่ว ที่ปจเจกบุคคลแลว สวนทางสังคมก็มีการ
บูรณการหลักทฤษฎีทางสังคมศาสตร มีการเปดโอกาสการพัฒนาศักยภาพและการใหความรู การมีสวนรวม เปนไปอยางเสมอ
ภาค แกคนในชุมชน การพัฒนาชุมชนเขมแข็งในสังคมไทย  จึงตองประกอบดวยองคความรู ที่สําคัญ ซึ่งจะเปนองคประกอบที่
สําคัญ คือ คนในชุมชน สิ่งแวดลอมในชุมชน สิ่งแวดลอมในชุมชนวัสดุอุปกรณต างๆและยุทธศาสตร กลยุทธในวิธีการพัฒนา 
และกระบวนการพัฒนาตองไดรับความชวยเหลือ จากองคการปกครองสวนทองถิ่น หรือความชวยเหลือจากรัฐบาลและ
ภาคเอกชน    สวนการบริหารและการจัดการ  นักพัฒนาชุมชนตองชวยเหลือเมื่อไดรับการรองขอ จากชุมชน โดยมีเปาหมาย
สูงสุด คือ การพัฒนาชุมชนใหมีคุณภาพทาง จิตใจ พฤติกรรม  และปญญาดวยพุทธบูรณาการ คือหลักธรรมที่มีประสิทธิภาพ 



๑๕๗๙ 

 

และทรงประสิทธิภาพ หากประยุกตเขากันอยางลงตัว  พุทธบูรณาการจึงจะสามารถทําใหการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งทางโลกและ
ทางธรรม คูขนานกันไป  เพ่ือพัฒนาชุมชนในสังคมไทยใหเขมแข็ง  และใหมีคุณภาพทั้งคน สิ่งแวดลอม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เปนไปอยางมีกระบวนการ เนนการพ่ึงพาตัวเองและการมีสวนรวมของคนในชุมชนนั้น  เพราะวาหากการพัฒนาชุมชน มีเขมแข็ง
เกิดขึ้นในสังคมไทยแลว จะทําใหเปนทางออกที่สําคัญของสังคมไทยที่กําลังมีปญหาวิกฤติดานตางๆเลยทีเดียว สิ่งสําคัญที่จะทํา
ใหการพัฒนาชุมชนเขมแข็งเกิดขึ้นในสังคมไทยไดนั้น ตองอาศัย 

 การปรับเปลี่ยนแนวคิดของชุมชน เพื่อที่จะรวมกันนําพาชุมชนออกจากวิกฤติใหได ก็ตองปรับเปลี่ยนแนวความคิดของ
ชุมชนใหได  โดยที่เปลี่ยนจากชุมชนที่เคยลดทอนศักยภาพ  กลายเปนชุมชนที่มีความเขมแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองไดดวยเกษตร
แบบพ่ึงพาตนเอง เรียนรูคุณคา  กอนมูลคา ทําใหเขาใจคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติตอชีวิตของผูคน โดยเฉพาะ พืชนานา
ชนิด ในปาที่มีคุณคามากกวา แคตัดหรือเก็บ เอาไปขายใหไดเงิน มองเห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติมากวา ตัวของเงิน และ
เรียนรูประโยชนของพืชพรรณนานาชนิด ในปาชุมชนของตนมีการหวงแหนและสิ่งสําคัญคือการบูรณาการหลักธรรมที่คณะ
รัฐบาล และคณะสงฆกําลังรณณรงคเพ่ือ เปนพุทธบูรณาการดานจิตใจ ซึ่งก็คือศีล ๕ มาบูรณาการประยุกตใชควบคูกันไป  จะ
ทําใหคุณภาพของคนในชุมชน มีพลังสามัคคีเปนปกแผนก็สามารถทําใหชุมชนมีการพัฒนา จัดการตนเองและนําไปสูการพ่ึงพา
ตนเอง เปนทางออกของปญหาวิกฤติสังคมไดในที่สุด 
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รัฐในอดุมคติ : การเมืองการปกครองไทยสมัยสุโขทยัในทัศนะของอริสโตเติล 

 

         ณรงค  เช้ือบัวเย็น1 

      สุทธสทิธ์ิ  ศรีจันทรเจริญ2 

        ชลธิชา บัวศรี3 

บทคัดยอ  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อทําความเขาใจในรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผนดินในสมัยสุโขทัยเพื่อสราง

ความเขาใจและเห็นภาพในรูปแบบของรฐัในอุดมคติในทัศนะของอรสิโตเติลและคนหาขอดีและขอดอยของรูปแบบการเมืองการ
ปกครองในสมัยสุโขทัย เพื่อนําไปประยุกตใชในอนาคต ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการเมืองการปกครองไทยสมัยสุโขทัย มีการ
แบงชวงการปกครอง ออกเปน 2 ชวงเวลา คือ 1. สมัยสุโขทัยตอนตน เริ่มตั้งแตสมัยพอขุนศรีอินทราทิตย ไปถึงสิ้นสมัยของพอ
ขุนรามคําแหง2. สมัยสุโขทัยตอนปลายตั้งแตสมัยพระยาเลอไทยไปถึงสมัยสุโขทัยหมดอํานาจ อาณาจักรสุโขทัยเมื่อแรกตั้งยังมี
อาณาเขตไมกวางขวาง มีจํานวนพลเมืองยังไมมากและอยูในระหวางการกอรางสรางตัว  การปกครองในระยะแรกจึงยังเปนการ
ปกครองระบบแบบครอบครัว ผูนําของอาณาจักรทําตัวเหมือนบิดาของประชาชนมีฐานะเปน“พอขุน”มีความสัมพันธใกลชิดกับ
ประชาชนตอมาหลังสมัยพอขุนรามคําแหงสถานการณของบานเมืองเปลี่ยนแปลงไป  จึงเริ่มใชการปกครองที่เปนแบบแผนมาก
ข้ึน ความสัมพันธระหวางผูนํากับประชาชนแตกตางไปจากเดิม ความพยายามที่จะเพิ่มพูนอํานาจของกษัตริยใหสูงทรงมีฐานะ
เปนธรรมราชา และ ทรงใชหลักธรรมมาเปนแนวทางในการปกครอง 

รัฐที่ดีที่สุดในทรรศนะของอริสโตเติล คือรัฐที่ปกครองโดยคนคนเดียวและมีวัตถุประสงคเพื่อความสุขของประชาชน
ทั้งหมดหรือที่เรียกวาราชาธิปไตย อยางไรก็ตามหากวาการปกครองโดยคนคนเดียวนี้ดําเนินการตามอําเภอใจเพื่อแสวงหา
ผลประโยชนของเขาเพียงคนเดียวก็จัดไดวาเปนการปกครองที่เลวที่สุด อริสโตเติล เรียกวา ระบบทุชนาธิปไตย หรือ ทรราช 

เราสามารถพบขอดีและขอดอยของการเมืองการปกครองไทยสมัยสุโขทัย ซึ่งจะมีทั้งขอดีและขอดอยหลายๆดาน แต
ทวาในบางขอของขอดีก็สามารถพบขอดอยดวยเชนกัน คือ รูปแบบการเมืองการปกครองของไทยจะมีความขัดแยงในตัวเอง เชน 
การกระจายอํานาจ การกระจายอํานาจการปกครองในสมัยสุโขทัยจะพบวาทําใหบานเมืองเจริญรุงเรืองไดอยางรวดเร็ว การ
บริหารราชการเปนไปดวยความเรียบรอย เนื่องจากวามีการสงพระญาติ พระวงศ ออกไปปกครองตามหัวเมืองตางๆ ทําให
อํานาจการปกครองยังคงอยูที่สวนกลาง รวมไปถึงความเจริญรุงเรือง ทางดาน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งการกระจาย
อํานาจการปกครองนี้ทําใหอาณาจักรสโุขทัยในสมยัน้ัน มีอาเขตขยายออกไปไดอยางรวดเร็วแตทวา ตอมาหลังพอขุนรามคําแหง 
สวรรคตลง การกระจายอํานาจนี้ ก็นํามาซึ่งความวุนวายและเดือดรอน เนื่องจากเมืองประเทศราชที่ไมเช่ือถือในความสามารถ
ของกษัตริยพระองคใหม และ บารมียังมีไมพอ จึงทําใหเมืองประเทศราชตางๆ นั้น แยกตัวออกเปนอิสระ สุโขทัยถึงกาลใกล
วินาศ ในขณะนั้น พระยาลิไท ทรงครองเมืองศรีสัชนาลัย ไดยินขาว จึงยกทัพลงมาตีเมืองสุโขทัย และปราบกบฏ หมดสิ้น ทําให
สุโขทัยสงบลง 

1. บทนํา 
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อารามหลวง) อ.เมือง จ.ชลบุรี 
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อารามหลวง) 



๑๕๗๙ 

 

การศึกษาเรื่องราวทางดานการเมืองการปกครองของไทยตั้งแตครั้งโบราณนั้น จะเห็นไดวาการปกครองของไทย
โดยเฉพาะสมัยสุโขทัยน้ันไดยึดถือรูปแบบและวิถีของคนไทยแตโบราณมาใชเปนสวนใหญ  การศึกษาเรื่องการปกครองในสมัย
สุโขทัยนี้จะนําเรื่องสถาบันพระมหากษัตริยและแนวความคิดพื้นฐานทางดานการปกครองของสุโขทัย ลักษณะการปกครองของ
สุโขทัย กฎหมายในสุโขทัย การควบคุมกําลังคน และการปกครองหัวเมือง4 ในตอนตนของการตั้งอาณาจักรสุโขทัยเปนการ
ปกครองแบบบิดาปกครองบุตร  แตตอนปลายสมัยเปนการปกครองแบบธรรมราชาและมีการสรางความสัมพันธกับอาณาจักร
อื่นเพื่อพัฒนาอาณาจักรใหเปนปกแผนเจริญรุงเรืองอาณาจักรสุโขทัยเมื่อแรกตั้งยังมีอาณาเขตไมกวางขวางจํานวนพลเมืองยังไม
มากและอยูในระหวางกอรางสรางตัว การปกครองในระยะเริ่มแรกจึงมีลักษณะเปนระบบครอบครัว ผูนําของอาณาจักรมีฐานะ
เปน “พอขุน” มีความสัมพันธใกลชิดกับประชาชนผูปกครองเปรียบเสมือนบิดาของประชาชนทั้งปวง ตอมาภายหลังในรัชสมัย
พอขุนรามคําแหงมหาราชสถานการณบานเมอืงเปลี่ยนแปลงไปจึงเริ่มใชวิธีการปกครองที่เปนแบบแผนมากข้ึนความสัมพันธของ
ผูนําอาณาจักรกับประชาชนแตกตางไปจากเดิมมีความพยายามเพิ่มพูนพระราชอํานาจพระมหากษัตริยใหสูงข้ึนทรงมีฐานะเปน
ธรรมราชาและทรงใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธามาเปนหลักในการปกครอง 

ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย หรือ ราชาธิปไตย เปนรูปแบบการปกครองที่องค
พระมหากษัตริยทรงเปนผูใชอํานาจอธิปไตย ซึ่งเปนอํานาจสูงสุดในการปกครอง  ทรงใชอํานาจนี้ในการออกกฎหมาย 
เรียกวา อํานาจนิติบัญญัติ ทรงบริหารกิจการบานเมือง เรียกอํานาจนี้วา อํานาจบริหารราชการแผนดิน ทรงพิจารณาอรรถคดี
ทรงพิพากษาและตัดสินคดีความตางๆ ทุกวันธรรมะสวนะดวยพระองคเอง เรียกอํานาจนี้วา  อํานาจตุลาการ จะเห็นไดวา
พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนี้เพียงพระองคเดียว และทรงใชอํานาจบนพื้นฐานของหลักธรรม จึงทําใหประชาชนอยูรมเย็นเปน
สุข ในสมัยอาณาจักรสุโขทัยมีลักษณะการปกครองโดยใชคตินิยมในการปกครองแบบครอบครัวหรือพอปกครองลูก มาเปนหลัก
ในการบริหารประเทศ คติการปกครองสมัยอาณาจกัรสโุขทัยเรียกวาการปกครองแบบพอปกครองลกู หรือการปกครองแบบบิดา
ปกครองบุตร โดยในสมัยนั้นพระมหากษัตริยใกลชิดกับประชาชนมาก ประชาชนตางก็เรียกพระมหากษัตริยที่ใกลชิดประชาชน
วา “พอขุน” ในการปกครองสมัยสุโขทัยนั้น มีทั้งขอเดนและขอดอย โดยเราจะสามารถพบเจอได เมื่อเราไดศึกษาอยางละเอียด 
เพื่อความเปนไปไดในการเปรียบเทียบ จึงจําเปนจะตองมีการนําหลักการ และรูปแบบที่ดีและเช่ือถือมาไดเปรียบกัน โดยในที่นี้
จะนําระบบการเมืองการปกครองไทยในสมัยในสมัยสุโขทัย มาเทียบกับทัศนะของนักปรัชญากรีกโบราณ การพัฒนาทาง
ประวัติศาสตรของการปกครองในดินแดนบริเวณที่เรียกกันวา เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะบริเวณที่เปนประเทศไทยใน
ปจจุบันน้ี จากหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ปรากฏนั้น นักประวัติศาสตรเขาศึกษามาแลวพบวา มีพัฒนาการมาตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตร 

การสนใจศึกษาความเปนมาของสุโขทัย ถือปรากฏควบคูไปกับความเปนมาของชนชาติไทย โดยเฉพาะการคนพบศิลา
จารึกหลักที่ 1 หรือ จารึกพอขุนรามคําแหง ซึ่งเปนจารึกที่มีการจารึกเปนภาษาไทยหลักแรก อันแสดงใหเห็นถึงความเปน
เจาของของคนไทยในแควนรัฐนี้ เพื่อใหเราเขาใจเรื่องประวัติศาสตรชวงนี้มากยิ่งข้ึน และเห็นภาพของพัฒนาการที่ชัดเจนข้ึน ใน
การศึกษาประวัติศาสตรสุโขทัย ไดมีการเสนอเหตุผลของการกอกาํเนิดแควนสุโขทัยมาหลายทฤษฎีดวยกัน แตที่มีหลักฐานไดรับ
การยอมรับและนาเช่ือถือ อันถือเปนขอมูลใหม สามารถแบงออกไดเปน 2 แนวทาง ซึ่ง 2 แนวทางที่เสนอน้ีก็กลับมาสอดคลอง
และทําใหเห็นภาพของพัฒนาการการกําเนิดแควนสุโขทัยไดเปนอยางดี5 โดยเราจะเห็นไดวาการเมืองการปกครองในสมยัสุโขทยั 
นั้น ไมมีการทําปราบดาภิเษก (การแยงชิงอํานาจ) เลย ซึ่งตางจากสมัย กรุงศรีอยุธยาและ ธนบุรี จึงเปนการดีที่เราศึกษา

                                                             

4 นคร พันธุณรงค, ประวัติศาสตรไทยสมัยสุโขทัย, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2528. หนา 53. 
5 อนุรักษ ปญญานุเคราะห, ประวัติศาสตรชาติสยาม, กรุงเทพมหานคร : รากแกวบุค, 2553. หนา146-147 
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การเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัย เพราะมีเสถียรภาพทางการเมืองพอสมควรเลยทีเดียว เมื่อเทียบกับสมัยอื่นๆ การเมืองการ
ปกครองจึงเปนประเด็นที่สําคัญที่สุดในกลไกการพัฒนาและการบริหารราชการแผนดิน 

ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ใหความสนใจในรูปแบบของการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยซึ่งถือไดวาเปนจุดสําคัญของการทํา
วิจัยเพื่อความสอดคลองและเห็นภาพระหวางการเมืองการปกครองในทัศนะคติของนักปรัชญากรีกโบราณและการเมืองการ
ปกครองสมัยสุโขทัยที่เปนไปโดยที่เราสามารถนําขอเสียมาพัฒนาปรับปรุงแกไขเพื่อที่จะสามารถนําไปประยุกตใชไดในปจจุบัน 

คําถามการวิจัย 

การเมืองการปกครองในสมัยสโุขทัยมขีอดีและขอเสียอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับทัศนะของอริสโตเติลในเรื่องของ “รัฐ
ในอุดมคติ” และสามารถจะนํามาประยุกตใชในปจจุบันไดหรือไม โดยยึดถือรูปแบบจากปกครองในสมัยสุโขทัย เปนกรณีศึกษา 

2. วัตถุประสงค 
วิจัยน้ีมีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี ้
1. เพื่อคนหาขอดีและขอดอยของรูปแบบการเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัย 

 2. เพื่อทําความเขาใจในรูปแบบการปกครอง และการบริหารราชการแผนดินในสมัยสุโขทัย 

 3. เพื่อสรางความเขาใจและเห็นภาพในรูปแบบของรัฐในอุดมคติในทัศนะของอริสโตเติล 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 กลุมประชากร และกลุมตัวอยาง 
การศึกษาวิจัย รัฐในอุดมคติ : การเมืองการปกครองไทยสมัยสุโขทัยในทัศนะของอริสโตเติล ในครั้งนี้ ไดกําหนดพื้นที่ที่

ทําการศึกษา คือ หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดใหญอินทาราม (พระ
อารามหลวง) จังหวัดชลบุรี และ หอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา โดยศึกษาในชวงเวลาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 – เดือน
กันยายน พ.ศ. 2559 โดยศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ ตํารา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ วารสาร และสิ่งพิมพตางๆ ที่
เกี่ยวของกับบทบาทของการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย และ ปรัชญารัฐศาสตรของอริสโตเติล 

การศึกษาอิสระในครั้งนี้ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตลอดระยะเวลาและใชวิธีการรวบรวมขอมูล คือ 
การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดแก การศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ ตํารา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ 
วารสาร และสิ่งพิมพตางๆ ที่ เกี่ยวของกับบทบาทของการเมืองการปกครองไทยสมัยสุโขทัย และ ปรัชญารัฐศาสตรของ
อริสโตเติล จากแหลงขอมูลที่เช่ือถือเปนหลัก 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเครื่องมือที่ใชคือ เอกสารทางวิชาการ ตํารา รายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ วารสาร สิ่งพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของ และ โนตบุก  

3.3 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูศึกษาจะทําการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analytical) โดยจะเปนการวิเคราะห
เนื้อหาภายในกรอบแนวคิด ทฤษฎี ที่กําหนดไวภายใตเนื้อหาของขอมูล โดยจะเปนการวิเคราะหถึงรูปแบบการเมืองการปกครอง 
ขอดี ขอดอยของการเมืองการปกครองไทยสมัยสุโขทัยเมื่อเทียบกับทัศนะของอริสโตเติลในเรื่อง “รัฐในอุดมคติ” และแนวทาง
การนําไปประยุกตใชในอนาคต  
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4. ผลการวิเคราะห 
การเมืองการปกครองของสุโขทัยเปนไปในรูปแบบ “นครรัฐ” คือ การปกครองกันเองเปนอิสระไมข้ึนกับใคร เพราะ

สุโขทัยไมไดเปนนครหลวงทีเ่ปนศูนยกลางการปกครองของไทยเพียงรฐัเดียว หากยังมีรัฐอื่นๆ ที่มีอํานาจและดําเนินการปกครอง
เปนอิสระในดินแดนที่เปนประเทศไทยในปจจุบันในขณะนั้นเชน ลานนาไทย อยุธยา แพร นาน นครศรีธรรมราช ฯลฯ รัฐ
เหลาน้ันตางก็จัดการปกครองตามความเหมาะสมตอสภาวะและประเพณีนิยมของตน มีเมืองข้ึน มีการแผอาณาเขตซึ่งก็ขึ้นอยู
กับความสามารถของผูครองรัฐ 

การปกครองอาณาจักรสุโขทัยในชวงระหวาง พ.ศ. 1778-1981 ประมาณ 200 ปเศษ แบงไดเปน 4 ระยะ ตาม
นโยบายการเมืองการปกครองและสถานการณบานเมือง ดังนี้6 

ระยะที่ 1 สมัยพอขุนศรีอินทราทิตย (ครองราชย พ.ศ.1778 ปสวรรคตไมปรากฏหลักฐาน) 
  สมัยพอขุนบานเมือง (ปที่ครองราชยไมปรากฏหลักฐาน สวรรคต พ.ศ.1822) 

ระยะที่ 2 สมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช (ครองราชย พ.ศ.1822 - 1842) 
ระยะที่ 3  สมัยปูไสสงคราม (ครองราชย พ.ศ.1842) 
  สมัยพญาเลอไท (ครองราชย พ.ศ.1842 - 1882) 
  สมัยพญางั่วนําถม (ครองราชย พ.ศ.1882 - 1890) 
  สมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท ครองราชย พ.ศ.189 - 1912) 

สมัยพระมหาธรรมราชาที่ 2 (ครองราชย พ.ศ.1912-1943) ศึกษาการปกครองตั้งแต พ.ศ. 1912 
ถึง พ.ศ.1921 เมื่อเสียอิสรภาพใหแกกรุงศรีอยุธยา 

ระยะที่ 4 สมัยพระมหาธรรมราชาที่ 2 ศึกษาการปกครองตั้งแตหลัง พ.ศ.1921 ถึง  
พ.ศ.1943 

สมัยพระมหาธรรมราชาที่ 3 (พญาไสยลือไท ครองราชย พ.ศ.1943 - 1962) 
สมัยพระมหาธรรมราชาที่ 4 (พญาบานเมืององคที่ 2 ครองราชย พ.ศ.1962-1981) 

พอขุนรามคําแหงมหาราชทรงใชพระราโชบายในการรวมเมืองตางๆ นอกจากทําสงครามแลวยังใชวิธีอื่น เชน ทรง
อุปการะพระราชทานขาวของเงินทองชวยเจาเมืองที่ขาดแคลนใหตั้งบานเมืองถาวร ใหเมืองเหลานั้นข้ึนกับเมืองสุโขทัย และ
ปกครองเมืองเหลาน้ันดวยธรรม ดังขอในความในศิลาจารึกวา “ปลูกเลี้ยงผูกลูกบานลูกเมืองนั้น ชอบดวยคุณธรรมทุกคน” และ
ใชวิธีผูกพันทางเครือญาติ ทางดานรูปแบบการปกครองสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช มีทั้งแบบพอปกครองลูก แบบกระจาย
อํานาจและคลายประชาธิปไตย 

รูปแบบการปกครองสมัยสุโขทัย ไมมีรูปแบบของการปกครองอยางใดอยางหนึ่งแนนอน พอที่จะอนุโลมเทียบเคียง
วิธีการปฏิบัติกันอยูในสมัยนั้นกับสมัยหลังๆได ข้ึนอยูกับบุคลิกภาพของผูนําขณะนั้น แตพอจะจําแนกลักษณะการปกครองสมัย
สุโขทัยออกไดดังนี้7 คือ 

1. การปกครองแบบบิดาปกครองบุตร  
การปกครองแบบบดิาปกครองบตุร (Partrical Family) หรือ ปตาธิปไตย หรือพอปกครองลกู เปนการปกครองของไทย

โบราณซึ่งนับถือพระเจาแผนดิน เชน บิดาของประชาชนทั้งปวง วิธีการปกครองก็เอาลักษณะการปกครองสกุลเปนคติ คือถือวา

                                                             

6 บังอร ปยะพันธุ, ประวัติศาสตรไทย, (กรุงเทพหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2538) หนา 61 
7 ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 1, กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, 2556. หนา 50-62 
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บิดาเปนผูปกครองครัวเรือน หลายครัวเรือนรวมกันเปนบาน อยูในปกครองของพอบานผูอยูใต ปกครองเรียกวา ลูกบาน หลาย
บานรวมกันเปนเมือง เมืองก็ขึ้นอยูกับในความปกครองของพระเจาแผนดินเรียกวา “พอขุน”  

การปกครองหมูชนหรือชุมชนสมัยเริ่มแรก คือ ในสมัยพอขุนศรีอินทราทิตยถึงสมัยพอขุนรามคําแหง เพราะอาณาเขต
ยังไมกวางใหญไพศาล ประชาชนมีจํานวนนอย พระมหากษัตรียทรงทําหนาที่ดูแลทุกขสุข ของประชาชน ไมทรงถือพระองค ไม
ถืออํานาจราชศักดิ์ ทรงฟงความคิดเห็นของเจานายและขุนนาง ขจัดความเดือดรอนและใหความเปนธรรมตลอดจนเปนธุระ
อบรมสั่งสอนขาราชบริพาร ประชาชนและมีความเมตตากรุณา การปกครองแบบนี้มีอยูในระยะแรกของอาณาจักรสุโขทัย เปน
เพราะชวงนั้นคนยังนอยอยู ความสนิทสนมระหวางผูนําและประชาชนยอมมีมาก อีกประการหนึ่งการที่ไดรวมกําลังกันลม
อํานาจของขอมลงได และรวบรวมผูคนสถาปนาอาณาจักรข้ึน ทําใหเห็นอกเห็นใจคนที่ลําบากมาดวยกัน ความรูสึกประดุจญาติ
จึงเกิดข้ึนระหวางผูนําและประชาชน ทําใหการปกครองเปนไปในรูปพอปกครองลูก ในศิลาจารึกที่ 1 ดานที่ 3 จารึกไววา “ผิใช
วันสวดธรรม พอขุนรามคําแหงเจาเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัย ข้ึนน่ังเหนือชะดารหินใหฝูงทวยลูกเจาลูกขุนฝูงทวยถือบานถือเมือง
กัน” ทรงเปนพระธุระอบรมพระราชวงศ ขาราชการและประชาชนใหมีความรูในกิจการบานเมืองและตั้งอยูในศีลธรรมอันดี โดย
ถาเปนวันธรรมดาจะประทับออกวาราชการบนพระแทนมนังคศิลาอาสน ที่โปรดเกลาฯ ใหสรางแลวนําไปตั้งไวกลางดงตาล
ภายในเขตกําแพงเมืองสุโขทัย ถาเปนวันพระจะนิมนตพระสงฆผูมีความรูธรรมะแตกฉาน แสดงพระธรรมเทศนาแกพสกนิกร 

การปกครองแบบบิดาปกครองบุตร หรือ แบบพอปกครองลูกมีลักษณะสําคัญของการปกครองแบบบิดาปกครองบุตร 
คือ พอขุนเปนตําแหนงประมุขของรัฐมีอํานาจสูงสุด เด็ดขาด พอขุนกับผูอยูใตการปกครอง คือ ประชาชนมีความสัมพันธใกลชิด 
มีความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทรเหมือนดังที่บิดามีตอบุตร นอกจากนี้ความสัมพันธระหวางผูปกครองกับไพรฟาประชาชน
ที่อยูภายใตการปกครองตั้งอยูบนพื้นฐานความเทาเทียมกัน 

2. การปกครองแบบธรรมราชา หรือ ราชาผูใหธรรมะในการปกครองประชาชน 

ลักษณะการปกครองแบบนี้มีพื้นฐานมาจากความเช่ือในหลักธรรมของพุทธศาสนา พระมหากษัตริยของไทยทุกยุคทุก
สมัยก็ไดรับการยอมรับถึงคุณธรรมในการใชอํานาจปกครองประชาชนเยี่ยงนักปกครองที่ดี ดังจะเห็นไดจากในไตรภูมิพระรวงที่
เช่ือกันวาพระยาลิไททรงนิพนธข้ึนในสมัยสุโขทัย ไดใหความหมายของผูแกครองที่ดีหรือที่เรียกวา”จักรพรรดิ” นั้น หมายถึง 
ผูปกครองที่ประชาชนพอใจมีคุณธรรมสูงสามาระที่จะใช “ธรรมะ” แกไขปญหาความขัดแยงที่มีอยูทั้งปวงโดยสิ้นเชิง เชน 
พระพุทธเจา พระเจาอโศกมหาราช เปนตน เช่ือกันวา ราชาที่ดีปกครองอาณาประชาราษฎรไดรมเย็นเปนสุขบานเมืองอุดม
สมบูรณและเจริญรุงเรืองจะตองทรงไวซึ่ง “ทศพิธราชธรรม” และทศพิธราชธรรมเปนเครื่องปองกันชนิดเดียวที่ใชปองกันมิให
ผูปกครองใชอํานาจไปในทางทีก่อใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูใตการปกครองทศพิธราชธรรมจงึเปนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่
มีความสําคัญมากสําหรับการปกครอง 

นอกจากทศพิธราชธรรมซึ่งเปนหลักธรรมที่มีลักษณะไปในเชิงกําหนดคุณลักษณะสวนพระองคของราชาแลว ยังมี
หลักธรรมที่พระจักรพรรดิพระราชาเอกในโลกพึงใชในการปกครอง คือ จักรวรรดิวัตร 12 ประการ และ ยังมีหลักการปกครอง
โดยธรรมที่ปรากฏอยูในไตรภูมิพระรวงอีกอยางหนึ่งคือ “ธรรมที่พระมหาจักรวรรดิวัตร” ทรงสั่งสอนทาวพระยามหากษัตริย
ทั้งหลายใหใชเปนหลกัในการปกครอง นอกจากจะทรงเปนผูบรหิารดวยพระองคแลว ยังทรงเปนอํานาจของประชาชนในอันที่จะ
ควบคุมฝายบริหารนั้นเองดวยแตก็ยังมีปญหาเหลืออยูวา ในระบอบการปกครองสมยัสุโขทยัน้ันหากพระมหากษัตริยประพฤติผิด 
บริหารโดยไมเปนธรรมเสียเองแลว ประชาชนจะทําอยางไร คําตอบปญหาน้ีอยูในหลักศิลาจารึกที่ 3 จากนครชุม มีความวา  

“ขุนผูใดกระทําชอบดวยธรรมอันดัง ขุนผูนั้น....กินเมืองเหิงนานแกกม  
  ผูใดกระทําบชอบดวยธรรมดังนั้น  ขุนน้ันบมิยืนเยิงเหิงนานเลย” 
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“ธรรมอันดัง” ก็คือทศพิธราชธรรม อันเปนธรรมที่คอยควบคุมความประพฤติของพระมหากษัตริย หากประพฤติผิด
ธรรมอัน ราษฎรก็มีสิทธิที่จะลมพระราชอํานาจและตั้งกษัตริยพระองคใหมขึ้นปกครองตอไป 

3. การปกครองท่ีคลายการปกครองแบบประชาธิปไตย 

อาจพิจารณาไดวาสุโขทัยมีลักษณะการปกครองทีค่ลายกับการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากที่
ประชาชนในอาณาจักรสุโขทัยมีสิทธิเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพอยางทั่วถึง กลาวคือ  

ดานเสรีภาพ จากขอความในหลักศิลาจารึกหลักที่ 10 วา 

“ใครจักใครคาชางคา ใครจักใครคามาคา ใครจักใครคาเงินคาทองคา”  
นั่นหมายถึง ประชาชนมีเสรีโดยชอบธรรมในการประกอบการทํามาหากิน ประชาชนมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ มีสิทธิ

เสรีภาพโดยชอบธรรมในการประกอบการทํามาหากิน ประชาชนมีเสรีภาพในการเรียกรองความยุติธรรมอยางกวางขวางโดยไป
สั่นกระดิ่งที่แขวนไวที่ประตูวัง 

ดานความเสมอภาค ประชาชนมีความเสมอภาคกันในการดํารงชีวิตในสังคมไมวาจะเปนการเลือกอาชีพคาขาย การ
เพาะปลูก หรือ งานอื่นๆ 

ดานภราดรภาพ ประชาชนมีความรักใครกันฉันทพี่นองทั้งในหมูประชาชนไดใกลชิดกัน ชวยกันบริหารบานเมือง 

สมัยสุโขทัยผูมีอํานาจสงูสดุคือพอขุนหรือพระมหากษัตริย แตพระองคก็มิไดทรงกุมอํานาจไวแตเพียงพระองคเดียวกลับ
ประชาชน เจานาย และขาราชการมีสวนรวมในการปกครอง โดยเฉพาะสมัยพอขุนรามคําแหงไดทรงสรางพระแทนศิลามีนามวา 
“มนังคศิลาอาสน” ตั้งไวกลางดงตาล พระองคเสด็จประทับเพื่อบริหารราชการบานเมืองโดยมีสวนรวมใชอํานาจอธิปไตย ถือวา
เปนองคประกอบสําคัญของการปกครองระบบประชาธิปไตย 

4. การปกครองแบบทหาร  
สุโขทัยแรกตั้งอาณาจักรใหมๆ ยังถูกรุกรานจากเขมรหรอืาณาจักรบรเิวณรอบๆดังปรากฏวาหลังจากกรุงสุโขทัยได 3 ป 

พอขุนสามชนเจาเมืองฮอดยกทัพมารุกรานการปกครองของสุโขทัยจึงถือเอาความมั่นคงปลอดภัยของชาติบานเมืองเปนหลัก
พระมหากษัตริยนอกจากจะเปนผูนําที่เขมแข็งมีความสามารถแลว เมื่อบานเมืองเกิดศึกสงครามก็ตองมีการบังคับบัญชากันแบบ
ทหาร ทรงยกทัพหลวงไปรบดวยพระองคเอง 

ในหนังสือไตรภูมิพระรวง ไดกลาวถึง “ลูกเจา ลูกไท ทั่วบาน ทั่วเมืองและลูกขุนมนตรีหัวหมื่นหัวพัน” เปนเครื่องแสดง
ใหเห็นความสัมพันธในสังคมแบบวงศญาติ พอ-ลูก และแสดงการจัดหมวดหมูควบคุม เชน ตําแหนงหัวหมื่น หัวพัน การปกครอง
ควบคุมสังคมสุโขทัยจึงมีลกัษณะ 2 อยางประสานกัน คือ ความสัมพันธแบบวงศญาติ และการจัดระบบหมวดหมู จึงอาจสรุปใน
ข้ันน้ีไดวา สังคมสุโขทัยเปนสังคมที่มีการควบคุมกันแบบทหารและมีการควบคุมกันตามลําดับข้ัน แตการควบคุมกําลังคนในสมัย
สุโขทัยอาจอยูในลักษณะมูลนาย-ไพร แบบหลวงคือยังไมไดแบงแยกประเภทของไพรออกเปน ไพรหลวง ไพรสม ไพรสวย ตาม
เกณฑแรงงาน หรือผลประโยชนที่รัฐตองการแตนาจะอยูในลักษณะการอิงผลประโยชนซึ่งกันและกัน 

 

5. การปกครองแบบกระจายอํานาจ  
เมื่ออาณาจักรสุโขทัยมีอาณาเขตกวางขวางออกไป โดยเฉพาะในสมัยพอขุนรามคําแหงก็เปนกฎธรรมดาอยูวา  ทํา

อยางไรจึงจะบํารุงรักษาอาณาจักรได พระองคจึงใชนโยบายแบบกระจายอํานาจ คือ บรรดาเมืองหลักที่เปนเมืองสําคัญก็แตงตั้ง
พี่นอง พระญาติ พระวงศ ไปดูแลปกครองเมืองตางๆที่เรียกวาไปกินเมือง และพระมหากษัตริยก็ชวยเหลือเกื้อกูลชวยสรางบาน
สรางเมืองอีกดวย การกระจายออกไปสูเมืองตางๆ ก็คือ การแบงอาณาจักรออกเปนหัวเมืองข้ันใน หัวเมืองช้ันนอก การกระจาย
อํานาจการปกครองจากศูนยกลางไปสูเมืองตางๆในเขตราชอาณาจักร สมัยพอขุนรามคําแหงมหาราชอาณาเขตขยายออกไป
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กวางขวางมากจึงใชการปกครองแบบนี้เพื่อรักษาดินแดนไว ทรงตั้งขุนนางที่มีบรรดาศักดิ์ “ขุน” ไปครองเมืองตางๆรับนโยบาย
จากสวนกลาง รับมอบอํานาจสิทธ์ิขาดในการบริหารกิจการภายในเมืองของตนดวย การแบงเขตการปกครองแบบนี้ยึดหลัก
คัมภีรราชศาสตรของพราหมณเปนหลักคือ เมืองหลวงอยูกลาง เมืองลูกหลวงลอมสี่ทิศไกลออกไปเปนเมืองพระยามหานครและ
เมืองออกหรือเมืองข้ึน 

เมืองหลวงคือกรุงสุโขทัย มีกําแพงเมือง 3 ช้ัน มีพระราชวัง วัดวาอารามขนาดใหญภายในกําแพงเมืองและนอกกําแพง
เมือง เปนศูนยรวมจิตใจและศูนยวัฒนธรรม กษัตริยประทับอยูที่เมืองหลวงทรงเปนศูนยกลางการบริหาร คําสั่งจะมีไปถึงเมือง
ตางๆในเขตพระราชอาณาจักรและเมืองข้ึนใหปฏิบัติตามที่ทรงเห็นสมควร การกระขายอํานาจในการปกครองมีสวนทําให
บานเมืองเจริญเร็วข้ึน ผูปกครองดูแลบานเมืองไดทั่วถึงเพราะมีเจาเมืองเปรียบเหมือนตัวแทนเมืองหลวงออกไปปกครองดูแล
แทนแตการปกครองแบบนี้มีจุออนที่เมื่อใดกษัตริยไมมีพระบรมเดชานุภาพหัวเมืองตางๆมักไมเกรงบารมีและหาโอกาสแยกตน
เปนอิสระจึงยากที่จะรักษาอาณาจักรอันกวางใหญไวได 

จึงสรุปไดวา ลักษณะการปกครองสมัยสุโขทัยมีลักษณะผสมผสาน คือ เปนแบบปตาธิปไตย ซึ่งเนนหลักการใชอํานาจ
แตผูโดดเดี่ยวโดยผูนําแตผูนําก็ใชอํานาจในการปกครองดวยการยึดหลักธรรมในพุทธศาสนาเปนอุดมคติของการปกครอง คือ 
หลักในการประพฤติตนของผูปกครองที่จะมีผลทําใหบานเมืองมีความสุขความเจริญ ประชาชนไมทุกขยากเดือดรอน ผสมผสาน
กับลักษณะประชาธิปไตยเพื่อความเหมาะสมกับสุโขทัยซึ่งเปนรัฐทหารและเมื่อสุโขทัยขยายอํานาจอาณาเขตออกไปกวางขวางก็
ใชนโยบายกระจายอํานาจ เพื่อธํารงรักษาอาณาจักรไวอยางไรก็ตามลักษณะการปกครองทั้งหาประการนั้นลวนแตมีจุดมุงหมาย
ในการนํามาใชปกครองอาณาจักรเพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภัย มีความสงบสุข เจริญรุงเรืองดวยกันทั้งสิ้น 

การเมืองการปกครองไทยสมัยสุโขทัยในทัศนะของอริสโตเติล นั้น พบวา การเมืองการปกครองไทยสมัยสุโขทัยนั้น มี
ลักษณะเดียวกันกับ รัฐในอุดมคติของอริสโตเติล แตก็เขาขายแคในชวงสุโขทัยระยะแรกเริ่มเทานั้น เนื่องจากยังมีพื้นที่ของ
อาณาจักรไมกวางหรือเล็กจนเกินไป เหตุผลมีอยูวา ถาใหญจนเกินไปก็ยากที่จะปองกันและการบังคับใชกฎหมาย ถาเล็ก
จนเกินไปก็จะขาดความอุดมสมบูรณทางเศรษฐกิจจนพึ่งตัวเองไมได โดยชุมชนสมัยเริ่มแรก คือ ในสมัยพอขุนศรีอินทราทิตยถึง
สมัยพอขุนรามคําแหง เทานั้น พลเมืองของรัฐปฏิบัติหนาที่ตามวัย เวลาบานเมืองปกติประชาชนตางทํามาหากินแตเวลาเกิดศึก
สงคราม ชายฉกรรจทุกคนตองเปนทหาร  โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนจอมทัพ เปนตน โดยมีการรวบรวมอํานาจอยูที่
ศูนยกลาง คือ “พอขุน” โดยพอขุน จะเปนผูดูแลทุกข-สุข ของราษฎร ทรงฟงความคิดเห็นของเจานายและขุนนาง ขจัดความ
เดือดรอนและใหความเปนธรรมตลอดจนเปนธุระอบรมสั่งสอนขาราชบริพาร ประชาชนและมีความเมตตากรุณา และการ
ปกครองอีกรูปแบบหนึ่งที่เขาขายแนวคิดในเรื่อง “รัฐในอุดมคติ” ของอริสโตเติล นั้นคือ การปกครองแบบธรรมราชา ลักษณะ
การปกครองแบบนี้มีพื้นฐานมาจากความเช่ือในหลักธรรมของพุทธศาสนา พระมหากษัตริยของไทยทุกยุคทุกสมัยก็ไดรับการ
ยอมรับถึงคุณธรรมในการใชอํานาจปกครองประชาชนเยี่ยงนักปกครองที่ดี 

ในสมัยสุโขทัยนั้นมีการจัดการดานการบริหารราชการแผนดินที่ดี เนื่องจาก กษัตริยและประชาชน มีความใกลชิดสนิท
สนม ทําใหเกิดความเห็นอกเห็นใจกัน และไววางใจกัน แมในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจกัน จะเปนสิ่งที่ดี แตหากนํามา
เปรียบเทียบกับสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนไป เชนในปจจุบัน ความเห็นอกเห็นใจ ก็จะนํามาซึ่งความเดือดรอนเชนเดียวกัน 
เนื่องจาก ความไววางใจ จะทําใหเรามองโลกในแงดี (Positive thinking) จนลืมไปวา ปจจุบันนั้น สภาพสังคมไทยได
เปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมาก จากอดีต ความไววงใจและเห็นอกเห็นใจ จะนํามาซึ่งปญหา เพราะคนเราในปจจุบันมองแต
ประโยชนสวนตน มากกวา ประโยชนสวนรวม โดยไมคํานึงวาผลที่ตามมาจะเปนเชนไร เปน ตน โดยผูวิจัยจะสรุปขอดีและ
ขอดอยของการเมืองการปกครองไทยสมัยสุโขทัยในทัศนะของอริสโตเติลออกมาดังนี้ เพื่องายตอการเขาใจ 

ขอด ี



๑๕๘๕ 

 

1. มีการรวบรวมอํานาจไวที่ศูนยกลาง คือ ผูที่มีอํานาจสูงสุด คือ พระมหากษัตริย เปนผูรวบรวมอํานาจและใชอํานาจ
เพียงพระองคเดียว เชน ดังขอความในศิลาจารึกหลักที่ 1 วา 

“ ในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไวหั่นไพรฟาหนาปกกลางบาน 

กลางเมือง มีถอยมีความเจ็บทองของใจ มักจักกลาวถึงเจาขุนบไร 
ไปสั่นกระดิ่ง อันทานแขวนไวพอขุนรามคําแหง เมื่อไดยินเสียงเรียก 

เมื่อถามสวนความแกมันดวยช่ือ” 

ในศิลาจารึกที่ 1 ดานที่ 3 จารึกไววา “ผิใชวันสวดธรรม พอขุนรามคําแหงเจาเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัย ข้ึนน่ังเหนือชะ
ดารหินใหฝูงทวยลูกเจาลูกขุนฝูงทวยถือบานถือเมืองกัน” ทรงเปนพระธุระอบรมพระราชวงศ ขาราชการและประชาชนใหมี
ความรูในกิจการบานเมืองและตั้งอยูในศีลธรรมอันดี โดยถาเปนวันธรรมดาจะประทับออกวาราชการบนพระแทนมนังคศิลา
อาสน หากเปนวันพระสวนะ จะนิมนตพระผูมีความรู ออกมาแสดงธรรมเทศนา เปนตน 

2. ใชรูปแบบการเมืองการปกครองที่ดีที่สุดตามทัศนะของอริสโตเติล คือ ในสมัยสุโขทัยนั้น แมจะมีรูปแบบการเมือง
การปกครองที่หลากหลายรูปแบบ แตก็ไดมีการนํารูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด ตามแนวคิดของอริสโตเติลนั้น มาใช 
เชนเดียวกัน คือ การปกครองแบบธรรมราชา หรือ ราชาผูใหธรรมะในการปกครองประชาชน ลักษณะการปกครองแบบนี้มี
พื้นฐานมาจากความเช่ือในหลักธรรมของพุทธศาสนา พระมหากษัตริยของไทยทุกยุคทุกสมัยก็ไดรับการยอมรับถึงคุณธรรมใน
การใชอํานาจปกครองประชาชนเยี่ยงนักปกครองที่ดี เช่ือกันวา ราชาที่ดีปกครองอาณาประชาราษฎรไดรมเย็นเปนสุขบานเมือง
อุดมสมบูรณและเจริญรุงเรืองจะตองทรงไวซึ่ง “ทศพิธราชธรรม” และทศพิธราชธรรมเปนเครื่องปองกันชนิดเดียวที่ใชปองกันมิ
ใหผูปกครองใชอํานาจไปในทางที่กอให เกิดความเดือดรอนแกผูอยูใตการปกครองทศพิธราชธรรมจึงเปนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่มีความสําคัญมากสําหรับการปกครองนอกจากทศพิธราชธรรมซึ่งเปนหลักธรรมที่มีลักษณะไปในเชิงกําหนด
คุณลักษณะสวนพระองคของราชาแลว ยังมีหลักธรรมที่พระจักรพรรดิพระราชาเอกในโลกพึงใชในการปกครอง คือ จักรวรรดิ
วัตร 12 ประการ และ ยังมีหลักการปกครองโดยธรรมทีป่รากฏอยูในไตรภูมิพระรวงอีกอยางหนึ่งคือ “ธรรมที่พระมหาจกัรวรรดิ
วัตร”นอกจากจะทรงเปนผูบริหารดวยพระองคแลว ยังทรงเปนอํานาจของประชาชนในอันที่จะควบคุมฝายบริหารนั้นเองดวย 

3. เมื่ออาณาจักรสุโขทัยมีอาณาเขตกวางขวางออกไป ทําใหพื้นที่ของอาณาจักรกวางข้ึน โดยเฉพาะในสมัยพอขุน
รามคําแหงก็เปนกฎธรรมดาอยูวา ทําอยางไรจึงจะบํารุงรักษาอาณาจักรได พระองคจึงใชนโยบายแบบกระจายอํานาจ คือ 
บรรดาเมืองหลักที่เปนเมืองสําคัญก็แตงตั้งพี่นอง พระญาติ พระวงศ ไปดูแลปกครองเมืองตางๆที่เรียกวาไปกินเมือง และ
พระมหากษัตริยก็ชวยเหลือเกื้อกูลชวยสรางบานสรางเมืองอีกดวย การกระจายออกไปสูเมืองตางๆ ก็คือ การแบงอาณาจักร
ออกเปนหัวเมืองข้ันใน หัวเมืองช้ันนอก การกระจายอํานาจการปกครองจากศูนยกลางไปสูเมืองตางๆในเขตราชอาณาจักร 
กษัตริยประทับอยูที่เมืองหลวงทรงเปนศูนยกลางการบริหาร คําสั่งจะมีไปถึงเมืองตางๆในเขตพระราชอาณาจักรและเมืองข้ึนให
ปฏิบัติตามที่ทรงเห็นสมควร การกระจายอํานาจในการปกครองมีสวนทําใหบานเมืองเจริญเร็วข้ึน ผูปกครองดูแลบานเมือ งได
ทั่วถึงเพราะมีเจาเมืองเปรียบเหมือนตัวแทนเมืองหลวงออกไปปกครองดูแลแทน 

ขอดอย 

1. แมการกระจายอํานาจในการปกครองมีสวนทําใหบานเมืองเจริญเร็วข้ึนแตการปกครองแบบนี้มีจุดออนที่เมื่อใด
กษัตริยไมมีพระบรมเดชานุภาพหัวเมืองตางๆมักไมเกรงบารมีและหาโอกาสแยกตนเปนอิสระจึงยากที่จะรักษาอาณาจักรอัน
กวางใหญไวได ซึ่งก็เปนไปตามแนวคิดของอริสโตเติลที่วา “พื้นที่ของรัฐตองไมกวางหรือเล็กจนเกินไป เหตุผลมีอยูวา ถาใหญ
จนเกินไปก็ยากที่จะปองกันและการบังคับใชกฎหมาย ถาเล็กจนเกินไปก็จะขาดความอุดมสมบูรณทางเศรษฐกิจจนพึ่ งตัวเอง



๑๕๘๖ 

 

ไมได”  หลังจากที่พอขุนรามคําแหงสวรรคตในพ.ศ. 1841แลวอาณาจักรสุโขทัยเริ่มระส่ําระสายพระมหากษัตริยรัชกาลตอมา
เริ่มออนแอ  ไมสามารถรักษาความมั่นคลของอาณาจักรไวได   เมืองหลายเมืองแยกตัวออกไปเปนอิสระ  

2. ครั้นในสมัยสุโขทัยแรกเริ่มมีการรวบรวมอํานาจไวที่กษัตริยเพียงพระองคเดียว และตอมาไดมีการกระจายอํานาจ
ออกไป โดยการสง พระญาติ พระวงศไปอกครองตามหัวเมืองตางๆ ทําใหเกิดสภาวะหลงระเริงในอํานาจ จนกระทั่งตอมาปลาย
รัชสมัยของพอขุนรามคําแหง สภาพการเมืองภายในเกิดเริม่ปญหาการสืบราชสมบัติ  รูปแบบการปกครองแบบบิดาปกครองบุตร
เริ่มเสื่อมสลายลง เมื่อพอขุนรามคําแหงสวรรคต และเนื่องจากสถาบันพระมหากษัตริยไมมั่นคงเพียงพอ จนกระทั่งสมัยพระยาลิ
ไท ซึ่งขณะนั้นปกครองอยูที่เมืองศรีสัชนาลัย พระยาลิไทจึงยกกําลังเขายึดเมืองสุโขทัยและปราบศัตรูจนราบคาบบานเมืองจึง
สงบลง 

3. ในสมัยสุโขทัย นั้น ไมมีการสงเสริมใหประชาชนหรือพลเมืองมีการศึกษา เนื่องจากในสมัยนั้น การศึกษาถือวาเปน
เรื่องไกลตัวมากนัก สวนใหญจะเปนการทําศึกสงครามเสียมากกวา จึงถือวาเปนหนึ่งในขอดอยของการพัฒนา บานเมืองในสมัย
นั้น แตดวยวาการศึกษาไมเปนที่นิยมมากเทาปจจุบัน ดังนั้นจึงไมคอยประสบปญหาดานการพัฒนาพลเมือง 

5. สรุปผลและขอเสนอแนะ 

สรุปไดวาลักษณะการปกครองสมัยสุโขทัยมีลักษณะผสมผสาน คือ เปนแบบปตาธิปไตย ซึ่งเนนหลักการใชอํานาจแตผู
โดดเดี่ยวโดยผูนําแตผูนําก็ใชอํานาจในการปกครองดวยการยึดหลักธรรมในพุทธศาสนาเปนอุดมคติของการปกครอง คือ หลักใน
การประพฤติตนของผูปกครองที่จะมีผลทําใหบานเมืองมีความสุขความเจริญ ประชาชนไมทุกขยากเดือดรอน ผสมผสานกับ
ลักษณะประชาธิปไตยเพื่อความเหมาะสมกับสุโขทัยซึ่งเปนรัฐทหารและเมื่อสุโขทัยขยายอํานาจอาณาเขตออกไปกวางขวางก็ใช
นโยบายกระจายอํานาจ เพื่อธํารงรักษาอาณาจักรไวอยางไรก็ตามลักษณะการปกครองทั้งหาประการนั้นลวนแตมีจุดมุงหมายใน
การนํามาใชปกครองอาณาจักรเพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภัย มีความสงบสุข เจริญรุงเรืองดวยกันทั้งสิ้น 

แนวคิดเกี่ยวกับรัฐในอุดมคติ ตามทัศนะของอริสโตเติล ในงานนิพนธเรื่องรัฐศาสตร (Politics) อริสโตเติลเสนอแนวคิด
ทางการเมืองไววา มนุษยเปนสัตวเมืองที่มีธรรมชาติอยูรวมกันในสังคมขนาดใหญที่เรียกวา เมือง หรือ รัฐ มนุษยไมสามารถ
แยกกันอยูเปนหนวยยอยตามลําพัง ทั้งนี้เพราะตางตองพึ่งพาอาศัยกันเพื่อการดํารงชีพและความมั่นคงปลอดภัย ดังนั้น มนุษย
จึงรวมตัวกันตั้งรัฐข้ึนมา รัฐจึงเปนสถาบันที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ และเปนสิ่งจําเปน มนุษยสามารถคนพบจุดหมายปลายทาง
แหงชีวิตไดภายในรัฐเทานั้น หากไมมีรัฐ มนุษยก็ไมตางอะไรกับสัตวปา  การสื่อสารดวยภาษาทําใหมนุษยพิเศษกวาสัตวอื่น 
ภาษาน่ีเองที่ทําใหมนุษยเปนสัตวสังคม สังคมเกิดข้ึน เพราะมนุษยมีธรรมชาติแหงการใชภาษา สังคมสมบูรณ คือ รัฐ รัฐ สําคัญ
กวาครอบครัวหรือมนุษยแตละคน ทั้งนี้ เพราะรัฐมีความสมบูรณในตัวเอง จึงไมตองพึ่งพาอาศัยใคร แตครอบครัวและปจเจกชน
ยังตองพึ่งพาอาศัยผูอื่น จึงจําเปนตองรวมตัวกันเปนรัฐ ดังที่อริสโตเติล กลาววา “ผูไมอาจอยูในสังคม หรือไมตองการอยูใน
สังคม เพราะพึ่งตนเองได ถาไมเปนสัตว ก็ตองเปนเทพเจา”8 ปรัชญาการเมืองของอริสโตเติลสวนใหญปรากฏอยูในหนังสือสอง
เลม คือ Nichomachean Ethics และ Politics งานที่เห็นชัดวามีมากอนหนาและยังไมสมบูรณเทา คือ Eudemian Ethics นั่น
มีเลนที่สี่ หา และหก ซึ่งเปนเรื่องเดียวกันที่ปรากฏเปนเลมที่หา หก และเจ็ด ของ Nichomachean Ethics การศึกษาปรัชญา
การเมืองของอริสโตเติลอยางครอบคลุมและกวางขวางคงจะตองรวมถึงการพิจารณาอยางละเอียดถึงความเหมือนและความตาง
ในตํารา จริยศาสตรสองเลมนี้ ควบคูไปกับการพิจารณางานเลมเล็กเปนระบบนอยกวา ซึ่งเรียกตามจารีตวา Magna Moralia 
และสุดทายแลว คงตองกลาวถึง 158 รัฐธรรมนูญ (หรือรูปแบบการปกครอง)9 เนื้อหาของ Politics ของอริสโตเติล วาดวย 

                                                             

8 Aristotle, Politics, 1253a, 1-2, อางใน พระราชวนมุนี 
9 สมบัติ จันทรวงศ, ประวัติปรัชญาการเมือง เลมที่ 1, (กรุงเทพมหานคร:2558) หนา 175 
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polis หรือประชาคมทางการเมือง ในภาษาอังกฤษไมมีศัพทคําเดียวโดดๆที่ใชแปล polis ได และการจะเขาใจวาทําไมจึงเปนอ
ยางนั้นก็เปนเรื่องจําเปนสําหรับการเริ่มทําความรูจักกับปรัชญาการเมืองของอริสโตเติล แรกทีเดียวมนุษยสรางครอบครัวข้ึนมา
เพื่อชวยกันแสวงหาปจจัยในการดํารงชีพ เมื่อมีครอบครัวจํานวนมากข้ึนก็เดการรวมตัวกันเปนหมูบาน จากนั้น หมูบานทั้งหลาย
ไดรวมตัวกันเปนเมืองหรอืนคร ซึ่งอริสโตเติลเรยีกวา “รัฐ” ดังนั้น คําวา “รัฐ” ในปรัชญาของอริสโตเติล หมายถึง นครรัฐ (City-

state) ของชาวกรีกยุคนั้น ไมไดหมายถึง ประเทศชาติ (Nation) หรือจักรวรรดิ แตอยางใด แมรัฐจะเปนสิ่งสําคัญและจําเปนตอ
การดํารงชีวิตของมนุษย แตอริสโตเติลก็ไมไดใหความสําคัญแกรัฐมากเสียจนมนุษยหมดความสําคัญ ทัศนะทางการเมืองของอริ
โตเติลอยูกึ่งกลางระหวางทัศนะ 2 ประการ คือ 

 1. ทัศนะที่วา ปจเจกชนมีความจริงแท รัฐไมมีความจริงแท ปจเจกชนมีจุดหมายในตัวเอง ประชาชนสรางรัฐข้ึนมาดวย
สัญญาประชาคม เพื่อรักษาผลประโยชนรวมกัน เนื่องจากรัฐมีไวเพื่อผลประโยชนรวมกันของปจเจกชน รัฐจึงไมมีจุดหมายใน
ตัวเอง ปจเจกชนสําคัญกวารัฐ 

 2. ทัศนะตรงกันขามที่วา รัฐมีความจริงแท ปจเจกชนไมใชสิ่งที่แทจริงไมมีความหมายอะไรเลย รัฐเปนทุกสิ่งทุกอยาง 
ปจเจกชนตองอุทิศตัวเองเพื่อความรุงเรืองของรฐั นี่คือ ทัศนะ แบบสังคมนิยมของ   พลาโตที่ไดเสนอใหลมลางสถาบนัครอบครวั
และสิทธิในทรัพยสมบัติสวนตัว เพื่อวาปจเจกชนจะไดอุทิศตัวทํางานใหรัฐอางเต็มที่ 
 อริสโตเติลไมเห็นดวยกับพลาโตในประเด็นเกี่ยวกับการลมลางสถาบันครอบครัว อริสโตเติลกลาววา การแยกเด็กออก
จากบิดามารดา แลวนําไปเลี้ยงในโรงเลี้ยงเด็กนั้น เทากับทําใหเด็กเปนของกลาง คือเปนบุตรของทุกคนในรัฐ ผูเปนบุตรของทุก
คนเทากับไมไดเปนบุตรของใครเลย “เปนลูกพี่ลูกนองกัน ยังดีกวาเปนบุตรในอุดมรัฐของพลาโต” นอกจากนั้นอริสโตเติลยัง
วิจารณทัศนะของพลาโตที่วาดวยการยกเลิกสิทธิในทรัพยสมบัติสวนตัว การทําทรัพยสมบัติใหเปนของกลาง กอใหเกิดความ
ขัดแยงและความเฉ่ือยชาไรประสิทธิภาพ ทรัพยสมบัติกอใหเกิดความเพลิดเพลินยินดี เมื่อไมมีทรัพยสมบัติสวนตัว ประชาชนจะ
เพลิดเพลินยินดีและมีความสุขไดอยางไร อริสโตเติลมีทัศนะวา รัฐมีความสําคัญและมีจุดหมายในตัวเองก็จริง แตความสําคัญ
ของรัฐไมไดบดบังความสําคัญของครอบครัวและปจเจกชน ทั้งนี้ เพราะครอบครัวและปจเจกชนก็มีความจริงแทในฐานะเปน
สวนประกอบที่แทของจริงของรัฐ ครอบครัวและปกเจกชนก็มีจุดหมายในตัวเองและมีสิทธิสมบูรณไมอาจริดรอนได อยางไรก็
ตาม จุดหมายของครอบครัวและปจเจกชนเปนจริงไดภายในรัฐเทานั้น ในสถาบันครอบครัวมีความสัมพันธหลายอยางคือ 
ความสัมพันธระหวางนายกับทาส สามีกับภรรยา และ บิดามารดากับบุตรธิดา อริสโตเติลเห็นวา การมีทาสเปนเรื่องธรรมชาติ 
ทาสเปนผูชวยทํางานใหนาย “ตั้งแตวันที่ถือกําเนิด คนบางคนถูกกําหนดใหเปนทาสบางคนถูกกําหนดใหเปนนาย” สิ่งที่กําหนด
คือ ระดับปญญา คนดอยปญญารูจักแตการใชแรงงานจะไดรับประโยชนจากการเปนทาส คือ ไดอาศัยปญญาของนายนําทาง
ชีวิต อริสโตเติลเห็นดวยกับการมีทาสโดยวิธีนี้ แตทานไมเห็นดวยกับการกดประชาชนในประเทศที่แพสงครามใหเปนทาส ทาส
ชนิดนี้ไมยุติธรรม เพราะผูแพสงครามอาจมีปญญาดีก็ไดพลเมืองของรัฐคือบุคคลผูมีสิทธิมีสวนในการปกครองของรัฐที่เขาอาศัย
อยู เนื่องจากทาสไมถือวาเปนพลเมือง จึงไมมีสิทธิมีสวนในการปกครองรัฐ เมื่อพลเมืองจัดต้ังรัฐบาลปกครองรัฐ จึงเกิดรูปแบบ
การปกครอง 6 ระบอบ ดวยกัน เกณฑที่อริสโตเติลใชในการแบงระบอบการปกครองมีอยู 2 ประการ คือ  

(1) จํานวนบุคคลผูใชอํานาจอธิปไตย  
(2) จุดหมายของการปกครองอยูที่ประโยชนของประชาชนหรือของผูปกครอง 

ระบอบการปกครองที่ดี 3 แบบ และ ระบอบการปกครองที่เลว 3 แบบ ไดแก 
1. ราชาธิปไตย (Royalty) เปนการปกครองโดยบุคคลเดียวผูมีปญญาและความสามารถเหนือคนทั้งหลายเพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชนทั้งหมด ผูปกครองทรงธรรมเปนธรรมิกราชา ราชาธิปไตย ก็จะเปนระบอบการปกครองที่ดีที่สุด สวน
ระบอบคลายกัน  
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 2. ทรราช (Tyranny) เปนการปกครองโดยบุคคลคนเดียว ผูใชอํานาจตามอําเภอใจ เพื่อผลประโยชนของเขาเพียงคน
เดียว จัดเปนระบอบที่เลวที่สุด 

 3. อภิชนาธิปไตย (Aristrocracy) เปนการปกครองโดยอภิชนตั้งแตสองคนข้ึนไป เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
ทั้งหมด อภิชนคือคณะบุคคลจํานวนนอยที่ฉลาดและดี ทั้ งมีฐานะทางสังคมเหนือผูอื่น การปกครองระบอบนี้ดีที่สุดรองจาก
ราชาธิปไตย สวนการปกครองดวยคณะบุคคลอีกแบบหนึ่งก็คือ 

 4. คณาธิปไตย (Oligarchy) เปนการปกครองโดยคนกลุมนอยที่มั่งค่ังและมีอํานาจ เพื่อประโยชนของพวกตนเพียง
กลุมเดียว จัดเปนระบอบที่เลวรองจากทรราช 

5. มัชฌิมชนาธิปไตย (Polity) เปนการปกครองโดยรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนทั้งหมด ผูปกครองใชอํานาจเพื่อ
ผลประโยชนรวมกัน ประชาชนทั้งหมดมีสิทธิในการเลือกผูปกครอง ผูมีสิทธิรับเลือกตั้งตองเปนคนมีทรัพยสมบัติจํานวนหนึ่ง อยู
ในระดับชนช้ันกลาง (มัชฌิมชน) ระบอบการปกครองนี้ดีนอยที่สุด  

6. ประชาธิปไตย (Democracy) เปนการปกครองโดยคนจน ซึ่งเปนเสียงสวนใหญในสังคม เพื่อประโยชนของคนจน
เทานั้น อริสโตเติล ใชคําวา ประชาธิปไตย ในความหมายที่วา เปนการปกครองโดยคนจน เพื่อคนจน และตามปกติคนจนเปน
เสียงสวนใหญในรัฐ ดังที่อริสโตเติล กลาววา “มีประชาธิปไตยเมื่อคนจนเปนผูปกครองหาใชคนมั่งมีเปนผูปกครองไม ” 
ประชาธิปไตยระบอบการปกครองที่เลวนอยที่สุด 

อริสโตเติลเช่ือวา รัฐอาจจะเปนรัฐที่ดีที่สุด แมวาปราศจากความสมบูรณและคนน้ันอาจจะประพฤติดีที่สุดไดแมวาเขา
จะอยูในรัฐที่เลว มาตรการที่ใชวัดความดีหรือความยุติธรรมของรฐัคือความสามารถที่จะรับใชผลประโยชนรวมของคนในรัฐ รัฐที่
เลวคือรัฐที่มีรูปการปกครองที่อํานวยประโยชนแกผูปกครองเทานั้น เขาเขียนไวใน Politics วา “รัฐธรรมนูญจําพวกที่คํานึงถึง
ผลประโยชนรวมเปนรัฐธรรมนูญที่ถูกตอง เมื่อตัดสินดวยมาตรฐานแหงความยุติธรรมอันสูงสุด สวนรัฐธรรมนูญซึ่งคํานึงถึงแต
ผลประโยชนสวนตัวของผูปกครองเปนรัฐธรรมนูญที่ผิดเบี่ยงเบนไปจากรูปแบบที่ถูกตอง รัฐที่ดีที่สุดในทรรศนะของอริสโตเติล 
คือรัฐที่ปกครองโดยคนคนเดียวและมวัีตถุประสงคเพือ่ความสุขของประชาชนทั้งหมดหรือที่เรยีกวาราชาธิปไตย อยางไรก็ตามหา
กวาการปกครองโดยคนคนเดียวนี้ดําเนินการตามอําเภอใจเพื่อแสวงหาผลประโยชนของเขาเพียงคนเดียวก็จัดไดวาเปนการ
ปกครองที่ เลวที่สุด อริสโตเติล เรียกวา ระบบทุชนาธิปไตย หรือ ทรราช อริสโตเติลพูดถึงรัฐในอุดมคติ ตองมีลักษณะ
ดังตอไปนี้10  

1. พื้นที่ของรัฐตองไมกวางหรือเล็กจนเกินไป เหตุผลมีอยูวา ถาใหญจนเกินไปก็ยากที่จะปองกันและการบังคับใช
กฎหมาย ถาเล็กจนเกินไปก็จะขาดความอุดมสมบูรณทางเศรษฐกิจจนพึ่งตัวเองไมได 
 2. พลเมืองของรัฐปฏิบัติหนาทีต่ามวัย นั่นคือ คนวัยหนุมเปนทหาร คนวัยกลางคนเปนผูปกครอง คนวัยชราเปนนักบวช
สอนธรรม รัฐจําเปนตองมีกรรมกรและชางฝมือไวชวยทํางานที่ตองใชกําลัง กรรมกรไมมีสิทธิเปนพลเมือง 

3. การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาพลเมือง รัฐจัดการศึกษาใหกับประชาชน  วิชาที่กําหนดใหศึกษา
ประกอบดวย การอาน การเขียน วาดภาพ ยิมนาสติก และดนตรี วิชาที่สําคัญก็คือ จริย -ศึกษา ไมมีการกลาวถึง วิชาปรัชญา 
เพราะเปนที่นาเสียดายวา อริสโตเติล ยังเขียนวิชารัฐศาสตร (Politics) ยังไมเสร็จสมบูรณ 

 

 

                                                             

10 พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรีก บอเกิดภูมิปญญาตะวันตก, (กรุงเทพมหานคร:2550), หนา 295-296  
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 5.1 ขอเสนอแนะ 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยในทัศนะของอริสโตเติลไปแลวนั้นมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

 5.1.1 ขอเสนอแนะในเชิงการนําไปประยุกตใช 

ตารางเปรียบเทียบขอดีและขอดอย ของการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย 
ในทัศนะของอริสโตเติล 

หัวขอ ขอด ี ขอดอย 

การรวมอํานาจ 

การรวบรวมอํานาจไวที่ศูนยกลาง 
คื อ  ผู ที่ มี อํ า น า จ สู ง สุ ด  คื อ 
พระมหากษัตริย เปนผูรวบรวม
อํ าน าจ แ ล ะ ใช อํ า น าจ เพี ย ง
พระองคเดียว 

เมื่อมีการเปลี่ยนผลัดแผนดินใหม  เปนการยากที่
ประเทศราชจะยอมรับหรือเกรงบารมีในตัวกษัตริย
พระองคใหมเทาองคเดิม 

การกระจายอํานาจ 

ก าร ก ระ จ าย อํ าน าจ ใน ก า ร
ปกครองมีสวนทําใหบานเมือง
เจ ริญ เร็ ว ข้ึน  ผู ป กครอ งดู แล
บานเมืองไดทั่ วถึงเพราะมี เจ า
เมืองเปรียบเหมือนตัวแทนเมือง
หลวงออกไปปกครองดูแลแทน 

เมื่อใดกษัตริยไมมีพระบรมเดชานุภาพหัวเมืองตางๆมกั
ไมเกรงบารมีและหาโอกาสแยกตนเปนอิสระจึงยากที่
จะรักษาอาณาจักรอันกวางใหญไวได 

การเมืองการปกครองที่ดี
ที่สุดตามทศันะของ

อริสโตเติล 

การปกครองแบบธรรมราชา หรือ 
ราชาผูใหธรรมะในการปกครอง
ประชาชน ลักษณะการปกครอง
แบบนี้มีพื้นฐานมาจากความเช่ือ
ในหลักธรรมของพุทธศาสนา 
พระมหากษัตริยของไทยทุกยุคทกุ
ส มั ย ก็ ได รั บ ก า ร ย อ ม รั บ ถึ ง
คุณธรรมในการใชอํานาจปกครอง
ประชาชนเยี่ยงนักปกครองที่ดี 

พื้นที่ของรัฐตองไมกวางหรือเล็กจนเกินไป เหตุผลมีอยู
วา ถาใหญจนเกินไปก็ยากที่จะปองกันและการบังคับ
ใชกฎหมาย ถาเล็กจนเกินไปก็จะขาดความอุดม
สมบูรณทางเศรษฐกิจจนพึ่งตัวเองไมได 
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  1. หากในอนาคตมีการเลือกตั้งผูนําทางการเมือง ผูวิจัยพบวา การบริหารกิจการบานเมืองจะดําเนินไปดวยดี 
และ สามารถทําใหประเทศชาติเจริญรุงเรืองได หากผูนํา นําหลักการและรูปแบบการบริหารในสมัยสุโขทัย มาปรับใช เชน การ
นําหลักธรรมเปนหลักในการปกครอง เพราะ หลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ ไมไดถูกกําหนดมาใหใชสําหรับกษัตริยเทาน้ัน 
หากแตในระดับผูนําสถาบันตางๆ ก็สมารถนําไปเปนหลักในการบริหารไดเชนกัน 

  2. หากมองในมุมของอริสโตเติล เรื่อง “รัฐในอุดมคต”ิ แลว ก็จะสามารถนําลักษณะของรัฐทีด่ีที่สดุ ตามทัศนะ
ของอริสโตเติลมาประยุกตใชไดอยางงายแลวยังสงผลดีตอทั้งประชาชนเองและประเทศชาติดวย คือ การศึกษาเปนเครื่องมือ
สําคัญในการพัฒนาพลเมือง รัฐจัดการศึกษาใหกับประชาชน ในเรื่องนี้ ปจจุบันพบวา มีโครงการเรียนฟรี 12 ป จากรัฐบาลยุค
ปจจุบัน (ประยุทธ จันทรโอชา) ซึ่งหวังวาจะเปนไปไดอยางเต็มประสิทธิภาพในอนาคต  

 

5.2.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ในการศึกษาวิจัย เรื่องการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยในทัศนะของอริสโตเติล มีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
ดังนี ้

 1. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในยุคสมัยอื่นของไทยดวย เพื่อให
เห็นภาพความชัดเจนในวิวัฒนาการการเมืองการปกครองหลังสุโขทัยลมสลาย 

 2. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเมืองการปกครองในรูปแบบตางๆที่กวางข้ึน 
เพื่อสรางความเขาใจและเห็นภาพ ที่ชัดเจนและกวางขึ้น เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับทัศนะอื่นๆ  

 3. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรเพิ่มขอบเขตการศึกษาเพื่อที่จะสามารถหาขอดีและขอดอยในแตละชวงเวลา หรือ 
แตละยุคสมัยของการปกครอง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองแตละครั้ง เพื่อที่จะสามารถพบปญหาที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไดหลายทางขึ้น หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอีก จะสามารถนําปญหาตางๆที่เคยเกิดข้ึนแลว มา
เปนตัวอยางในการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ และ ทันทวงที 
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บทคัดยอ 

 พระพุทธศาสนายังมีความมั่งคงเขมเข็ง ประเทศไทยเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนาในโลกปจจุบันก็วาได
องคประกอบดานตางๆ ของพระพุทธศาสนา ทั้งทางดานศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล ศาสนธรรม และศาสนพิธี จึงถือเ ปน
ความสําคัญของบุคลากรชาวพุทธ ทั้งภาครัฐ ภาคพระสงฆ ภาคประชาชน  และองคกร ซึ่งนําหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธ
เจาไปใชในการดําเนินชีวิต เชน การนําหลักธรรม “อิทธิบาท ๔” มาใชในการทํางานในองคกร เพื่อใหเกิดเปนคุณธรรมประจํา
ตนในการทํางาน 

 เมื่อไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชา ซึ่งไดรับการพิจารณาจากผูบังคับบัญชาแลววางานที่ไดมอบหมายให
ผูใตบังคับบัญชาทํานั้น ถูกตองเหมาะสม ตามความรู ความสามารถของแตละบุคคล ซึ่งในการที่ไดรับมอบหมายงานให
ดําเนินการนั้นเปนการพัฒนาความรู ความสามารถทําใหเกิดความเช่ียวชาญในดานใดด านหนึ่ง การมอบหมายงานนั้นมาจาก 
ความขยัน ความพยายาม เวลาของผูรับมอบหมาย และสมรรถนะ 

 หัวใจหลักของอิทธิบาท ๔ เปนแนวทางใชชีวิตดวยวิธีแหงปญญาและสิทธิและหนาที่ของคนทุกคนที่เกิดมาภายใต
เงื่อนไข ถูกบังคับดวยหนาที่ที่ไดรับมอบหมายที่ทําใหเรากลายเปนผูใตบังคับบัญชาโดยปริยาย แตหากเราเขาถึงหลักและหัวใจ
แหงอิทธิบาท ๔ ถือวาหัวใจทั้ง ๔ ก็คืออาวุธที่เราจะใชในการดําเนินชีวิตใหรูแจงดวยสติและปญญาไดโดยแท 
คําสําคัญ : บทบาทหนาท่ี , อิทธิบาท ๔ 

Abstract 

Buddhism also has a strong patent applied stability. Thailand is the center of Buddhism in the world 

today is that the various elements. Harmonies All the artifacts religious person teaching and ordinances 

such as the importance of personnel Buddhist public sector priests sector individuals and organizations 

who bring the Gospel of the Lord Buddha used to live as the main navigation. unfair "Itthipada" used to 

work in the organization. To make a virtue of their work. 

When assigned by the supervisor. Which was considered by the supervisors that the assigned tasks 

to subordinates to do so. Legitimate knowledge and ability of the individual. In order to perform the 
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assigned tasks is the development of knowledge. The cause can specialize in one side. The delegation is 

due to the diligent efforts of the delegate and performance. 

The main achievement of "Itthipada" is guided by means of intellectual life and the rights and duties 

of all the people who were born under. Was assigned with the duty to make us become subordinate 

implicitly. But if we reach the core and heart of the heart is influenced "Itthipada" is a weapon that we use 

in everyday life with an enlightened consciousness and intelligence was genuine. 

Key word : Role , Itthipada 

 

๑. บทนํา  

มนุษยกับสังคมเปนสิ่งที่อยูควบคูกัน และเมื่อมนุษยมารวมกลุมเปนสังคม มีการพบปะแลกเปลี่ยนแนวทางทรรศนะ
ระหวางกันและกัน และพึ่งพาอาศัยกันตลอดมา ดังนั้นจึงตองเรียนรูวิธีการที่จะอยูรวมกันในสังคม และการปรับตัวตลอดจนการ
แสดงพฤติกรรมตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับสังคมนั้นๆ การทํางานติดตอสัมพันธกับบุคคลหลายฝาย ทั้งภายในและ
ภายนอกองคกรเพื่อประโยชนในการระดมสรรพกําลงั แสวงหาความรวมมือ รวมแรง รวมใจ จึงจําเปนตองใชทั้งศาสตรและศิลป
ในการบริหารจัดการ บทบาทหนาที่ถูกกําหนดขอบเขตพฤติกรรมของผูรวมงานกับคนอื่นๆ อยูในขอบเขตของกฎหมายที่ระบุไว 
ผูใตบังคับบัญชาจะตองปฏิบัติใหสอดคลองตามอํานาจหนาที่ทางการกําหนด เพระถือวาเปนหนาที่รับผิดชอบในยุคสมัยปจจุบัน
นี้ ภาระหนาที่อันมีความสัมพันธควบคูกับตําแหนงที่ตองปฏิบัติ ตามสถานภาพที่กําหนดข้ึน  และยังสอดคลองกับพฤติกรรมของ
บุคคลที่กระทําตามตําแหนงทางสถานภาพที่อยูกับสังคมหรือหนวยงานน้ัน ๆ ใหทําหนาที่ของตนเองไปพรอมกับนโยบายองคกร
ที่วางไว บทบาทเปนสิ่งที่บุคคลจะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับตําแหนงหนาที่การงานที่ไดรับมอบหมาย  หรือตามภาระหนาที่
สําคัญกําหนดข้ึน ทั้งนี้บุคคลแตละคนอาจจะมีบทบาทไดหลายอยางตามสถานะของตน เชน เมื่ออยูในสถานที่ทํางานก็มีบทบาท
ไปตามหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา บทบาทของพอแม บทบาทของครู หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ      การแสดง
พฤติกรรมตามบทบาทหรือตําแหนงหนาที่ ๑ บทบาทจึงถือเปนเรือ่งจาํเปนและสาํคัญสาํ  หรับผูดํารงตําแหนงในหนวยงานตางๆ 

ผูใตบังคับบัญชายอมแสวงหาผลสะทอนกับจาการทํางานของตน เพื่อเปนเครื่องช้ีพฤติกรรมในอนาคต ความตองการ
เครื่องช้ีนําจะมีมากในหมูของผูเริ่มงานใหม ซึ่งพยายามทําความเขาใจในงานและงานที่ตนตองทํา ซึ่งจะเปนเครื่องช้ีนําที่ดีในการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ซึ่งจะมีสวนใหผูบังคับบัญชานํามาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบเกี่ยวกับการเพิ่มเงินเดือน 
การเลื่อนข้ัน การเลื่อนตําแหนง และพิจารณาการบรรจุแตงตั้ง 

พระพุทธศาสนายังมีความมั่งคงเขมเข็ง ประเทศไทยเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนาในโลกปจจุบันก็วาได
องคประกอบดานตางๆ ของพระพุทธศาสนา ทั้งทางดานศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล ศาสนธรรม และศาสนพิธี จึงถือเปน
ความสําคัญของบุคลากรชาวพุทธ ทั้งภาครัฐ ภาคพระสงฆ ภาคประชาชน  และองคกร ซึ่งนําหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธ
เจาไปใชในการดําเนินชีวิต เชน การนําหลักธรรม “อิทธิบาท ๔” มาใชในการทํางานในองคกร เพื่อใหเกิดเปนคุณธรรมประจํา
ตนในการทํางาน ซึ่งหลักอิทธิบาท ๔ เปนหลักธรรมที่เปนเครื่องนําพาใหประสบความสําเร็จในการทํางาน อันประกอบไปดวย 
ฉันทะ ความพอใจในการทํางาน ตองการที่จะทําใหดีย่ิงข้ึน  วิริยะ ความขยันหมั่นเพียร อดทนและไมทอถอย  จิตตะ ความเอา
ใจใสในงานที่ทํา อุทิศตัวและใจใหกับสิ่งที่ทํา และวิมังสา มีความไตรตรอง ตรวจสอบ วางแผน วัดผล และปรับปรุงแกไข



  ๑๕๙๓ 

 

ขอผิดพลาด  หลักของอิทธิบาททั้ง ๔ นี้ หากมีอยูในบุคคลใดก็ตามในองคกร การทํางานของบุคคลนั้นยอมทําใหองคกรประสบ
ความสําเร็จและงานที่ไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงตามเปาหมาย เพราะเมื่ อคนทํางานมีใจรักที่จะทํางาน มีความ
พยายาม เอาใจใสงานที่ตนรับผดิชอบ ตลอดจนมีการตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรงุแกไขสิ่งที่บกพรองแลว ผลงานที่ไดยอม
ที่จะมีความสมบูรณ ถูกตองตรงกับความตองการและคุณภาพ 

บทความนี้ ตองการช้ีใหเห็นถึงบทบาทหนาที่ผูใตบังคับบัญชาตามหลักอิทธิบาท ๔ เพื่อใหผูใตบังคับบัญชามีหนทาง
หรือรากฐานไปสูความสําเร็จในการทํางานรวมกับผูอื่น และเพื่อเปนคุณธรรมประจําตนในการประพฤติปฏิบัติตนในการทํางาน
สืบตอไป 

๒. แนวคิดท่ีเกี่ยวของ 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับบทบาท 

พฤติกรรมที่แสดงออกตามสถานภาพหรือฐานะตําแหนงทางสังคมของบุคคลตามอํานาจหนาที่การงานที่ไดรับ
มอบหมาย บทบาทเปนแบบแผนความตองการ เปาประสงค ความเช่ือ ทัศนคติ คานิยม และการกระทําของบุคคลที่ชุมชน
คาดหวังวาจะตองเปนตามลักษณะของตําแหนงนั้นๆ บทบาทที่ประสบผลสาํเรจ็ตองมีพื้นฐานความรู ประสบการณ คานิยม และ
แรงจูงใจของบุคคลประกอบ หรืออาจกลาวสั้นๆ   วาบทบาทคือ สิทธิหนาที่ในการกระทําของบุคคลหนึ่งที่มีตอบุคคลอื่นใน
สังคมตามสถานภาพของตนเอง 

๒.๑.๑ ความหมาย 

บทบาท หรือ หนาที่ คือ บทบาทเปนพฤติกรรมของผูดํารงตําแหนงหนึ่ง ตําแหนงใดก็ตาม ที่มักอาศัยการคาดคะเนวา
ผูอื่นหวังที่จะเห็นผูดํารงตําแหนงนั้นควรปฏิบัติเชนไร เปนแนวทาง สวนมากมักจะสังเกตผูดํารงตําแหนงอื่น แลวมากําหนด
บทบาทของตนเอง การคาดคะเนวาผูอื่นตองการใหตนทําอะไร  ไมจําเปนตองตรงตามลักษณะงานและภาระหนาที่ของตําแหนง
นั้นๆ  (Sarbin, 1975) 

บทบาท คือ พฤติกรรมที่คาดหวังสําหรับผูที่อยูในสถานภาพตางๆ วาจะตองปฏิบัติอยางไร เปนบทบาทที่คาดหวังโดย
กลุมคนหรือสังคม เพื่อทําใหผูสัมพันธมีการกระทําระหวางกับทางสังคมได รวมทั้งสามารถคาดการณพฤติกรรมที่จะเกิดข้ึนได  
(สุพัตรา สุภาพ, ๒๕๓๘) 

ทฤษฏีบทบาทเปนทฤษฏียอยในทฤษฏีการกระทําระหวางกันดวยสัญลักษณ (Symbolic interaction Theory) โดย
กลาวถึงลักษณะของสังคมมนุษย และลักษณะของปจเจกบุคคลแลวย้ําใหเห็นวาตัวเช่ือมระหวางมนุษยกับสังคมนั้นก็คือบทบาท 

สังคมมนุษยคือโรงละครมนุษยแตละคนคือตัวแสดงที่มีบทบาทชัดเจนสําหรับแสดง  มีบทละครในตัวกํากับมนุษยแตละคนมี
ตําแหนงตาง ๆ ชัดเจนที่จะตองดํารง มีบรรทัดฐานสังคมควบคุมพฤติกรรม ตัวละครตองเช่ือฟงผูกํากับมนุษยทุกคนก็เช่ือฟงผูมี
อํานาจในสังคม ตัวละครแสดงเรื่องราวกับเพื่อนนักแสดงมนุษยทุกคนก็ปรับตัวใหเขากับผูชม ตองสวมบทบาทผูชมประเภทตาง 
ๆ (Generalized others) และประการสุดทายตองอาศัยความรูความชํานาญของตนชวยในการแสดงอาศัยศักยภาพของตน  

และทักษะในการแสดงบทบาทเขาชวย เปนสไตลของตนในการติดตอสัมพันธกับผูอื่น (สัญญา สัญญาวิวัฒน, ๒๕๔๓)  
อยางไรก็ตาม บทบาทหนาที่ หรือภาระหนาที่อันมีความสัมพันธควบคูกับตําแหนงทีต่องปฏิบัติ ตามสถานภาพที่กําหนด

ข้ึนและยังสอดคลองกับพฤติกรรมของบุคคลที่กระทําตามตําแหนงทางสถานภาพที่อยูกับสังคมหรือหนวยงานน้ัน ๆ ใหทําหนาที่
ของตนเองไปพรอมกับนโยบายองคกรที่วางไว 
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๒.๑.๒ ประเภทของบทบาท 

ประเภทของบทบาทของคนในสังคมไวดังนี้ คือ ๑. บทบาทที่กําหนดไวหรือ บทบาทตามอุดมคติ (The Socially 
prescribed or ideal Role) เปนบทบาทตามอุดมคติที่กําหนดสิทธิและหนาที่ของตําแหนงไว ๒. บทบาทที่ควรกระทํา 
(Perceived Role) เปนบทบาทที่แตละบุคคลเช่ือวาควรจะกระทําในหนาที่ของตําแหนงนั้น ๆ ซึ่งอาจไมตรง ตามบทบาทตาม
อุดมคติทุกประการ และอาจแตกตางกันไปแตละบุคคลก็ได  ๓. บทบาทที่กระทําจริง (The performed Role) เปนบทบาทที่
บุคคลไดกระทําจริงตามความเช่ือ ความคาดหวัง ตลอดจนความกดดันและโอกาสที่จะกระทําในแตละสังคมในชวงเวลาหนึ่ง 
(กรรณิกา ขวัญอารีย, ๒๕๓๕)  

ประเภทของบทบาทสามารถแยกออกไดดังนี้ ๑. บทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) เปนบทบาทที่กําหนดไวเปนกฎหมาย
หรือตามความคาดหวังของบุคคลทั่วไปในสังคมเปนแบบฉบับทีส่มบูรณ ซึ่งผูมีสถานภาพหนึ่ง ๆ ควรกระทําตามหรืออาจไมมีใคร
ทําตามนั้นก็ได  ๒. บทบาทที่บุคคลรับรู (Perceived Role) เปนบทบาทที่ขึ้นอยูกับบุคคลนั้น ๆ ที่คาดหวังดวยตนเองวา ควร
เปนอยางไร ทั้งนี้เกี่ยวของกับคานิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพและประสบการณของแตละบุคคล  ๓. บทบาทที่แสดงออกเปนจริง 
(Actual or Enacted Role) เปนการกระทําทีบุ่คคลปฏิบัติจรงิ ซึ่งข้ึนอยูกับสถานการณ เฉพาะหนาในขณะนั้นดวย สถานการณ 
ดังกลาวอาจเปนสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและทางสังคม  เชน การกดดันของกลุมตาง ๆ และบทบาทที่ไดกระทําจริงอาจ
สอดคลองหรือไมสอดคลองกับบทบาทในอุดมคติที่บุคคลรับรูก็ได (จํานงค อดิวัฒนสิทธ์ิ, ๒๕๔๐) 

ลักษณะบทบาทออกเปน ๕ ประเภท คือ  ๑.บทบาทที่กําหนด หมายถึง บทบาทที่สังคม กลุม หรือองคกรกําหนด
ไววาเปนรูปแบบของพฤติกรรมประจาํตําแหนงตางๆ ที่มีอยูในสังคม กลุม หรือองคกรนั้นๆ  ๒. บทบาทที่ผูอื่นคาดหวัง หมายถึง 
บทบาท หรือรูปแบบของพฤติกรรมที่คนอื่น (ผูเกี่ยวของ) คาดหวังวาผูอยูในตําแหนงจะถือปฏิบัติ เชน นักเรียนคาดหวังวาครูจะ
ชวยอธิบายปญหาขอของใจเกี่ยวกับบทเรียนใหกับตน  เปนตน บทบาทนี้มักจะสอดคลองกับบทบาทที่กําหนด            ๓. 
บทบาทตามความคิดของผูอยูในตําแหนง หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมที่บคุคลผูอยูในตําแหนงคิด และเช่ือวาเปนบทบาทของ
ตําแหนงที่ตนดํารงอยู  ๔. บทบาทที่ปฏิบัติจริง หมายถึง พฤติกรรมที่ผูอยูในตําแหนงไดปฏิบัติ หรือแสดงออกมาใหเห็น ซึ่งมัก
เปนพฤติกรรมที่สอดคลองกับบทบาทตามความคิดของเจาตัวผูอยูในตําแหนง   และ ๕. บทบาทผูอื่นรับรู หมายถึง รูปแบบ
พฤติกรรมที่ผูอื่นไดรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติบทบาทของผูอื่นในตําแหนง (สงวนศรี วิรัชชัย, ๒๕๒๕) 

ประเภทของบทบาท คือ ประเภทของบทบาทนั้น แบงออกเปน ๕ ประเภท หรือ ๔ ประเภท หรือ ๓ ประเภท หรือ
มากกวา ๕ ประเภท และ นอยกวา ๓ ประเภทนั้น  ประเภทของบทบาทเปนการแสดง หรือการกระทําใหเกิดผลข้ึนจากหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย โดยสภาพของบุคคล อันจะมีอิทธิพลตอผูอื่น เพราะจะมาจากพฤติกรรมและบุคลิกภาพของบุคคลไปพิจารณา
ตัวเองจะมีพฤติกรรมเหมือนหรือทําตามความสําคัญของบทบาทที่พึงไดรับ 

๒.๒. แนวคิดเก่ียวกับผูใตบังคับบัญชา 
ผูใตบังคับบัญชา คือ ผูที่ทํางานอยูภายใตการควบคุมของบุคคลที่มีตําแหนงงานสูงกวา มีหนาที่ทํางานตามคําสั่งที่ไดรับ

มอบหมาย ภาษาชาวบานมักจะเรียกกันติดปากวาลูกนอง ซึ่งผูใตบังคับบัญชาหรือลูกนองนี้มีความสําคัญเปนอยางมากในการ
ทํางานภายในองคกร เพราะวาผูที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการ ไมสามารถที่จะทํางานทุกๆ อยางไดดวยตัวคนเดียว จึง
จําเปนตองมีผูที่มาชวยในการทํางาน ทํางานตามที่จะมอบหมายให ซึ่งคนน้ันก็คือผูใตบังคับบัญชาน่ันเอง โดยผูใตบังคับบัญชาก็
จะมีมากมายหลายประเภท ซึ่งผูใตบังคับบัญชาที่ดีจะตองประกอบไปดวย  
 ๑. ทัศนคต ิ
 ความเช่ือมั่นในตัวเอง  ผูใตบังคับบัญชาตองมีทัศนคติดานบวกตอตนเองวา ตนเองมีศักยภาพในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ มากเพียงพอในการทํางาน หรือทํางานที่ไดรับมอบหมาย 
 ความสามารถในการประเมินศักยภาพตัวเอง มีพื้นฐานบนความรูและความเขาใจถึงศักยภาพที่แทจริงของตนเอง ไม
คาดหวังถึงผลลัพธที่สูงโดยขาดการพิจารณาถึงพื้นฐานของความรูและความเขาใจถึงศักยภาพที่แจงจริงของตนเอง 
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 การยอมรับคนเอง หรือการใหเกียรติตัวเอง เปนทัศนคติตอตัวเองที่มีพื้นฐานรวมมากับการมีความเช่ือมั่นในตนเอง และ
การประเมินศักยภาพของตนเอง คือการมีความเช่ือมั่นในตนเองและสามารถประเมินศักยภาพของตนเองได และตองยอมรับผล
ที่ออกมา 
 ความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนการคิดที่เปนอิสรเสรีภาพ แตตองมีพื้นฐานอยูที่ความรู ความเขาใจตามสภาพความเปน
จริงที่ปรากฏ ภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ขององคกร เพื่อใหเกิดการสรางสรรค 
 ดานกรรกะ คือการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนดวยหาเหตุปจจัยที่เปนที่มาของปญหา และแกปญหาอยางมีสติ ไมทําใหปญหา
หรือความผิดพลาดที่เกิดข้ึนมาแลวสงผลกระทบมากขึ้นตอการทํางาน  
 ๒. ลักษณะนิสัย 
 ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ และการแสดงออก จะตองปรับใหเขากับสภาพแวดลอมหรือการเปลี่ยนแปลง โดยใชความรู 
ความสามารถในดานตางๆ มาประกอบกับการทํางาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอตนเองและองคการ 
 ๓. การจูงใจ 
 สิ่งที่ผูใตบังคับบัญชาตองการ คือ แรงจูงใจในการทํางาน เนื่องจากผูใตบังคับบัญชาทํางานเต็มที่ เพราะวาแตละคนมี
การตอบสนองตองานและวิธีการทํางานที่แตกตางกัน ดังนี้ 
 ประเภทของแรงจูงใจ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ ๑) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives) เปนสิ่งผลักดันจากภายใน
ตัวบุคคล ไดแก ความคิดเห็น ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณคา ความพอใจ ความตองการตอสิ่งตางๆ ๒) แรงจูงใจ
ภายนอก (Extrinsic motives) เปนสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่ออกมากระตุนใหเกิดพฤติกรรม ไดแก รางวัล เกียรติยศ 
ช่ือเสียง คําชม การไดรับการยอมรับในหมู ยกยอง  
 ลักษณะของแรงจูงใจ ประกอบดวย ๑) พลัง (energy) เปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญตอการกระทํา หรือ พฤติกรรมของ
มนุษยในการทํางาน ถาบุคคลมีแรงจูงใจในการทํางานยอมทําใหขยัน กระตือรือรน ๒) ความพยายาม (persistence) เปนการ
ทําใหบุคคลมีความมานะ อดทน บากบั่น คิดหาวิธีการนําความรูความสามารถ และประสบการณของตนมาใชใหเปนประโยชน
ตองาน ๓) การเปลี่ยนแปลง (variability) เปนรูปแบบการทํางานหรือวิธีการทํางานในบางครั้งกอใหเกิดการคนพบแนวทาง
ดําเนินงานที่ดีกวา หรือประสบความสําเร็จมากกวา บุคคลที่มีแรงจูงใจในการทํางานสูง ถึงแมการทํางานไมประสบความสําเร็จ 
บุคคลนั้นก็มักพยายามคนหาสิ่งที่ผิดพลาดและพยายามแกไขใหดีข้ึน 
 ๔. การรับมอบหมายงาน 
 เมื่อไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชา ซึ่งไดรับการพิจารณาจากผูบังคับบัญชาแลววางานที่ไดมอบหมายให
ผูใตบังคับบัญชาทํานั้น ถูกตองเหมาะสม ตามความรู ความสามารถของแตละบุคคล ซึ่งในการที่ไดรับมอบหมายงานให
ดําเนินการนั้นเปนการพัฒนาความรู ความสามารถทําใหเกิดความเช่ียวชาญในดานใดดานหนึ่ง การมอบหมายงานนั้นมาจาก 
ความขยัน ความพยายาม เวลาของผูรับมอบหมาย และสมรรถนะ 
 
 

๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับอิทธิบาท ๔  
จากพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในอังคุตตรนิกาย ทุกขนิบาตร  ไดกลาวถึง อิทธิบาท ใน

อิทธิปาทสูตร ดังนี ้
ภิกษุนั้นเจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวย ฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเพียนสรางสรรค) เจริญ

อิทธิบาทที่ประกอบดวยวีริยสมาธิปานสงัขาร (สมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรสรางสรรค) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยจิต
สมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากจิตตะและความเพียรสรางสรรค) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร 
(สมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียรสรางสรรค)  

การนําอิทธิบาท ๔ มาใชในการทํางานสําหรับผูปฏิบัติงานหรือผูใตบังคับบัญชาน้ัน อาจจะกลาวโดยสรุปดังนี้ 



  ๑๕๙๖ 

 

๑. ฉันทะ ความพอใจหรือความรักในงานที่ทํา คือมีความพอใจกับงานของตนที่ทําอยู มีความชอบหรือศรัทธาในงาน 
และมีความสุขกับงานที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ 

๒. วิริยะ ความพากเพียร ขยันหมั่นเพียรกับงานของตน คือจะตองมีความขยันหมั่นเพียรในการทํางานตามที่ไดรั บ
มอบหมาย หมั่นที่จะฝกฝนตนเองใหเกิดความชํานาญในงานอยางตอเนื่อง พัฒนาตนเองอยูสม่ําเสมอ เพื่อใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๓. จิตตะ ความเอาใจใสในงาน มีความรับผิดชอบ คือจะตองมีจิตใจหรือจิตจดจอกับงานที่ทํา มีความมุงมั่นและ
รอบคอบ รวมไปถึงมีความรับผิดชอบตองานที่ทําอยางเต็มที่และเต็มความสามารถ 

๔. วิมังสา มีความรอบคอบ มีเหตุมีผล คือรูจักที่จะพินิจพิเคราะหหาเหตุและผล และใชปญญาตรวจสอบงาน ทํางาน
ดวยปญญา คิดวิเคราะห มีความเขาใจในงานอยางลึกซึ้งในทุก ๆ  สวนของงาน ทั้งข้ันตอน วิธีการ และผลสําเร็จตามเปาประสงค
ของงาน 

๓. วิเคราะหบทบาทหนาท่ีของผูใตบังคับบัญชาตามหลักอิทธิบาท ๔ 
 บทบาทหนาที่ของผูใตบังคับบัญชาตามหลักอิทธิบาท ๔ ประการ ก็คือพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาที่ปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมายโดยการอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันไดแกหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน แยกเปนประเด็นดังนี้ คือ 
 บทบาทหนาที่ตามหลักฉันทะ อันไดแก ความพึงพอใจในการทํางาน หากวาผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานที่ทํา 
หรือสรางความพอใจในงานของตนใหเกิดข้ึน การทํางานยอมมีความสุข เกิดความรู สึกอยากที่จะทํา ไมมีความเบื่อหนายใน
หนาที่การงานที่ตนเองรับผิดชอบ ความทอแทไมเกิดข้ึน ผูปฏิบัติงานจะทํางานดวยความคิดสรางสรรคมุงมั่นที่จะใหงานประสบ
ความสําเร็จ ทําใหงานดําเนินตอเนื่องไมขาดตอนจนประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ดังนั้นจะเห็นไดวา ความพึงพอใจ 
หรือความชอบ ความรักในงานมีสวนสําคัญตอการปฏิบัติงานและผลสําเร็จของงานเปนอยางยิ่ง 
 บทบาทหนาที่ตามหลักวิริยะ อันไดแกความพากเพียรหรือความเพียรพยายามในการทํางาน ความพากเพียรเปน
คุณสมบัติที่สําคัญประการหนึ่งของผูปฏิบัติงาน เพราะการทํางานทุกอยางลวนแลวแตมีอุปสรรคทั้งสิ้น มากบางนอยบาง
แตกตางกันไป ผูปฏิบัติงานที่มีวิริยะประกอบในการทํางาน ยอมเปนคนที่ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน ไมเกียจครานที่จะทําการ
งานใหสําเร็จ และตรงตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ผลงานที่ออกมายอมมีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพ นอกจากวิริยะจะ
หมายถึงการมีความเพียรในการทํางานแลวยังหมายรวมไปถึงการทีผู่ปฏิบัติงานหมั่นที่จะฝกฝนพฒันาตนเองอยูสม่ําเสมอ เพื่อให
เกิดความชํานาญและเช่ียวชาญในการงานที่ตนรับผิดชอบ 
 บทบาทหนาที่ตามหลักจิตตะ  อันไดแก การเอาใจใส การไมทอดทิ้งธุระ หมายถึงการมีความรับผิดชอบในการทํางาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย ผูบังคับบัญชายอมมีความปรารถนาที่จะมีผูใตบังคับบัญชาหรือลูกนองที่มีความรับผิดชอบตองาน มีความ
มุงมั่นและจดจอกับงานที่ทํา มีความแนวแนมั่นคง มีสมาธิกับการทํางาน รอบคอบ เอาใจใส การปฏิบัติงานที่ยึดตามหลักจิตตะ
จึงเปนการทํางานที่มีความรอบคอบและเกิดขอผิดพลาดนอย ผูปฏิบัติงานเชนนี้จึงเปนที่ปรารถนาของผูบังคับบัญชาเปนอยาง
มาก 
 บทบาทหนาที่ตามหลักวิมังสา อันไดแกการหมั่นตริตรอง พิจารณา หมายถึงการที่ผูปฏิบัติงานมีการตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลงาน ที่ตนไดกระทําไว ทํางานดวยสติปญญา รูจักที่จะคิดวิเคราะหหาเหตุและผล ทําใหเขาใจข้ันตอนและวิธีการใน
การทํางานที่ถูกตอง แกไขปญหาตางๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนไดอยางงายดาย มีการวางแผนในการทํางานอยางเปนระบบและ
ดําเนินการทํางานตามกรอบหรือแผนงานที่วางไวใหประสบความสําเร็จ   
 ดังนั้นอาจจะกลาวไดวา หลักอิทธิบาท ๔ ทั้ง ๔ ขอนั้นเปนหลักธรรมที่เกิดข้ึนตอเนื่องกัน คือเมื่อมีใจรักที่จะทํางาน ก็
ยอมมีความพากเพียรพยายามที่จะทําใหประสบความสําเร็จหรือใหงานเสร็จสมบูรณ เมื่อมีความเพียรก็ยอมมีความเอาใจใส มี
ความขยันหมั่นเพียรที่จะทํางาน และหากมีปญหาอุปสรรคที่เปนขอขัดของก็จะมีการพิจารณาหาเหตุหาผล คิดวิเคราะหหาแนว
ทางแกไข จนทายที่สุดงานที่รับผิดชอบยอมสําเร็จตามเปาประสงคที่วางไว อยางมีประสิทธิภาพ 



  ๑๕๙๗ 

 

๔. สรุป  
 ดวยสังคมปจจุบันในยุคสังคมกมหนา ผูบังคับบัญชาที่หลงลืมคุณธรรม ผูใตบังคับบัญชาที่ขาดธรรมศึกษา ทําใหสังคม
กมหนาจะจมดิ่งลง ถึงวันขางหนาถาขาดคุณธรรมสี่ประการที่มนุษยเราหลงลืม หลังจากปดตําราทางพระพุทธศาสนา เมื่อครั้ง
สมัยเรียนในระดับประถมศึกษา หรือแมแตกระทั่งมัธยมศึกษา เมื่อกระแสเวลาชีวิตว่ิงตามกระแสโลก มนุษยผูทํางานภายใตการ
บังคับบัญชาของกฎหมายตางๆ ก็หลงลืมธรรมชาติ วิธีทางแหงธรรมะของกฎตางๆ ก็หลงลืมธรรมชาติวิธีแหงธรรม ที่มุงเนนถึง
สิทธิและหนาที่อันธรรมดาซึง่เคยอยูในหนังสอืพระพุทธศาสนาของเด็กยุคพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วาดวยเรื่อง “อิทธิบาท ๔” 
 “อิทธิบาท ๔” หากวากันตรงตัวตาหลักคําอธิบายของพระพุทธศาสนานั่นคือ หนทางหรือรากฐานสูความสําเร็จ ๔ 
ประการ ถึงแมวาแนวทางคําสั่งสอนน้ันจะถูกถายทอดมาแตสมัยพุทธกาล แตดวยความอับจนหนทางแหงสติปญญาอันแจมแจง
ในปจจุบัน ดวยอาศัยพลังชีวิตจากเครื่องไมเครื่องมือทางเทคโนโลยีมากเกินไป ก็ทําใหเราหลงลืมแนวทางปฏิบัติ ๔ ขอ ซึ่งใน
ความเปนจริงสามารถนํามาปรับใชไดในทุกยุคทุกสมัย อันประกอบดวย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา อันเปนหัวใจหลักแหง
สติปญญา แนวทางอันบงช้ีถึงสิทธิและหนาที่ที่ผูใตบังคับบัญชา ทั้งในบานและในที่ทํางานทุกกิจการควรนํามาใชในการทํางาน 
 มนุษยจะเล็งเห็นความเปนจริงของหนาที่การทํางาน ไมทะเยอทะบานอยากจนเกิดความทุกขก็คือ “ฉันทะ” คือความ
พอใจ พอใจที่ไดทําในสิ่งนั้น ซึ่งแนนอนตองทําดวยความรักและความพอใจในการทําสิ่งนั้นอยู เพราะความรักและพอใจในการ
ทํางานในหนาที่ ทําใหงานนี้บรรลุเปาหมายหากอยูในหัวใจของผูใตบังคับบัญชาแลว เช่ือวาจะเกิดผลผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
และกาวหนา  สงผลตองานนั้นตั้งแตงานในครัวเรือน รวมไปถึงการทํานุบํารุงสถาบันทั้ง ๓ สถาบัน  อันประกอบไปดวย ชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย หากทุกคนมี “ฉันทะ” เปนเครื่องประดับกายและใจแลว ทั้ง ๓ สถาบันทีกลาวนี้จะเขมแข็งและ
เจริญมากเพียงใด 
 ในความรักและความพอใจในงานที่ทํา ในฐานะปุถุชนคนธรรมดา อีกขอที่ผลักดันใหผูใตบังคับบัญชาเห็นเสนทางสู
ความสําเร็จ ก็คือ “วิริยะ” ความเพียรพยายามไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคที่เปนขวากหนามในหนทางที่จะผลักดันไปยั ง
เปาหมาย หากผูบังคับบัญชาเปนดุจผูสัง่การบนปอมปราการปนใหญ และผูใตบังคับบัญชาก็เปนเพยีงผูบรรจุดินปนกระสุนดินดํา  
แมศัตรูอยูขางหนาตราบที่ผูบังคับบัญชาไมสั่งยิง เราในฐานะผูใตบังคับบัญชาก็ไมอาจยิงได สิ่งเดียวที่เราจะเอาชีวิตรอดก็ด วย
สมอง สองมือ ความพากเพียรตลอดมากเทานั้นที่จะชวยไดก็คือ หัวใจอันตระหนักถึงหนาที่ความพยายามที่จะปกปองที่จะ
กระทําแมตองตีดาบเหน็บเอวดวยสองมือเพื่อจะเอาชีวิติรอดในเวลาสั้นๆ ก็ตองทําในฐานะผูใตบังคับบัญชา ที่ตองทําสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดมากกวาดวยความเสียสละหากขาดความเพียร “วิริยะ” ความเอาใจใสตองานที่ทําน้ีแลวทุกสิ่งยอมสําเร็จไมไดฉันใดก็ฉันน้ัน
ทุกองคประกอบจึงจะนําพาใหบรรลุถึงเปาหมายสูความสําเร็จในที่สุด 
 ดวยยุคสมัยปจจุบันพนักงานรักความสบายเปนที่สุด จะเห็นวาสิ่งที่เห็นจนเคยชินคือการเรียกรอง ไมไดดังใจก็ประทวง 
ทวงสิทธิตางๆจนลืมไปวา สิทธิและหนาที่ของคนทุกคนมันถูกกําหนดบทบาทไวหมดแลว เราไมชอบคิดจนลืมแมแตการเปดตํารา
คนควาทดลอง ยุคเทคโนโลยีทําใหเราหาผลลัพธบางอยางแมสิ่งที่จําเปนจากคาการประมวลผลจากระบบอินเตอรเน็ต ดวยเรา
อาดขาดความมุงมั่นศรัทธา และปลอยจิตปลอยใจใหมันไปตามยุคสมัยมากจนเกินไป ทั้งการเรียน การทํางาน จนถึงสิ่งใกลตัวคือ
สถาบันครอบครัว เราจึงขาดการควบคุมจิตใจใหแนวแน เรื่องนี้จึงเปนหัวใจสําคัญของขอที่สาม “จิตตะ” หากเรารูสติ ตอเนื่อง
จนเกิดปญญาแลว มีการควบคุมจิตใจใหไปถึงเปาหมายที่จะพยายามหาหากเราเอามาปรับใชแมในการศึกษาเราผูถูกสวม
บทบาทในฐานะผูใตบังคับบัญชา ครูอาจารย คือผูบังคับบัญชา หาเรามีความมุงมั่น มั่นคง ไมยอทอ  
 อิทธิบาท ๔ มีลําดับข้ันตอนของวิธีคิด ใชชีวิตดวยสิทธิและหนาที่ แตทุกขอตางผลักดันกันและกันใหสําเร็จตาม
เปาประสงคแหงหนทางของความสําเร็จทั้งสิ้น เมื่อทุกอยางเริ่มใกลบรรลุจุดหมายปลายทาง ในฐานะผูใตบังคับบัญชา ตรงนี้เรา
เปนต้ังแตในบานทั้งหนาที่ลูกนอง หลังสุดทายของผูใตบังคับบัญชา  สิ่งที่เราตองเล็งเห็นเพื่อประโยชนของสวนรวมหรือเล็งเห็น
ตามความเปนจริง คือการคิดวิเคราะหวาสิ่งใดถูกสิ่งใดผดิ เราจึงตอนําขอสุดทายในอิทธิบาท ๔ นํามาใชประคับประคองทุกๆ ขอ
ทีผานมา คือ “วิมังสา” ภายใตการทํางานทุกอยาง เชน พอสอนใหลูกขโมยของ นายสอนใหลูกนองคิดคดโกง ทําการสิ่งใดเอา
เหนือจากหนาที่ เราควรวิเคราะหตรึกตรองวาสิ่งที่กําลังทําถูกตองหรือไม มีผลเปนเชนไร หากไมดีไมถูกตองก็ปรับปรุง แกไข  
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สังคมศาสตรเปนศาสตรหรือไม ? 
IS The Social Sciences as the sciences ? 

ดร.ฉัตรชัย แนวพญา1 
ดร.วรพจน กองเสนาะ2 

ณรงค เชื้อบัวเย็น3 
บทคัดยอ 
สังคมศาสตรเปนการศึกษาสังคมมนุษยในแงมุมที่หลากหลาย สลับซับซอนและลุมลึก เพื่อใหเห็นความจริงของมนุษยในการอยู
รวมกันเปนสังคม แตความจริงของสังคมศาสตรและความจริงของวิทยาศาสตรเหมือนกันหรือไม ? และจะสามารถใชวิธี
การศึกษาอยางเดียวกันไดหรือไม ? ยังเปนประเด็นที่ถกเถียงกันอยู ยังไมยุติ เพราะวา 1.วิทยาศาสตรเห็นวา ความจริงเปนสิ่งที่
สังเกต ทดลอง และพิสูจนไดในเชิงประจักษ  2.วิทยาศาสตรพิสูจนซ้ําได สามารถแยกคานิยมออกจากความจริง โดยปราศจาก
อคติได ขณะที่สังคมศาสตรรับเอาวิธีการทางวิทยาศาสตรมาใชศึกษาสังคมมนุษย และเรียกตัวเองวา เปนวิทยาศาสตรทางสังคม 
แตก็มิอาจคนหาความจริงแบบวิทยาศาสตรไดในทุกขั้นตอน ซ้ํายังเจือสมดวยคานิยมสวนตัวของผูศึกษาอีก แลวสังคมศาสตรจะ
เรียกตัวเองวา เปนวิทยาศาสตรไดอยางไร? อยางไรก็ตาม ผูเขียนเห็นวา แมความจริงทางสังคมจะแตกตางจากความจริงตาม
ธรรมชาติในตัวมันเอง แตก็สามารถใชระเบียบวิธีที่มีอยูเพื่อศึกษาและเพื่อใหเขาถึงความจริงนั้นๆไดเชนกัน ในแงนี้ สังคมศึกษา
จึงสามารถใชวิธีการที่สังคมมนุษยมีอยูเพื่อศึกษาความจริงทางสังคม อันทําใหสังคมศึกษากลายเปนสังคมศาสตรได แมจะเปน
สังคมศาสตรที่แยกจากวิทยาศาสตรธรรมชาติก็ตาม. 
คําสําคัญ : สังคมศึกษา,สังคมศาสตร,วิทยาศาสตรธรรมชาติ.  
Abstract  

The Social Sciences is the complex and depth study of human society in various aspects in order to 
see the truth of human coexistence in society. However, the truth of social sciences and the truth of science 
are similar or not ? And we can use the same method or not ? They have still been debating issue until now, 
because : 1. According to the scientists, the truth is empirically observable, testable and approvable. 2.The 
science has proved that it can be separated from the actual values without bias while the social sciences 
has taken a scientific approach to the study of human society and called itself the social sciences. However, 
it is not only a scientific search for the truth in every step but also mix together with personal popularity of 
the study.  Then how can the social sciences call itself science? However, according to the author, although 
the social reality is different from natural reality in itself, existing methods can be used for study and 
approaches to the truth together.  In this aspect, social studies can use methods in human society for social 
fact studies that made the social studies become the social sciences although the social sciences separated 
from natural science. 
Keywords: The Social Studies, The Social Sciences, The Natural Science. 
1. บทนํา  

 ในการศึกษาสังคมมนุษยนั้น เกิดข้ึนมาพรอมกับการที่มนุษยไดมาอยูรวมตัวกันเปนสังคมมาตั้งแตบรรพกาล เพราะ
ธรรมชาติมนุษยน้ันมีความกระหายใครรู มีขอสงสัย และตั้งคําถามกับสิ่งตางๆที่อยูรายรอบตัว ซึ่งกอนหนาที่จะมาอยูรวมตัวกัน
นั้น มนุษยก็ไดศึกษาเรื่องราวตางๆในชีวิตของตนตามสภาพแวดลอมในธรรมชาติ และตอบสนองตอสิ่งเหลาน้ันดวยความจําเปน 
เพื่อการเอาตัวรอดเปนหลัก แตเมื่อไดมาอยูรวมตัวกันเปนชนเผา ชุมชน และสังคมแลว จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษา เรียนรู
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ทางสังคมเพื่อการดํารงชีวิตอยูอยางปลอดภัยและมีความสุข (เสนีย คําสุข,2550:20)เพราะสภาวะของสังคมมนุษยสวนใหญมี
ความเปนพหุลักษณ (Pluralistic)อยางมาก รวมทั้งมีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเปนพลวัต(Dynamic)ในตัวเอง
จากอดีตถึงปจจุบัน การศึกษาสังคมมนุษยนั้น เมื่อลงลึกไปในเนื้อแทแลว จะเห็นวาเปนการศึกษาพฤติกรรมของปจเจกบุคคล
ที่มาอยูรวมตัวกันวา มีโครงสราง แบบแผนพฤติกรรมเปนอยางไร สามารถอธิบายไดหรือไม อยางไร และรวมถึงความสามารถใน
การทํานายไดดวย (Predictability)หรือไม  การศึกษาสาขาวิชาตางๆในสายสังคมศาสตร จึงถูกตั้งคําถามที่ทาทายอยูไมนอยวา 
มีความสามารถในการเปนศาสตร(Science)ไดจริงหรือไม มีเอกภาพแหงศาสตรอยูจริงหรือไม (Unity of  Science)สามารถ
ศึกษาสังคมศาสตรในรูปแบบที่นักวิทยาศาสตรวางหลักเกณฑเอาไวไดหรือไม และสังคมศาสตรเปนการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร 
(Scientific Methods)ไดหรือไม เพราะเหตุใด ซึ่งในบทความนี้ก็มีวัตถุประสงคที่จะตอบคําถาม อยางที่กลาวไวตอนตน วา
สังคมศาสตร มีความเปนศาสตรหรือไม เพราะเหตุใด ? หรือวาสังคมศาสตรมาถึงทางแยกของศาสตรเสียแลว  
 
2.วิทยาศาสตรท่ีครองอํานาจนํา (Hegemony) เหนือพ้ืนท่ีเชิงเหตุผลของสังคม 
 

สังคมศาสตรมีความสลับซับซอน หลากหลาย และมีเสนหในตัวเองอยูไมนอย ซึ่งเรียกรองใหนักปรัชญาเขามาศึกษา 
และทําความคิดเห็นของตนใหกระจางแจง ผลการศึกษาที่ปรากฏออกมาของแตละคน/สํานักความคิด ในแตละชวงเวลาน้ัน จะ
สะทอนใหเห็น ภวะวิทยา(Ontology) และญาณวิทยา (Epistemology)ที่ตนเองเช่ือถือศรัทธา และเช่ือมั่นวา เปนความจริง 
หรืออยางนอยก็เช่ือวา มีอยูจริงปรากฏในระเบียบวิธี (Methodology) แตถากลาวใหถึงที่สุดแลว ก็ข้ึนอยูกับวา เขานั้นได
สมาทานแนวคิดของบุคคล และหรือสํานักคิดไหน (School of Thought)มาอธิบายปรากฏการณทางสังคมและการเมืองนั่นเอง 
มีนักวิชาการหลายคนมองวิทยาศาสตร (Science)ในฐานะความเปนศาสตรที่เขมแข็ง (Hard Science) ชัดเจน กาวหนา และมี
ลักษณะครอบงําแนวคิดทางศาสนา เทวะวิทยา(Theology) และสังคม แตก็มีความเขาใจความหมายของวิทยาศาสตรไมตรงกัน
ไปเสียทั้งหมด ทั้งนี้เปนเพราะการรับรู และบริบท (Context) ที่นําไปใชตางกัน คําวา “วิทยาศาสตร” หรือ Science นั้นมีราก
ศัพทมาจากภาษาละติน คือ Scientia มีความหมายรากฐานคือ การรู (To Know)จากคํากิริยาวา Scire แนวทางการศึกษา
วิทยาศาสตร จึงเปนแนวทางหนึ่งในการแสวงหาความรูของมนุษย เพราะการนิยามศัพท (Definition)ก็อาจเกิดข้ึนบนความ
สับสนและความคลุมเครือไดเชนกัน ระหวางเนื้อหาสาระ(Content)กับวิธีการศึกษา(Methods) วิทยาศาสตรที่เปนวิธีการศึกษา
จึงไมมีเนื้อหาสาระในตัวมันเอง ผลการศึกษาปรากฏการณหลายประเภทจึงไมใชศาสตร (Science) เชน โหราศาสตร เปนตน 
เพราะวิธีการศึกษาและเปาหมายการศึกษา คือ การทํานายเรื่องอนาคตที่ยังไมเกิดข้ึน ไมใชวิธีการของศาสตรที่แทจริงตาม
ความหมายขางตน เพราะวิธีการของวิทยาศาสตร คือการสังเกตการณเชิงประจักษ โดยสามารถแยกคานิยม(Values)ที่แอบแฝง
อยูออกไปได และมีเปาหมายเพื่อการอธิบายความเปนจริงของโลกเชิงประจักษได (Empirical World) (พรศักดิ์ ผองแผว
,2531:17-19)ซึ่งสอดคลองกับที่ Sills ไดสรุปเปนเบื้องตนไววา Science นั้นเปนไดทั้งกิจกรรม(Activity)และองคความรู 
(Body of Knowledge)ที่เกิดจากการคนพบโดยความคิดริเริ่ม การสังเกต ทดลอง และการวิเคราะหมาตามลําดับ ดังนั้น 
Science จึงเปนวิทยาการเชิงประจกัษ (Empirical Science) (Sills,1972:84) การแสวงหาความรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
(Scientific Methods) มีมายาวนานดวยการแสวงหาการอธิบายเชิงประจักษ (Empirical Explanation) และดําเนินการสราง
องคความรูดวยระบบ ระเบียบกฎเกณฑอยางชัดเจน จึงทําใหเห็นหมดจด นาเช่ือถือ หมดสงสัยจนสิ้นกระแสความ และมี
ลักษณะครอบงําสังคมยุโรปในศตวรรษที่ 17 จนถึง ศตวรรษที่ 19 จนมีผลตอระบบความคิด ความเช่ือ และโครงสรางแบบแผน
พฤติกรรมของคนในยุคนั้นอยางมาก จนกลาวไดวา ความรูแบบวิทยาศาสตรนี้ตอบสนองตอความกระหายใครรูของมนุษยได จน
เปนกระแสหลักของตรรกะเหตุผลตางๆ (Logical Mainstream)ในระบบความคิดของมนุษย ความเจริญกาวหนาของ
วิทยาศาสตร จึงเขายึดครองอํานาจนํา(Hegemony)พื้นที่เชิงเหตุผลคนในสังคม ซึ่งถือไดวา เปนยุครุงโรจนทางวิทยาการ 
(Enlightenment Era) อยางไรก็ตาม มีนักคิดอีกจํานวนไมนอยที่เช่ือมั่นวา การแสวงหาความรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรเชนนี้
ไมใชคําตอบสุดทาย ที่จะพบความจริงและผูกขาดการคนพบความจริงไดเพียงหนทางเดียว อยางเชน Popper ที่โตแยงหลักการ
ใหเหตุผลแบบวิธีการอุปนัย (Inductive Methods)โดยการใชหลักพิสูจนผิด(Falsification) และการใหเหตุผลแบบนิรนัย
(Deductive)ประกอบการอธิบายแนวทางของตน (Popper,1934:123) 
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3.ภวะวิทยา (Ontology) เปน อยู คือ ของวิทยาศาสตรธรรมชาติ  
  

วิทยาศาสตร (Science) เปน ความรูทั่วไป เกี่ยวกับ ธรรมชาติ หรือปรากฏการณตามธรรมชาติที่มนุษยเราไดประสบ
พบเห็น สัมผัส และมีประสบการณสะสมมาต้ังแตอดีต ปจจุบัน และกลาวไดวา วิทยาศาสตร คือ ศาสตรที่มีองคความรูที่มีระบบ 
กฎเกณฑชัดเจน และถูกจัดไวอยางมีระเบียบแบบแผนแนนอน การไดมาซึ่งความรูแบบวิทยาศาสตรนั้นก็เปนระเบียบวิธี 
(Methodology)ไปในตัว วิธีการแบบวิทยาศาสตรธรรมชาตินั้นก็จะมีขอตกลงเบือ้งตน(Assumption)ในการแสวงหาความรูกอน 
และมีเปาหมายสูงสุด คือการสราง การผลิต และการสั่งสม องคความรูที่เช่ือถือได ทําใหสามารถเขาใจ (Understand) อธิบาย
(Explain) และพยากรณ(Predict) ปรากฏการณในเชิงประจักษได (พิชิต พิทักษเทพสมบัติ,2548:10)  ซึ่งเปนรากฐานสําคัญ
ของสํานักคิดปฏิฐานนิยม (Positivism) โดย Babbie(2001) ไดกําหนดลักษณะพื้นฐานที่เปนอุดมการณของศาสตร (Science) 
ที่สอดคลองกับสํานักคิดของพวก Positivists ไวดังนี้ คือ

 ประการแรก ศาสตรเปนเรื่องที่มีตรรกะเปนพื้นฐาน(Logical) เปนกิจกรรมที่มีสาระ มีเหตุมีผล มีคําอธิบายเชิงศาสตร
บนพื้นฐานของเหตุผลที่หนักแนน ประการที่สอง ศาสตรเปนการเขาไปกําหนดขอตกลง หรือขอสันนิษฐานเบื้องตน
(Deterministic Assumption)วาทุกเหตุการณที่เกิดข้ึนมีสาเหตุที่มา จะตองคนใหพบ เขาใจอยางเปนตรรกะ และสามารถ
อธิบายไดดวยเหตุผล ประการที่สาม ศาสตรมีลักษณะทั่วไปที่มุงทําความเขาใจเหตุการณ ที่เปนไปได  มากกวาการอธิบาย
เหตุการณใดเหตุการณหนึ่งโดยเฉพาะ จากนั้นจึงกําหนดตั้งเปนขอสรุปทั่วไป (Generalizability) เปนขอคนพบ ประการที่สี่ 
ศาสตรมีลักษณะที่เปน Parsimonious ที่มุงเขาใจเหตุผลของปรากฏการณโดยใชวิธีการ หรือสิ่งที่อธิบายใหนอยที่สุด/สั้นที่สุด 
เชน ทฤษฎีสัมพันธภาพของ Einstein คือ  อันโดงดัง และประการสุดทาย  ศาสตรสามารถตรวจสอบไดเชิงประจักษ 
อันกอใหเกิดกฎเกณฑทั่วไป โดยมีการรวบรวมขอมูลและจัดการกับขอมูลเชิงประจักษ (Empirical Data) และเปดกวางเพื่อให
สามารถที่จะแกไข ปรับปรุงไดตลอดเวลา (Babbie,2001:2-4) ภวะวิทยาของวิทยาศาสตรธรรมชาติ จึงเปนปจจัยหลักที่
กําหนดถึงหลักการและวิธีการแสวงหาความรูที่เนนการพิสูจน ตรวจสอบไดในเชิงประจักษนิยม (Empiricism)และเปนการ
แสวงหาความรูที่เปนกฎอางอิงไดทั่วไป(Generalization) อันเปนการใชเหตุผลแบบอุปนัย(Inductive)ขณะเดียวกันก็มีลักษณะ
ที่ครอบงําการแสวงหาความรู และความจริงของวิธีการอื่นๆไปดวยในตัว ไมวาจะโดยตั้งใจหรือไมก็ตาม  

 

4. ภวะวิทยา (Ontology) ของปรัชญาสังคมศาสตร 
 
 การดํารงอยูรวมกันในสังคมนั้น มนุษยมีความสงสัย หรือขอคําถามขัดของอยูในใจตนระดับปจเจก หรือในระดับสังคม 
ที่องคความรูในขณะนั้น ไมสามารถใหคําตอบไดเปนที่นาพอใจ ทําใหคางคาใจ ติดใจอยู  และวิทยาศาสตรไมสามารถตอบสนอง
คําถามในเชิงปรัชญาไดอยางหมดจด จนสิ้นสงสัย และ ทําไมวิทยาศาสตรไมสามารถตอบคําถามเชนน้ีได เปนเพราะสาเหตุใด? 
นี้คือ คําถามพื้นฐานดานภวะวิทยา (Ontology)ของปรัชญาสังคมศาสตร  

ประเด็นสําคัญ ก็คือ การที่จะเขาใจสังคมภาพรวมไดเปนอยางดี และอธิบายคุณคาที่มนุษยสรางข้ึนนั้น (Value 
Construct) เราไมอาจศึกษาเรียนรูจากสิ่งที่เปนวัตถุ เพียงอยางเดียว และไมอาจเรียนรูศาสตรใดศาสตรหนึ่งแลวใชมองโลกใบนี้
ไดครอบคลุมทุกประเด็น ทุกแงมุม เพราะปรากฏการณทางสังคมที่เกิดข้ึนมักจะเช่ือมโยง ซับซอน ผูกกันเขาไวหลายเงื่อนปม 
โดยไดรับอิทธิพลจากปจจัยที่เกี่ยวของกัน และมีผลกระทบตอกันและกัน (อนุสรณ  ลิ่มมณี,2550:33) ซึ่งมนุษยไมอาจศึกษา
ใหทะลุทะลวงและแทงตลอดได (Penetration)ทุกแงมุมในเงือ่นไขที่จํากัด ซึ่งเปนลักษณะจําเพาะตัวของสังคมศาสตร ซึ่งนําไปสู
ปญหาพื้นฐานของความพยายามที่จะสราง ความเปนศาสตรของตัวเอง  และยังมีหลายปรากฏการณที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่
เกี่ยวของเ ช่ือมโยงกับคน(Man)พื้นที่ (Spaces)  และเวลา(times)ทําใหไมสามารถจัดวางกฎเกณฑแนนอนตายตัว
(Regularity)และใชอางอิงเปนการทั่วไปเหมือนวิทยาศาสตรได ดังนั้น การศึกษาเหตุการณทางสังคม จึงดําเนินไปในแนวทางที่
แตกตางกับวิทยาศาสตรธรรมชาติ และจําเปนตองประเมินขอตกลงดวยมาตรฐานที่แตกตางกับวิทยาศาสตรธรรมชาติดวย อัน
จะทําใหสังคมศาสตรมีขอตกลงเบื้องตนที่ เขมแข็ง (Strong Presuppositions)ในตัวเองที่ เกี่ยวของกับจุดมุ งหมาย
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(Rosenberg,2008:1-7) ซึ่งเกี่ยวกับสถาบันทางสังคมที่จดัต้ังข้ึน และเช่ือมโยงการกระทําของปจเจกเขาสูโครงสรางสงัคมอนัมี
ลักษณะที่เปนอัตวิสัย (Subjective) (Jarvie,2011:3)เมื่อเปนเชนน้ี แนนอนทีเดียววา ก็ตองถูกอีกฝายโตแยงกลับในทํานองวา 
การศึกษาทางสังคมมีความเปนศาสตร  (Science) ในตัวเองหรือไม ? หรือยอมรับเอาระเบียบวิธี (Methodology) ของ
วิทยาศาสตรมาใช และทึกทักเอาเองวา ตัวเองมีความเปนศาสตรเต็มตัว ? ซึ่งนํามาสูประเด็นปญหาที่จะตองวินิจฉัยวา 
สังคมศาสตรมีความเปนศาสตรหรือไม ? หากเปนศาสตร เปนในลักษณะไหน ? และหากไมเปนศาสตร ไมเปนในลักษณะไหน 
อยางไร ?  

 
5. เสนแบงระหวางปรัชญาสังคมศาสตร และวิทยาศาสตร 
 

คําถาม จากสํานักปฏิฐานนิยม (Positivism) ที่มีตอปรัชญาสังคมศาสตร ถึงเรื่องวัตถุที่ศึกษา(Object of Study) การ
ทดลองซ้ํา, การสรางกฎเกณฑที่ใชอางอิงไดทั่วไปที่มีความเปนสากล,เอกภาพของระเบียบวิธี(Unity of Methods),การหา
รูปแบบที่เปนระเบียบแบบแผนของสิ่งที่สัมพันธกันในลักษณะความเปนเหตุเปนผล , พลังการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร, รวมทั้ง
ความสามารถในการพยากรณ(Predictability) ปรากฏการณตางๆไดดวย(Jarvie,2011:7-8) วา ปรัชญาสังคมศาสตรไม
สามารถสราง/เปน/และเขาถึงความจริงดวยระเบียบวิธี อยางวิทยาศาสตรได นัยวา แลวสังคมศาสตร จะมีความเปนศาสตร 
(Science)ไดอยางไรเลา ? เพราะความรูที่เปนวิทยาศาสตรไดนั้นจะตองมีลักษณะอยางที่กลาวมาขางตน หรืออยางนอยก็ตองมี
หลักการสวนใหญเปนวิทยาศาสตรกระแสหลัก เสนแบงของความเปนปรัชญาสังคมศาสตร และวิทยาศาสตร จึงมีตรรกะที่
จะตองพินิจพิเคราะหอยูหลายประการ ตองพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ เปนเหตุเปนผลโดยมีประเด็นที่ตองวินิจฉัย 
ดังตอไปนี้ คือ 

 
ประการแรก สังคมศาสตรมีความเปนศาสตร (Science) หรือไม อยางไร ?   
หากมองสังคมศาสตรที่ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดปฏิฐานนิยม (Positivism) ในสังคมยุคนั้นเห็นวา สังคมศาสตร

จําเปนตองรับเอาวิธีการ หลักการ และเงื่อนไขบางประการของวิทยาศาสตร มารองรับสถานภาพตัวเองใหมีความเปนศาสตร 
(Science) ที่มีความเขมแข็ง ซึ่งก็ไมไดหางไกลความจริงเทาใดนัก เพราะแทที่จริง คําวา Science ก็คือ การศึกษาเพื่อรู (To 
Know) หรือลักษณะที่เปนความรู(Knowledge) หรือสิ่งที่เปนองคความรู(Body of Knowledge) เทานั้น เพราะคําวา “ 
Science ” ดั้งเดิมในภาษาเยอรมัน คือ Wissenschaft  หรือในภาษารัสเซีย วา Nauk มีความหมายในแงที่ เปนองคความรูที่
เกิดจากการคนควาและจัดระบบระเบียบเทานั้น ไมไดหมายถึงการหาความรูแบบวิทยาศาสตร ที่ผานการพิสูจนอยางเปนระบบ
ระเบียบตามแนวคิดปฏิฐานนิยม (Positivism) อยางที่รับรูกัน และนักสังคมศาสตรก็พยายามศึกษาและสรางองคความรูข้ึนมา 
แมบางคนอาจเช่ือมั่นในเอกภาพแหงศาสตร (Unity of Science) และรับเอาญาณวิทยา (Epistemology) ของวิทยาศาสตรมา
ใชบาง ซึ่งนําไปสูการตอสูระหวางสกุลของแนวคิด เชน Russell กับ Whitehead เปนตน ก็ตาม  (Outhwaite,1999:47-
52)ยิ่งทําใหแนวคิดปฏิฐานนิยม (Positivism) ถูกทาทายมากยิ่งข้ึน คําถามถึงความเปนศาสตรทางสังคมจึงถูกอธิบายดวย
เหตุผลหลายประการ โดยมีเหตุผลหลัก ดังตอไปนี้ คือ (จักษ พันธชูเพชร,2555:2-4) 

 
 1.วิทยาศาสตรทดลองไดแนนอน แตสังคมศาสตรสามารถทดลองไดหรือไม ? 
 

       ประเด็นที่วา สังคมศาสตรสามารถทําการทดลองไดหรือไมนั้น พิเคราะหแลวเห็นวา การทดลองเปนเพียงเทคนิควิธีใน
การหาความรูอยางหนึ่งที่สามารถควบคุมปจจัย หรือตัวแปรบางตัวที่ทําการศึกษาได  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสังเกตดูความ
เช่ือมโยง รูปแบบ ผลกระทบ และปจจัยเชิงตรรกะที่นําไปสูการอธิบายปรากฏการณได แมจะมีขอจํากัดอยูบางอยางก็ตาม 
(Neuman,2011:275-277) แตอยางนอยที่สุดก็มีวัตถุประสงค คือ เพื่อตรวจสอบความแตกตางระหวางการเกิดข้ึน กับการ
ไมเกิดข้ึนของปรากฏการณ และเพื่อตรวจสอบถึงปจจัยที่มีผลมีอิทธิพลทําใหเกิดปรากฏการณเชนนั้นข้ึนมา คําถามนี้ อาจ
จําเปนที่จะตองยอนถามกลับเชนกันวา ประเด็นความเปนวิทยาศาสตร(Science) จําเปนตองข้ึนอยูกับการทดลองเสมอไป
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หรือไม ? ในประเด็นนี้ พิเคราะหแลวเห็นวา ไมจําเปนตองเปนเชนนั้นเสมอไป เชน ดาราศาสตรที่ถือวาเปนวิทยาศาสตรเอง ก็
ไมไดใชวิธีการทดลองในการสรางองคความรูของศาสตร(Body of  Knowledge) แตก็นับเปนศาสตรที่แทจริงได ทั้งนี้ อาจเปน
เพราะความสับสนระหวางวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Methods)  และเทคนิคทางวิทยาศาสตร (Scientific 
Techniques) กลาวคือ วิธีการทางวิทยาศาสตรเปนแนวทางที่ศาสตรทุกแขนงใชรวมกันได เปนแนวทางหรือกระบวนการเพือ่ให
ไดมาซึ่งตัวความรูซึ่งจะมีความเหมือนหรือคลายกันในศาสตรหลายแขนง วิธีการดังกลาว ไดแก กระบวนการตั้งปญหา หรือระบุ
ตัวปญหา การตั้งแนวคิด การตั้งสมมติฐาน และการสรางทฤษฎี เปนตน   

สวนเทคนิคทางศาสตรจะมีความแตกตางกันออกไปในแตละสาขาวิชา ข้ึนอยูกับวาเทคนิควิธีใดมีความเหมาะสมกับ
ศาสตรแตละแขนงแตกตางกันไป ในทางสังคมศาสตรก็มีการใชเทคนิคการทดลองในการคนควาเหมือนกัน เพียงแตอาจจะมี
ลักษณะที่แตกตางไปจากการทดลองทางวิทยาศาสตรกายภาพอยูบาง  เพราะสิ่งที่จะทําการทดลองมีลักษณะที่แตกตางกัน 
เพราะฉะนั้น เหตุผลเพียงวา วิทยาศาสตรตองมีการทดลองเปนปจจัยสําคัญในการศึกษา หรือสรางองคความรู จึงเห็นวา ไม
นาจะถูกตอง สมเหตุสมผลมากนัก เพราะศาสตรบางสาขาแมจะไมมีการทดลองและไดผลเหมอืนกันทุกครั้งและในทุกที่ก็มีความ
เปนศาสตรไดเชนกัน  

2.สังคมศาสตรเปนการศึกษาหลักเชิงคุณภาพ ไมมีความเปนศาสตร ใชหรือไม ?  

จากประเด็นนี้ พิเคราะหแลวเห็นวา หากมองที่ประเภทการศึกษาจะพบวา สวนใหญสังคมศาสตรจะเปนการศึกษาหลกั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) เพราะเนนการใหความสําคัญกับน้ําหนักของคุณคา บุคลิก ลักษณะ อัตลักษณ และ
คุณสมบัติของคน ชุมชน สังคม และปรากฏการณที่เกิดข้ึนที่ประกอบไปดวยความคิด ความเช่ือ คานิยมที่ดํารงและครอบงําอยู
ในสถานที่นั้นๆเฉพาะ แนนอนวา สังคมศาสตรก็สามารถศึกษาในเชิงปริมาณไดเชนกัน เพื่อหาความเปนเหตุเปนผลในรูปแบบ
ความสัมพันธ แตไมใชการศึกษาโดยอาศัยหลักเกณฑทั่วไปแบบวิทยาศาสตร เพราะสังคมศาสตรเนนที่การทําความเขาใจ
ประวัติศาสตร การตีความปรากฏการณในแงของคานิยมชุมชน และความหมายที่ยอมรับกันในชุมชนเปนสําคัญ (อนุสรณ ลิ่ม
มณี,2542:20) ในขณะที่วิทยาศาสตรกระแสหลักเปนการศึกษาที่หนักไปเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ที่เนนการ
สรางกฎเกณฑที่อางอิงไดทั่วไป(Generalization) มีการสังเกต ตั้งสมมติฐาน ทดลอง พิสูจนซ้ํา และสรุปผล โดยเนนการใชวิธี
การศึกษาแบบอุปนัย (Inductive) แตการสรุปแบบรวบรัดวา เฉพาะการศึกษาเชิงปริมาณเทานั้นที่เปนวิทยาศาสตร ดูจะเปน
การดวนสรุปเกินไป  เปนมุมมองที่คับแคบในการมองโลก ซึ่งดูจะไมสมเหตุสมผลเทาไหรนัก ทั้งนี้ เพราะพิจารณาจากแนวคิดเชิง
ปริมาณ ซึ่งเปนแนวคิดที่เนนในการใหความหมาย และใหน้ําหนักในเชิงตัวเลข และจํานวนนับวา  สิ่งนั้นมีคุณสมบัติอยางหนึ่ง 
เปนจํานวนเทาใดทดแทนดวยตัวเลขไหน  ซึ่งในความเปนปริมาณกลับแฝงไปดวยนัยทางคุณสมบัติ และคุณภาพอยูเสมอ อีกนัย
หนึ่ง ก็คือ ตัวเลขเปนเพียงสัญลักษณของคุณสมบัติ และยังเปนเพียงสิ่งสะทอนคุณลักษณะภายในบางประการเทานั้น  ดังนั้น 
การกลาววาการศึกษาเชิงคุณภาพไมมีความเปนศาสตรจึงเปนการกลาวที่ดวนสรุปเกินไป รวมทั้งเปนการบิดเบือนขอเท็จจริงใน
การศึกษา และเปนการมองโลกที่ผิดพลาดประการหนึ่งดวย 

3.สังคมศาสตรมีความซับซอนเกินไป จึงทําใหไมมีความเปนศาสตรใชหรือไม ? 

ปรากฏการณสังคมดูสลับซับซอนมากมาย รวมทั้งวิทยาศาสตรดวย และถึงแมวาสังคมศาสตรมีความซับซอนมากกวา 
แตก็ไมไดหมายความวาจะศึกษาเชิงระบบไมไดเอาเสียเลย เพราะหากมีรูปแบบและเทคนิควิธีในการศึกษาที่เหมาะสมเพียงพอ
ในการศึกษา ความซับซอนของปรากฏการณทางสังคมก็ไมใชปญหาสลักสําคัญเทาใดนัก ในทางตรงกันขาม  การศึกษา
วิทยาศาสตรเองก็ใชวาจะสามารถเขาใจสารัตถะสําคัญ(Essential)ในศาสตรของตนเองเสมอไปไม (จักษ พันธชูเพชร,2555:3-
5) ยกตัวอยางเชน ควอนตัมฟสิกสก็ยังเปนปญหาที่วิทยาศาสตรเองก็ยังไมสามารถอธิบายไดอยางชัดเจน และเพียงพอตอความ
เขาใจไม เพราะฉะนั้นปญหาความซับซอนจึงไมใชตัวบงช้ีความเปนศาสตร หากเราสามารถสรางเครื่องมือในการศึกษาไดและ
อธิบายไดอยางเปนเหตุเปนผล หมดจด  คําถามที่วา สังคมศาสตรมีความซับซอนเกินไป จึงทําใหไมมีความเปนศาสตรใชหรือไม 
? เห็นวา มีคําถามที่ตองตอบกอนวา มีศาสตรไหนบาง? ศาสตรสาขาใดบาง ? หรือองคความรูเรื่องใดบาง ? ที่เราสามารถเก็บ
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รวบรวมขอมูล (Data Collection) ที่เกี่ยวของไดสมบูรณครบถวนไรขอจํากัดในการเขาถึงความจริงแลวจึงทําการศึกษา ทดลอง 
คําตอบที่เปนจริงก็คือ ไมมีศาสตรในสาขาใดในโลกที่ทําไดครบถวนสมบูรณแบบ ความรูทั้งหลายจึงเกิดจากการสรุปขอมูลที่ไม
ครบถวนสมบูรณแบบทั้งสิ้น ดังนั้น ความรูจึงเปนเรื่องของการสะสมขอเท็จจริงเรื่อยมา เพื่อพยามทําใหเปนขอสรุป หรือเปน
ความพยายามที่จะสรางใหความรูมีความเปนทฤษฎีสมบูรณมากยิ่งข้ึนเทานั้นเอง ดังนั้น ประเด็นความซับซอนในสังคมศาสตร 
จึงไมควรถูกวินิจฉัยวา ไมมีความเปนวิทยาศาสตร ดวยเหตุผลเพียงเพราะ ความไมสมบูรณครบถวนของขอมูล และมีขอจํากัดที่
ทําการศึกษา เพราะทําใหเห็นวาไมเปนธรรมที่จะวินิจฉัยประเด็นสําคัญ โดยยกหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร มาตัดสิน
เกณฑและวิธีการของสังคมศาสตร โดยอางเหตุผลวา มีความสลับซับซอนเกินไป เพราะมีหลายปรากฏการณและหลายกรณีที่
เหตุผลทางสังคมศาสตรเปนขอเท็จจริงที่สังคมสรางขึ้น (Social Construct) (Delanty,2005:136-152) 

        4.สังคมศาสตรไมไดปลอดจากคานิยม จะถือวาการศึกษาเปนปรนัยไมได ใชหรือไม ?   

ประเด็นคําถามมีวา มีศาสตรใดบางที่ปราศจากคานิยม(Value Free)อยางแทจริง 100 % แบบสะอาดหมดจด เพราะ
หากเรามองใหลึกลงไปในเนื้อแทแลวจะเห็นวา ศาสตรทุกแขนงลวนวางอยูบนรากฐานของการเลือกคัดสรรข้ึนมาศึกษาทั้งสิ้น 
(Selected Study) เพราะไมมีใครที่จะศึกษาและเขาใจเขาถึงเนื้อในแกนแทของทุกศาสตรไดภายใตขอจํากัดลนพน การศึกษา
วิทยาศาสตรเองก็เปนการเลือกศึกษาคนควาในแขนงที่ผูศึกษามีความเปนเอตทัคคะ ชํานาญ ช่ืนชอบเชนเดียวกันซึ่งก็เปน
คานิยมประการหนึ่งเชนกัน(จักษ พันธชูเพชร,2555:3)  กระบวนการในการศึกษาก็มีคานิยมประกอบเจือสมในแทบทุกสดัสวน
อนุภาคการตัดสินใจ เชน การเลือกใชทฤษฎีบางอยางในการอธิบายวิทยาศาสตร ก็เปนการอธิบายบนเงื่อนไขของคานิยม
บางอยางในการเลือกเชนกัน ซึ่งก็รวมทั้ง การปฏิเสธบางเรื่องทั้งจงใจ และหาความจงใจมิได โดยอางวาไมอยูในขอบเขต
การศึกษา ก็ลวนเปนเรื่องของคานิยมทั้งสิ้น เมื่อเปนเชนนี้ ก็ปวยการที่จะอางถึงความชอบธรรมดังกลาวได ประเด็นที่วา 
สังคมศาสตรไมไดปลอดคานิยม จะถือวาการศึกษาคนควาเปนปรนัยไมไดนั้น พิเคราะหแลวเห็นวา ศาสตรทุกศาสตรลวนกําเนิด
ข้ึนมาบนรากฐานของคานิยม ความเช่ือ ประสบการณและบริบท ของผูทําการศึกษาเปนสําคัญ การที่ใครจะกลาววาศาสตรหนึ่ง
ปราศจากคานิยมจึงเปนวิทยาศาสตร สวนอีกศาสตรเปนการศึกษาที่เจือสมดวยคานิยมจึงไมเปนวิทยาศาสตร จึงเทากับเปนการ
ปฏิเสธวิญญาณอันเปนรากเหงาตัวเอง และที่สําคัญ เรื่องคานิยมในการศึกษา หาใชเรื่องที่ตองเอามาตัดสินวา ใครเปน ศาสตร 
(Science) มากกวาใครไม เพราะทุกคานิยมลวนมีอคติ(Bias)แฝงเรนอยูเสมอไมมากก็นอย. 

ประการท่ีสอง วัตถุท่ีศึกษา(object of studies)ของสังคมศาสตร เปนอยางไร ?    
การศึกษาขอเท็จจริงทางสังคม หรือปรากฏการณที่เกิดข้ึนในสังคม มีลักษณะเปนอัตวิสัย (Subjective) เปนความจริง

โดยการนิยาม หรือมนุษยใหความหมายเทานั้น จึงมีลักษณะเฉพาะ และเช่ือมโยงถึงความเช่ือ คุณคา วัฒนธรรมบางประการของ
สังคมนั้นๆผนวกเขาไปดวย หรือแมกระทั่งเหตุผลก็ยังเปนสิ่งที่มนุษยประดิษฐข้ึน ตัวอยางกรณี เหตุการณเผชิญหนากันระหวาง
กษัตริยพระเจา James ที่ 1 และ Sir Edward Coke ตุลาการอังกฤษยุคศตวรรษที่ 18 ที่มีกรณีพิพาทกันดานเขตอํานาจศาล 
(Jurisdiction) วาคดีที่จะตองวินิจฉัยอยูในเขตอํานาจของใคร และใครชอบที่จะวินิจฉัยคดีน้ีได และมีการเผชิญหนากัน โดยทาน 
Coke บอกแกพระเจา James ที่ 1 วา เหตุผลในทางกฎหมายนั้นเปนเหตุผลประดิษฐ(Artificial Reason)ไมใชเหตุผลแบบ
ธรรมชาติงายๆ (Simple Natural Reason) อยางที่คนธรรมดาทั่วไปจะมี และเขาใจได แมแตกษัตริยก็ตามเถอะ หากไมไดรับ
การศึกษาอบรมมาในทางดานน้ีโดยเฉพาะแลว ก็ไมอาจวินิจฉัยกรณีพิพาทไดเชนกัน จากกรณีนี้ก็จึงกลายมาเปนหลักประกัน
ความเปนอิสระของตุลาการจากการถูกแทรกแซงจากอํานาจภายนอกในเวลาตอมา (Klerman and Mahaney,2005:2-12) 
ในทางสังคมศาสตรวัตถุที่ศึกษามีความเปนอัตวิสัย (Subjective)สูงมาก ดังนั้น การที่จะวางกฎเกณฑที่มีลักษณะอางอิงไดทั่วไป
(Generalization) เปนสากล และใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive) นั้นก็ดูจะไมสมเหตุสมผลเทาใดนัก ทั้งนี้ เพราะการศึกษา
ทางสังคมไมไดศึกษาถึง วัตถุ สิ่งของทางกายภาพ ที่มีลักษณะตายตัว คงทนถาวร และไรชีวิตจิตใจ ตรงกันข าม กลับเปน
การศึกษาถึง คน ชุมชน สังคม และปรากฏการณสังคมซึ่งเต็มไปดวยความนึกคิด ความเช่ือ ศรัทธา คานิยม ความรูสึกที่มีตอสิ่ง
นั้น และการใหน้ําหนักความสําคัญตอสิง่ๆนั้นดวย ซ้ํายังมีลักษณะที่เปนอภิปรชัญา (Metaphysics) อีกตางหาก  การที่จะจัดวาง
กฎเกณฑแนนอน ตายตัว และพิสูจนใหเห็นเปนประจักษ(Empirical)นั้น คอนขางที่จะทําไดยาก ซึ่งอาจนํามาสูปญหาที่หา



๑๖๐๕ 
 
ทางออกไมไดอยางที่ Jarvie มองวา สังคมศาสตรมีลักษณะเปน Misnomer ซึ่งบางทีอาจควรเปนสังคมศึกษา (Social Studies) 
มากกวาที่จะเปนสังคมศาสตร (Social Science)ตามความหมายของ Science จริงๆก็ได (Jarvie,2011:15)  
        จะเห็นไดวาวิธีการแสวงหาความรูแบบวิทยาศาสตรมีขอบเขตคับแคบ และจํากัดแนวคิดมนุษยอยางมาก  นั่นคือ 
ยอมรับเอาเฉพาะปรากฏการณที่สามารถสังเกต ทดลอง และสัมผัสไดทางประสาทสัมผัสปกติ และปฏิเสธความจริงที่อยูเหนือ
ผัสสะมนุษย โดยเห็นวา สิ่งเหลานั้นไมมีความเปนวิทยาศาสตร ไมมีความสําคัญ และไมจําเปนตองทําการศึกษาแตประการใด 
เมื่อวิธีการศึกษา หรือการแสวงหาความจริงแบบวิทยาศาสตรเริ่มจากปรัชญา หรือความเช่ือพื้นฐานที่คับแคบ และมีขอบเขต
จํากัด ทําใหการดําเนินการการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรจําเปนจะตองมีการกําหนดสมมติฐานลวงหนากอนทุกครั้งใน
การศึกษา นั่นจึงเทากับวา มีการสรางขอสมมติฐานเพื่อหาคําตอบลวงหนาไวแลว  หรือสิ่งที่เรียกวาการมีกระบวนทัศนแบบ
วิทยาศาสตร (Scientific Paradigms) (Kuhn,1970:4-24)จนทําใหนักวิทยาศาสตรมั่นใจมากจนทึกทักเอาเองวา วิธีการแบบ
วิทยาศาสตร (Scientific Methods) นี่แหละคือ หนทางเดียวที่จะคนหาความจริงสูงสุดได (Ultimate Truth ) 
 

6.บทสรุป   
ผลการศึกษาที่สังคมศาสตรตองการพบ อาจเปนความจรงิที่มีลกัษณะเฉพาะของแตละสงัคม แตละเหตุการณ ดังนั้น จึง

ไมอาจยืนยันสภาพความเปนจริงไดทุกแหงหน และสรางกฎเกณฑที่แนนอนสม่ําเสมอ (Regularity) ที่อางอิงไดเปนการทั่วไป 
(Generalization) ไปทั้งหมด หรือมีความเปนกฎสากล (Universal Law) นั่นคือ สังคมศาสตร จะมีผลการศึกษาที่ลงลึก ให
รายละเอียดคอนขางสูงมีความเปนเฉพาะสูง(Specificity) เพราะผลการศึกษานั้น อาจคนพบไดแค เหตุผล ความเช่ือมโยง
ทางดานพื้นที่ เวลา(Spaces and Time)และบุคคลที่อยูในเหตุการณเทานั้น  ผลการศึกษาสวนใหญมักจะมีบุคคล กลุมบุคคล 
เขาไปเกี่ยวของดวย พรอมทั้งความเช่ือ อุดมการณ และคานิยมแอบแฝงอยูดวยเสมอ แมวา สังคมศาสตรพยายามที่จะเปน
ศาสตรในรูปแบบของวิทยาศาสตร ซึ่งกอใหเกิดขอบกพรองในตัวเองอยูหลายประการ  เชน การใชระเบียบวิธีการศึก ษาแบบ
วิทยาศาสตรทั้งหมด แมอาจจะไมถูกตองมากนัก  แตก็ไมไดหมายความวา สังคมศาสตรที่ใชวิธีการศึกษาเชนน้ีเปนศาสตรไมได 
เพราะการศึกษาสังคมมนุษย นักปรัชญาสังคมศาสตร ก็เลือกใชระเบียบ และเทคนิควิธีเชนน้ี โดยเช่ือมั่นวา จะสามารถทําให
เขาถึงความจริงไดเชนกัน ประเด็นสําคัญ จึงอยูที่การเขาถึงความจริงได ดังนั้น จึงไมสําคัญ และไมจําเปนที่จะตองใชช่ือนั้น หรือ
ช่ือนี้เรียกตนเองวา เปนวิทยาศาสตร (Science)  

อยางไรก็ตาม เราสามารถเลือกใชระเบียบวิธี (Methodology) และเทคนิค (Technique) วิธีแบบไหนก็ได สําคัญคือ 
ขอเพียงใหเขาถึงสัจจะสูงสุด ไดก็เพียงพอแลว แตแนนอนทีเดียววาวัตถุ (Object) ในการศึกษาแตกตางกัน ระเบียบวิธีที่จะ
นําไปสูการคนพบความจริงก็ยอมจะแตกตางกันตามไปดวย นอกจากนี้ในกระบวนการสถาปนาอํานาจของวิทยาศาสตร  
นักวิทยาศาสตรจะตองทําการหาขอสรุปทั่วไป เพื่อใหวิทยาศาสตรสามารถอยูบนบัลลังกแหงอาํนาจอยางชอบธรรมเหนือศาสตร
อื่น ๆได 4(ฟายเออราเบนด,2541:5-17.) วิทยาศาสตรมีวัตถุประสงค กลุมเปาหมายในการศึกษา และปรัชญาพื้นฐานที่
แตกตางกันกับสังคมศาสตร การถกเถียงหรือทาทายในประเด็น การเขาถึงความเปนศาสตรจึงยังคงดํารงอยู  ตราบเทาที่
สังคมศาสตรพยายามนําตัวเองใหเขาไปสูความเปนศาสตรตามแนวของวิทยาศาสตร ไมวาวิทยาศาสตรจะมีอํานาจในการดํารง
อยูบนบัลลังกแหงอํานาจทางวิชาการจนครอบงําหรือกลบความเปนศาสตรของสังคมศาสตรและศาสตรอื่น  ๆแคไหนก็ตาม 
หรือไมวาสังคมศาสตรจะพยายามหาเหตุผลมาอธิบายเพื่อใหสังคมยอมรับวาตัวเองมีความเปนศาสตรไดอยางหนักแนนแคไหนก็
ตาม แตก็ตองมีขอยกเวน  เพราะเหตุผล ดังตอไปนี้  

ประการแรก  ไมควรนํากฎเกณฑแบบวิทยาศาสตรในรูปสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐานโดยการสังเกตการณซึ่ง
เปนไปโดยปลอดจากการสื่อสารระหวางผูสังเกตและผูถูกสังเกตมาเปนขอกําหนดในการจํากัดตัวเอง นั่นคือ สังคมศาสตรไมควร
จํากัดตัวเองที่การอธิบายเชิงอนุมานแบบวิทยาศาสตรเพียงอยางเดียวในการศึกษาสังคมมนุษย  ประการที่สอง  นักสังคมศาสตร
ไมควรกังวลดิ้นรนพยายามเปนศาสตรตามหลักวิทยาศาสตรเกินไป เพราะกลัววาตนจะไมไดเขารวมเปนศาสตรในกรอบของ

                                                

4 โปรดดูรายละเอียดใน พอล ฟายเออราเบนด.(2541) วิทยาศาสตรในสังคมเสรี. วีระ สมบูรณ (แปล). กรุงเทพฯ: คบไฟ, 



๑๖๐๖ 
 
วิทยาศาสตร จะทําใหสังคมศาสตรตองจํากัดตัวเองจนเกิดชองวางและปญหามากมาย เพราะสังคมศาสตรมิไดมีลักษณะเปนวัตถุ
วิสัย(Objective)  ประการที่สาม  องคความรูสังคมศาสตรถูกสรางข้ึนจากพฤติกรรมมนุษยที่เปนอัตวิสัย(Subjective)จึงตอง
ประสบกับปญหาของภาษา ซึ่งไมไดมีความเปนสากลหรือความชัดเจนจนเกิดจากความหมายรวมกันในแตละวัฒนธรรม แตจะมี
ความหลากหลายและแตกตางจึงไมใชเรื่องงายที่จะหาความเปนสากลอยางวิทยาศาสตรได  ประการสุดทาย  อิทธิพลของ
ประวัติศาสตรที่มีตอสังคมศาสตรมีมากจนไมสามารถละเลยได  ในขณะที่วิทยาศาสตรไมจําเปนตองพิจารณาแงมุมของ
ประวัติศาสตร เพราะกฎธรรมชาติโดยทั่วไปมิไดผันแปรไปกับกาลเวลา ขณะที่สังคมศาสตรตองยอมรับความผันแปรทาง
ประวัติศาสตร วาเหตุการณทางประวัติศาสตรในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ไมสามารถปรากฏข้ึนใหมซ้ําในลักษณะเดิมโดยสิ้นเชิงได 
จึงไมสามารถทําการทดลองซ้ําหรือควบคุมได เมื่อมีความแตกตางเชนนี้จึงเกิดปญหาในการนําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาใชกับ
สังคมศาสตรอยางหลีกเลี่ยงไมได  การถกเถียงถึงประเด็นความเปนศาสตรของสังคมศาสตรก็ไมมีวันหมดไป ตราบเทาที่
สังคมศาสตรยังยอมรับเกณฑการตัดสินความเปนศาสตรภายใตกระบวนการหรือกฎเกณฑของวิทยาศาสตร  สิ่งที่นาจะเปน
ทางเลือกในการยับยั้งหรือยุติการถกเถียงดังกลาว ก็คือ การแสวงหาความรูทางสังคมศาสตรนาจะมีทางเลือกมากไปกวาการ
ยอมรับในอิทธิพลของวิทยาศาสตรแตเพียงอยางเดียว (จักษ พันธชูเพชร,2555:4) 

 ดังนั้น อาจกลาวไดวา สังคมศาสตร มีความเปนศาสตรเฉพาะของตัวเอง เพราะมีญาณวิทยา (Epistemology)ภวะ
วิทยา (Ontology) และระเบียบวิธีเปนของตัวเอง แตก็ยังตองอาศัยหลักการและเทคนิคบางอยางรวมกันกับวิทยาศาสตรอยู 
และอาจไมมีความจําเปนอีกตอไปที่จะตองเอาระเบียบกฎเกณฑแบบปฏิฐานนิยม (Positivism) เอามาตัดสินเกณฑของ
สังคมศาสตร และไมมีความจําเปนที่นักสังคมศาสตรจะตองพยายามทําตนใหเปนนักวิทยาศาสตร ตรงกันขามกลับยิ่งตองเช่ือมัน่
และภาคภูมิในองคความรูและภูมิธรรมในศาสตรแหงตน 
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พระพุทธศาสนากับประชาธิปไตย 

The Buddhism with Democracy 

ดร.อาษา ศรีประวัติ 

อาจารยประจํา หนวยวิทยบริการ มจร.จ.ระยอง 

บทนํา 

พระพุทธศาสนากับประชาธิปไตย พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประชาธิปไตยมาตั้งแตเริ่มแรกกอนที่พุทธเจาจะทรงมอบ
ใหพระสงฆเปนใหญในกิจการทั้งปวงเสียอีก ลักษณะที่เปนประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนามีตัวอยางดังตอไปนี้ พระพุทธศาสนา
มีพระธรรมวินัยเปนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุด พระธรรมคือคําสั่งสอนที่พระพุทธเจาทรงแสดง พระวินัยคือ คําสั่งสอนเปน
ขอปฏิบัติที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติขึ้น เมื่อรวมกันเรียกวา พระธรรมวินัย มีการกําหนดลักษณะของศาสนาไวเรียบรอยไมปลอย
ใหเปนไปตามยถากรรม พระพุทธศาสนามีความเสนอภาคภายใตพระธรรมวินัย บุคคลที่เปนวรรณะ กษัตริย พราหมณ แพศย 
ศูทรมาแตเดิม รวมทั้งวรรณะต่ํากวานั้น เมื่อเขามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาอยางถูกตองแลว มีความเทาเทียมกัน พระภิกษุ
ในพระพุทธศาสนา มีสิทธิ เสรีภาพภายใตพระธรรมวินัย มีการแบงอํานาจพระเถระผูใหญทําหนาที่บริหารปกครองหมูคณะ สวน
การบัญญัติพระวินัย พระพุทธเจาทรงเปนผูบัญญัติเอง๑จะเห็นไดวา พระพุทธศาสนามีความเกี่ยวเนื่องกันกับหลักประชาธิปไตย
อยางแทจริง เพราะหลักประชาธิปไตยนั้น มีหลักการและวิธีการที่เปนรูปแบบเดียวกันกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเชน  
ประชาธิปไตยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญ เปนเครื่องมือสูงสุดในการกําหนดกรอบและขอปฏิบัติสําหรับประชาชนภายในประเทศ 
ในทางกลับกันพุทธศาสนาก็มีหลักการและขอกําหนดเพ่ือใชสําหรับปกครองคณะสงฆเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย นอกเหนือ
ไปกวานั้น พุทธศาสนาและประชาธิปไตยยังมีจุดมุงหวังเดียวกันนั้นคือ การเทาเทียมกันของบุคคลและการอยูรวมกันในสังคม
อยางสงบสุขโดยไมสรางปญหาและความเดือดรอนแกผูอ่ืนในสังคม 

 สังคมปจจุบันมีการมองภาพรวมของพระพุทธศาสนาและประชาธิปไตยวา ทั้งสองสวนนี้ไมมีความเกี่ยวของกันโดยสิน
เชิง เนื่องจากวาคนสวนใหญเชื่อวา พุทธศาสนานั้นเปนหลักคําสอนและเปนสังคมที่ไดมีการละทิ้งจากสิ่งยั่วยุตางๆ จากภายนอก
อยางสินเชิงมุงเนนแตหาความสุขและการสรางความดี สวนประชาธิปไตยนั้นเปนสิ่งที่ตองการมุงเนนเพ่ือหาอํานาจที่เรียกวา
ความเทาเทียมกันในสังคมและกําหนดการปกครองและกฎเกณฑตางๆ ใหอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ แมวาทั้ง ๒ สิ่งนี้ จะมี
ภาพลักษณภายนอกที่แตกตาง ที่เราสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาวา พุทธศาสนานั้นเปนภาพที่สื่อถึงทางธรรมะและหนทาง
เพ่ือการดับทุกข แตประชาธิปไตยนั้นเปนภาพของกิจกรรมทางโลก ที่เกิดข้ึนจริงในปจจุบันในทางกลับกันหากมองอยางลึกซ้ึงทั้ง 
๒ สิ่งนี้ เปนสิ่งที่เก่ียวของกับคนไทยอยางแยกไมได แตเพียงแคเรามองเห็นพุทธศาสนาเปนเรื่องของบาป บุญ ผลของการกระทํา 
บทสวดมนตตางๆ สวนประชาธิปไตยในความคิดทั่วไปของประชาชนเปนเพียงแคการเมืองเทานั้น หากมองใหลึกลงไปถึงแกน
หลักปฏิบัติและขอกําหนด จะเห็นไดวาทั้ง ๒ สิ่งนี้ มีหลักปฏิบัติที่เหมือนกัน การเกี่ยวเนื่องกันของพุทธศาสนาและประชาธิปไตย
นั้นมีมาตั้งแตสมัยอดีตกาล แตเพียงวาเพ่ิงมาเดนชัดกันเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมา
เปนระบอบประชาธิปไตย เมื่อป พุทธศักราช ๒๔๗๕ จึงไดเริ่มรูจักคําวาประชาธิปไตยกันอยางแพรหลายในสังคมไทย แมวา
พุทธศาสนาและประชาธิปไตย จะเปนสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันหรือวานํามาปรับใชเพ่ือเอ้ือประโยชนไดในมุมมองของบุคคลทั่วไป
อยางไรก็ตาม เมื่อเรามาลองจําแนกหลักการของทั้ง ๒ สิ่งนี้ สามารถทําใหเห็นภาพรวมอยางชัดเจนขึ้นวา หลักปฏิบัติในทาง
พุทธศาสนาและหลักปฏิบัติหรือวิธีการดําเนินการของระบอบประชาธิปไตยนั้นเกี่ยวเนื่องกันอยางไร โดยที่ไมจําเปนตองเขาใจ
อยางถองแทในหลักการของทั้ง ๒ สิ่ง เพราะเหลานั้นเปนเพียงเรื่องใกลตัวที่อยูในชีวิตประจําวันเพียงเรามองขามขอสําคัญตางๆ 
เหลานั้นไปเชน การอยูรวมกันในสังคมหรือคนหมูมาก การทํางานรวมกัน เปนตน 

                                                           

๑ Surachai Chenprakhon,พระพทุธศาสนากับประชาธิปไตย,
ออนไลน,แหลงที่มา:www.surachaichenprakhon,blogspot.com/2011/05/blog-post html[๔ เม.ย.๒๕๕๖] 
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ความหมายของพระพุทธศาสนา   

 หลักของพระพุทธศาสนานั้นมีที่มาอันหลากหลาย เนื่องจากวาพุทธศาสนานั้นมีประวัติความเปนมาอันยาวนานและมิใช
ประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเทานั้นที่นับถือหลักพุทธศาสนา ยังมีประเทศในแถบเอเชียอีกบางประเทศที่ยึดมั่นและเชื่อฟงใน
หลักคําสอนและปฏิบัติทางพุทธศาสนาอีกดวย อยางเชนในสมัยอดีตกาลพุทธศาสนานั้นมีที่มาจากประเทศอินเดียและเผยแผ
เรื่อยมาจนถึงประเทศไทย ที่รับเอาหลักคําสอนดังกลาวมายึดและถือปฏิบัติ เนื่องจากเชื่อกันวาพุทธศาสนานั้นมีแหลงที่มาจาก
ประเทศอินเดีย จึงไดมีความหมายของพุทธศาสนาในรูปแบบและความหมายตามความเชื่อของชาวอินเดีย โดยสามารถแบงออก 
๔ หัวขอ๒ซ้ึงพุทธศาสนา(Buddhism) เปนศาสนาที่เกิดขึ้นเพ่ือปรับปรุงและแกไขสังคมอินเดียในยุคนั้นใหดีขึ้น จากการกดขี่ของ
พราหมณจากการเหลื่อมล้ําทางสังคมจากการถือวรรณะจากการนิยมบวงสรวงบูชายันตดวยสัตวเปนจํานวนมาก จากการกดชี่
สตรี พุทธศาสนาจึงเปนเสมือนน้ําทิพยชโลมสังคมอินเดียใหขาวสะอาดมากขึ้นกวาเดิมคําสอนของพุทธศาสนาทําใหสังคม
โดยทั่วไปสงบรมเย็นลักษณะพิเศษหลายประการที่แตกตางจากศาสนาอื่นๆ ดั่งนี้ 

 ๑.เปนศาสนาแหงความรูและความจริง พุทธศาสนาเปนศาสนาแหงความรูเพราะเปนศาสนาแหงการตรัสรูของพระพุทธ
องคเอง จากปญญาของพระองคเองและธรรมที่พระองคตรัสรู คืออริยสัจ ๔ ก็เปนความจริงอยางแทจริง ทรงตรัสรูโดยไมมีใคร
สั่งสอนนักปราชญทั้งหลายทั้งในอดีตและปจจุบัน จึงกลาวยกยองวาเปนศาสนาที่ประกาศความเปนอิสระของมนุษยใหปรากฏ
แกโลกยิ่งกวาศาสนาใดๆ  

 ๒.เปนศาสนาแหงความอิสสระเสรีภาพ พุทธศาสนาแทบจะเปนศาสนาเดียวที่ไมผูกติดกับผูดลบันดาลหรือพระผูเปนเจา 
ไมไดผูกมัดตัวเองไวกับพระเจา เชื่อในความสามารถปลดเปลื้องความทุกขไดโดยไมตองรอดลบันดาล พุทธศาสนาไมมีการบังคับ
ใหคนศรัทธาหรือเชื่อ แตใหสามารถพิสูจนไดโดยตนเอง 

 ๓.เปนศาสนาอเทวนิยม นอกจากศาสนาเชนแลวพุทธศาสนาเปนศาสนาเดียวที่ไมเชื่อพระเจาเปนผูบันดาลทุกสิ่ง สราง
ทุกสิ่ง แมกระทั้งโลกเพราะเหตุวาพุทธศาสนาไมเชื่อในอํานาจการดลบันดาลของพระเจาจึงเรียกวา ศาสนาอเทวนิยม คือ 
ศาสนาที่ไมเชื่อเรื่องพระเจา 

๔.เปนศาสนาแหงสันติภาพ ในกระบวนการนักคิดของโลกศาสนาพุทธศาสนาไดรับการยกยองจากทั่วโลกเปนศาสนา
แหงสันติภาพอยางแทจริงเพราะไมปรากฏวามีสงครามเกิดขึ้นในนามของศาสนาหรือเผยแผศาสนาโดยการบังคับผูคนใหนับถือ 
ใหเสรีภาพในการพิจารณาใหมีปญญากํากับการศรัทธาในขณะที่หลายศาสนากลาววา ศาสนิกชนตองมีศรัทธามากอนปญญา
เสมอและตองมีความภักดีตอพระผูเปนเจาสูงสุดจะวิพากษวิจารณไมได 

ในทางกลับกันประเทศไทยเองก็ ไดแปลความหมายของหลักพุทธศาสนา โดยจําแนกออกเปนหัวขอดังนี้๓

พระพุทธศาสนา (Buddhism) คือศาสนาที่ถือวาธรรมะเปนความจริงสากลที่ใครก็ตามหากสิ้นกิเลสก็จะพนไดดวยตนเอง
ลักษณะคําสอนของพระพุทธศาสนาและลักษณะเดนของพระพุทธศาสนาคือ เปนศาสนาแหงการวิเคราะห กลาวคือ เชี่ยวชาญ
ในการวิเคราะหทั้งความเปนจริงและขอธรรมไดดีเยี่ยมเปนพิเศษเชนการวิเคราะหจิตไดละเอียดลอออยางนาอัศจรรยใจ 
วิเคราะหธรรมะออกเปนขอๆ อยางละเอียดสุขุมและประสานสัมพันธกันเปนระบบที่แนนแฟน หากจะพยายามอธิบายธรรมะขอ
ใดสักขอหนึ่งก็จะตองอางถึงธรรมะขออ่ืนๆ เกี่ยวโยงไปทั้งระบบคัมภีรของพระพุทธศาสนา เมื่อพระพุทธเจาเสด็จปรินิพพานได 
๓ เดือน สาวกผูไดเคยสดับฟงคําสั่งสอนของพระองคจํานวน ๕๐๐ รูป ก็ประชุมทําสังคายนากัน ณ ถ้ําสัตตบรรณคูหาใกลเมือง     
ราชคฤห แควนมคธ สอบปากคํากันอยู ๗ เดือน จึงตกลงประมวลคําสอนของพระพุทธเจาไดสําเสร็จเปนครั้งแรกนี่คือบอเกิด
ของคัมภีรพระไตรปฎกตอมาเมื่อมีปญหาขัดแยงพระเถระผูใหญก็ประชุมขจัดขอขัดแยงกันเปนการสังคายนาตอมาอีกหลายครั้ง 

                                                           

๒ พระมหาดาวสยาม วชิรปญโญ,(๒๕๓๑),หนังสอืประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในอินเดีย 
๓Buddhish information network,(2011),ประวัติประพุทธศาสนา,[ออนไลน],แหลงที่มา
www.dhammathai.org/buddhismhistory.php,july6,[4ม,ย.2556] 
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จนไดพระไตรปฎกของฝายเถรวาทดังที่เรารูจักกันทุกวันนี้ซึ่งถือกันทั่วไปวาเปนคําสอนโดยตรงของพระพุทธเจาที่นับวาใกลเคียง
ที่สุด 

ความหมายของระบอบประชาธิปไตย 

 มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของประชาธิปไตยไวอยางหลากหลาย คําวาประชาธิปไตยในภาษาไทยมาจาก
คําวา “ประชา” ซึ่งหมายถึงประชาชนกับคําวา “อธิปไตย”ซึ่งหมายถึง อํานาจสูงสุด คําวาประชาธิปไตยตรงกับคําวา 
Democracy ในภาษาอังกฤษ และ Demokratia ในภาษากรีก คําวา Demokratia มาจากรากศัพทเดิมวา Demos ซึ่งแปลวา
ประชาชนกับคําวา Kratein ซึ่งแปลวาการปกครอง ดังนั้น คําวาประชาธิปไตยจึงมีความหมายตรงตัววา “การปกครองที่อํานาจ
สูงสุดในการปกครองเปนของประชาชน”หรืออีกนัยหนึ่งประชาธิปไตย ก็คือ การปกครองของประชาชนหรือการปกครองโดย
ประชาชนนั้นเอง”๔หรือหมายถึง การปกครองแบบหนึ่งซึ่งถือวาอํานาจในการปกครองเปนของประชาชน โดยประชาชนในระบบ
การเมืองนั้นเปนผูมีสวนรวมในการกําหนดรัฐบาลและรัฐบาลดังกลาว จะดําเนินการโดยยึดเจตนารมณของประชาชนเปนหลัก 
แตอยางไรก็ตามคําวาประชาธิปไตยนั้นนอกจากจะมีความหมาย ในแงของระบอบการปกครองแลวยังหมายถึง แนวคิดและวิถี
ชีวิตแบบประชาธิปไตยดวย๕หรือหมายถึง การปกครองแบบหนึ่งซึ่งถือวาอํานาจในการปกครองเปนของประชาชน โดย
ประชาชนในระบบการเมืองนั้นเปนผูมีสวนรวมในการกําหนดรัฐบาลและรัฐบาลดังกลาวจะดําเนินการโดยยึดเจตนารมณของ
ประชาชนเปนหลัก แตอยางไรก็ตามคําวาประชาธิปไตยนั้นนอกจากจะมีความหมายในแงของระบอบการปกครองแลวยัง
หมายถึงแนวคิดและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยดวย๖หรือหมายถึง การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือ
ประชาชน๗ 

หลักการของระบอบประชาธิปไตย 

หลกัการของระบอบประชาธิปไตย สามารถแยกไดเปน ๖ หลักการ๘ 

๑.หลักเหตุผล 

   แนวความคิดแบบประชาธิปไตยนั้นเชื่อวามนุษยทุกคนมีปญญาและเหตุผลของตนเอง การปกครองโดยระบบ
ประชาธิปไตยจึงวางหลักใหมีการประชุมปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันและใชเหตุผลในปญหาตางๆ การตัดสินใจ
ปญหาใดๆ จะเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ีกอนที่จะหาขอยุติ 

๒.หลักเสรีภาพ 

   ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยถือวาเสรีภาพเปนสิ่งสําคัญเพราะถือวาเสรีภาพเปนสิ่งเกื้อกูลใหมนุษยสามารถใช
สติปญญา ความสามารถและเหตุผลอยางเต็มที่เสรีภาพจึงเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งของระบอบประชาธิปไตย ดวยเหตุนี้ประเทศที่
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงมีหลักประกันในเรื่องเสรีภาพโดยกําหนดไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ คําวา เสรีภาพโดยทั่วไป 
หมายถึง การกระทําใดๆ โดยอิสระปราศจากการขัดขวาง อยางไรก็ตามแนวความคิดระบอบประชาธิปไตยสมันใหมนั้นคําวา
เสรีภาพมิไดมีความหมายกวางแบบไมมีขอบเขต แตเปนเสรีภาพที่มีขอบเขตจํากัดดวยกฎหมาย จารีตประเพณี ศีลธรรมอันดี 
และสิทธิของผูอื่น 

๓.หลักความเสมอภาค 

                                                           

๔ สมบัติ จันทรวงศ,อธบิายทฤษฏปีระชาธิปไตยอเมริกา:The federalist paper,รัฐศาสตรสาร,๙(๑)(มกราคม – เมษายน ๒๕๒๖) 
๕ ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล,การเมืองการปกครองของไทย,พิมพครั้งท่ี ๒/๒,กรุงเทพมหานคร:กพล(1996).๒๕๔๑หนา๘๔ 
๖ อับราฮัม ลินคอลน,อางใน ธีรวุฒ ิโศภิษฐิกุล,การเมืองการปกครองของไทย,หนา ๘๓. 
๗ เรื่องเดียวกัน,หนา ๘๖-๘๘. 

๘ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา,[ออนไลน],แหลงที่มา:www.phrabuddhasasana.com.,July9,2011[๔ เม.ย.๒๕๕๖]  



๑๖๑๑ 

 

   ระบอบประชาธิปไตยถือวาทุกคนมีความเสมอภาคกันความเสมอในที่นี้ หมายถึง ความเสมอภาคในทางการเมืองและ
ทางกฎหมาย ซึ่งความเสมอภาคนั้นจะตองหมายความรวมไปถึงในเรื่องสิทธิและโอกาส ในทางการเมืองนั้นระบอบประชาธิปไตย
ถือวาทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน 

๔.หลักความยินยอม 

   ระบอบประชาธิปไตยถือวา อํานาจในการปกครองเปนของประชาชน แตเนื่องจากประชาชนทุกคนไมอาจเขาไปทํา
หนาที่พรอมๆ กันได ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองมอบหมายใหตัวแทนเขาไปทําหนาที่โดยการเลือกตั้งเพ่ือบัญญัติกฎหมาย
และบริหารประเทศตามเจตนารมณของประชาชนหากไมดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนแลว ประชาชน
เจาของอํานาจยอมมีสิทธิถอดถอนผูแทนและสับเปลี่ยนรัฐบาลได  

๕.หลักเสียงขางมาก 

   ระบอบประชาธิปไตย ถือวามนุษยทุกคนมีปญญาความสามารถและมีเหตุผล ดังนั้นการตัดสินใจแกปญหาตางๆ จึง
เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็นโดยเสรีและอยางเต็มที่ โดยอุดมคติแลวในการตัดสินชี้ขาดปญหาใดๆ นั้น ระบอบ
ประชาธิปไตยตองการสรางความเห็นพองตองกัน แตในทางปฏิบัติการอาศัยเสียงเปนเอกฉันทอาจทําไมได ระบอบประชาธิปไตย
จึงยอมรับความเห็นของเสียงขางมากเปนแนวทางในการตัดสินใจหรือดําเนินการ ในขณะเดียวกันก็คํานึงถึงสิทธิของฝายเสียง
ขางนอยดวยตามหลักการที่เรียกวา “ปกครองโดยเสียงขางมาก คํานึงถึงเสียงขางนอย” 

๖.หลักปกครองโดยยึดกฎหมาย 

   เปนหลักปกครองโดยคํานึงถึงหลักการตางๆ ขางตน โดยการปกครองระบอบประชาธิปไตยจําเปนตองวางหลักและ
กฎเกณฑตางๆ ในรูปของตัวกฎหมายไวเปนที่แนนอน เพ่ือใชเปนหลักในการจัดการปกครองบริหารประเทศ ตามเจตนารมณ
ของประชาชน รวมทั้งเปนหลักประกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนดวย 

 กลาวโดยสรุป หลักการประชาธิปไตยทั้ง ๖ หลักการนี้ เปนหลักการพ้ืนฐานที่ประเทศที่มีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตองมี ซึ่งคํานึงถึงหรือมีจุดมุงหมายเพ่ือใหประชาชนดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข ซึ่งมี หลักของเหตุผล 
หลักของเสรีภาพ หลักของความเสมอภาค หลักของความยินยอม หลักของเสียงขางมาก และหลักของการปกครองโดยยึด
กฎหมาย  

พุทธศาสนาและประชาธิปไตย 

เมื่อเราทราบความหมายและหลักคําสอนของทั้งพุทธศาสนาและประชาธิปไตยแลว เรายังตองเขาใจถึงลักษณะ หรือ 
ขอสังเกตุที่สามารถเปนเครื่องชี้วัดในการวิเคราะห ตัวบงชี้ใหเห็นไดวา ทั้ง ๒ หลักการมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และสามารถ
นํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได 

ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา   

ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักที่ยึดถือกันในทางการเมืองของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
ประการหนึ่ง คือ การใหประชาชนปกครองตัวเองในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจาก็ไดทรงถือหลักการนี้เปนสําคัญท่ีสุด๙ 

หลักและวิธีการประชุม 

                                                           

๙พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย,[ออนไลน],แหลงที่มา:www.google,com.,July 8,2011,[๔เม.ย.๒๕๕๖].  



๑๖๑๒ 

 

 ๑.องคคณะและองคประชุม เนื่องจากสังฆกรรมแตละอยางมีความสําคัญแตกตางกันฉะนั้นพระองคจึงทรงกําหนด
จํานวนพระภิกษุสงฆซึ่งเปนสมาชิกที่ประชุม ที่จะทํากิจกรรมแตละอยางมากนอยกวากัน ดังตอไปนี้ 

        ก.ภิกษุสงฆ ๔ รูป เรียกวา จตุวรรค 

        ข.ภิกษุสงฆ ๕ รูป เรียกวา ปญจวรรค 

        ค.ภิกษุสงฆ ๑๐ รูป เรียกวา ทสวรรค 

        ง.ภิกษุสงฆ ๒๐ รูป เรยีกวา วีสติวรรค 

        จ.ภิกษุสงฆ ๒๐ รูป ทําสังฆกรรมไดทุกชนิด 

 ๒.สถานที่ประชุมทําสังฆกรรม คือ กิจของสงฆทุกอยางตองมีขอกําหนดเรื่องสถานที่ประชุม เรียกวา สีมา สีมาคือเขต
แดนสําหรับกําหนดสถานที่ประชุมนั้นไมใหเล็กเกินไปจนไมอาจใหภิกษุ ๒๑ รูป นั่งไดและไมใหใหญเกิน ๓ โยชน วัตถุอันใช
กําหนดเขตสีมา ไดแก ภูเขา ปาไม จอมปลวกแมน้ํา ดังจะเห็นได เชน การปกครองแควนวัชชี ซึ่งมีนครหลวงชื่อ กรุงเวสาลี นั้นมี 
ลิจฉวีสภา คือ สภาของเจาลิจฉวี มีการประชุมแบบสภาผูแทนราษฎรเหมือนกัน เมื่อเห็นอยางนี้จะวาพระพุทธศาสนาเปน
ตัวอยางของประชาธิปไตยอันเกาแกอยางไร ตอบวา การปกครองของเจาลิจฉวีมีพระมหากษัตริย เหลานั้นหาใชประชาธิปไตยไม 
แตเปนอภิชนาธิปไตย (Aristocracy) คือกลุมคนชั้นสูงเปนใหญโดยการผูกขาดวา จะตองเปนกษัตริยราชวงศลิจฉวีและวงศมัลละ 
ประชาชนทั่วไปหามีสวนเปนผูออกเสียงในสภานั้นไม แมประวัติของประชาธิปไตยในยุคของกรีกเองเทาที่เราอ านไดจาก
ชีวประวัติของนักปราชญคนสําคัญ เชน ซอเครติส (Socrates) เพลโต (Plato) และ อริสโตเติล (Aristotle) ก็เปนยุคหลังพุทธ
ปรินิพพาน คือ พระพุทธเจานิพพานกอน ซอเครติส เกิดประมาณ ๗๕ ป กอนเพลโตเกิดประมาณ ๑๑๕ ป และ กอน 
อริสโตเติล เกิดประมาณ ๑๕๙ ป  

 ๓.สิทธิของผูเขาประชุม ภิกษุที่เขาประชุมในการทําสังฆกรรมทุกประเภทยอมมีสิทธิเทาเทียมกัน ในการแสดงความ
คิดเห็นทั้งในทางคัดคานและในทางสนับสนุน 

 ๔.มติที่ประชุมในสังฆกรรมทั่วไป มติที่ประชุมตองเปนเอกฉันท จะคัดคานแมแตเสียงเดียวไมได วิธีลงมติในกรณีเชนนี้  
ถาเห็นดวยใหนิ่งอยู ถาไมเห็นดวยก็ใหคัดคาน 

การเกี่ยวเนื่องกันของพุทธศาสนาและประชาธิปไตย 

 คุณธรรมของการเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยระดับประเทศชาติ 

 คนดี หมายถึง การเปนคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศีลธรรมและคานิยมที่ดีงามในสังคมการเปนพลเมืองดีใน
สังคมประชาธิปไตยมีความหมายและขอบเขตขอจํากัดมากกวาการเปนคนดีโดยทั่วไปพลเมืองดี นอกจากจะเปนคนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมแลว ยังตองประกอบดวยคุณลักษณะของระบอบการปกครองตามอุดมการณทางการเมืองของรัฐนั้นๆ การเปน
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยหมายถึง การที่พลเมืองมีหลักการดําเนินชีวิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีบทบาทในการ
กระทําที่มีคุณลักษณะทางประชาธิปไตยเปนองคประกอบที่สําคัญในการดําเนินชีวิต คุณธรรมของการเปนพลเมืองดีในสังคม
ประชาธิปไตยมี๑๐ ดังนี้ 

                                                           

๑๐สมาคมปรัชญาและศาสนาแหงประเทศไทย,(๒๕๕๒),ปาฐกถานําในการประชุมประจาํปของสมาคมปรัชญาและสาสนาแหงประเทศ
ไทย พุทธธรรม ศลีธรรมกับประชาธิปไตย,นิตยสารวิภาษา,(๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑).  



๑๖๑๓ 

 

 ๑.ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย หมายถึง การที่บุคคลมีความสํานึกถึงความสําคัญของความเปน
คนไทย มีจิตใจใฝศาสนา และตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนในการผดุงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริยใหคงอยูคูสังคมไทยตลอดไป 

 ๒.การยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่ตนเองนับถือ ทุกศาสนามีหลักศีลธรรมที่ชวยสรางจิตใจของคนใหกระทําดี ไม
เบียดเบียนกัน มีใจเอ้ือเฟอเผื่อแผแกกัน สมาชิกในสังคมสมควรศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ แลวปฏิบัติตามหลักศีลธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถืออยางสม่ําเสมอ 

 ๓.ความซื่อสัตย หมายถึง การกระทําที่ถูกตอง ตรงไปตรงมาไมยึดเอาสิ่งของของผูอ่ืนมาเปนของตน บุคคลควรซื่อสัตย
ตอตนเอง คือ กระทําตนใหเปนคนดี และบุคคลควรซื่อสัตยตอบุคคลอื่นๆ หมายถึงกระทําดีและถูกตองตามหนาที่ตอผูอ่ืน 

 ๔.ความเสียสละ หมายถึง การคํานึงถึงประโยชนของสังคมสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและยอมเสียสละ
ประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนแกผุอ่ืนและสวนรวม 

 ๕.ความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมรับการกระทําของตนเองหรือการทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหสําเร็จ
ลุลวง 

 ๖.การมีระเบียบวินัย หมายถึง การกระทําที่ถูกตองตามกฎหมายที่สังคมกําหนดไว 

 ๗.การตรงตอเวลา หมายถึง การทํางานหรือทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงทันตรงตามเวลาที่กําหนดโดยใช
เวลาอยางคุมคา 

 ๘.ความกลาหาญทางจริยธรรม หมายถึง การกระทําท่ีแสดงออกในทางที่ถูกท่ีควรโดยไมเกรงกลัวอิทธิพลใดๆ ความกลา
นี้ไมใชการอวดดี แตเปนการแสดงออกอยางมีเหตุผล เพ่ือความถูกตอง 

พุทธธรรม ศีลธรรมกับประชาธิปไตย 

 ระบอบการปกครองทุกอยางจะทํางานไดดวยดียอมตองอาศัยระบบศีลธรรมทั้งของผูปกครองและประชาชนเปนตัว
รองรับ ระบอบประชาธิปไตยก็เชนกัน ในระบอบนี้ศีลธรรมของผูปกครองเปนสิ่งสําคัญก็จริง แตที่สําคัญยิ่งกวาก็คือ ศีลธรรม
ของประชาชน เหตุผลก็เพราะผูนํานั้นมาจากประชาชน ถาประชาชนมีศีลธรรมก็ยอมไดผูนําที่มีศีลธรรมดวย ใชแตเทานั้น
ระบอบนี้ยังถือวาประชาชนเปนใหญ ในความหมายวา ประชาชนเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรมตั้งแตระดับหมูบานไปถึงระดับประเทศ ดังนั้นคุณภาพของประชาชนจึงเปนปจจัยสําคัญมากสําหรับสัมฤทธิผลของ
ประชาธิปไตย๑๑พุทธศาสนามีระบบศีลธรรมที่สามารถสงเสริมคุณภาพของประชาชนใหเกื้อกูลตอประชาธิปไตยได การที่
ประชาธิปไตยสถาปนาในสังคมที่มีพุทธศาสนาหยั่งรากลึกมาชานาน ยอมนาจะเจริญกาวหนาดวยดี แตในกรณีของประเทศไทย
ความจริงดูเหมือนจะไมไดเปนเชนนั้น เหตุปจจัยนั้นยอมมีอยูมากมาย แตก็เปนไปไดวาระบบศีลธรรมของพุทธศาสนาที่เปนอยู 
อาจไมเกื้อกูลตอระบอบประชาธิปไตยมากนัก 

บทสรุป 

 พุทธศาสนาและประชาธิปไตยนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันกับวิถีชีวิตของชาวพุทธ โดยสามารถมองเห็นไดจากความหมาย
ของแตละหลักการ ที่มุงเนนใหคนไทยมีความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ไมเอารัดเอาเปรียบ และตั้งมั่นอยูในหลักธรรมคํา
สอนคําสอนที่ดี หรือแมแตหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนาก็ยังเชื่อมโยงไปยังประชาธิปไตยไดเปนอยางดี เชน การเขารวมในการ
สมาคมของพระภิกษุสงฆ ก็ยึดหลักการเดียวกันกับการประชุมสภาผูแทนราษฎร ที่ตองมีองคประชุมและฟงเสียงขางมากเปน

                                                           

๑๑
  



๑๖๑๔ 

 

เกณฑ ซึ่งมีบทบาทที่ชวยใหซึมซับวาทั้ง ๒ สิ่งนี้ เกี่ยวเนื่องและสอดคลองกัน สวนสําคัญที่ทําใหพุทธศาสนาและประชาธิปไตย
นั้นเกี่ยวเนื่องกันเกิดมาจาก หากคนเราขาดซึ่งคุณธรรมประจําใจ หรือจริยธรรมแลว และมุงเห็นแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้ง ก็
จะขาดซึ่งหลักธรรมอันดีงาม เมื่อตองใชอํานาจในการตัดสินใจหรือบริหารจัดการ แมกระทั่งการปกครองคนก็ดี ก็จะไมสามารถ
ทําได เพราะวาขาดหลักธรรมที่เปนเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจเพราะในปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว 
หากเราเพียงแตมุงคิดวาพุทธศาสนานั้นเปนเพียง เรื่องของการทําดีไดดี การทําชั่วไดชั่ว หรือเปนแตเพียงเครื่องมือที่ใชเมื่อเวลามี
ความทุกข ปญหาที่เกิดกับบานเมือง อยางไมมีที่สิ้นสุดปญหาตางๆ ในบานเมืองจะดําเนินไปไดในทางที่ดี ตองเกิดมาจากที่
ประชาชนมีพ้ืนฐานทางดานพุทธศาสนา เปนสําคัญเพราะพุทธศาสนาจะชวยใหเรามีสติและมีศีลธรรมที่สามารถนําไปใชเมื่อเกิด
ปญหาได จากที่กลาวมาแลวขางตนเปนสิ่งที่ยื่นยันไดวา พุทธศาสนาและประชาธิปไตยเปนสิ่งที่เกี่ยวของกัน โดยหลักทางพุทธ
ศาสนานั้นซึมซับอยูภายในชีวิตประจําวันของคนเราไมวาจะเปนเรื่องระเบียบวินัย การตรงตอเวลา หรือความซื่อสัตยลวนแลวมา
จากหลักทางพุทธศาสนาทั้งสิ้น ซึ่งหลักการเหลานี้ก็ยังรวมอยูในระบอบประชาธิปไตยอีกดวย จึงเปนการกลาวโดยงายตอการ
เขาใจวา พุทธศาสนาและประชาธิปไตยนั้นเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน โดย ๒ หลักการนี้ มีวัตถุประสงคและขอกําหนดที่มาจาก
พ้ืนฐานเดียวกัน 
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๑๖๑๕ 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 ประสิทธิ์//พันธวงษ/นธ.เอก,/ศน.บ./(รัฐศาสตรการปกครอง),/ศน.ม/(สังคมวิทยา) 
บุญรัตน//ครุฑคง/นธ.เอก,/ศน.บ./(รัฐศาสตรการปกครอง),/ศน.ม/(สังคมวิทยา) 

 

บทคัดยอ 

วิจัยสํารวจฉบับนี้มีวัตถุประสงค/เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม  จังหวัดสุราษฎรธานีเพ่ือเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอ
ของประชาชน เกี่ยวกับสถานะ/เพศ อายุ/ระดับการศึกษา/อาชีพ/รายได/เดือนตางกัน/เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนว
ทางแกไข/กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ/ประชาชนที่ไดมาจากการไปแนะแนวการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาปการศึกษา 
2558 ไดกลุมตัวอยางจํานวน/144/คน/เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ/0.90 ใชสถิติในการ
วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถ่ี/หาคารอยละ/คาเฉลี่ย/สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา/F – test/ซึ่งผูวิจัยกําหนดคาความมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ/0.05/และการสัมภาษณแบบเจาะลึกซึ่งมีประชาชน/25/คนใหขอมูลแบบปลายเปดวิเคราะหขอมูลโดย
พรรณนาวิเคราะหผลการวิจัยพบวา/ปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานีทั้ง/6/ดาน/ไดแก/1)/ดานคาใชจาย/2)/ดานสถานที่ใหบริการ/
3)/ดานบุคลากร/4)/ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ/5)/ดานประชาสัมพันธ/6)/อ่ืนๆ/โดยรวมทั้ง/6/ดานอยูในระดับมาก 
เพราะกระบวนการแนะแนวมีขบวนการวางแผนที่ดเีพ่ือใหไดซึ่งบุคคลที่จะมาศึกษาตอ/โดยใชระยะเวลาตั้งแตมกราคมจนถึงพฤษภาคม/
พุทธศักราช/2558/ 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี/ซึ่งสวนใหญมีปญหาเรื่องการเงินและคาครองชีพสูง/จึงตองการแหลงที่ศึกษาเลา
เรียนซึ่งคาใชจายไมสูงมากนัก/เพราะในชวงนี้เศรษฐกิจกําลังชะลอตัว จะไปศึกษาทีส่ถาบันอ่ืนคงสูไมไดกับคาเทอมและคาครองชีพสูง/
ซึ่งแนวทางแกไขเกี่ยวกับปญหา/คือ/เปนสถานที่เปดโอกาสในการศึกษาในชวงนี้ซึ่งเศรษฐกิจกําลังชะลอตัว ซึ่งเปนวิกฤตและโอกาสของ
มหาลัยที่มีคาเลาเรียนไมสูงมากนักเหมาะกับเศรษฐกิจชะลอตัวเพ่ือรองรับความนาเชื่อถือของมหาวิทยาลัยที่เนนการสรางปญญาให
สังคม/สรางสังคมอุดมธรรมซึ่งกําลังมีการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสงฆในอนาคตตอไป 

 
Abstract 

The purpose of this research was to (1) study factors influencing decision-making to study at Suratthani 
Expanded Classrooms, Mahachulalongkornrajavidyalaya University ( MCU) , Nakhon Si Thammarat Campus, ( 2) 
compare factors influencing people’s decision-making to study at Suratthani Expanded Classrooms, MCU, Nakhon Si 
Thammarat Campus regarding to status/gender, age, education, occupation, different income /month (3) suggest and 
solve problems of factors influencing decision-making to study at Suratthani Expanded Classrooms, MCU, Nakhon Si 
Thammarat Campus. The sample was 144 people promoted to study at a higher education level of 2015 Academic 
Year. Questionnaires with the reliability of 0.90 were used to collect data. Frequency, percentage, mean, S.D., F–test 
were conducted to analysis data.The researchers determined the significant level of 0.05. The in-depth interviews 
with 25 people providing open-ended information. Descriptive analysis was also used to describe the basic features 
of the data in the study.  

The results :  Six factors influenced decision-making to study atSuratthani Expanded Classrooms, MCU, 
Nakhon Si Thammarat Campus. The factors included 1) cost, 2) location for service  3) personnel 4) the construction 
and physical characteristics (5) promotion and (6) others. All six aspects were at a high level because of a good 
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promotion planning. The duration for learning started January to May 2015.The learning promotion was arranged 
systematic. The comparison results showed that factors influencing decision-making to study at Suratthani Expanded 
Classrooms Mahachulalongkornrajavidyalaya University ( MCU) , Nakhon Si Tammarat Campus, classified by 
status/gender, age, education, occupation, income /month were not significant different level of 0.05. They were not 
followed by the hypothesis.  Considering each aspect was showed that the learning promotion was significant 
different level of 0.05 following the hypothesis.  It was due to opening for every person to study here.  This 
educational institute was ready to study at a higher educational level. Thus, they did not affect to expand the 
Suratthani classrooms. 

The suggestions for Suratthani Expanded Classrooms, MCU, Nakhon Si Thammarat Campus, were the 
problems of high cost of living.  Students wanted to study somewhere inexpensive because the economy   is 
slowing. They did not want to fight against high tuition fees and living expenses and difficult travelling.  The MCU 
served an opportunity for education during the crisis economy.  The University provided both the secular and 
religious to support the credibility. It focused on building social intelligence, created a rich social justice, which is 
currently being developed into university disciplines in the future. 
บทนํา 

 ในปจจุบันนี้แตละประเทศยอมแขงขันกันพัฒนาประเทศของตนใหเจริญกาวหนาเพ่ือแกไขปญหาตางๆที่ตนเองกําลังประสบ
ทั้งในเรื่องปญหาสังคม/ปญหาเศรษฐกิจจนกระทั่งปญหาอาชญากรรมตางๆ/ทุกประเทศยอมเรงรัดแกปญหาตางๆใหหมดไป/แตปญหา
ดังกลาวจะไมสามารถหมดไปได/หากประชาชนในประเทศนั้นๆขาดการศึกษาการศึกษาจึงเปนสิ่งที่ทุกประเทศควรใหความสําคัญเปน
อันดับตนๆ/และประเทศไทยเองก็มีการเรงรัดพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่องโดยการวางนโยบายกระตุนใหประชาชนไดรับการศึกษาที่
สูงขึ้น/ตามพระราชบัญญัติการศึกษา/ประชาชนจึงหันมาใหความสําคัญกับการศึกษาเพ่ิมขึ้นและสงบุตรหลานเขาเรียนในระดับที่สูงขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีกวา100/แหงทั่วประเทศ/ซึ่งขณะนี้เริ่ม
ปรับตัวกับการเพ่ิมขึ้นของนักศึกษาเปนจํานวนมาก/และหนึ่งในนั้นก็/คือ/โครงการขยายของเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี/เพ่ือใหรองรับนักศึกษาที่นับวันยิ่งเพ่ิมปริมาณเรื่อยๆ/และ
ประการที่สําคัญกวานั้นคือ/สามารถดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของนักศึกษาไดดีกวาและรวดเร็วกวาเพ่ือรองรับ
มหาวิทยาลัยสงฆในอนาคต 
 สําหรับปการศึกษา ๒๕๕๘ นี้โครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/
วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี/ไดจัดโครงการใหความรูทางวิชาการ/และแนะแนวการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาทุกๆ/ป
การศึกษาเพ่ือใหนักเรียน/นักศึกษามีความรูในการเลือกเรียนตอระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดแตละคณะ/เรียนดานใดจบ
แลวทํางานในสายใด/และความตองการของตลาดแรงงานในทุกๆ/สายอาชีพหลังการสําเร็จการศึกษา/เปนตน/ตลอดจนเปนการ
ประชาสัมพันธหลักสูตรตางๆ/ที่เปดการเรียนการสอนในโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี/ซึ่งถือไดวา/เปนกลยุทธหนึ่งในการตัดสินใจเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 
 ดังนั้น/คณะผูวิจัยเห็นความสําคัญตอการศึกษาปจจัยตางๆ/ที่มีอิทธิพลตอโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานีในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา/ผลการศึกษาครั้งนี้จะ
ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของประชาชนที่สนใจรวมไปถึงเปนแนวทางในการพัฒนา
ใหกับมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียนในอนาคตตอไป 
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วัตถุประสงค 
 1./เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี 

2./เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี ของประชาชนเกี่ยวกับสถานะ/เพศ/อายุ/ระดับ
การศึกษา/อาชีพ/รายได/เดือนตางกัน 
 3./เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยายหองเรียน
มหาวิทยาลัย/มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 รูปแบบการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี”ไดกําหนดรูปแบบและมุงเนนวิธีการศึกษาในลักษณะ
การศึกษาเชิงสํารวจดําเนินการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed/Methodology/Research)/โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในรูป
แบบสอบถาม (Questionnaire)/และวิธีสัมภาษณแบบเจาะลึก/(In-depth interview) 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้/คือ/ประชาชนที่ไดมาจากการไปแนะแนวการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาปการศึกษา
2558/ตั้งแตระยะเวลาดําเนินการระหวางเดือนมกราคม/– พฤษภาคม 2558/ไดกลุมตัวอยาง/144 คน/(ทุกคนที่มาสมัครสอบ)/
การเลือกสุมแบบเจาะจงเปนการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง/และโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก/(สอบสัมภาษณ)/ซึ่งมี
ประชาชน 25 คนใหขอมูลแบบปลายเปดวิเคราะหขอมูลโดยพรรณนาวิเคราะห 

 เครื่องมือที่นํามาใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้/เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น/โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตลอด
ถึงแนวคิดและทฤษฎีตางๆ/เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire)/แบบปลายปด/(Clolsed and)/และ
ปลายเปด/(Open End)/โดยผูวิจัยแบงเนื้อหา แบบสอบถามเปน/3/ตอน/ดังนี้ 
 ตอนที่/1/เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในสวนที่เกี่ยวกับสถานะ/เพศ อายุ/ระดับ
การศึกษา/อาชีพ/รายได/เดือน 
 ตอนที่/2/เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี/เปนคําถามปลายเปด/มีลักษณะคําถามเปน
แบบเลือกตอบมี/6/ดาน/คือ 1)/ดานคาใชจาย/2)/ดานสถานที่ใหบริการ/3)/ดานบุคลากร/4)/ดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ/5)/ดานประชาสัมพันธ/6)/ดานอ่ืนๆ/ลักษณะคําถามมาตราสวนประมาณคา (Rating/Scale)/แบบของลิ
เคิรท/(Likert)/จํานวน/5/ระดับ/ความพึงพอใจ/กลาวคือ/ความพึงพอใจมากที่สุด/ความพึงพอใจมาก/ความพึงพอใจปานกลาง/
ความพึงพอใจนอย/ความพึงพอใจนอยที่สุด โดยกําหนดระดับความพึงพอใจเปน/5//4//3//2//1//ตามลําดับ  
 ตอนที่/3/เปนแบบสอบถามปลายเปด/(Open/End)/ใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนว
ทางแกไขปญหาที่มีตอการดําเนินการของปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอ โครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1./การวิจัยครั้งนี้ประชาชนที่ศึกษาประกอบดวยประชาชนที่มาสมัครศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของโครงการขยาย
หองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี/ผูวิจัย
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ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลปริมาณโดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ /ประชากรที่ใชการศึกษาวิจัยครั้งนี้/ไดแก/ประชาชน
ที่มาสมัครสอบเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาเพ่ีอใชในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน/144/คน/โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้  
     1.1/มีโครงการแนะแนวศึกษาตอระดับอุดมศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยของโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี/เพ่ือขออนุญาตเขาไปทําการเก็บ
รวบรวมขอมูล/พรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงคและขอความรวมมืออํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล 
     1.2/คณะผูวิจัยไดนําแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนการเลือกศึกษาตอโครงการขยายหองเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราชวัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี/ใหผูเชี่ยวชาญตลอด
สอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 

     1.3/คณะผูวิจัยไดนําแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนการเลือกศึกษาตอ โครงการขยายหองเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราชวัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานีไปเก็บรวบรวมขอมูล  
     1.4/การเก็บรวบรวมขอมูล/คณะผูวิจัยใชแบบสอบถามจํานวนทั้งหมด144 ชุด 
 2./สวนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
      2.1/การสัมภาษณ/(Interview)/ไดสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งทุกคนที่มาสมัครเรียนตอระดับอุดมศึกษาของโครงการ
ขยายหองเรียนมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราชวัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี/โดยมีการ
สัมภาษณใชคําถามแบบปลายเปด  เพ่ือใหผูใหขอมูลไดแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่/ทั้งนี้เพ่ือจะไดขอมูลที่มีประโยชนครบถวนตรง
ตามวัตถุประสงคและครอบคลุมเนื้อหาในขอบเขตของการวิจัยโดยการใชสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth  Interview) 
       2.2/การสังเกต/(Observation)/ผูวิจัยใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมโดยการเขาไปพูดคุยและสังเกตพฤติกรรม
จากการพูดคุย/พฤติกรรมการแสดงออกปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอ โครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราชวัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ผลการวิจัย 

 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

 “ปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี”/นั้นสรุปไดเปน/2/สวน/ดังนี้ 
 1./ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณในรูปตาราง 
 1.1/ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม/ทั้งหมด/144/คน/จําแนกตามตัวแปรอิสระ/
พบวา/ประชาชนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง/จํานวน/75/คน คิดเปนรอยละ/52.08/ชวงอายุ/18-25/ป/จํานวน/80/คน/คิดเปน
รอยละ/55.50/การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา/จํานวน/102/คน/คิดเปนรอยละ/70.00/มีอาชีพอ่ืนๆ/(นักบวช,นิสิต) 
จํานวน/43/คน/คิดเปนรอยละ/29.90/รายได/เดือน/ต่ํากวา/10,000/บาท/จํานวน/71/คน/คิดเปนรอยละ/50.00  
 1.2/ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานีโดยรวมทั้ง/6/ดาน/อยูในระดับมาก/เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน/พบวา/ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ/มีคาเฉลี่ยสูงสุด/รองลงมาไดแก/ปจจัยดานบุคคลกร/และ
ปจจัยดานอื่นๆ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

1.2.1/ดานปจจัยดานคาใชจาย/พบวา/ปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม  จังหวัดสุราษฎรธานี/โดยรวมอยูในระดับมาก/เมื่อ
พิจารณาเปนรายประเด็น/พบวา/คาใชจายในชีวิตประจําวันต่ํา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาไดแกคาหนวยกิจถูกมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

1.2.2/ดานปจจัยดานสถานที่ใหบริการพบวา/ปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอ โครงการขยายหองเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี/ปจจัยดานคาใชจาย



๑๖๑๙ 
 
ในชีวิตประจําวันต่ําโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น/พบวา/มหาวิทยาลัยสวยงามสะอาด มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาไดแก สิ่งแวดลอมเอ้ืออํานวยตอการศึกษา ใกลภูมิลําเนามีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

1.2.3/ดานปจจัยดานบุคลากร/พบวา/ปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธานี/โดยรวมอยูในระดับมาก/เมื่อ
พิจารณาเปนรายประเด็น/พบวา/อาจารยมีความนาเชื่อถือมีคาเฉลี่ยสูงสุด/รองลงมาไดแก/เจาหนาที่มีมนุษยสัมพันธดีมีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด 

1.1.4/ดานปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ/พบวา/ปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอ
โครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎร
ธานี/โดยรวมอยูในระดับมาก/เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น/พบวา/เปนมหาวิทยาลัยที่เนนสรางคุณธรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุด/
รองลงมาไดแก/มีการประชาสัมพันธที่ดีและทั่วถึงมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
  1.1.5/ดานปจจัยดานประชาสัมพันธ/พบวา/ปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอ โครงการขยายหองเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี/โดยรวมอยูในระดับ
มาก/เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น  พบวา/ปายประชาสัมพันธ/แผนพับมีคาเฉลี่ยสูงสุด/รองลงมาไดแก/การลงพ้ืนที่แนะแนว
ศึกษาตออุดมศึกษา/สื่อออนไลน/สื่อวิทยุ/และอ่ืนๆมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
  1.1.6/ดานปจจัยดานอ่ืนๆ/พบวา/ปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรรราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี/โดยรวมอยูในระดับปานกลาง/เมื่อ
พิจารณาเปนรายประเด็น/พบวา/คิดวาเหมาะสมกับตัวเองมีคาเฉลี่ยสูงสุด/รองลงมาไดแกความตองการของผูปกครองและเลือก
ตามเพ่ือนมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

1.3/ผลการเปรียบเทียบบทบาทปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธานีที่มีสถานะ/เพศ/อายุ/ระดับการศึกษา/อาชีพ/
และรายได/เดือนตางกัน/ดังนี้ 
 สมมติฐานขอที่/1/ประชาชนที่มีสถานะ/เพศตางกัน/สงผลตอปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยายหองเรียน
มหาวิทยาลัย/มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี แตกตางกัน 
  1.3.1/ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอ โครงการขยายหองเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี/โดยรวมจําแนกตาม
สถานะ/เพศ/พบวา/ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ/0.05/สําหรับรายดาน พบวา/ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ/0.05  
 สมมติฐานขอที่/2/ประชาชนที่มีอายุตางกัน/สงผลตอปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอ โครงการขยายหองเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี แตกตางกัน 
  1.3.2/ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอ โครงการขยายหองเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี/โดยรวม/จําแนกตาม
อายุ/พบวา/ปจจัยดานคาใชจาย ปจจัยดานสถานที่ใหบริการ ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพและปจจัยอื่นๆ/ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับรายดาน/พบวา/ปจจัยดานประชาสัมพันธ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานขอที่/3/ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน สงผลตอปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยาย
หองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี/แตกตางกัน 
  1.3.3/ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอ โครงการขยายหองเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและรายดาน 
จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา/ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอที่/4/ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน/สงผลตอปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอ โครงการขยายหองเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  
วดัพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี/แตกตางกัน 
  1.3.4/ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอ โครงการขยายหองเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและรายดานจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานขอที่/5/ประชาชนที่มีรายได/เดือน ตางกัน สงผลตอปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยาย
หองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี 
  1.3.5/ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอ โครงการขยายหองเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและรายดาน 
จําแนกตามรายได/เดือน พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

1.4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไข 

  1.4.1/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหา 
1./ปญหาเรื่องการเงินและคาครองชีพสูงจึงตองการสถานทีศ่ึกษาคาใชจาไมสูงมากนัก 

2./ชวงนี้เศรษฐกิจชะลอตัวมากคาเทอมแตละสถาบันก็สูงไมมีโอกาสไดเรียนเลย 
  1.4.2/แนวทางแกไขเก่ียวกับปญหา 

1./เปดโอกาสใหบุคคลที่ไมพรอมทางดานการเงินไดมาศึกษา(คาเทอมไมสูมากนัก) 
2./อาจารยมีคุณภาพและมีชื่อเสียงเพราะสวนใหญไดบวชเรียนมาแลวมีการพูดจาเปนกันเอง 
3./การเดินทางสะดวกเหมาะแกการมาศึกษาเลาศึกษา 
4./เปนมหาลัยที่ศึกษาท้ังในสวนของทางโลกและทางธรรมควบคูไปดวย 

2./ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเชิงคุณภาพในรูปแบบพรรณนา 

การวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณปรากฏผลตามการบันทึกสรุป  ดังนี้ 
    2.1/ปจจัยดานคาใชจาย 

 โดยสวนใหญแลวบุคคลที่เขามาศึกษาตอในชั้นอุดมศึกษามีความหลากหลายทางหนาที่การงานซึ่งเมื่อตรวจสอบสวน
ใหญมีปญหาเรื่องการเงิน และคาครองชีพสูงเพ่ือทําใหเกิดความสมดุลของรายได /เวลา/ระยะทางการเดินทาง แลวสามารถ
ทํางานไปดวยซึ่งสวนนี้ทางผูสมัครตองการจะศึกษาตอ เล็งเห็นวาสามารถศึกษาไดและมีรายไดชวงนี้เศรษฐกิจชะลอตัว/ไปศึกษา
ที่อ่ืนสงสัยสูไมไดกับคาเทอมและคาครองชีพสูง/แลวยังครอบครัวที่ตองเลี้ยงอีกอยางนี้แยแนเลย จึงตัดสินใจมาศึกษาท่ีนี้ 
    2.2/ปจจัยดานสถานที่ใหบริการ 
 สถานที่ไมเอ้ืออํานวยแกการศึกษาเพราะไกลบานและไกลจากสถานที่ทํางาน แตเมื่อมาศึกษาสถานที่แหงนี้/ความอบอุน
และใกลบานสะดวกมีในการเดินทางมาศึกษา/และเปนสถานที่ใหโอกาสทางการศึกษา/ซึ่งมีเวลาไดทํางานไปดวยดีกวาไปศึกษา
อ่ืนๆ คาเทอมแพง และก็นิสิตมากเกินไปทําใหอาจารยไมคอยสนใจวนวายดวย/สถานที่แหงนี้เปดโอกาสใหบุคคลที่ไมพรอมไดมา
ศึกษาเปนสิ่งที่ดีมากสะดวกใกลบานไมตองไปไกล/และเปดกวางใหแกผูที่สนใจ/โดยไมไดแยกฐานของแตละคน 
    2.3/ปจจัยดานบุคคลการ 

สิ่งหนึ่งสิ่งใดประสบผลสําเร็จ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะนําไปสูความเชื่อมั่นในตนเองและรูสึกวาตนเองมีคุณคาเปนมหาลัยที่มี
ความนาเชื่อถือ/ถาไปศึกษาที่อ่ืนคาดวาจะศึกษาไมไหวมีอาจารยที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงเพราะสวนใหญไดบวชศึกษามาแลว
ทั้งนั้น และมีการพูดจาเปนกันเอง/ดิฉันคิดวามหาวิทยาลัยสงฆมีคุณธรรม/เหมาะสมที่จะมาศึกษาตออุดมศึกษา 
    2.4/ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
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 เปนการใหคาความรูสึกของคนเราที่สัมพันธกับโลกทัศนที่เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดลอมเมื่อเขามาศึกษา
สามารถรับตัวเองเขากับเพ่ือนได/โดยสวนตัวแลวมีกัลยาณมิตรที่ดีก็ทําใหสําเร็จได/เปนมหาลัยที่ศึกษาทั้งในสวนของทางโลก
และยังไดศึกษาการปฏิบัติธรรมควบคูไปดวย/เปนสถาบันที่ใฝฝน/และรูสึกดีๆ บุคลากรใหกําลังใจใหรอยยิ้ม เพื่อศึกษาหาความรู
และเพ่ืออนาคตที่ดี ใหพอแมภูมิใจ  
    2.5/ปจจัยดานการประชาสัมพันธ  

การแนะแนวการศึกษาตอใหกับสถานที่อ่ืนๆ/ผมรูจักมานานแลวแตไมมีโอกาสไดมาศึกษา การประชาสัมพันธทําให
บุคคลภายนอกไดรูจัก/มจร./มีความหลากหลายทางดานความคิดตางคนตางสถานที่กัน/บางสวนไดจากการประชาสัมพันธทาง
วิทยุ มีการประชาสัมพันธและตรงกับความตองการที่จะศึกษาตอพอดีทําใหตัดสินใจศึกษา/บางสวนเห็นปายประกาศพอดีจึงมา
สมัคร 
    2.6/ปจจัยดานอ่ืนๆ 

 การไดรับขอมูลขาวสารมาจากเพ่ือนซึ่งเปนขาวดีที่กําลังหาที่ศึกษาตอซึ่งเพ่ือนๆ/ก็มาศึกษาที่นี้เหมือนกันอยูป/1/การ
จัดการเชิงพุทธ ชื่อขนิฎฐา สิงโตแกว และมีพ่ีหลวงบอกมาใหมาสมัคร แตบางสวนก็พ่ึงรูจัก มจร./ทําใหดูแลวยังไมทราบ มจร.
หองเรียนสุราษฎรธานีนี้เปนอยางไรการปรับตัวในเรื่องการอยูรวมกันระหวางพระกับคฤหัสถก็ยังไมคุนกับเรื่องดังกลาวทําใหเกิด
มิติใหทางการศึกษา 

วิจารณ 
 “ปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี” สามารถอธิปรายผลไดดังนี้ 
 พบวา/ปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี/โดยมี1)/ดานคาใชจาย/2)/ดานสถานที่ใหบริการ/3)/ดานบุคลากร/4)/ดาน
การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ/5)/ดานประชาสัมพันธ/6)/อ่ืนๆ/โดยรวมทั้ง/6/ดาน/อยูในระดับมาก/เพราะ
กระบวนการในการแนะแนวมีขบวนการในการวางแผนเพื่อใหไดซึ่งบุคคลที่มีศึกษาตอ/ณ/โครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัย/
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนารามจังหวัดสุราษฎรธานี/โดยใชเวลาระยะเวลา/ตั้งแต 
มกราคมจนถึงพฤษภาคม/ขบวนการทุกอยางอยูในระดับมาก/ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยบัณฑูร/ประดิษฐสุวรรณ/ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง/ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการเสริมสรางความเขมแข็งของประชาสังคมจังหวัดนครสวรรค/พบวา/การเสริมสรางความ
เข็มแข็งแกชุมชนจะตองมีการจัดทําแผนงานเตรียมการ/และดําเนินการตามแนวทางที่ไดจัดทําประชาพิจารณ/นอกจากนี้
เจาหนาที่ราชการที่เกี่ยวของตองมีสวนรวมในการกระตุนและชี้แนะเพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชนเห็นความสําคัญ ในสวนของ
ภาคประชาชนจะตองประกอบดวยความสามัคคีดวยการรวมกลุม และความรวมมือพรอมที่จะทํางานรวมกัน /มีความเอ้ืออาทร
ตอกัน และจะตองมีความซื่อสัตย เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและพวกพอง มีความเขาใจในเรื่องการ
พัฒนา/โดยมีทัศนคติเปนผูคิดกลาเสนอความคิดเห็นนอกจากนี้ยังตองมีผูนําที่เสียสละและพรอมที่จะรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน
และกลาตัดสินใจเมื่อพิจารณาประเด็นรายดานพบวา  
 1./ปจจัยดานคาใชจาย/พบวา/ปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี/โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการ
สัมภาษณ โดยสวนใหญแลวบุคคลที่เขามาศึกษาตอในชั้นอุดมศึกษามีความหลากหลาย ทั้งหนาที่การงานซึ่งเมื่อตรวจสอบสวน
ใหญมีปญหาเรื่องการเงิน และคาครองชีพสูงจึงตองการหาแหลงที่ศึกษาโดยมีคาใชจายไมแพงมากนัก เพื่อทําใหเกิดความสมดุล
ของรับและรายจายและระยะทางการเดินทาง แลวสามารถทํางานไปพรอมกับการศึกษา ซึ่งสวนนี้ทางผูสมัครตองการศึกษาตอ
เล็งเห็นวาสามารถศึกษาไดเพราะราคาคาหนวยกิตไมแพงมากนัก และมีรายไดในการทํางานดวยทําใหสวนใหญแลวศึกษาเสาร
อาทิตย เพราะเนื่องชวงนี้เศรษฐกิจแยมากตองระมัดระวังคาใชจายแตในใจก็ตองการจะศึกษาตอใหจบ ไปศึกษาที่อ่ืนสงสัยสู
ไมไดกับคาเทอมและคาครองชีพสูงดวย แลวยังครอบครัวที่ตองเลี้ยงอีกอยางนี้แยแนเลยจึงตัดสินใจมาศึกษา มจร. 
 2./ปจจัยดานสถานที่ใหบริการ/พบวา/ปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม  จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
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การสัมภาษณวาสถานที่ไมเอ้ืออํานวยแกการเลาศึกษาเพราะไกลบานและไกลจากสถานที่ทํางาน แตเมื่อมา มจร. ความอบอุนใน
การพูดคุยกับครูบาอาจารยทําใหเกิดความหนาเลื่อมใสศรัทธาในตัวอาจารยผูสอน และใกลบานสะดวกในการเดินทางมาศึกษา 
และเปดโอกาสใหบุคคลที่ไมพรอมไดมาศึกษา เปนสิ่งที่ดีมากในสถานการณปจจุบันนี้เปดกวางใหแกผูที่สนใจ โดยไมไดแยกฐาน
ของแตละคน เปนสถานที่ใหโอกาสทางการศึกษา 
 3./ปจจัยดานบุคลากร/พบวา/ปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธานี/โดยรวมอยูในระดับมาก/ซึ่งสอดคลองกับการ
สัมภาษณวาสิ่งหนึ่งสิ่งใดประสบผลสําเร็จ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะนําไปสูความเชื่อมั่นในตนเองและรูสึกวาตนเองมีคุณคาเปนมหาลัยที่มี
ความนาเชื่อถือเมื่อพูดคุยกับครูบาอาจารยทําใหเกิดความหนาเลื่อมใสศรัทธาในตัวอาจารยผูสอนอาจารยที่มีคุณภาพและมี
ชื่อเสียงเพราะสวนใหญไดบวชศึกษามาแลวทั้งนั้นโดยมีการพูดจาเปนกันเอง คิดวาเปนมหาวิทยาลัยสงฆมีคุณธรรมสูง เหมาะสม
ที่จะมาศึกษาตออุดมศึกษา/สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนเศรษฐ จําปางาม/ไดศึกษา/การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผูบริหาร : ศึกษากรณีวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแกน/ผลการศึกษา/การที่จะทําใหผูบริหารไดแสดงถึงการใช
คุณธรรม และจริยธรรมทางการบริหารไดนั้น/ผูบริหารจะตองมอบหมายและกระจายอํานาจอยางเต็มที่ พรอมทั้งใหมีการจัดทํา
ภาระงานแตละคน/ควรใหผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญ เพ่ือหลีกเลี่ยงขอกลาวหาการใชระบบพรรค
พวกในการบริหารงาน/รวมทั้งใหมีการจัดทําคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติงานเปดโอกาสใหมีระบบการตรวจทาง
สังคมและที่สําคัญที่สุด 
 4./ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ/พบวา/ปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยาย
หองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี/โดยรวมอยู
ในระดับมาก/ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณเปนการใหคาความรูสึกของคนเราที่สัมพันธกับโลกทัศนที่เกี่ยวกับความหมายของ
สภาพแวดลอมเม่ือเขามาศึกษาสามารถปรับตัวเองเขากับเพ่ือนได/ความรูสึกของบุคคลที่มีตอสภาพแวดลอมจะแตกตางกัน/โดย
มีกัลยาณมิตรที่ดีก็ทําใหสําเร็จไดเปนมหาลัยที่ไดศึกษาทั้งในสวนของทางโลกและยังไดศึกษาการปฏิบัติธรรมควบคูไปดวยเปน
สถาบันที่ใฝฝนและรูสึกดีๆ/บุคลากรใหกําลังใจใหรอยยิ้มเพ่ือศึกษาหาความรูและเพ่ืออนาคตที่ดี มีความเปนมิตรการอยูรวมกัน
โดยเปนพี่นอง สวนครูอาจารยมีความนาเชื่อถือ รวมถึงสถาบันการศึกษาสิ่งแวดลอมมีความนาเชื่อถือในการศึกษาตอ  

5./ปจจัยดานประชาสัมพันธ/พบวา/ปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม  จังหวัด/สุราษฎรธานี/โดยรวมอยูในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับการ
สัมภาษณการแนะแนวการศึกษาตอใหกับสถานที่อ่ืนๆ/โดยใชการลงพ้ืนที่แนะแนวการศึกษาตออุดมศึกษา/สื่อออนไลน/สื่อ
วิทยุ/ปายประชาสัมพันธ/แผนพับเพ่ือการประชาสัมพันธทําใหบุคคลภายนอกไดรูจัก/มจร. มากขึ้น/และมีความหลากหลาย
ทางดานความคิดตางคนตางสถานที่กันจึงไดรูจัก มจร. แตบางสวนที่ไมมีโอกาสไดมาศึกษา/เมื่อไดทราบขาวมีการประชาสัมพันธ
และตรงกับความตองการที่จะศึกษาตอทําใหตัดสินใจศึกษา  
 6./ปจจัยดานอ่ืนๆ/พบวา/ปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี/โดยรวมอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณ
การไดรับขอมูลขาวสารมาจากเพ่ือน ซึ่งเปนขาวดีที่กําลังหาที่ศึกษาตอและมีคําแนะนําจากพระภิกษุใหมาสมัคร/แตบางสวนก็พ่ึง
รูจักมจร./จังหวัดสุราษฎรธานีนี้เปนอยางไรการปรับตัวในเรื่องการอยูรวมกันระหวางพระกับคฤหัสถก็ยังไมคุนเคยกับเรื่องดัง
กวา  
 7./ผลการเปรียบเทียบ/พบวา/ปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตาม สถานะ/เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพและ
รายได/เดือน โดยรวมและรายดาน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมไดเปนไปตามสมมติฐานที่วางไว
เพราะ มีผูใหความสนใจศึกษาทางดานพระพุทธศาสนามากขึ้น และมีการประชาสัมพันธที่มีความแตกตางกันเพราะความหลากหลาย
ทางความคิดอยางทั่วถึงซึ่งทุกคนที่มาสมัครสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษามีความมุงมั่นในการศึกษาตอมีความพรอมที่จะกาวสู
ความเปนอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีจึงไมมีผลกระทบในการสมัครศึกษาตอของโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง



๑๖๒๓ 
 
กรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานีซึ่งสถานที่แหงนี้เปนสถานที่เปดโอกาสในการศึกษา
แหงการเรียนรูสูอนาค 

ขอเสนอแนะ 

 1./ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิง
นโยบายดังนี้ 

1.1 ปจจัยดานคาใชจายโดยภาพรวมอยูในระดับมาก/ใหคงรักษามาตรฐานนี้ไวเพราะสถานการณในปจจุบัน
เศรษฐกิจกําลังอยูในสภาวะที่ทุกคนตองดิ้นรนเพ่ือปากทองของตนเองแตการเลาศึกษาก็ตองศึกษากันตอไปซึ่งโครงการขยาย
หองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี เปดโอกาส
โดยใหคาหนวยกิจถูกและคาใชจายในชีวิตประจําวันต่ําสวนนี้เปนจุดแข็ง /(Strengths)/และโอกาส/(Opportunities)/ที่ทําให 
มจร. เติมโตในสถานการณเศรษฐกิจตองหามาตราเชิงรุกเพ่ือสรางสถานทางการศึกษาที่ใหโอกาสแกผูมีรายไดนอยแตขาดเงินทุน
สนับสนุนเพื่อรักษามาตรฐานดานการใหความรูเพื่อพัฒนาใหดียิ่งขึ้น 

1.2/ปจจัยดานสถานที่ใหบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก/คงรักษามาตรฐานนี้ไวและสงเสริมใหนิสิตรักษา
ความสะอาดโดยการสรางจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดสวนนี้เปนทั้งจุดแข็ง(Strengths)ของโครงการขยายหองเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานีแตการสรางความเอ้ือ
อาทรตอการสรางจิตสํานึกยังไมพรอมตอการสรางศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่สะอาดและสวยงามสวนนี้เปนอุปสรรค 
(Threats)/ตอสภาพการทําใหเกิดจิตสํานึกสวนนี้ตองพัฒนาโดยการสราง/(Big/cleaning/day)สวนนี้เปนการพัฒนาในอนาคต
ตอไป 

1.3/ปจจัยดานบุคลากรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก/คงรักษามาตรฐานนี้ไวเพราะ สิ่งหนึ่งสิ่งใดประสบ
ผลสําเร็จซึ่งสิ่งเหลานี้จะนําไปสูความเชื่อมั่นในตนเองและรูสึกวาตนเองมีคุณคาเพราะสิ่งที่ทําใหนิสิตมีความเชื่อม่ันคือ/อาจารยมี
ความนาเชื่อถือเจาหนาที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีเปนจุดแข็ง/(Strengths)/สองสวนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ/เจาหนาที่มีมนุษยสัมพันธดี
เปนทั้งจุดแข็งและโอกาสในการสรางความหนาเชื่อถือใหกับสถาบันความสามารถในการประชาสัมพันธและมนุษยสัมพันธถือวา
ตองมีการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น  

1.4/ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ/โดยภาพรวมอยูในระดับมากคงรักษามาตรฐานนี้ไว
เพ่ือการสรางมาตรฐานการประชาสัมพันธที่ดีและการสรางมหาวิทยาลัยที่เนนการสรางปญญาใหสังคม /สรางสังคมอุดมธรรม
เปนจุดแข็ง/(Strengths)/แตในสวนของการสรางคุณธรรมถึงเปนทั้งจุดแขงและจุดออนแตเมื่อมองสถานการณในเวลาขณะนี้
เปนจุดออน (Weaknesses)/มากกวาโดยที่บุคคลที่เขามาอยูมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางดานความคิดแมกระทั้งบุคคล
ที่ข้ึนชื่อวามีคุณธรรมสูง(พระภิกษุ) จุดออน/(Weaknesses)/เปนจุดแข็งในคราบของจุดออนยากท่ีสรางไดและกําลังสรางจุดออน
ใหทวีเพ่ิมมากขึ้นสวนนี้ตองหาทางแกปญหาอยางแรงดวนมิฉะนั้นปญหาที่ตามมาไมสามารถคาดการณไดวาตอไปจะเปนอยางไร
เมื่อบุคคลที่นําคุณธรรมเปนจุดออนเสียเองสุดทายความนาเชื่อถือก็หมดไปจากมจร. 

1.5/ปจจัยดานประชาสัมพันธโดยภาพรวมอยูในระดับมาก/คงรักษามาตรฐานนี้ไวเพ่ือการสรางมาตรฐานการ
ประชาสัมพันธที่ดีในการแนะแนวการศึกษาตอใหกับสถานที่อ่ืนๆ/โดยใชการลงพ้ืนที่แนะแนวการศึกษาตออุดมศึกษา/สื่อ
ออนไลน/สื่อวิทยุ/ปายประชาสัมพันธ/แผนพับเปนจุดแข็ง/(Strengths)/และโอกาส/(Opportunities)/เพ่ือการประชาสัมพันธ
ทําใหบุคคลภายนอกไดรูจัก โครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัด
พัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานีมากขึ้น/เมื่อไดทราบขาวมีการประชาสัมพันธและตรงกับความตองการที่จะศึกษาตอทําให
ตัดสินใจมาศึกษาตองทําในเริงรุกโดยการเพ่ิมการประชาสัมพันธใหมากยิ่งขึ้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น 

1.6 ปจจัยดานอ่ืนๆ โดยภาพรวมอยูในระดับมากคงรักษามาตรฐานนี้ไว ปจจัยสวนนี้มี SWOT analysis สูง
มาก เราสามารถวิเคราะหความเปนไปไดเทานั้นซึ่งการเลือกตามเพ่ือน เลือกตามคําแนะนําของรุนพ่ี ความตองการของ



๑๖๒๔ 
 
ผูปกครอง เลือกตามโฆษณาหรือประกาศขาวทุกสวนนี้ตองมีความสัมพันธกับการประชาสัมพันธ ความนาเชื่อถือของสถาบัน ที่
เนนการสรางปญญาใหสังคม สรางสังคมอุดมธรรมตองมีการพัฒนาใหดียิ่งๆขึ้นไป 

2./ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 

  2.1/ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการบริหารบุคคลกรโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธานี 
  2.2/ควรศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกในการบริหารบุคคลกรโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม/จังหวัดสุราษฎรธานี 
  2.3/ควรศึกษาการพัฒนาเพ่ือความเปนเลิศในการบริหารบุคคลกรโครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตนครศรีธรรมราช/วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธานี 

บรรณานุกรม 

กฤษณา//ศักดิ์ศรี./มนุษยสัมพันธ/เลม/1./กรุงเทพมหานคร/:/โรงพิมพอักษรพิทยา,/2534. 
จิตตนันท//เดชะคุปต./ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาบริการ./กรุงเทพมหานคร  :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545. 
บัณฑูร//ประดิษฐสุวรรณ./รายงานการวิจัย“ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการเสริมสรางความเขมแข็งของประชาสังคม/จังหวัด
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Abstract 
 Human is gregarious. When human living together, they must create the relationship with each 
other, for creating love and unity, especially in the management of organization for getting the good 
relationship with their colleagues to get an effective management and to reach a desired goal. In the 
perspective of Buddha, the religion has many Dharmic principles to get unity and to be a spiritual anchor. 
Herein, Sangahavatthu was focused including, 1.Dana; giving generosity and charity, 2.Piyavaca; kindly 
speech; convincing speech, 3.Atthacariya: useful conduct, rendering services, life of service, and doing good, 
4.Samanattata; even and equal treatment, responsibility, and behaving oneself property in all 
circumstances. 
 
Key Words: Buddhist Human-Relationship, Organization, Management 
 
 
Introduction 

 Human is gregarious, they tend to live together like family, community, societies, country, and world 
community as well. Living together, they have to kindly create an understandable relationship with each 
other for getting safety and property. In the current societies, there are lots of competition needing the 
human relationship to create between colleagues, institutes, in order to effective management and to 
reach a desired goal. According to this reason, the human relationship is, therefore, a fundamental factor 
for living as the proverb “Visaporamayati” referring to the intimacy causes the feeling of being relatives. 
Hence, the human relation is, definitely, important to an administration; a good executive should be 
concerning the human relationship as a first order because a work will be getting effective when the unity 
of organization is created1.  
 When it comes to the management of organization, the first thing to be understood is the 
organization classification. In general, the organization could be mainly divided into 3 main categories; 1) 
social institute, having the objectives to working related to family, academic institute, and public activities, 
2) government institute; the complex government services, for example ministry, department, municipality, 
other government institutes, and 3) private institute; the organization operating for commercial interests 
and services for specific person or a group of person owning the organization, for example financial 
institution, industries, firm, partnership etc.2   From the classification of organization, it could be clearly 
                                                           

1 Panthip Siribud, Human relationship, 7th edition, (Bangkok: Chulalongkorn University Printing House, 2010), p. 6. 
 
2 Organization and Management, [online] source : https://docs.google.com/document/edit?id=1c 

TNHBE_S6pcKQMKMrDpbj8U3FLmXjr5YgdOh3onJqe4, [5 October 2015] 
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seen that the human cannot live alone. They, human, should have the connection with others because 
some works will be success by getting help from other people, organization in charge of giving services to 
people. Therefore, these organizations should have 5 Yor. human relation principles, including smiling, 
appreciation to a success of other people, admiring moral things of others, respect other opinion, and 
flexibility.3 
 In the religion, the Buddha stated many moral principles creating the good relationship between 
people, for instance 1. Sangahavatthu was focused including, 1) Dana; charity, 2) Piyavaca or Peiyawatcha; 
kindly speech, 3) Atthacariya: useful conduct and life of service, 4) Samanattata; even and equal treatment, 
responsibility.    2.Directions; (1) monks as the zenith, (2) parents as the east, (3) teachers as the south, (4) 
friends and companions as the north, (5) wife and children as the west, (6) servants and workmen as the 
nadir. 
 From above descriptions, it could be clearly seen that the human is gregarious animal living 
together to help each other. Living and working in organizations, no matter how big of organizations are, 
the human relationship is, absolutely, necessary to create deep understanding between people. In 
Thailand, the Buddha have been cultivated in societies for a long time, and the Buddha stated, in the 
moral principles, many moral principles to be applying for human-relationship creation and to create the 
human relationship in organizations.  
  
Human relationship:  

For getting the effective working and good understanding between the people in the organization, it 
is essential to recognize causes, meaning, and importance. The meaning of human relationship being stated 
by psychologist, sociologist, and others, as followed; 

Puntip Siriwunnabud psychologically stated that the human relationship was social interactions in 
societies.4 
 Amnuay Saengsawang stated that the human relationship seeking to understand by the way of 
personal interaction resulting in the connection to eventually reach a goal of organization or person.5  
 Gelllerman said that the human relationship referred to the association of people in organizations. 
If, it was a good association, it will consequently lead to love and good understanding leading to the 
effective working outcome, but in case of a poor association, it will lead to working failure.6  
 Edwin B. Flippo defined the meaning of the human relationship that was cooperative working of 
people focusing on cooperation to complete a goal.7 
 S.G. Huneryager stated that the human relationship was ordered knowledge demonstrating 
behaviors of each person in the organization and applying behavioral science to manage people.8  

                                                           

3 Sanguan  Sutthiloetarun, Human behavior and personal development., (Bangkok:  Aksarapipat Co.Ltd, 2000), 
p.156. 

4 Puntip Siriwunnabud, Cited by same story, p. 4. 
5 Amnuay Saengsawang, Industrial Psychology, 3rd edition, (Bangkok: Aksarapipat, 2001), p. 99. 
6 Gellerman, cited in Somporn Sutadsanee, human relation, 8th edition, (Bangkok:  Chulalongkorn University 

Printing, 2005), p. 5. 
7 Flippo, Edwin B. Management : A Behavioral Approach, ( Boston, Mass : Allyn and Bacon, Inc, 1996) , p. 15.   
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In short, the human relationship referred to creating of communication system and understanding 
of people in the organization to get a good cooperation for completing a desired goal. The human 
relationship was defined as; 
 Meaning of human relationship: 
 1) Human relationship focused on the personal relationship, gave the feeling and thought in various 
views. The different relation helped people to test their abilities, their opinions, and new points of view.  
 2) Human relationship played an important role for every people and benefited people whom 
possessed the good relationship with each other. 
 3) Human relationship was not only important for living, but also physical and mental health. 
Hence, psychologist and behavioral scientist paid their attention of people in terms of both causes and 
effects of expressing behaviors.  
 4) Human relationship made people trying to learn and to create the human relationship with each 
other to live with meaning. The leader will study a way of working with cooperative workers, employer and 
employee tried to make the human relationship between others. Many employers accepted that being 
kind and generous instead of paying a bunch of money to employee will have the better outcome towards 
organizations. Likewise, this way of acting was easy and made organizations easier to be organized.9  

According to aforementioned reasons, it clearly illustrated that working in organizations or with at 
least 2 people needed applying of the human relationship as a connecting bridge to get a good 
understanding between each other.  
 Moral principles for human relationship creation: The Buddha stated many moral principles to 
create good understanding and relations, for instance Sangahavatthu, Directions, Holy Abidings, Sappurisa-
dhamma, etc. Herein, the writer mainly focused on Sangahavatthu, which was the spiritual-anchor moral 
principle stated by the Buddha. The outcome of Sangahavatthu related to a monk, in the former existence, 
was reincarnate to be ordinary people in order to help people using Sangahavatthu, including 1) Dana 
(charity) 2) Piyavaca (kindly speech) 3) Atthacariya (useful conduct) 4) Samanattata (even and equal 
treatment). 
 Sangahavatthu Principles10are four spiritual anchors, including  

1) Dana referred to giving generosity and charity, helping other people by sharing things or 
knowledge,11  

2) Peiyawatcha or Piyavaca referred to kindly speech or convincing speech to create unity, 
friendship, and respect12 

3) Atthacariya referred to useful conduct, rendering services, life of service, doing good, and 
promoting a moral development.13 

                                                                                                                                                                                                                 

8 Huneryager S.G. Personnel Management, (New York : American Book Company, 1995), p. 72. 
9 Puntip Siriwunnabud, Human relation,7th edition ,p. 5. 
10 T.Pa.(Thai) 11/313/295  
11 Pra Prom Kunapon (Por. Aor. Payututo). Dictionary of Buddhism, 16th edition, (Bangkok, S.R. printing mass product 

Co., Ltd.), 2008, p. 143. 
12 Ibid 
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4) Samanattata referred to even and equal treatment, responsibility, and behaving oneself property 
in all circumstances.14  

In summary, Sangahavatthu was the moral principle to build 4 types of good relationship, i.e. 1) 
helpfulness (Dana), 2) Kindly speech (Piyavaca), 3) rendering services (Atthacariya), and 4) behaving oneself 
property in all circumstances (Samanattata).  
 When it comes to the organization management, it is considered as a complicated issue and relates 
to many people, for example executive, workers, customers, to effectively work and to reach a desired 
goal and to have a strong relationship in the organization. The relevant factor that should be concerned 
was the creation of human relationship in the organization, especially human relationship related to 
Sangahavatthu as described in following details; 
 

1) Dana is helpfulness and cooperation. The organization management needs cooperation to reach 
a goal, even the organization would be divided, for instance office, division, etc. In practical, the people in 
organization should be cooperating with other working in different section, if there were things that they 
can help;  
 Executive Dimension; the executive should be providing helpfulness to employee. In some cases, 
the executive should kindly suggest or help employee when they have no idea about what to do to 
express sincerity, the executive should help employee when they face problems for example helping them 
to solve problems in case of the executive could be able to do that, but in case of the executive has 
nothing to do with the problem, giving them an encourage is also a good way to do.  
 Worker Dimension; the worker should be open-minded and be ready to work with every people 
with sacrifice, patient to work effectively. In the organization, there are lots of people who have different 
society level. As working in the organization, the people should help each other, should not be cheating 
the colleagues. The worker should also be participating in the volunteering activity.  
 
 2) Piyavaca or Peiyawatcha is defined as kindly speeches. Working in the organization, speeches 
are considered as an important thing to make unity.  
 Executive Dimension; the executive should have a smiling face and ask underlings to work with 
kindly speeches, the worker who hears this kind of voice will be happy and be ready to work. When the 
workers do something good, the executive should appreciate them in front of their colleagues. On the 
other hand, in case of the workers do something bad, the executive should secretly ask them to meet 
privately for avoiding embarrassment that would happen and should kindly suggest them as well.  
 Worker Dimension; the workers should be recognizing that they cannot work alone. Therefore, they 
would kindly speeches with each other to express respect. In the case of talking with executive and 
colleagues, the workers should be appropriately using words and speeches to make a strong connection in 

                                                                                                                                                                                                                 

13 Pra Prom Kunapon (Por. Aor. Payututo). A Constitution For Living,  82nd edition, (Bangkok : Pimsuay Co., Ltd.), 
2007, p.25. 

14 Pra Prom Kunapon (Por. Aor. Payututo). Dictionary of Buddhism, 16th edition, (Bangkok, Sahatanmix, 2011, p. 
403. 
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the organization. When oneself do something wrong, they should be accepted, or in case of their 
colleagues do something wrong they should be open-minded to forgive them. 
 
 3) Atthacariya refers to useful conduct, public consciousness, and rendering services.  
 Executive Dimension; the executive should behave to be a good model; the organization will be 
getting better as a result. Ruling policies should be done with concerning about outcomes. Importantly, the 
executive should be ruling policies based on benefits of organization, not their own advantages.  
 Worker Dimension; the workers should also be concerning about the benefits of organization by 
working based on policies. In some cases, getting a chance from the executive to operate a program or an 
activity, the workers should be concerning benefits of organization and planning to work in agreement with 
the planed objective and doing with honesty.  
 
 4) Samanattata is defined as even and equal treatment.  
 Executive Dimension; the executive should behave even and equal to operate works 
corresponded with planed policies and should select the worker based on their abilities that suited with 
each work to get respect from every people. The gist is the executive should not have prejudice. The 
Buddha stated Prejudice consisting of 1) prejudice caused by love or desire 2) prejudice caused by hatred 
or enmity 3) prejudice caused by delusion or stupidity 4) prejudice caused by fear. If the executive works 
without Prejudice, they will be able to get success and respect from each other.  

Worker Dimension; the workers should behave even and equal, have responsibilities, be on times, 
be patient, be honest, always help colleagues. Consequently, they will be getting love, generosity, and 
mercy from the executive. 

 
Benefits of Buddhist Human-Relationship 
1) Creating generosity 
2) Using kindly speeches for communication 
3) Being concern about social benefits instead of oneself benefits 
4) Even and equal treatment 

 
Conclusion 
 Human can be compared to a connection bridge of relationships, compared to good understanding 
between people in organizations. For Thai’s society, we are known as “Buddhist Country”, so we should be 
applying moral principles for creating good relationships in societies, including 1.Dana; giving generosity, 
charity, and sharing knowledge 2.Piyavaca; kindly speech, 3.Atthacariya: useful conduct, concerning social 
benefits instead of oneself benefits, 4.Samanattata; even and equal treatment, no prejudice, 
responsibilities.  

When it comes to the organization management, the executive and the workers should be applying 
Sangahavatthu to create the human relationship resulting unity and effective working, as concluded in the 
following diagram; 
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บทคัดยอ 
 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค คือ ๑) เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนใน อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง ๒) เพ่ือผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนในอําเภอแกง จังหวัดระยอง จําแนกตามสถาน
บุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการการมีสวนรวมของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนในอําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง  

การวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงแบบผสานวิธ (Mixed Method Research) โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ที่เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และการสนทนากลุม (Focus Groups)  กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย จํานวน  ๒๑๐ คน  สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล โดยการหาคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบคาที (t-test) ทดสอบคาเอฟ (F–test) โดยการวิเคราะหความ
แปรปรวนชนิดทางเดียว (One way Analysis of Variance) และสนทนากลุม (Focus Groups)  จํานวน ๘ ทาน 
 
ผลการวิจัยพบวา 

 ๑. ระดับความคิดเห็นของพระสงฆในอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่มีตอการมีสวนรวมของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนใน
อําเภอแกลง จังหวัดชลระยอง ทั้ง ๔ ดานในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๒ และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ทุกดานอยูในระดับมาก 

 ๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ ที่จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคล มีผลทําให
ความคิดเห็นของการมีสวนรวมของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนในอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงปฏืเสธสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ๓. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ ของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนในอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ดานสังคม พระสงฆ
ขาดการปรึกษากับผูนําชุมชน หรือกับชาวบาน ทําใหการทํางานพัฒนาของพระสงฆเปนไปไดอยาก ดานวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมทําใหวัฒนธรรมที่ดีงามในทองถิ่นสูญหาย ดานการศึกษา  พระสงฆที่มีบทบาทขาดความรูทางดานการศึกษา ทําใหไมเปนที่
ยอมรับของชุมชนเทาท่ีควร และพระสงฆและชุมชนขาดการวางแผนในการพัฒนาชุมชน ดานสิ่งแวดลอม ไดแก พระสงฆสวนใหญยัง
ไมใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม และชุมชนใหความสําคัญทางดานเศรษฐกิจมากกวาสิ่งแวดลอม    
 ขอเสนอแนะ ดานสังคม พระสงฆควรมีการปรึกษากับผูนําชุมชน หรือกับชาวบาน เพ่ือใหการทํางานพัฒนาของพระสงฆ
เปนไปไดงายดานวัฒนธรรม พระสงฆและชุมชนตองมีการวางแผนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบัน ดานการศึกษา 
พระสงฆที่มีบทบาทควรแสวงหาความรูทางดานการศึกษา เพ่ือใหไมเปนที่ยอมรับของชุมชนและพระสงฆและชุมชนควรมีการ
วางแผนในการพัฒนาชุมชน ดานสิ่งแวดลอม ชุมชนควรใหความสําคัญทางดานสิ่งแวดลอมควบคูไปกับใหความสําคัญทางดาน
เศรษฐกิจ  
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คําสําคัญ : การมีสวนรวม/  พระสงฆ / การพัฒนา / ชุมชน / อําเภอแกลง / จังหวัดระยอง 
 
Abstract 
 The objectives of this research were ( 1 ) : to study of the participation of the Sangha in community 
development in Keang District, Rayong province (2 ) to compare the opinion of the participation of the Sangha in 
community development in Keang District, Rayong province classified by personal factors (3 ) to study the problems, 
obstacles and suggestions in the participation of the Sangha in community development in Keang District, Rayong 
Province. 
  This research was a Mixed Research Method. We used both survey research  and Fogus Groups. The 
populations used in this study were 210 persons. The tool used to collect the data was questionnaire. We analyzed 
the data to find out the frequency, percentage, mean and standard deviation. We used One way Analysis of Variance 
to find out the result of T- Test and F- Test. The qualitative research was done by Focus Groups 8  
The result of this research found that; 
              1. The overall opinions of monks on the participation of the Sangha in community development in Keang 
District, Rayong province were high level in all 4 aspects with an average of 4.42. 
              2. The results of the comparison on the participation of the Sangha in community development in Keang 
District, Rayong province classified by personal status found that the personal factors did not involve of the 
participation of the Sangha in community development in Keang District, Rayong province. There was not difference 
significant at 0.05 levels. So, they were refuse of the hypothesis. 
             3. Problems, obstacles and suggestions of the participation of the Sangha in community development in 
Keang District, Rayong province in the social factor found that monks were lacked of consultation with community 
leaders and people. It was hard to develop the community. On the cultural factor found that the social change led to 
the lot of local cultural heritage. On the educational factor monks lacked of knowledge role of knowledge and were 
not be accepted by the community as they should. Monks and community lacked of planning of community 
environmental development. Most of the monks did not interest in environment. The communities were also 
focused on the economy than the environment.       
 The suggestions for social factor were that, monks should have consulted with community leaders and 
people to help the development work of monks. In the cultural factor, monks and community must be planned to 
accommodate the change in the present time. In the educational factor, monks should seek knowledge and 
education in order to be accepted by the community. Monks and community should be planned in community 
environmental development. The community should be focused on the environment as well as economics. 
 
Key words: Participation/ the Sangha/ Community/Development/Keang District/Rayong province 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  คนไทยไดใหการยอมรับพุทธศาสนาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๒ และไดถือเปนศาสนาของชาติทําใหพุทธศาสนามีบทบาทสําคัญ
ในฐานะผูนําทางดานจิตใจ ซึ่งเปนศูนยกลางของชุมชน แตเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ทําใหสูญเสียบทบาทในชวงหลายปที่ผาน
มานี้เอง กลาวคือ เดิมระบบการศึกษาอยูที่วัด พระมีบทบาทเปนผูนํา แตตอมาไดยายศูนยกลางการศึกษาออกจากการดูแลของวัด 
ทําใหดานการใหการศึกษาของพระสงฆนอยลง นําไปสูผลกระทบตอดานอ่ืนๆ อีกดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได แตอยางไรก็ตาม วัดไมได
สูญเสียบทบาทไปทั้งหมด ยังคงรักษาสถานการณเปนผูนําทางจิตวิญญาณ เปนที่พ่ึงทางใจแกพุทธศาสนิกชนอยูจนกระทั่งปจจุบัน 
โดยมีพระสงฆเปนผูขับเคลื่อนบทบาทดังกลาว พระสงฆ ถือวาเปนศาสนทายาท และเปนหนึ่งในพระรัตนตรัยซึ่งเปนหัวใจสําคัญของ
พุทธศาสนา เปนองคกรที่ทํางานเกี่ยวกับพุทธศาสนาซึ่งเปนที่ยอมรับของชุมชนในฐานะเปนผูนํา ดังนั้น พระสงฆนอกจากตองทํา
หนาที่เพ่ีอขัดเกลากิเลสของตนเอง ศึกษาไตรสิกขาแลว ยังตองทําหนาที่เพ่ือสังคมหรือชุมชนอีกดวย เพราะในความเปนจริงแลว 
ชีวิตของพระสงฆมีความสัมพันธอยางแนบแนนกับชุมชนทั้งดานการเปนอยู และความชวยเหลืออ่ืน ๆ ในขณะเดียวกัน พระสงฆตอง
ทําหนาที่ตอบแทนชุมชนตามนโยบายที่พระพุทธเจาไดตรัสไววา “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล และ
ความสุขแกมหาชน เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก”๑ นอกจากนั้น ยังทรงเนนย้ําถึงความสัมพันธระหวางพระสงฆกับชุมชนวา  “ภิกษุ
ทั้งหลายพราหมณและคฤหบดีทั้งหลายเปนผูมีอุปการะมากแกเธอทั้งหลาย บํารุงเธอทั้งหลายอยูดวยจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ และ
ยารักษาโรค แมเธอทั้งหลาย ก็จงเปนผูมีอุปการะมากแกพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย จงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน ทามกลาง 
และที่สุด จงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พยัญชนะที่บริสุทธิ์สิ้นเชิงแกเขาเหลานั้น ชาวบานและนักบวชทั้งหลาย ตางอาศัย
กันและกันดวยอํานาจอามิสทานและธรรมทาน อยูประพฤติพรหมจรรยนี้ เพ่ือตองการสลัดโอฆะเพ่ือทําความสิ้นทุกขโดยชอบดวย
อาการอยางนี้” จะเห็นไดวา พระสงฆไมสามารถจะประกอบอาชีพอยางคฤหัสถได จําเปนตองอาศัยปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต 
ในขณะที่คฤหัสถไมคอยมีเวลาในการศึกษาเลาเรียนก็ไดอาศัยพระสงฆใหคําแนะนํา โดยเฉพาะดานคุณธรรมจริยธรรม  ดวยทาทีของ
พระพุทธเจาดังกลาว พระสงฆซึ่งเปนศาสนทายาทจึงตองขับเคลื่อน และรักษาความสัมพันธดังกลาวใหสังคมไดอยูรวมกันอยางปกติ
สุข โดยมีวัดเปนศูนยกลางของชุมชน๒ เพราะปจจุบัน งานพัฒนาสวนมาก มีรัฐเปนเจาภาพในกระบวนการขับเคลื่อนในฐานะเปน
ผูใหการสนับสนุนดานงบประมาณ ความคิด ทรัพยากรอื่นๆ ประกอบกับโลกทัศนของคนในสังคมตอพระสงฆไดเปลี่ยนไปเปนอยาง
มาก โดยเห็นความสําคัญของวัดนอยลงไปทุกที จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองหันมาทบทวนและใหการสนับสนุนเพ่ือสงเสริม
ศักยภาพของพระสงฆซึ่งมีอยูแลวใหปรากฏเปนรูปธรรมที่ชัดเจนปจจุบันในการบริหารการพัฒนาชุมชนของพระสงฆสวนใหญจะเนน
ที่ชนบทมากกวาในเมือง ดวยเหตุที่สภาพสังคมในชนบทนั้นยังมีแบบเกาอยูเปนจํานวนมากคือ เปนสังคมที่มีวัดเปนศูนยกลางในการ
ประกอบกิจกรรมแทบทุกดานของหมูบาน มีภิกษุเปนผูนําที่สําคัญของชุมชน ดังนั้นพระสงฆจึงมีความเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยู
ของชาวบานโดยปริยาย กิจกรรมใดที่เปนไปเพ่ือสรางความเจริญกาวหนาใหแกหมูบาน พระสงฆก็มักเขาไปเกี่ยวของดวยเสมอ โดย
ยึดหลักวาเปนการใหความชวยเหลือโดยเมตตากรุณาโดยพ้ืนฐานความจริงที่วาทานเปนสวนหนึ่งในชุมชนแหงนั้น  และจําเปนตอง
พ่ึงพาอาศัยปจจัยการดํารงชีพจากชาวบาน ซึ่งความเปนอยูที่สุขสมบูรณของหมูบานก็ยอมมีผลตอความเปนอยูของตัวทานเองดวย 
จึงเปนที่ปรากฏใหเห็นโดยทั่วไปวา กอนที่รัฐบาลจะไดเริ่มพัฒนาชุมชนชนบท และวางแผนโครงการเขาไปยังทองถิ่นชนบทหางไกล
นั้น พระสงฆซึ่งจําพรรษาอยูในหมูบานแตละแหงก็ไดมีบทบาทในการเปนผูนําการพัฒนาหมูบานนั้น ๆ อยางไมเปนทางการอยูแลว 
จนเปนปกติวิสัย และเมื่องานพัฒนาดังกลาวเขาไปถึงหมูบาน ทานก็ไดเขารวมงานเหลานั้นดวยความเต็มใจ เชน เปนผูนําในการ
เสนอความคิดริเริ่ม และเปนที่ปรึกษาและเปนศูนยรวมแหงศรัทธาเรียกความรวมมือจากชาวบานในการสรางสาธารณสมบัติและสิ่ง
                                                 

๑ฉลอง พันธจันทร และคณะ, การศึกษาบทบาทของพระสงฆในงานพัฒนาชุมชน, วิทยานิพนธศิลปศาสตร มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 
๒๕๕๓). 

๒บุญศร ีพานะจิตต, ความสาเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท พริกหวานกราฟฟก จํากัด, ๒๕๔๕), หนา ๒๐. 



๑๖๓๕ 

 

สาธารณูปโภค เปนตน พระสงฆในอดีตมีสวนสําคัญในการบริหารพัฒนาชุมชนมาโดยตลอด บวกกับแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงที่ 
พระเทพเวที  ไดแเสดงทัศนะเกี่ยวกับปญหาสังคมไทย เเละการเปลี่ยนเเปลงไววา๓ “วิถีชีวิตของคนไทยในอดีต วัดและชุมชนจะมี
ความสัมพันธกันอยางลึกซึ้ง โดยวัดทําหนาที่เปนศูนยกลางของชุมชน เริ่มตั้งแตการใหการศึกษา เปนสถานที่พบปะปรึกษาหารือเพ่ือ
จัดกิจกรรมของชุมชน รวมถึงการเพาะบมขัดเกลานิสัยของคนในชุมชนใหมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม  มีความรักใครสามัคคี
เอ้ือเฟอเผื่อแผซึงกันและกัน โดยมีพระสงฆทําหนาที่เปนตัวแทนของพระพุทธศาสนาในการเผยแผคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
“เปนดังทิศเบื้องบน” และเปนผูนําในการทํากิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนในทองถิ่น แตจากการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและ
สังคมไทยดังที่ไดกลาวมาแลว ทําใหวิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธระหวางวัด และชุมชนดังเชนในอดีตก็มี
ระดับที่มีชองวางหางกันไป ทําใหคนสวนใหญไมสามารถสืบทอดและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  แตดั้งเดิมได คนใน
ชุมชนเริ่มละเลยศีลธรรมอยูในสภาพที่แลงน้ําใจ  และขาดความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอกัน  มองไมเห็นความสําคัญของวัดในทาง
พระพุทธศาสนา ทําใหเกิดความขาดแคลนการนับถือทางศาสนาและจริยธรรม และเปนสาเหตุของปญหาตางๆ ในสังคมไทย ดังเชน
ที่ปรากฏอยูในปจจุบัน” ความตั้งใจจริง ของการสรางชุมชนของตน ใหเปนชุมชนเขมแข็ง โดยอาศัยความรวมมือจากคนในชุมชน 
ชวยกันขับเคลื่อนชุมชน ใหเกิดประสิทธิภาพ  

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เปนอําเภอหนึ่งที่มีวัดกระจายอยูเปนจํานวนมาก นอกจากจะเปนศูนยกลางของประชาชน ศูนย
รวมจิตใจและสถาบันการศึกษาแลว วัดยังไดชื่อวาเปนแหลงธํารงสืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญยิ่ง  ดังจะเห็นไดจาก
พิธีกรรมตางๆ ที่บรรดาพุทธศาสนิกชนจัดขึ้น สวนใหญลวนเกี่ยวกับวัดทั้งสิ้น แตเนื่องจากสังคมปจจุบันเปลี่ยนไป ประชาชนเขาวัด
ลดนอยลงเพราะตองใชเวลาไปในการทํามาหาเลี้ยงชีพซึ่งมีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น  กอปรกับการไหลบาเขามาของอารยธรรม
ตะวันตก กอใหเกิดคานิยมทางดานวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากขึ้น ลักษณะสังคมในอดีตซึ่งเปนสังคมเกษตรกรรมไดกลายแปร
เปลี่ยนเปนสังคมอุตสาหกรรม ความรักความอบอุนของสถาบันครอบครัวลดนอยลงเพราะโอกาสที่จะอยูรวมกันพรอมหนาพรอมตา
มีนอย สถาบันหรือองคกรตางๆ เริ่มแยกตัวออกไปจากวัด พระสงฆที่เปนนักพัฒนาและเคยมีกิจวัตรในดานตางๆ ไมวาจะเปนดาน
ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุขฯลฯ ก็เริ่มมีกิจวัตรดังกลาวลดลงตามไปดวย๔  ถาวัดแยกตัวออกจากโครงสรางของสังคมใน
ชุมชน จะทําใหชุมชนและสังคมออนแอ สงผลใหสถาบันอ่ืนๆ รวมทั้งสถาบันทางศาสนาออนแอไปดวย๕  

 ผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของพระสงฆกับการพัฒนาชุมชน  ในอําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 
ผลการวิจัยที่ไดจะเปนขอมูลที่จะใชเปนแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนปฏิปทาของพระสงฆในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาชุมชน
ใหสอดคลองความตองการของประชาชนและสังคมไทยในปจจุบัน และเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโดยใช
ทรัพยากรทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนใน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  
 ๒. เพ่ือผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนในอําเภอแกง จังหวัดระยอง จําแนกตามสถานบุคคล  
 ๓. เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการการมีสวนรวมของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนในอําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง  

 

                                                 

๓ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), ศาสนาและเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชวนพิมพ, ๒๕๓๓), หนา ๑๒๔. 
๔ พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต),  สถาบันสงฆกับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมคีมทอง, ๒๕๒๗), หนา ๖๖. 
๕ ประเวศ วะสี,  พุทธธรรมกับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : มิเคียรพริ้นท, ๒๕๔๐), หนา ๓๖.  



๑๖๓๖ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ๑. รูปแบบการวิจัย 

    เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช
วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบการสนทนากลุม (Focus Groups)  เพ่ือ
สนับสนุนขอมูลเชิงปริมาณ 
 ๒. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

     ๑) ประชากรที่ ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก พระภิกษุ ในเขตปกครองคณะสงฆในอําเภอแกลง จังหวัดระยอง รวม
ทั้งสิ้น ๔๔๒ รูป๖   

      ๒) กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก พระสงฆในเขตปกครองคณะสงฆอําเภอแกลง จังหวัดระยอง จํานวน 
๒๑๐  รูป๗  ซึ่งไดมาโดยใชสูตรของ Taro Yamane ซึ่งใชระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕ ๘   

     ๓) ผูรวมสนทนากลุม (Focus Groups)  การวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนในอําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง” ผูวิจัยกําหนดเรื่องผูสนทนากลุม (Focus Groups) เพ่ือใหไดขอมูลที่สําคัญในการสนับสนุนขอมูลเชิงปริมาณ จํานวน ๘ 
รูป/คน  
  ๓. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  ๑) แบบสอบถาม 

(๑) แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบปลายปดใหเลือกตอบ  
(๒) แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของพระสงฆในการพัฒนาชุนชนในอําเภอแกลง จังหวัดระยอง จํานวน ๔ ดาน 

ประกอบดวย (๑) ดานสังคม  (๒) ดานวัฒนธรรม (๓) ดานการศึกษา  (๔) ดานสิ่งแวดลอม  
 ๒. แบบสนทนากลุม (Focus Groups)  เกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของพระสงฆใน

การพัฒนาชุมชน ในอําเภอแกลง จังหวัดระยอง มีลักษณะเปนแบบปลายเปดใหสนทนาโดยเสรี ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการสราง
ดังตอไปนี้ 
 ๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 

    ๑) ผูวิจัยและคณะไดลงพ้ืนที่ดวยตนเอง พรอมแจกแบบสอบถาม และขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามจาก
พระสงฆ (กลุมตัวอยาง)  ในพ้ืนที่  

    ๒) ดําเนินการสนทนากลุม (Focus Groups) ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนดนัดไว จนครบทุกประเด็น โดยขอ
อนุญาตใชวิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสนทนากลุม 
 ๕ การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร 
โดยใชสถิติ ดังนี้ 

 ๑) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางและพรรณนาบทบาทดานการมีสวน
รวมของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนในอําเภอแกลง  จังหวัดระยอง สถิติที่ใชคือคาความถี่ (Frequency), คารอยละ (Percentage), 
คาเฉลี่ย (Mean), และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), 

                                                 

๖ คณะพระนิเทศ, สรุปการออกตรวจเย่ียมวัด อําเภอแกลง จังหวัดระยอง, วันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖, (เอกสาร). 
๗ เรื่องเดียวกัน,หนา ๑๔. 
๘ บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องตน,พิมพครั้งท่ี๗, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน,๒๕๔๕), หนา ๔๓. 



๑๖๓๗ 

 

  ๒) สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาประสิทธิภาพของการมีสวนรวมของพระสงฆใน
การพัฒนาชุมชนในอําเภอแกลง  จังหวัดระยอง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลสถิติที่ใชคือการทดสอบคาที (t-test) กรณีตัวแปรตนสอง
กลุมและการทดสอบคาเอฟ (f-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรตนตั้งแตสามกลุม
ขึ้นไปเมื่อพบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD (Least Significant Difference) โดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด (Open ended Question) วิเคราะหโดยใชเทคนิคการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท นําเสนอเปนความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถี่ของ
ผูตอบคําถามปลายเปด 

 ๓) นําขอความจากการสนทนากลุม (Focus Groups) และการจดบันทึกมาจําแนกเปนประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะ
ประเด็นที่เก่ียวของกับวัตถุประสงคการวิจัย 
 
 
 

ผลการวิจัย 
๑. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ดานอายุ มีอายุ ๒๐–๓๐ ปและมีอายุ ๓๑–๔๐ ป มากที่สุด คิด

เปนรอยละ ๒๕.๒๐ ดานพรรษามีพรรษา ๖ -๑๐ มากที่สุด คิดเปนรอยละ ๓๔.๘๐ ดานวุฒิการศึกษาสายสามัญ มีวุฒิการศึกษาสามัญ
ระดับชั้นประถมศึกษา มากที่สุด คิดเปนรอยละ ๓๔.๓๐ ดานวุฒิการศึกษาทางนักธรรม ไมมีวุฒิการศึกษาทางนักธรรมมากที่สุด คิดเปน
รอยละ ๓๖. ดานวุฒิการศึกษาทางบาลี ไมมีวุฒิการศึกษาทางบาลีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๕๗.๑ ตามลําดับ 

๒. ระดับการมีสวนรวมของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนในอําเภอแกลง จังหวัดระยอง  พบวา ระดับความคิดเห็นของ
พระสงฆในอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่มีตอการมีสวนรวมของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนในอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ทั้ง ๔ ดาน 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๒ และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากขึ้นไป 

๓. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนในอําเภอแกลง จังหวัดระยอง จําแนกตามสถานภาพ
สวนบุคคล  พบวา ปจจัยสวนบุคคล มีผลทําใหความคิดเห็นของการมีสวนรวมของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนในอําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง  ไมแตกตาง กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ๔. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนในอําเภอแกลง จังหวัดระยอง   พบวาดานสังคม 
ไดแก พระสงฆ ขาดการปรึกษากับผูนําชุมชนหรือกับชาวบานทําใหการทํางานพัฒนาของพระสงฆเปนไปไดอยาก  ดานวัฒนธรรม 
ไดแก การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทําใหวัฒนธรรมที่ดีงามในทองถิ่นสูญหาย ดานการศึกษา ไดแก พระสงฆที่มีบทบาทขาดความรู
ทางดานการศึกษา ทําใหไมเปนที่ยอมรับของชุมชนเทาที่ควรและพระสงฆและชุมชนขาดการวางแผนในการพัฒนาชุมชน ดาน
สิ่งแวดลอม ไดแก พระสงฆสวนใหญยังไมใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม และชุมชนใหความสําคัญทางดานเศรษฐกิจมากกวา
สิ่งแวดลอม 
 ขอเสนอแนะ  ดานสังคม ไดแก พระสงฆควรมีการปรึกษากับผูนําชุมชนหรือกับชาวบานเพ่ือใหการทํางานพัฒนาของ
พระสงฆเปนไปไดงาย ดานวัฒนธรรม ไดแก  พระสงฆและชุมชนตองมีการวางแผนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบัน 
ดานการศึกษา ไดแก พระสงฆที่มีบทบาทควรแสวงหาความรูทางดานการศึกษา เพ่ือใหไมเปนที่ยอมรับของชุมชนและพระสงฆและ
ชุมชนควรมีการวางแผนในการพัฒนาชุมชน ดานสิ่งแวดลอม ไดแก ชุมชนควรใหความสําคัญทางดานสิ่งแวดลอมควบคูไปกับให
ความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ 
 



๑๖๓๘ 

 

 อภิปรายผลการวิจัย 
๑. ดานสังคม อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๗ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากขึ้นไป ซึ่ง

อันดับที่ ๑ ไดแก ขอที่ ๔. พระสงฆเปนวิทยากรพิเศษในชุมชนบรรยายเกี่ยวกับธรรมะ มีคาเฉลี่ย ๔.๗๙ รองลงมา ไดแก ขอที่ ๕ 
พระสงฆมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในการสรางสาธารณประโยชน มีคาเฉลี่ย ๔.๖๘ และอันดับสุดทาย ไดแก ขอที่ ๑๐ พระสงฆมี
การจัดใหมีการเทศนาหรือบรรยายธรรมแกประชาชนเปนประจํามีคุณภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๓๓ตามลําดับ และดาน
วัฒนธรรม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ ๔.๒๑ และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากขึ้นไป ซึ่ง
อันดับที่ ๑ ไดแก ขอที่ ๘ พระสงฆมีการรวบรวมเอกสารตําราทางวัฒนธรรมเพ่ือเปนการสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม คาเฉลี่ย ๔.๕๑ 
รองลงมา ไดแก ขอที่ ๖. พระสงฆมีการจัดกิจกรรมเมื่อถึงวันสําคัญตางๆ ทางศาสนา คาเฉลี่ย ๔.๔๐ และอันดับสุดทาย ไดแก ขอที่ ๕. 
พระสงฆมีการเทศนาในวันสําคัญๆ เชน วันวิสาขบูชา และวันมาฆบูช าเปนตน มีคาเฉลี่ย ๓.๘๕ ตามลําดับ สวนดานการศึกษา อยูใน
ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย ๔.๕๕  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากขึ้นไป ซึ่งอันดับที่ ๑ ไดแก ขอที่ ๙ พระสงฆจัดหา
สิ่งอํานวยความสะดวกใหแกสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  คาเฉลี่ย ๔.๗๘ รองลงมา ไดแก ขอที่ ๖ พระสงฆอํานวยความสะดวก
ใหกับนักเรียน นักศึกษาที่มาจัดกิจกรรมในวัดทุกครั้ง คาเฉลี่ย ๔.๗๖ และอันดับสุดทาย ไดแก ขอที่ ๑ พระสงฆมีการกระตุนหรือ
แนะนําใหชุมชนเห็นความสําคัญของการศึกษา คาเฉลี่ย ๓.๘๐ ตามลําดับ  และดานสิ่งแวดลอม อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ ๔.๕๓ และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากขึ้นไป ซึ่งอันดับที่ ๑ ไดแก ขอที่ ๖. พระสงฆมีการปลูกจิตสานึกให
ชุมชนอนุรักษสิ่งแวดลอมคาเฉลี่ย ๔.๗๑ รองลงมา ไดแก ขอที่  ๘. พระสงฆมีการบริจาคปจจัยในการอนุรักษหรือการจัด
สภาพแวดลอมใหสวยงาม คาเฉลี่ย ๔.๖๘ และอันดับสุดทาย ไดแก ขอที่ ๑๐ พระสงฆเปนผูนํารวมกับชุมชนพัฒนาสภาพแวดลอม มี
คุณภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๒๕ ตามลําดับ เนื่องจากพระสงฆใหความสําคัญและมีความมุงมั่นในการพัฒนาใหชุมชนมี
ความเจริญและเปนชุมชนที่มีคุณภาพของสังคมอยางแทจริง ซึ่งมีความสอดคลองกับเฉลิม อุตกฤษฏ ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษา
บทบาทของพระสงฆในงานพัฒนาชุมชนโดยรวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติศาสนกิจในสวนภูมิภาคของพระสงฆจากโครงการอบรม
พระภิกษุเพ่ือสงเสริมการพัฒนาทองถิ่นผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ดานการพัฒนาการศึกษาพระภิกษุมีบทบาทมากที่สุดไดแกการอบรม
ศีลธรรมแกประชาชนการศึกษาดานปริยัติธรรมสวนบทบาทนอยที่สุด ไดแก การใหการศึกษาสายสามัญแกพระภิกษุสามเณร
นักเรียนและอบรมพิเศษแกผูตองขังของเรือนจําดานการพัฒนาหมูบานพระภิกษุมีบทบาทมากที่สุด ไดแก การปรับปรุงคมนาคมใน
หมูบาน สวนบทบาทนอยที่สุดไดแกการปรับปรุงหองสมุดแหลงน้ํา เพ่ือการเกษตรกรรมดานบริหารสังคมพระภิกษุมีบทบาทมาก
ที่สุด ไดแก การปรับปรุงบริเวณโรงเรียนและวัสดุอุปกรณทางการศึกษาสวนบทบาทนอยที่สุดไดแกการบริจาคสิ่งของที่จําเปนให
โรงพยาบาลและการสรางโรงเรียนดานการพัฒนาวัดนั้นพระภิกษุมีบทบาทมากที่สุดคือการสรางปรับปรุงที่อยูอาศัยการคมนาคม
ภายในวัดสวนบทบาทนอยที่สุดคือการสรางการปรับปรุงปาชาเมรุเผาศพแหลงน้ําดื่มน้ําใชเครื่องอํานวยความสะดวกสบาย๙ และมี
ความสอดคลองกับงานวิจัยของ โดจิ โนสุ  ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทของพระสงฆที่มีตอการพัฒนา : ศึกษาเฉพาะกรณีในจังหวัด
สงขลา โดยใชกลุมตัวอยางเปนพระสงฆที่พํานักประจําอยูในวัดที่ตั้งอยูในจังหวัดสงขลา จํานวน ๑๗๐ รูป ผลการวิจัย พบวา 
บทบาทที่พระสงฆปฏิบัติมากที่สุดไดแกการจัดใหมีพิธีกรรมในวันสําคัญทางศาสนาในวัดรองลงมาไดแกการรับนิมนตไปประกอบ
พิธีกรรมตางๆภายนอกวัดการอบรมสั่งสอนประชาชนในงานเทศกาลตางๆตามลําดับซึ่งลวนแตเปนกิจกรรมที่เกี่ ยวกับพิธีกรรม
ทั้งสิ้น๑๐ 

                                                 

๙เฉลิม อุตกฤษฎ , การศึกษาบทบาทของพระสงฆ ในงานพัฒนาชุมชน , วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ,(บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๑).  

๑๐Dhoginozhu, Introduction to Behavioral Science for Business, (New York : McGraw-Hill Book Company, 1996). 



๑๖๓๙ 

 

๒. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนในอําเภอแกลง จังหวัดระยอง จําแนกตามสถานภาพ
สวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคล มีผลทําใหความคิดเห็นของการมีสวนรวมของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนในอําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง ไมแตกตาง กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว จากขอมูลดังกลาวสามารถกลาวได
วาพระสงฆ มีความมุงม่ันในการพัฒนาชุมชนอยางแทจริง โดยสามารถเปนผูนําทางดานการพัฒนา ชักจูงใหชุมชนพัฒนาตนเอง และ
สามารถพ่ึงพาตนเองไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอรัสธรรม ดีระดอม ไดทําการวิจัยเรื่องบทบาทของพระสงฆมหายาน
ในการพัฒนาสังคมศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆจีนและอนัมนิกายในภาคกลางของประเทศไทยผลการวิจัย พบวา กิจกรรมในการ
พัฒนาสังคมมีความสัมพันธกับความคาดหมายบทบาทและความรูสึกไดรับจากชาวไทยความคาดหมายบทบาทที่ มีความสัมพันธกับ
อายุและความยึดมั่นในความเปนพระสงฆมหายานความรูสึกไดรับการยอมรับจากชาวไทยมีความสัมพันธกับประเทศที่เกิด ๑๑และ
สอดคลองกับอํานาจ บัวศิริ ที่ไดวิจัยคุณสมบัติและบทบาทเจาอาวาสวัดในพุทธศาสนา ที่เอ้ือตอการพัฒนาชนบทยากจนใน
ภาคเหนือ โดยมีกลุมตัวอยางในการวิจัยพระสงฆพระสังฆาธิการ ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ ประชาชนที่มีอาชีพคาขาย และ
ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม จากการวิจัย พบวา ดานปลูกฝงและสงเสริมศีลธรรมแกประชาชน พบวา ประชาชนทุกกลุมเห็น
ดวยกับบทบาทของเจาอาวาสในดานนี้ บทบาทที่ไดรับความเห็นดวยมากที่สุด มีสองประการ คือ การใชสถานที่ในวัดเปนที่จัด
การศึกษา อบรม ใหความรูดานพุทธศาสนาแกประชาชนเปนประจําทุกวันพระและการจัดทําวัดและบริเวณใหสะอาดรมรื่นเพ่ือให
ประชาชนที่เขามาเกิดความสงบทางจิตใจไดดานกิจกรรมระดับหมูบานพบวาประชาชนทั้งหากลุม เห็นดวยกับบทบาทของเจาอาวาส
ในดานนี้ ไมวาจะเปนเรื่องงานแหลงน้ําหมูบาน งานธนาคารโคกระบือ งานกลุมออมทรัพยหรือธนาคารขาว และกลุมอาชีพดานการ
บริการพื้นฐาน พบวา ประชากรทั้งหากลุม เห็นดวยกับบทบาทของเจาอาวาสในดานนี้ ไมวาจะเปนงานดานสาธารณสุขมูลฐาน งาน
โภชนาการงานบริการดานกฎหมายงานแหลงน้ําสะอาดและงานผลิตหนังสือเพ่ือสงเสริมชีวิตและสังคม๑๒ และสอดคลองกับงานวิจัย
ของเจียมพงษ วงษธรรม ที่ไดศึกษาบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาสังคมเก่ียวกับเรื่องบทบาทในการใหการศึกษาทั่วไปทั้งทางโลก
และทางธรรมการเผยแพรธรรมะและการใหการสงเคราะหแกประชาชนตลอดจนการศึกษาวาพระสงฆมีความคิดเห็นอยางไรใน
บทบาทดานนี้ของทานโดยใชกลุมตัวอยางที่เปนพระสงฆที่จําพรรษาในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน ๕๖๑ รูปผลการวิจัยพบวา 
พระสงฆในขณะสอนไดเนนใหประชาชนเขาใจสิทธิหนาที่ทําหนาที่เปนผูบริหารสถานศึกษาและกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งพบวา พระสงฆมี
กิจกรรมสูงขึ้นตามพรรษาที่บวชตองการมีบทบาทในการศึกษาเพ่ิมขึ้นโดยประสงคใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาของชาติ 
ปรับปรุงหลักสูตรวิชาเกี่ยวกับศีลธรรมและศาสนาในลักษณะที่พระสงฆจะเขาไปสอนไดดานการเผยแผธรรมะ  เพ่ือพัฒนาจิตใจ
ประชาชนโดยการออกจาริกไปในชนบทสอนใหเจริญกรรมฐานนําประชาชนพัฒนาทองถิ่นวัดและโรงเรียนและเขารวมในวันสําคัญ
ทางศาสนาในดานความคิดเห็นที่พระสงฆมีบทบาทของทานในการพัฒนาสังคม๑๓ 
 ๓. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนในอําเภอแกลง จั งหวัดระยอง ผูวิจัยไดนําเสนอ
ขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Groups) เพ่ือเก็บขอมูลจากกาสนทนากลุม จํานวน ๘ รูป/คน ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลดังตอไปนี้
 ดานสังคม จากการสนทนากลุม (Focus Groups) เกี่ยวกับเรื่องการมีสวนรวมของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนในอําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง พบวา พระสงฆขาดการปรึกษากับผูนําชุมชน หรือกับชาวบาน ทําใหการทํางานพัฒนาของพระสงฆเปนไปได

                                                 

 ๕อรัสธรรม ดีระดอม, บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาชนบท, วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, (สถาบันไทยคดีศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๔๖). 
 ๖อํานาจ บัวศิริ,คุณสมบัติและบทบาทของเจาอาวาสในพระพุทธศาสนาที่เอื้อตอการพัฒนาชนบทยากจนในภาคเหนือ, วิทยานิพนธ
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๘). 
 ๗เจียมพงษ  วงษธรรม ,  บทบาทของพระสงฆ ในการพัฒนาสังคม ,วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ,(บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๐). 



๑๖๔๐ 

 

อยาก รองลงมา ไดแก พระสงฆเขามาทํางาน ก็มุงทํางานอยางที่ใจคิดเพียงอยางเดียวแตไมคํานึงถึงบริบทชุมชน และพระสงฆไมเคย
ขอความรวมมือจากชุมชน และอันดับสุดทาย ไดแก ปญหาที่เกิดจากพระสงฆเอง เพราะบางรูปพึ่งมาใหมไมเขาใจบริบทชุมชน และ
ปญหาความไมไวเนื้อเชื่อใจของคนในชุมชน ขอเสนอแนะ ไดแก พระสงฆควรมีการปรึกษากับผูนําชุมชน หรือกับชาวบาน เพ่ือให
การทํางานพัฒนาของพระสงฆเปนไปไดงาย รองลงมา ไดแก พระสงฆที่เขามาทํางานพัฒนาชุมชน ควรศึกษาบริบทของชุมชนกอน 
เพ่ือแกไขความขัดแยงและพระสงฆตองทํางานแบบการมีสวนรวม และ พระสงฆที่รับผิดชอบ ควรสรางและทําความเขาใจกับชุมชน 
และพระสงฆตองสรางความเชื่อมั่นและสรางศรัทธาใหเกิดขึ้นแกชุมชน   ดานวัฒนธรรม จากการสนทนากลุม (Focus Groups) 
เกี่ยวกับเรื่องการมีสวนรวมของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนในอําเภอแกลง จังหวัดระยอง   พบวา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทําให
วัฒนธรรมที่ดีงามในทองถิ่นสูญหาย รองลงมา ไดแกพระภิกษุ สามเณร ขาดความรูความเขาในในเรื่องวัฒนธรรม และพระสงฆไมกลา
ในการแสดงออกในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเทาที่ควรและขาดผูสืบทอดทางวัฒนธรรม และอันดับสุดทาย ชุมชนขาดความตระหนัก
ในเรื่องการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงาน ขอเสนอแนะ  ไดแก พระสงฆและชุมชนควรมีการวางแผนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในปจจุบัน พระภิกษุ สามเณร ควรศึกษาหาความรูความเขาในในเรื่องวัฒนธรรม และพระสงฆควรกลาแสดงออกในการเปน
ผูนําชุมชนในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม และอันดับสุดทาย ไดแก พระสงฆควรสรางความตระหนักในเรื่องการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดี 
และพระสงฆและหนวยงานที่เกี่ยวของตองมีการวางแผน และดําเนินการในการอนุรักษวัฒนธรรม ดานการศึกษา จากการสนทนา
กลุม (Focus Groups) เกี่ยวกับเรื่องการมีสวนรวมของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนในอําเภอแกลง จังหวัดระยอง  พบวา พระสงฆที่
มีบทบาทขาดความรูทางดานการศึกษา ทําใหไมเปนที่ยอมรับของชุมชนเทาที่ควร  และพระสงฆและชุมชนขาดการวางแผนในการ
พัฒนาชุมชน รองลงมา ไดแก ชุมชนไมกลาเปนผูนํากลุม เพราะกลัวไมมีความรูความเขาใจในเรื่องการพัฒนา และขาดการจัดลําดับ
ขั้นตอนของความสําคัญในการพัฒนาชุมชน ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนในอําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง ดานการศึกษา ไดแก พระสงฆที่มีบทบาทควรแสวงหาความรูทางดานการศึกษา เพ่ือใหไมเปนที่ยอมรับของชุมชนและ
พระสงฆและชุมชนควรมีการวางแผนในการพัฒนาชุมชน รองลงมา ไดแก พระสงฆและหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการจัดลําดับ
ขั้นตอนของความสําคัญในการพัฒนาชุมชน และอันดับสุดทาย ไดแก ชุมชนควรมีตัวแทนเปนผูนํากลุม โดยอาศัยประสบการณเรื่อง
การพัฒนา  

ดานสิ่งแวดลอม จากการสนทนากลุม (Focus Groups) เกี่ยวกับเรื่องการมีสวนรวมของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนใน
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  พบวา พระสงฆสวนใหญยังไมใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม และชุมชนใหความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ
มากกวาสิ่งแวดลอม รองลงมา ไดแก การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของพระสงฆขาดการมีสวนรวม  และขาดการประสานงาน
ระหวางวัดกับชุมชน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และอันดับสุดทาย ไดแก หนวยงานที่รับผิดชอบไมใหความตระหนักในเรื่อง
สิ่งแวดลอมเทาที่ควร ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนในอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ดาน
สิ่งแวดลอม ไดแก ชุมชนควรใหความสําคัญทางดานสิ่งแวดลอมควบคูไปกับใหความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ  รองลงมา ไดแก 
พระสงฆควรใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม เชนการรักษา อนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน และพระสงฆตองเปนผูนําในการประสานงาน
ระหวางวัดกับชุมชน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และอันดับสุดทาย ไดแก พระสงฆตองมีการพัฒนาชุมชนดานสิ่งแวดลอมแบบการมี
สวนรวม และหนวยงานที่รับผิดชอบควรมีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดลอมเนื่องจากพระสงฆบางรูปบางองค ยังไมเขาใจในเรื่องของ
บทบาทและหนาที่ของตนเอง ในการพัฒนาชุมชน ทําใหการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนเกิดปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาได 
ซึ่งมีความสอดคลองกับอริยา ลิ้มสุวัฒน ไดศึกษาถึงสาเหตุที่พระภิกษุไดเขารวมโครงการพัฒนาชุมชนชนบทของไทยโดยเนนถึงผลที่
เกิดจากกิจกรรมของพระภิกษุในการพัฒนาชีวิตจิตใจและความเปนอยูของชาวบานทั้งในสวนที่มีตอชุมชนเหลานั้นและการ
ประสานงานจากรัฐบาลและพระภิกษุเองจากการศึกษา พบวา พระภิกษุในชนบทมีความสัมพันธอันใกลชิดไดรับความยกยองจาก
ชาวบานทั้งที่มีบทบาทเปนผูนําคนสําคัญในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในสังคมรวมกับชาวบานที่เปนอยูดวยเหตุนี้งานการพัฒนา
ชุมชนโดยพระภิกษุจึงแบงออกเปนสองลักษณะตามสภาพการณที่เปนอยู ลักษณะแรก คือการที่พระภิกษุทําการพัฒนารวมกันกับ



๑๖๔๑ 

 

ชาวบานในทองถิ่นนั้นๆ ไปอยางเสรีตามความเหมาะสมและสภาพความจําเปนในแตละทองถิ่น สวนอีกลักษณะหนึ่งคือ การที่คณะ
สงฆในสวนกลางไดรวมกันจัดตั้งโครงการพัฒนาชุมชนที่ดําเนินการโดยคณะสงฆ และดวยความรวมมือสนับสนุนทางดานการเงิน 
และการประสานงานจากรัฐบาล เพ่ือสงพระภิกษุออกไปปฏิบัติศาสนกิจเผยแพรพุทธศาสนาและชวยเหลือในการพัฒนาชนบทการ
พัฒนาชนบทที่พระภิกษุไดดําเนินการอยางเสรีนั้น สวนใหญจะสามารถชวยเหลือชีวิต ความเปนอยูของชาวบานไดเปนอยางดี อัน
เปนผลจากการที่ชาวบานยอมรับบทบาทผูนําของสงฆเปนเครื่องมือทางการเมืองเพ่ือตอตานลัทธิคอมมิวนิสตและเพ่ือความ
จงรักภักดีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติทําใหการเขามายุงเกี่ยวกับรัฐอยางเปดเผยและการกิจกรรมทางโลกเพ่ือพัฒนาชนบท
โดยคณะสงฆนั้นไมไดรับการยอมรับใหความรวมมือเทาที่ควร๑๔ และสอดคลองกับอรัสธรรม ดีระดอม ที่ไดทําการวิจัยเรื่องบทบาท
ของพระสงฆมหายานในการพัฒนาสังคมศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆจีนและอนัมนิกายในภาคกลางของประเทศไทยโดยไดแนวคิดมา
จากทฤษฎีบทบาทจากทฤษฎีนี้ พบวา ปจจัยทางสังคมที่นาจะเกี่ยวของกับพฤติกรรมบทบาทของพระสงฆมหายานในการพัฒนา
สังคมก็คือตําแหนงสถานภาพและปจจัยทางจิตวิทยาที่นาจะเก่ียวของก็คือความยึดมั่นตอความเปนพระสงฆมหายานความคาดหมาย
บทบาทของพระสงฆมหายานนาจะมี ก็คือ บทบาทดานการพัฒนาจริยธรรมการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาสวัสดิการสังคม และการ
พัฒนาอาชีพ นอกจากนี้ ยังพบวาในดานกิจกรรมพัฒนาสังคมนั้นพระสงฆที่มีกิจกรรมดานการพัฒนาจริยธรรมมีจํานวนมากที่สุดที่มี
กิจกรรมดานสวัสดิการสังคมนอยที่สุด แตถาพิจารณาความถี่ของการประกอบกิจกรรมพบวาพระสงฆมหายานมีกิจกรรมดานการ
พัฒนาการศึกษาที่ดีที่สุดและดานสวัสดิการสังคมนอยที่สุด นอกจากนี้ยังพบวากิจกรรมในการพัฒนาสังคมมีความสัมพันธกับความ
คาดหมายบทบาทและความรูสึกไดรับจากชาวไทยความคาดหมายบทบาทที่มีความสัมพันธกับอายและความยึดมั่นในความเปน
พระสงฆมหายานความรูสึกไดรับการยอมรับจากชาวไทยมีความสัมพันธกับประเทศที่เกิด๑๕ และสอดคลองกับโดจิ โนสุไดศึกษาวิจัย
เรื่องบทบาทของพระสงฆที่มีตอการพัฒนาศึกษาเฉพาะกรณีในจังหวัดสงขลา โดยใชกลุมตัวอยางเปนพระสงฆที่พํานักประจําอยูใน
วัดที่ตั้งอยูในจังหวัดสงขลา จํานวน ๑๗๐ รูป ผลการวิจัย พบวา บทบาทที่ปฏิบัติจริงของพระสงฆตอการพัฒนาสังคมดานการศึกษา
คือการอบรมใหความรูดานพุทธศาสนาและศีลธรรม แกประชาชนบทบาทที่ปฏิบัติรองลงมาคือการอบรมใหความรูดาน วัฒนธรรม
และพิธีกรรมแกประชาชนและมีสวนรวมในพิธีกรรมตางๆ ของโรงเรียนตามลําดับบทบาทเหลาที่เปนบทบาท  ที่เกี่ยวกับพิธีกรรม
ทั้งสิ้น การอบรมใหความรูดานพุทธศาสนา และศีลธรรมก็จะกระทําในพิธีกรรมทั้งสิ้น การอบรมใหความรูดานศาสนา และศีลธรรมก็
จะกระทําในพิธีกรรมตางๆ แสดงวาพิธีกรรมเปนโอกาสที่ดีสําหรับพระสงฆในการอบรมสั่งสอน บทบาทที่ปฏิบัตินอยที่สุดของ
พระสงฆตอการพัฒนาสังคมดานการศึกษา คือ การจัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย สวนบทบาทที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
เชนการเขามาชวยสอนหนังสือของโรงเรียน การชวยเปนวิทยากรรับปรึกษาปญหาของนักเรียนในชั่วโมงพิเศษ การจัดตั้งโรงเรียน
ประถม การมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน และการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน พบวาพระสงฆมีบทบาทในดานเหลานี้
นอยอาจเปนเพราะพระสงฆเอง ไมคอยมีความรูและมีสถานศึกษา  เปดสอนวิชาหลายแหงบทบาทในการเผยแผธรรมะบทบาทที่
พระสงฆปฏิบัติมากที่สุด ไดแก การจัดใหมีพิธีกรรมในวันสําคัญทางศาสนาในวัดรองลงมาไดแกการรับนิมนตไปประกอบพิธีกรรม
ตางๆ ภายนอกวัดการอบรมสั่งสอนประชาชนในงานเทศกาลตางๆ ตามลําดับ ซึ่งลวนแตเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทั้งสิ้น ๑๖ 
และมคีวามสอดคลองกับผลงานวิจัยของจรินทร ยังสังข ที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆในการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดย
ใชพ้ืนที่ในการวิจัยในชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม พบวา บทบาทของพระสงฆสวนใหญมุงไปสูการตอบสนองตอความตองการของ

                                                 

๑๓อรัสยา ลิ้มสุวัฒน, บทบาทของพระภิกษุในการพัฒนาชุมชนชนบทไทย, วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,๒๕๔๖). 
 ๑๔อรัสธรรม ดีระดอม, บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาชนบท, วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, (สถาบันไทยคดีศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๔๖). 
 ๑๗Dhoginozhu,  Introduction to Behavioral Science for Business, (New York : McGraw-Hill Book Company, 1996). 
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ประชาชนแตดวยการกลอมเกลาประสบการณผานอุปชฌาย ครู อาจารย หรือพระรูปอ่ืน ที่คนเขารูจักและเปนแนวทางแหงการ
ไดรับลาภสักการะ จึงมีการปฏิบัติสืบตอกันมา แตถาในฐานะที่เปนสถาบันสังคม จะพบวาโดยธรรมชาติของศาสนามีความปรารถนา
ใหศาสนิกชนเปนคนดี มีศีลธรรมจริยธรรมประจํากาย วาจา ใจ เปนพลเมืองดีของสังคม และประเทศชาติ ถือเปนการชวยรัฐอบรม
ประชาชนใหตั้งอยูในความเรียบรอย อีกประการหนึ่งคือบทบาทของพระสงฆขึ้นอยูกับความศรัทธาตอพระสงฆรูปนั้นๆ ประชาชนมี
การแยกแยะในการแสดงความศรัทธาตอพระสงฆแตกตางกันออกไป การแสดงบทบาทในวัดในชุมชนสวนใหญ เปนของ เจาอาวาส 
พระลูกวัด พระรูปหนุมๆ จะไมมีบทบาทจึงกอใหเกิดการรวมตัวของพระหนุมจากวัดตางๆ เปนเครือขายเปนองคกรจน ไดรับการ
ยอมรับจากผูบริหารสถานศึกษาประชาชนในการนิมนตไปจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน เปน
อาจารยสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนเปนตน๑๗ 
 
ขอเสนอแนะ 
 ๑. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ควรตระหนักถึงบทบาทและหนาที่ของพระสงฆในการชวยเหลือสังคม และควร
ใหความชวยเหลือในดานกําลังความคิด กําลังปจจัย และสิ่งอํานวยความสะดวกดานอ่ืนแกพระสงฆอยางเปนรูปธรรม 

 ๒) คณะสงฆในจังหวัดระยอง ตองมีการวางแผนรวมกัน และแบงงานรับผิดชอบในดานการชวยเหลือหรือพัฒนาชุมชน 
โดยจัดตั้งทุนนิธิขึ้น พรอมทั้งมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน เพ่ือใหเกิดความ
ยั่งยืน  

๒. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
 ๑) หนวยงานราชการควรจัดใหมีการสัมมนาผูนําแบบประสานแกพระสงฆนักพัฒนาอันจะกอประโยชนในการเปนผูนํา

ในการบริหารการพัฒนาชุมชน 
 ๒) ควรมีการนําเสนอแนวทางการบริหารการพัฒนาชุมชนของพระเถระที่ประสบความสําเร็จใหกับพระสงฆเพ่ื อเปน

ประโยชนในการสรางชุมชนเขมแข็งสืบไป 
 ๓) หนวยงานราชการที่เกี่ยวของควรมีการรวมมือกับทางชุมชนและวัดเพ่ือสงเสริมกิจกรรมของวัดและชุมชนและเผยแผ

งานตัวอยางจัดทําเปนเอกสารหนังสือสื่อวีดีทัศนกิจกรรมตางๆแนวทางการจัดการเพ่ือใหบุคคลหรือชุมชนอ่ืนที่สนใจนําไปพัฒนา
ตนเอง 

 ๓. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 ๑) ควรศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบหรือบทบาทของผูนําแบบประสาน เพ่ือเปนของพระสงฆในการเปนผูนําของการ

บริหารการพัฒนาชุมชน 
 ๒) ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการมีสวนรวมของพระสงฆในการบริหารการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือเปน

แนวทางของพระสงฆในการเปนผูนําของการบริหารการพัฒนาชุมชน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขตอําเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี และ ๒) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจา
อาวาสในเขตอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ศึกษาวิจัยโดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก พระสงฆสังกัดคณะสงฆมหานิกายในเขตอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๘๕ 
รูป จาก ๕๔ วัด ซึ่งใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปน
แบบตรวจสอบรายการและมาตราสวนประเมินคา ๕ ระดับ และแบบสอบถามปลายเปด ซึ่งผูศึกษาสรางขึ้นเอง โดยมีคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .๙๐๒ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร สถิติที่ใชไดแก คาความถี่ 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แบบสอบถาม
ปลายเปดวิเคราะหโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Technique)  

ผลการศึกษาพบวา 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขตอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบวา ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขตอําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย  เทากับ 
๓.๔๕ และเมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา ดานการปกครองและดานสาธารณูปการมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ ๓.๗๕ และ ๓.๕๔ ตามลําดับ สวนดานอ่ืนๆ ไดแก ดานการศาสนศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผ และ
ดานการสาธารณสงเคราะหมีประสิทธิภาพอยูในระดับปานกลาง 

ผลการศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขต
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบวา ปญหาที่สําคัญไดแก เจาอาวาสบางรูปขาดวิสัยทัศน ขาดเปาหมาย ในการบริหารจัดการ
วัดที่ชัดเจน การบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสบางสวนไมมีการประชุม ปรึกษา วางแผน และกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนา
วัดอยางเปนรูปธรรม เปนการบริหารจัดการวัดตามความเคยชินที่เคยปฏิบัติมา ขาดการประสานงานระหวาง วัด บาน และ
ชุมชน และเจาอาวาสบางรูปใชคนไมถูกกับงาน จึงทําใหงานขาดประสิทธิภาพ  

แนวทางในการแกไขปญหา ไดแก ควรมีการประชุมพระภิกษุ สามเณร ภายในวัด เนื่องๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการวัด และเพ่ือความสามัคคีภายในวัด สงเสริมใหเจาอาวาสเปดรับความรูใหมๆ เพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการ
วัดมีการนําเอา เทคโนโลยีสมัยใหม มาใชในการพัฒนาวัดมากขึ้น และควรมีการจัดกิจกรรมที่สรางสรรคระหวางวัดและชุมชน 

 
ABSTRACT 

 The main objectives of this research were i) to study the efficiency of Temple management of the 
abbots in Mueang Chonburi  District, Chonburi  Province; and ii) to study the problems and suggestions of 
the efficiency of Temple management of the abbots in Mueang Chonburi  District, Chonburi.  The survey 
research was carried out in this study. 



 

๑๖๔๕ 

A group of samples for this research consisted of 285 Buddhist monks who lived in 54 temples 
under Mahanikaya sect in Mueang Chonburi  District, Chonburi  , being drawn by simple random sampling 
technique.  The tool for data collection in this research was questionnaire comprising check-list, rating scale 
and opened end questions with reliability value equal to 0.902. The programme for social science research 
was employed for data analysis. The statistics used for it are frequencies, percentage, average means and 
standard deviation. The content analysis technique was used for analyzing data from open-ended 
questions. 
Results of Research were concluded as follows: 

The overall efficiency of Temple management of the abbots in Mueang Chonburi  District, Chonburi  
Province were found at moderate level ( x =3.45). Having considered by each aspect, it was rated at the 
high levels in administrative and building construction aspects, whereas others such as religious studies, 
social education, propagation and welfare services were noted at moderate levels. 
 With regard to the problems and suggestions of the efficiency of Temple management of the 
abbots in Lamlukka District, Pathumthani Province, it was found that there were no clear visions, goals of 
some abbots’  temple management, no concrete meeting, planning and formulating objectives of temple 
development, the ever practiced temple management was caaried out, no coordination among temples, 
villages and communities, and some abbots put the wrong men on the wrong jobs resulting in decrease of 
efficiency. The suggestions for the improvement of temple management were that there should organized 
the regular meeting among monks and novices in the temple in order to increase the efficiency of temple 
management and harmony, the abbots should have opportunities and welcome new ideas and knowledge 
to apply for temple management, new technology should be used, and creative activities among temple, 
villages and communities should be organized.  
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัด 

 ๒ เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขตอําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุร ี
 ๓ เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขตอําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขตอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้เปน
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ๑) ประชากร 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก เจาอาวาส และพระภิกษุสามเณรที่เปนลูกวัด ในเขต อําเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี  จํานวน ๑,๐๘๖ รูป จาก ๕๔ วัด  
 ทั้งนี้หนวยในการวิเคราะหครั้ง ไดแก เจาอาวาส ซึ่งเปนผูบริหารจัดการวัด และพระภิกษุสามเณรซึ่งเปนลูกวัด คอยให
การสนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการของเจาอาวาส  จํานวน ๒๘๕ รูป จาก ๕๔ วัด 
 ๒) กลุมตัวอยาง 



๑๖๔๖ 

ผูวิจัยไดเลือกศึกษากลุมตัวอยาง  โดยศึกษาเจาอาวาส ซึ่งเปนผูบริหารจัดการวัด และพระภิกษุสามเณรซึ่งเปนลูกวัด 
คอยใหการสนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการของเจาอาวาส  จํานวน ๒๘๕ รูป จากวัดในเขตอําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี  จํานวน ๕๔ วัด 

ผลการวิจัย  

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขตอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีผลได ดังนี้ 
ดานการปกครอง พบวา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขตอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  ดาน

การปกครองนั้น โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับความเปนจริง ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาพระสังฆาธิการผูมี
ตําแหนงหนาที่ทางการปกครองไดใหความสําคัญกับการปกครองเพ่ือใหเกิดความเรียบรอยดีงามตามพระธรรมวินัย กฎหมาย
บานเมือง กฎระเบียบคําสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคม จึงทําใหพระสงฆใน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีความเห็นวา 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขตอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  ดานการปกครอง อยูในระดับมาก ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พระครูสังฆรักษพศวีร ธีรปฺโ  ไดวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ : ศึกษากรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบวา บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆโดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานการควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม ดานการศาสนศึกษา ดาน
การศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานการสาธารณูปการ และดานการสาธารณสงเคราะห พบวามีบทบาท
อยูในระดับมากทุกดาน๑ และสอดคลองกับงานวิจัยของ พระธนดล นาคพิพัฒน ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ
จังหวัดบุรีรัมย” ซึ่งผลการวิจัยพบวา พระสังฆาธิการในจังหวัดบุรีรัมย มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆในดานการปกครองอยูในระดับ
มาก สวนดานศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะหอยูใน
ระดับปานกลาง๒   

ดานการศาสนศึกษา พบวา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขตอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
ดานการศาสนศึกษานั้น โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ซึ่งนาจะสอดคลองกับความเปนจริง ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา งาน
ดานการศาสนศึกษาในอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ยังควรตองมีการปรับปรุงแกไขในบางประการ เชน เรงรัดรณรงคใหมี
การอบรมบาลีและนักธรรมกอนสอบ (แตละป) และสรรหาและพัฒนาครูสอนนักธรรมและบาลี เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ พระมหามณเฑียร วรธมฺโม ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆในจังหวัดพังงา 
พบวา บทบาทการปฏิบัติงานในการบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดพังงา ดานการศาสนศึกษา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดย
มีคาเฉลี่ย ๒.๕๔ และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา มีการจัดใหมีการอบรมบาลีและนักธรรมกอนสอบและมีการสรรหาและ
พัฒนาครูสอนนักธรรมและบาลีอยูในระดับนอย๓ 

ดานการศึกษาสงเคราะห พบวา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขตอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี ดานการศึกษาสงเคราะหนั้น โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ซึ่งนาจะสอดคลองกับความเปนจริง ทั้งนี้แสดงให
เห็นวา งานดานการศาสนศึกษาในอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ยังควรตองมีการปรับปรุงแกไขในบางประการ เชน การจัดตั้ง
ทุนสงเคราะหการศึกษาแกเด็ก และเยาวชนทุกระดับชั้น การชวยเหลือดานอุปกรณการศึกษา และการชวยเหลือดาน
                                                 

๑พระครูสังฆรักษพศวีร  ธีรปฺโ , “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ : ศึกษากรณี พระสังฆาธิการใน
จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๑), บทคัดยอ. 

๒พระธนดล  นาคพิพัฒน, “การบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดบุรีรัมย”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑),บทคัดยอ. 

๓พระมหามณเฑียร วรธมฺโม, “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆในจังหวัดพังงา”, วิทยานิพนธพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา ๗๖. 



 

๑๖๔๗ 

ทุนการศึกษาเฉพาะบุคคลผูกําลังศึกษาที่มีความเดือดรอน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระธนดล นาคพิพัฒน ไดวิจัย
เรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดบุรีรัมย” ซึ่งผลการวิจัยพบวา พระสังฆาธิการในจังหวัดบุรีรัมย มีบทบาทในการบริหาร
กิจการคณะสงฆโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆใน
ดานการปกครองอยูในระดับมาก สวนดานศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและ
การสาธารณสงเคราะหอยูในระดับปานกลาง๔ 
 ดานการเผยแผ พบวา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขตอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดาน
การเผยแผพระพุทธศาสนานั้น โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ซึ่งนาจะสอดคลองกับความเปนจริง ทั้งนี้แสดงใหเห็น
วา งานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาในอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ยังควรตองมีการปรับปรุงแกไขในบางประการ เชน 
อบรมพระสงฆสามเณรใหรูจักวิธีการเผยแผธรรมะ โดยการจัดใหมีการเทศนบรรยายในวันสําคัญทางศาสนาและการจัดตั้ง
หองสมุดภายในวัดเพ่ือประโยชนในการศึกษาธรรมบาลีแกพระสงฆ สามเณร และประชาชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระ
ธนดล นาคพิพัฒน ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดบุรีรัมย” ซึ่งผลการวิจัยพบวา พระสังฆาธิการในจังหวัด
บุรีรัมย มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีบทบาทใน
การบริหารกิจการคณะสงฆในดานการปกครองอยูในระดับมาก สวนดานศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะหอยูในระดับปานกลาง๕ 
 ดานการสาธารณูปการ พบวา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขตอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
ดานการสาธารณูปการนั้น โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับความเปนจริง ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา พระสังฆาธิ
การในอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไดตระหนักและใหความสําคัญกับการกอสรางถาวรวัตถุ การบูรณปฏิสังขรณ ซอมแซม
เพ่ือเปนการอนุรักษศาสนสถานและศาสนวัตถุ โดยถือวาเปนการสืบทอดพระพุทธศาสนาไปสูอนุชนรุนหลัง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พระมหามณเฑียร วรธมฺโม ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆในจังหวัด
พังงา พบวา บทบาทการปฏิบัติงานในการบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดพังงา ดานการสาธารณูปการ โดยรวมอยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉลี่ย ๓.๖๔ และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา  มีการกอสรางอาคารและเสนาสนะโดยยึดแบบอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและความเปนไทยและมีการจัดหาทุนในการบํารุงวัดและซอมแซมอาคาร รวมทั้ งเครื่องสาธารณูปโภค
ตางๆ๖ 
 ดานการสาธารณสงเคราะห พบวา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขตอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี ดานการสาธารณสงเคราะหนั้น โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ซึ่งนาจะสอดคลองกับความเปนจริง ทั้งนี้แสดง
ใหเห็นวา งานดานการสาธารณสงเคราะหในอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ยังควรตองมีการปรับปรุงแกไขในบางประการ เชน 
การชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ การจัดตั้งหนวยอบรมพุทธศาสนิกชนบริเวณวัด และการดําเนินกิจการสาธารณสงเคราะห
ดวยการพัฒนา สรางถนน ขุดลอกคูคลอง เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาชวลิต ชาตเมธี ไดวิจัยเรื่อง “บทบาท
ของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต” ซึ่งผลการวิจัยพบวา 
พระภิกษุสามเณรในจังหวัดภูเก็ตมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ ดานสาธารณ

                                                 

๔พระธนดล  นาคพิพัฒน, “การบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดบุรีรัมย”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑),บทคัดยอ. 

๕พระธนดล  นาคพิพัฒน, “การบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดบุรีรัมย”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑),บทคัดยอ. 

๖พระมหามณเฑียร วรธมฺโม, “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆในจังหวัดพังงา”, วิทยานิพนธพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา ๗๙. 



 

๑๖๔๘ 

สงเคราะหโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (C  = ๓.๓๔) และเมื่อพิจารณารายละเอียดแตละขอ พบวา อยูในระดับปานกลาง
เกือบทุกขอ ยกเวน เรื่องจัดทําถนนภายในวัดใหสะดวกแกการสัญจรไปมา ซึ่งอยูในระดับมาก๗ 

 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในกิจการคณะสงฆทั้ง ๖ ดาน  ผลวิจัยพบวา ในภาพรวม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาส ครบทั้ง ๖ ดานอยูในระดับปานกลาง ทั้ง ๖ ดาน ไดแก ดานการปกครอง
คณะสงฆ ดานการศาสนศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานสาธารณูปการ และดานการสา
ธารณสงเคราะห ทั้งนี้เปนเพราะทั้ง ๖ ดานมีความสําคัญตอบทบาทของพระสังฆาธิการ โดยเฉพาะดานการปกครองคณะสงฆ
และผูที่อยูภายในวัดใหประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองดีงาม ซึ่งมีคํากลาวของพระพุทธวรญาณ ที่วา งานปกครองเปนงานนํา เปน
งานลึกซึ้งกวางขวาง ยิ่งใหญ ละเอียดออนยิ่งกวางานทั้งหลาย และเปนงานที่ทําไมเสร็จ ตองคอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยูตลอดเวลา ถางานปกครองดําเนินไปอยางใด งานอ่ืนๆก็จะดําเนินไปอยางนั้น ถางาน
ปกครองดําเนินไปไมได งานบริหารลักษณะอ่ืนๆ ก็ดําเนินไปไมไดเชนกัน๘ และสอดคลองกับแนวความคิดของพระเทพปริยัติสุธี  
ที่ไดเสนอวา งานในหนาที่ของพระสังฆาธิการในการปกครองดูแลพระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองของตนเองใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย ถูกตองตามพระธรรมวินัย ดานสาธารณูปการ พระสังฆาธิการมีบทบาทอยูในระดับคาเฉลี่ยมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาสตระหนักวา นอกจาก ตองทําหนาที่ปกครองดูแลบุคคลภายในวัดแลว ยังตองรับผิดชอบ
ดูแลศาสนสถานวัตถุภายในวัดดวย ไมวาจะเปนการกอสรางศาสนวัตถุใหม หรือการซอมแซมของเกาเพ่ืออนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น๙ ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของพระเทพปริยัติสุธี ที่กลาวตอไปอีกวา เจาอาวาสมีหนาที่บํารุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและศา
สนสมบัติใหเปนไปดวยดี งานสาธารณูปการเปนงานสําคัญ โดยเฉพาะเปนงานประดับบารมีเจาอาวาสและเปนงานละเอียดออน 
เปนงานประดับทองถิ่นและพระศาสนา เปนงานที่ใหความสําคัญแกเจาอาวาสและเห็นผลงานของเจาอาวาสไดเร็วกวางานอ่ืน 
ดานการเผยแผพระพุทธศาสนาที่พระสังฆาธิการมีบทบาทมากนั้น ก็อาจจะเปนเพราะวา พระสังฆาธิการตระหนักถึงหนาที่ใน
การเปนผูสืบทอดพระพุทธศาสนามาใหดํารงคงอยูกับพุทธศาสนิกชน และพุทธศาสนิกชนจะไดนอมนําหลักธรรมมาประพฤติ
ปฏิบัติใหถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับหลักการของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ   ที่กลาวถึงการเผยแผพระพุทธศาสนาวา 
คือ การทําใหพระพุทธศาสนาขยายวงกวางออกไปใหแพรหลายดวย การดําเนินงานเพ่ือใหหลักธรรมคําสั่งสอนใน
พระพุทธศาสนาแพรหลายออกไป ทําใหมีผูเคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย นอมนําเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไป
ประพฤติปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูปฏิบัติเทานั้น เพราะพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นมาเพ่ือประโยชนสุขแกชาวโลก หัวใจ
สําคัญในการเผยแผคําสอนของพระพุทธศาสนาก็เพ่ือประโยชนสุขแกชาวโลก สําหรับดานที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
วัดของเจาอาวาสมากรองลงมาตามลําดับ ไดแก ดานการปกครอง ดานการสาธารณูปการ ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการเผย
แผพระพุทธศาสนา และดานสาธารณสงเคราะห ซึ่งหมายถึงการเลาเรียนพระธรรมวินัยของบรรพชิตและคฤหัสถนั้น อาจเปน
เพราะวาวัดยังมีความพรอมไมพอที่จะจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย เพราะการจัดตั้ง
ดังกลาวจําเปนตองใชทั้งเงินและบุคลากรครู วัดยังขาดแคลนบุคลากรครูที่จะมาสอนหรือมาชวยสอน และขาดงบประมาณใน
การดําเนินการ ทั้งนี้เพราะวาพระสังฆาธิการพิจารณาเห็นวาการสาธารณสงเคราะหเปนการดําเนินงานในลักษณะชวยเหลือ
เกื้อกูลหรืออุดหนุนเจือจุนสถานที่ ซึ่งเปนสาธารณสมบัติ หรือประชาชนทั่วไป ซึ่งการชวยเหลือเหลานี้จําเปนตองใชทั้งเงินและ
ความรวมมือผูเกี่ยวของโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชน ลําพังเจาอาวาสและพระสงฆภายในวัด ก็อาจจะทํา สําหรับดานการศึกษา

                                                 

   
๗พระมหาชวลิต ชาตเมธี, “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆาธิการในจังหวัด

ภูเก็ต”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๒), หนา ๙๖. 
    ๘พระพุทธวรญาณ, ธรรมญาณนิพนธ : ๑๐๐ ปพระพุทธวรญาณ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๘),  
หนา ๓๒. 
    ๙พระเทพปริยัติสุธี, คูมือพระสังฆาธิการวาดวยการคณะสงฆและการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๐),  
หนา  ๕๖. 
 



 

๑๖๔๙ 

สงเคราะห ทั้งนี้อาจเปนเพราะวางานดานการศึกษาสงเคราะหเปนการจัดการศึกษาเพ่ือชวยเหลือเกื้อกูลหรืออุดหนุนจุนเจือ ไม
วาจะเปนการจัดตั้งกองทุนสงเคราะหการศึกษา การจัดหาอุปกรณการศึกษา การชวยพัฒนาสถานศึกษาเหลานี้ จําเปนตองใช
เงินในการขับเคลื่อนทั้งสิ้น ซึ่งวัดยังประสบปญหาในดานงบประมาณ และหารายไดเขาวัด จึงทําใหมีการปฏิบัติมากเปนอันดับ
สุดทาย 

ขอเสนอแนะ  

 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขตอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑.  เจาอาวาสควรมีการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการวัด มีการวางแผน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ในการบริหาร
จัดการ และพัฒนาวัดอยางเปนรูปธรรม 
  ๒.  เจาอาวาส คณะกรรมการวัด และชุมชน หรือผูมีสวนเกี่ยวของ ควรมีการประชุมกันเปนประจํา เพ่ือหา
ขอผิดพลาด ปญหา อุปสรรค จุดออน จุดแข็ง ในการบริหารจัดการและพัฒนาวัด เพ่ือรับฟงขอเสนอแนะ และเปนการมีสวน
รวมในการบริหารจัดการและพัฒนาวัด 
  ๓.  เจาอาวาสควรจัดกิจกรรมเพ่ือใหพุทธศาสนิกชนเขาถึงหลักธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา และ
นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด 

  ๔ .   ห น ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง  ค ว ร จั ด ใ ห มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม  อ บ ร ม  ห รื อ สั ม ม น า  ใ ห แ ก 
พระสังฆาธิการระดับเจาอาวาส รองเจาอาวาส คณะกรรมการวัด เพ่ือเปนเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ และพัฒนาวัด 
  ๕.  เจาอาวาสควรกํากับใหพระภิกษุ สามเณร ดูแลรักษาความสะอาดเสนาสนะ และบริเวรสถานที่ตาง ๆ ภายใน
วัดอยู เสมอ เพ่ือใหวัดมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม เหมาะสําหรับการบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลของ
พุทธศาสนิกชน 

  ๖.  เจาอาวาสควรมีการประชุมพระภิกษุ-สามเณร ภายในวัด เนื่อง ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัด 
และ เพ่ือความสามัคคีภายในวัด 
 ๗.  เจาอาวาสควรใหการสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี และทางโลก แกพระภิกษุ-สามเณร 
อยางเต็มความสามารถ 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยมีแนวทางในการสนับสนุนการทําวิจัยครั้งตอไปในประเด็นดังตอไปนี้ 
  ๑.  ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบทั้งเรื่องคุณลักษณะหรือคุณสมบัติความเปนผูนํา  ทักษะการบริหารจัดการ   และ
ปจจัยที่สงเสริมการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสแตละวัด 

  ๒.  ควรมีการศึกษาเชิงพัฒนาการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาส 
  ๓.  การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่สงเสริมการบริหารจัดการวัดที่มีขนาดตางกัน  ไดแก  วัดขนาดเล็ก  กลาง  
และใหญ 
 ๔.  ควรมีการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการและพัฒนาวัด  
 ๕. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือจะไดทราบรายละเอียด ดวยการสัมภาษณ  (Interview)  โดยใชแบบสัมภาษณ   
รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In depth  Interview)  กับผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key  Informants)  คือ   
   ๑. เจาคณะภาค 

   ๒. เจาคณะจังหวัด 
   ๓. เจาคณะอําเภอ 
   ๔. เจาคณะตําบล 
   ๕. เลขานุการเจาคณะตางๆ 
   ๖. ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
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บทคัดยอ 

 
  การปกครองทองถิ่นทุกระดับ จําเปนตองอาศัยแนวคิดกระแสหลักของการพัฒนาประเทศชาติ      เพ่ือตอบสนองความ
ตองการพ้ืนฐานของประชาชนในทุกพ้ืนที่ โดยการนําหลักธรรมาภิบาลมาบังคับใชใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม ไดแก 
ศึกษากฎ ระเบียบ และขอบังของขาราชการ  ตองศึกษาขอกฎหมายใหถูกตองครบถวน เพ่ือจะไดทราบถึงหนาที่ที่ตอง
ดําเนินการตามที่ไดรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังของขาราชการ การถือปฏิบัติตามขอบังคับทั้งหมด เปนสิ่งที่
ขาราชการทุกระดับตองปฏิบัติ เพราะถาตนยังขัดแยงกับระเบียบปฏิบัติของขาราชการ ก็ไมควรรับราชการตั้งแตแรก สราง
จิตสํานึกตอการรับราชการที่ถูกตอง ขาราชการตองสํานึกในบทบาทหนาที่อยูเสมอ วาตนอาสาเขามารับใชแผนดิน พ้ืนที่ และ
หนวยงาน เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทุกมิติ ใหความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาล แนวคิดนี้ถูกนํามาควบคุมการ
ปฏิบัติงานและจิตสํานึกของขาราชการทุกระดับ เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพและโปรงใสมากขึ้น ประชาชนและการ
พัฒนาสําคัญกวา ทองถิ่นเปนพ้ืนที่การปกครองที่มีอิสระในการบริหารจัดการตนเอง    การนําหลักธรรมาภิบาลมาเปนเครื่อง
ชี้นําและควบคุมผูปฏิบัติการ ยอมแกไขปญหาที่แตกตางกันในแตละพ้ืนที่ที่มีความตองการแตกตางกัน  
 
คําสําคัญ : ธรรมาภิบาล, ทางรอด-ทางเลือก, การปกครองอยางยั่งยืน, ทองถิ่น, 
 

Abstract 
 
  All levels of local governments are subjected to the need of main stream way of thinking for 
country development in order to response to their people basic needs in all areas. By bringing  good 
governance principles to enforce for substantial benefits; i.e. civil rules, disciplines, regulations study that 
enable correct complete legal provisions in order to know their duties to follow to the assigned tasks and 
responsible. Follows the civil rules, disciplines and regulations must be observed by all officers at all levels. 
If you are still could not follow the civil rules and regulations then you should not engage in the service at 
the very beginning. One must creates a right conscious mind for taking a civil servant job. Officers must 
always realize on their roles and duties to volunteer themselves for country, local and their work units as 
well to get better changes in all dimensions. To give an important role to good governance principle This 
way of thinking has been brought to control work practices as well as mind conscious to all officers at all 
levels to enhance better efficiency and transparency on their jobs. To bring a good governance to be an 
indicating device and to control operators thus should enable correct differences on problems in each area 
that has different needs. 
 
Keyword: Good Governance, Survival-alternative way, Sustainable government, Local. 
๑. บทนํา 
  แนวคิดเรื่อง “ Governance” ไดปรากฏมาตั้งแตอารยธรรมการปกครองของกรีกสมัยโบราณ       มาจากศัพทของคํา
วา“ Kubernan” ที่บัญญัติโดยปราชญที่ชื่อPlato ซึ่งก็คือระบบการปกครอง (System of Governing) คําวา Gubernare ซึ่ง
หมายถึง “Rule making of Steering”การกําหนดหรือถือหางเสือในการปกครอง แตเดิมในภาษาอังกฤษคํานี้หมายถึงรัฐบาล
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(Government) ในเชิงนามธรรม (Act of Governing หรือ Manner of Governing) ซึ่งก็คือการจัดการปกครอง๑ ปจจุบัน
แนวความคิด “Governance”           ไดมีการศึกษากวางขวางขึ้น และคํานี้ถูกนํามาใชกันอยางแพรหลายในวงการ และ
องคการเครือขายของธนาคารโลก โดยในระยะแรกๆ ธนาคารโลกกําหนดความหมายตามกรอบความคิดของการดําเนินงานที่
เกี่ยวกับขอบเขตของธนาคารโลกวาดวย Governance and Development ดังนั้น คําวา Governance    จึงเปนที่เขาใจกัน
วาหมายถึง “การกําหนดกลไกอํานาจของภาครัฐในการบริหารทรัพยากรทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนา” ในระยะเริ่มแรกนั้นธนาคารโลกไดพยายามอธิบายความหมายของ Governance วาครอบคลุมถึงความหมาย ๓ 
ลักษณะ คือ ๑) โครงสรางและรูปแบบของระบอบการเมือง (Political Regime) ๒) กระบวนการ และขั้นตอนที่ผูมีอํานาจใน
การเมืองใชในการบริหารทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือพัฒนาประเทศ และ๓) ขีดความสามารถของรัฐบาลในการ
กําหนดนโยบายและการดําเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิผล๒ 

        เมื่อแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) เขามาแพรหลายในประเทศไทย ไดมีการบัญญัติศัพทไทยขึ้นมา
หลายคํา เชน ธรรมาภิบาล ประชารัฐ ธรรมรัฐ ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี การปกครองโดยธรรม กรอบการ
กํากับดูแลที่ดี บรรษัทภิบาล เปนตน ซึ่งมีการตกลงโดยคณะรัฐมนตรี   เมื่อพฤษภาคม ๒๕๔๒ ใหใชคําวา ระบบการบริหารและ
การจัดการบานเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ธรรมาภิบาลใหความหมายไปในทางบริหารราชการ เพ่ือให
แตกตางจากบรรษัทภิบาล (Copporate Governance) ซึ่งความหมายของคําวา ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือการ
บริหารจัดการที่ดี คือ ระบบโครงสราง กระบวนการตางๆ ที่ไดวางแนวปฏิบัติหรือวางกฎเกณฑความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม เพ่ือใหสวนตางๆ ของสังคมมีการพัฒนาและอยูรวมกันอยางสันติสุขและเปนธรรม เนื่องจากการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ทุกภาคสวนไมวาจะเปนกลไกภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคประชาชน ตางก็เปนองคกรรวม
ในการแสดงความคิดเห็นเพราะประชาชนเปนผูรับประโยชนโดยตรง 
  ธรรมาภิบาล (Good Governance) ในภาคราชการเกิดจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงของไทยในป 
พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งภาควิชาการและผูไดรับผลกระทบเห็นวา สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากความหยอนประสิทธิภาพของกลไกการบริหาร
กิจการบานเมือง การบริหารราชการ การกําหนดนโยบายสาธารณะ และการทุจริตมิชอบในวงราชการ อันเปนความรับผิดชอบ
ของภาคราชการ ทั้งฝายการเมืองและฝายประจํา ขณะเดียวกันในภาคประชาชนอันเปนพลังสําคัญก็มีความจําเปนที่จะตองสราง
ความตื่นตัวและรับผิดชอบตอสังคมตลอดจนตระหนักในสิทธิ์และหนาที่ของแตละฝายเพ่ิมขึ้น หากความออนแอและหยอน
ประสิทธิภาพดังกลาว ไมไดรับการจัดการแกไขอยางแทจริงและรีบดวน โอกาสที่จะนําพาประเทศฟนตัวจากวิกฤติยอมเปนไปได
ยาก ทั้งอาจจะกอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองประเทศยิ่งขึ้นอีกดวย ดังนั้น คณะรัฐมนตรีได
มอบใหสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ (TDRI) ศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะในการปองกันและแกไขปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ 
และตอมาคณะรัฐมนตรีไดมอบใหสํานักงาน ก.พ. นําผลการศึกษาและขอเสนอแนะดังกลาวมาจัดทําบันทึกเรื่องการสรางระบบ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีเสนอตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบกับขอเสนอแนะใหออกเปนระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือใหสวนราชการถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตอมาเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ ได
ประกาศ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ และเริ่มมีผล
บังคับใชกับหนวยงานของรัฐ ตั้งแต ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ซึ่งนับไดวาเปนกาวแรกหรือเรียกไดวาเปนการวางฐานในการบริหาร
ราชการแนวใหม๓ 
  บทความนี้ตองการนําเสนอหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเปนแนวทางการบริหารจัดการทองถิ่น ที่กําลังเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงและคอรัปชั่นในรูปแบบตาง ซึ่งจะสามารถแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดที่สอดคลองตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการยึดถือ “ธรรมาภิบาล” เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่         เพ่ือพัฒนาทองถิ่นใหมั่นคงยั่งยืนตอไป 

 
๒. แนวคิดธรรมาภิบาล  
  ๒.๑ ความหมายของธรรมาภิบาล 
  ธรรมาภิบาล (Good Governance) ถูกนํามาใชกันเมื่อชวงตน พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งในชวงนั้นนักวิชาการสวนใหญตางเห็น
พองกันวาแนวทางการบริหารภาครัฐที่เปนอยูไมสอดคลองกับเศรษฐกิจและสังคมโลกที่ปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา และมีความ

                                                           

๑ Agere,Sam, Primeting Good Governance : Princi ; Praxtices, and Perspective. (London : Commonewalth 
Sescretariat, 2000), p.๓๔ 

๒ เอเจอร แซม, ธรรมาภิบาลการปกครองท่ีโปรงใสดวยจริยธรรม, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพน้ําฝน,๒๕๔๕), หนา ๓๑. 
๓ ธรรมาภิบาล สลบ. (ออนไลน) http://www.socgg.soc.go.th/History๒.htm คนวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐. 
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จําเปนตองมีการปฏิรูปและปรับปรุงรูปแบบการปกครองใหม ในชวงเวลาดังกลาว มีองคกรระหวางประเทศที่สําคัญๆ เชน
ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนนานาชาติไดเขามามีบทบาทในการสนับสนุน และพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองที่
ดีเรียกกันท่ัวไปวา Good Governance หรือธรรมาภิบาล ไวดังนี้ 
  ธนาคารโลก๔ (World Bank) ไดใหความหมายของ GoodGovernance วา หมายถึง การกําหนดกลไกอํานาจของ
ภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อใหเกิดการพัฒนา การดําเนินงาน การกําหนด
นโยบายที่ประชาชนสามารถรับทราบเขาใจได มีลักษณะที่เปดเผยและเปนนโยบายที่ประชาชนสามารถรับทรายและเขาใจมี
ลักษณะที่เปดเผยและเปนนโยบายที่มีประโยชน เจาหนาที่ของรัฐมีจริยธรรมปฏิบัติหนาที่เพ่ือประโยชนแหงสาธารณชน 
  ธนาคารพัฒนาวิสาหิจแหงเอเชีย๕ (Asian Development Bank ; ADB) ไดใหคานิยามไววา Good Governance คือ
การมุงความสนใจไปที่องคประกอบที่ทําใหเกิดการจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหแนใจวานโยบายที่กําหนดไวไดผล หมายถึง 
การมีบรรทัดฐานเพื่อใหมีความแนใจวารัฐบาลสามารถ 
  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี๖ วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ ไดระบุหลักการ
ของคานิยาม การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไวดังนี้ “การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีเปนแนวทางสําคัญใน
การจัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการฝายราชการ 
และฝายธุรกิจสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคีรวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวน
เสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศเพ่ือบรรเทาปองกัน หรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่อาจจะมีมาใน
อนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใส และการมีสวนรวมอันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยและการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ และ
กระแสโลกยุคปจจุบัน 
  อานันท ปณยารชุน๗ ไดกลาววา ธรรมาภิบาล เปนผลลัพธของการจัดการกิจกรรมซึ่งบุคคลและสถาบันทั่วไป ภาครัฐ
และเอกชนมีประโยชนรวมกันไดกระทําลงไปหลายทางมีลักษณะเปนขบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจน าไปสูการ
ผสมผสานผลประโยชนที่หลากหลายและ ขัดแยงกันได 
  บวรศักดิ์ อุวรรณโณ๘ ไดใหความหมายของธรรมาภิบาลวา เปนระบบโครงสรางกระบวนการและความสัมพันธของ
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของรัฐซึ่งเปนการบริหาร
จัดการที่ดี 
  สรุปไดวา ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance หมายถึง การบริหารการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือการพัฒนาประเทศโดยมีการเชื่อมโยงองคประกอบ ๓ สวนของสังคมเขาดวยกัน     คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม และใหมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค กอใหเกิดความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยาง
สมดุล ซึ่งจะสงผลใหสังคมดํารงอยูรวมกันอยางสันติ ตลอดจนมีการใชอํานาจในการบริหารราชการแผนดินใหมีความแข็งแกรง 
มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความโปรงใสยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะสงผลใหการพัฒนาประเทศชาติเปนไปอยาง
มั่นคงยั่งยืน    และมีเสถียรภาพ 
   ๒.๒ หลักการธรรมาภิบาล 

  United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP ไดใหนิยามคําวา 
ธรรมาภิบาล (Good Governance) วามีองคประกอบ ๘ ประการ ไดแก การมีสวนรวม (Participation) นิติธรรม (Rule of 
Law) ความโปรงใส (Transparency) การตอบสนอง (Responsiveness) การมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) ความ
เสมอภาค/ความเที่ยงธรรมและไมละเลยบุคคลกลุมหนึ่งกลุมใดออกไปจากสังคม (Equity and Inclusiveness) ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) และภาระรับผิดชอบ (Accountability) ตอมาในป ค.ศ. ๑๐๐๗ United 

                                                           

๔ บุษบง ชัยเจริญ และบุญมีลี้, “ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล”, รายงานการวิจัย สถาบันพระปกเกลา พิมพครั้งท่ี ๒, ๒๕๔๔, หนา ๗. 
๕ อมรา พงศาพิชญ และนิตยา ภัทรลีรตะพันธ , “องคการใหทุนเพ่ือประชาสังคมในประเทศไทย” รายงานผลการวิจัยเรื่อง 

องคการใหทุนเพ่ือประชาสังคมในประเทศไทย (องคการใหทุนเพ่ือประชาสังคมในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๒๗. 

๖ สุดจิต นิมิตกุล. “กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี”, ในการปกครองที่ดี (Good Governance).  (กรุงเทพฯ : 
บพิธการพิมพ, ๒๕๔๓), หนา ๑๔. 

๗ อานันท ปนยารชนุ, “มุมมองนายอนันท”, มติชน, (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒) : ๒. 
๘  บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, การสรางธรรมาภิบาลในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๔), หนา ๑๐. 



๑๖๕๔ 

 

Nations Development Programme : UNDP ไดทบทวนและใหนิยามใหมวาเปนเรื่องของการใชอํานาจทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือจัดการกิจการของประเทศชาติบานเมือง รวมทั้งยังไดกําหนดคุณลักษณะของการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล ซึ่งไดนําเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามนุษยเขามารวมไวดวย รวม ๙ ประการ๙ 
ดังนี้ 
             ๑. การมีสวนรวม (Participation) ชายและหญิงทุกคนควรมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจทั้งโดยทางตรงหรือผานทาง
สถาบันตัวแทนอันชอบธรรมของตน ทั้งนี้ การมีสวนรวมที่เปดกวางนั้นตองตั้งอิงอยูบนพื้นฐานของการมีเสรีภาพในการรวมกลุม
และการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการสามารถเขามีสวนรวมอยางมีเหตุผลในเชิงสรางสรรค 
             ๒. นิติธรรม (Rule of Law) กรอบตัวบทกฎหมายตองมีความเปนธรรม และไมมีการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะในสวน
ที่เก่ียวของกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน 
             ๓. ความโปรงใส (Transparency) ตองอยูบนพ้ืนฐานของการไหลเวียนอยางเสรีของขอมูลขาวสาร บุคคลที่มีความ
สนใจเกี่ยวของจะตองสามารถเขาถึงสถาบัน กระบวนการ และขอมูลขาวสารไดโดยตรง ทั้งนี้การไดรับขอมูลขาวสารดังกลาวนั้น
ตองมีความเพียงพอตอการทําความเขาใจและการติดตามประเมินสถานการณ 
             ๔. การตอบสนอง (Responsiveness) สถาบันและกระบวนการดําเนินงานตองพยายามดูแลเอาใจใสผูมีสวนได
สวนเสียทุกฝาย 
             ๕. การมุงเนนฉันทามติ (Consensus-Oriented) มีการประสานความแตกตางในผลประโยชนของฝายตางๆ เพ่ือ
หาขอยุติรวมกันอันจะเปนประโยชนตอทุกฝาย ไมวาจะเปนนโยบายและกระบวนการขั้นตอนใดๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
             ๖. ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity) ชายและหญิงทุกคนตองมีโอกาสในการปรับปรุงสถานะหรือรักษา
ระดับชีวิตความเปนอยูของตน 
             ๗. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) สถาบันและกระบวนการตองสรางผลสัมฤทธิ์ที่
ตรงตอความตองการ และขณะเดียวกันก็ตองใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
             ๘. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผูมีอํานาจตัดสินใจ ไมวาจะอยูในภาครัฐ ภาคเอกชน            และองคกรภาคประชา
สังคมก็ตาม ตองมีภาระรับผิดชอบตอสาธารณชนทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสียในสถาบันของตน 
             ๙. วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Vision) ผูนําและบรรดาสาธารณชนตองมีมุมมองที่เปดกวางและเล็งการณ
ไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองและการพัฒนามนุษย (สังคม) รวมถึงมีจิตสํานึกวาอะไรคือความตองการจําเปนตอการ
พัฒนาดังกลาว ตลอดจนมีความเขาใจในความสลับซับซอนของบริบททางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และสังคมซึ่งเปนสิ่งที่อยูใน
แตละประเด็นนั้น 
  ๒.๓ ธรรมาภิบาลกับขาราชแผนดิน 
  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (GG Framework) เปนสวนหนึ่งในขอเสนอแผนการสงเสริมฯ 
ดังกลาว ซึ่ง คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ไดมีมติเห็นชอบกับขอเสนอแผนการสงเสริมและพัฒนา
ธรรมาภิบาลในภาคราชการ เพ่ือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยางยั่งยืน ตามที่ สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยที่หลักธรรมาภิ
บาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี               (GG Framework) เปนสวนหนึ่ งในขอเสนอแผนการสงเสริมฯ ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ สําหรับ             หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  (GG Framework) ทั้ง ๔ 
หลักการสําคัญ และ ๑๐ หลักการยอย มีรายละเอียด๑๐ ดังนี้ 
       ๑. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ประกอบดวย 
           ๑.๑ ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือในการปฏิบัติราชการตองใชทรัพยากรอยางประหยัด    เกิดผลิตภาพที่
คุมคาตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ทั้งนี้ตองมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวย
ความสะดวก และลดภาระคาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมีความจําเปน 
           ๑.๒ ประสิทธิผล (Effectiveness) คือในการปฏิบัติราชการตองมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ มีการ
วางเปาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยูในระดับที่ตอบสนองตอความคาด หวังของประชาชน สรางกระบวนการปฏิบัติงาน
อยางเปนระบบและมีมาตรฐาน  มีการจัดการความเสี่ยงและมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผล
และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

                                                           

๙ UNDP GOVERNANCE (ออนไลน) http://mirror.undp.org, คนวันที ่๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐. 
๑๐ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี. (ออนไลน) http://www.opdc.go.th คนวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๖๕๕ 

 

           ๑.๓ การตอบสนอง (Responsiveness) คือในการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ 
สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะ สม 
       ๒. คานิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบดวย 
           ๒.๑ ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองสามารถ
ตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย ที่
กําหนดไวตอสาธารณะเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือ
บรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
           ๒.๒ เปดเผย/โปรงใส  (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
ตรงไปตรงมา รวมทั้งตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่จําเปนและเชื่อถือไดใหประชาชนได รับทราบอยางสม่ําเสมอ  ตลอดจน
วางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไปโดยงาย 
           ๒.๓ หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผูมี
สวนไดสวนเสียฝายตางๆ 
           ๒.๔ ความเสมอภาค (Equity) หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการตองใหบริการอยางเทาเทียม ไมมีการแบงแยก
ดานชายหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืนๆ อีกทั้งยังตองคํานึงถึงโอกาสความเทาเทียมกันของการเขาถึงบริการสาธารณะ
ของ กลุมบุคคลผูดอยโอกาสในสังคมดวย 
       ๓. ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบดวย 
           ๑.๕ การมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) หมายถึง ในการ
ปฏิบัติราชการตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  รวมทั้งเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวม
แสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของรวมคิดแกไขปญหา  รวมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน
และรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตองมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมี สวน
ไดสวนเสียที่เก่ียวของ โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอคัดคานที่หาขอยุติไม ไดในประเด็นที่สําคัญ 
           ๓.๒ การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอํานาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ การดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตางๆ       ไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีการโอน
ถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือภาคสวนอื่นๆ ในสังคม 
       ๔. ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบดวย 
           ๔.๑ คุณธรรม/จริยธรรม  (Morality/Ethics) หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึกความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปน ไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม  รวมทั้งยึดมั่นในคานิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการ เมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน คุณลักษณะที่พึงประสงคของระบบราชการไทย ๘ ประการ (I AM READY) ซึ่งมี่นัยความหมาย
ตามตัวอักษรดังนี้ 
                    I  - Integrity ซ่ือสัตยและกลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 
                    A - Activeness ทํางานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ  
                    M - Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
                    R - Responsiveness คํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชนเปนที่ตั้ง 
                    E - Efficiency มุงเนนประสิทธิภาพ 
                    A - Accountability ตรวจสอบได 
                    D - Democracy ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 
                    Y - Yield มุงผลสัมฤทธิ์ 
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๓. การปกครองอยางยั่งยืนของทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๓.๑ การปกครองทองถิ่นอยางยั่งยืน๑๑ 
        ๑. การบริหารขององคกร 
       ปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทําแผนพัฒนา มีการกําหนดวัตถุประสงคเปาหมายใหถูกตอง เหมาะสมชัดเจนและมี
ความเปนไปได ซึ่งการกําหนดวัตถุประสงคเปาหมายจะตองมีความสอดคลองตรงกับนโยบาย โดยเปนการสนับสนุน สนองตอบ
ตอความสําเร็จของนโยบาย จึงตองทําความเขาใจนโยบายใหถูกตองชัดเจนกอนที่จะทําการการจัดทําแผนพัฒนา และเมื่อได
วัตถุประสงคเปาหมายมีทิศทางเดียวกับนโยบายแลวจะตองนําเปาหมายดังกลาวมาแตกโครงสรางออกเปนเปาหมายยอยๆ เพ่ือ
นําไปพิจารณาหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดและตองมีการจัดการทรัพยากรบริหาร และงบประมาณที่เหมาะสม พอเพียงที่
โครงการพัฒนาทุกโครงการสามารถดําเนินงานจนสําเร็จ ควรใหความสําคัญตอการจัดองคกร เรื่องการจัดการบุคคลใหเหมาะสม
งานโครงการที่จะปฏิบัติ ทั้งจํานวนคนกับปริมาณงาน รวมถึงการอํานวยการ สั่งการ และการควบคุมการปฏิบัติงาน เพ่ือให
บริหารถูกตองตามแผนเวลา และเปาหมายงาน โดยมีการประสานงานและมีสวนรวมในการปฏิบัติใหมีการสนับสนุน รวมมือกันใน
ทุกขั้นตอนของการดําเนินงานตามกิจกรรมทุกกิจกรรมของโครงการพัฒนา 
       ๒. การสงเสริมความยั่งยืนของชุมชน 
       การสงเสริมใหเกิดความยั่งยืนของชุมชนจะตองทําความเขาใจในรายละเอียด หลักการ         และแนวทางการ
พัฒนาอยางยั่งยืนใหชัดเจนเสียกอนและการจะนําไปสูความยั่งยืนของชุมชน ตองเริ่มที่ความยั่งยืนของชุมชนดานวัฒนธรรม คือ 
ตองสรางภูมิคุมกันและอนุรักษ ธรรมชาติให เกิดแกประชาชนในชุมชน ให เปนความเชื่อ เปนคานิยมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมเพ่ือใหมีวิถีชีวิตแบบพ่ึงพาธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โดยอยูรวมกับธรรมชาติสิ่งแวดลอมได
อยางมีความสุข ทําใหสังคมอยูอยางสุขสบายประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไมมีการแยงชิง ใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบ เศรษฐกิจ
ก็ไมตองแขงขันอยางรุนแรง เนื่องจากทรัพยากรที่ใชในการอุปโภคบริโภค และนํามาใชในการผลิตมีอยางมากมายพอเพียง ไม
หมดสิ้น เหมือนในปจจุบันความยั่งยืนของชุมชนดานวัฒนธรรม จึงมีความสําคัญสูงสุดที่ตองเริ่มตนใหมีการพัฒนาเปนอันดับแรก 
ที่จะนําไปสูความยั่งยืนของชุมชนได 
       ๓. ตัวแบบการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
       ผูบริหารและ พนักงาน เจาหนาที่ของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีหนาที่เกี่ยวของควรตระหนักให
ความสําคัญในการจัดทําและการบริหารแผนพัฒนา และนําตัวแบบไปปรับปรุงเพ่ือใชปฏิบัติจริงในหนวยงานของตนเอง โดยมี
ความยั่งยืนของชุมชนดานวัฒนธรรม เปนเปาหมายและวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดโครงการพัฒนา ที่สามารถเกิดผลลัพธตรงกับ
เปาหมาย และการบริหารแผนพัฒนา ควรจะตองมีการจัดองคกรโครงการใหเหมาะสม จํานวนคนใหสมดุลกับปริมาณงาน 
รวมถึงการอํานวยการ สั่งการ และการควบคุมการ 

  ๓.๒ ทางรอดและทางเลือกของทองถิ่น 
  หลักการกระจายอํานาจใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบใหความเปน
อิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล การเงินการคลังและมีอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
นอกจากนั้นยังมีกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนละขั้นตอนการกระจายอํา นาจ พ.ศ.๒๕๔๒ 
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๒  พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ฯลฯ ไดกําหนดหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใหบริการสาธารณะ บทบาทหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม๑๒ ดังนี้ 
       ๑.  นโยบายการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร 
           การเมืองเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปโดยราบรื่น สะทอนความตองการของประชาชน 
แตสถานการณทางการเมือง และการบริหารในชวงเวลาที่ผานมา เกิดวิกฤตในศรัทธาของประชาชน ดังนั้นเพ่ือแกไขวิกฤติ
ทางการเมืองและการบริหาร รัฐบาลจึงกําหนดนโยบายดังนี้ 

                                                           

๑๑ ณรงค ศรีชัยบุญสูง. ตัวแบบการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน. วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร การประชุมวิชาการ มหาสารคามวิจัย ครั้งท่ี ๑๐ (ม.ป.พ.) หนา ๒๐๘. 

๑๒ การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น. (ออนไลน) http://www.pakai.go.th/test/3.htm  คนวนัท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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                 ๑.๑ สนับสนุนการจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับถาวร เพ่ือการปฏิรูปการเมืองโดยเนน 
ความสําคัญที่ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญในทุกระดับ 
                 ๑.๒ เสริมสรางมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ทั้งในภาคการเมืองและ ภาค
ราชการ ทั้งในระดับทองถิ่น และระดับชาติ สงเสริมองคกรอิสระและประชาชนในการตรวจสอบการ ทุจริต ประพฤติมิชอบ ให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการปองกันการกระทําที่เขาขาย ผลประโยชนทับซอนโดยการจัดทําพระราชบัญญัติวา
ดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวน บุคคลและประโยชนส วนรวมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาที่ของรัฐ 
                 ๑.๓ จัดทําแผนแมบทพัฒนาการเมือง ที่เสริมสรางระบบคุณธรรม จริยธรรมทางการเมืองวัฒนธรรมและการ
เรียนรูใหมทางการเมือง โดยการจัดตั้ง “สภาพัฒนาการเมือง” ใหเปนองคกรหลักในการจัดทําและดําเนินการใหแผนแมบท
พัฒนาการเมืองประสบความสําเร็จรวมทั้งทําหนาที่ประสาน ติดตาม กํากับการดําเนินการตามแผนแมบทพัฒนาการเมืองให
ดําเนินไปอยางตอเนื่องเพ่ือเปนการสนองตอบเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
                 ๑.๔ จัดทําแผนแมบทการใชทรัพยากรสื่อสารของชาติ  การใชเครื่องมือสื่อสารของรัฐ        เพ่ือประโยชน
สาธารณะ และประโยชนตอการศึกษาทางการเมืองแกประชาชน รวมทั้งการปลูกฝงความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รวมทั้งการเนนการทําความเขาใจในเนื้อหาสาระของการ
ปฏิรูปการเมือง 
                 ๑.๕ สงเสริมเสรีภาพในการปฏิบัติหนาที่ของสื่อสารมวลชน ควบคูกับความรับผิดชอบตอสังคม และผลักดันใหมี
กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพ่ือจัดระบบสื่อภาครัฐสื่อภาคเอกชนและสื่อชุมชนให
เปนสื่อสาธารณะอยางแทจริง 
                 ๑.๖ สงเสริมบทบาทขององคกรภาคเอกชนและภาคประชาชน ใหมีบทบาทควบคูกับองคกรภาคราชการในการ
พัฒนาศักยภาพของประชาสังคมและชุมชนทองถิ่น เพ่ือกอใหเกิดการรวมกลุมที่มีความเขมแข็งสามารถพิทักษปกปองสิทธิและ
ผลประโยชนของตนและสังคมไทย 
                 ๑.๗ มุงเนนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดองคกรภาครัฐ ใหสอดคลองกับทิศทางการนําพาประเทศไปสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมมีความเขมแข็ง และประชาชนมีความสุขดวยการดํารงชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหการ
รับราชการมีความเปนมืออาชีพ ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐสามารถดํารงชีพอยางเพียงพอ มีมโนสุจริต ตลอดจนมี
สมรรถนะขีดความสามารถในการใหบริการประชาชน  ตามแนวทางพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 
                 ๑.๘ สนับสนุนการกระจายอํานาจอยางตอเนื่อง ตามครรลองระบอบประชาธิปไตย        เพ่ือใหทองถิ่นสามารถ
พ่ึงตนเองและปกครองตนเองได ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นนั้น 
      ๒. นโยบายเศรษฐกิจ 
                นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือการใชหลักคุณธรรมกํากับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในระบบตลาดเสรี เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเปรียบเสมือนรากแกวของประเทศ เศรษฐกิจระบบตลาด และเศรษฐกิจ
สวนรวมใหมีสวนรวมในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภายใตกรอบความยั่งยืนและความพอดี โดยเนนใหภาคเอกชนมีบทบาทนํา
และผนึกกําลังรวมกับภาครัฐ และภาคประชาสังคม  เพ่ิมความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจทั้งสามภาคดังกลาว โดยมีนโยบายหลัก
ดังนี้ 
                 ๒.๑  ภาคเศรษฐกิจฐานราก เปนพ้ืนฐานที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะตองเสริมสรางใหเกิดความ
เขมแข็งตามแนวทางดังนี้ 
                          ๒.๑.๑ การเกษตรกรรม สนับสนุนใหการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหมเปนทางเลือกสําคัญ
สําหรับเกษตรกรรายยอย ในขณะที่ขยายโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ และยกระดับคุณภาพของผลผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยี 
การจัดการ และการเชื่อมโยงกับระบบตลาด 
                          ๒.๑.๒ ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น  จะไดรับการสนับสนุนใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูบริโภค ตาม
ศักยภาพทางการตลาดในระดับตางๆ คือ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับการสงออก  โดยจัดระบบการบริหารจัดการ
โครงการแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรางเทคโนโลยีและการจัดการ ควบคูไปกับการสนับสนุนดานการตลาด  
                          ๒.๑.๓ แรงงานซึ่งเปนรากฐานสําคัญอักสวนหนึ่งของภาคเศรษฐกิจฐานราก             จะเสริมสรางความ
รวมมือระหวางภาคแรงงาน ภาคเอกชน และภาครัฐใหครอบคลุมถึงการพัฒนาคุณภาพและฝมือของแรงงานในระดับตาง ๆ 
เพ่ือใหสามารถมีผลผลิตและรายไดสูงขึ้นตามมาตรฐานฝมือแรงงาน  ตลอดจนสงเสริมใหแรงงานทุกกลุมมีงานทํา มีอาชีพเสริม 



๑๖๕๘ 

 

ไดรับการคุมครองและดูแลดานสุขอนามัย  ความปลอดภัยในการทํางาน ตลอดจนมีหลักประกันความมั่นคง รวมทั้งสวัสดิการ
แรงงานอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
                          ๒.๑.๔  การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางขางตน        จะดําเนินการ
ควบคูไปกับการดูแลผูที่ไมพรอมหรือยังไมสามารถจะปรับตัวได  โดยการจัดสวัสดิการสงเคราะหและบริการทางสังคมที่จําเปน
อยางทั่วถึง และโดยการดูแลโอกาสในการเรียนรู การศึกษา ตลอดจนการฝกอาชีพสําหรับคนเหลานี้และลูกหลาน นอกจากนั้น
การเติบโตทางเศรษฐกิจจะตองไดรับการดูแลมิใหเกิดผลกระทบทางลบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอีกดวย เพ่ือการนี้
จะปรับปรุงบทบาทของผูวาราชการจังหวัดและหนวยงานภูมิภาค โดยปรับปรุงระบบความสัมพันธระหวางภูมิภาค ทองถิ่น 
ชุมชน และภาคประชาสังคมอยางเหมาะสม  เพ่ือรวมกันรับผิดชอบดูแลผู ดอยโอกาส ตลอดจนรักษาและดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางทั่วถึงเปนธรรม และมีประสิทธิภาพ 
                 ๒.๒  ภาคเศรษฐกิจระบบตลาด รัฐบาลถือเปนนโยบายที่จะใหกลไกการตลาดสามารถดําเนินการไดอยางเต็มที่ 
ภาคใตหลักคุณธรรมและการสรางความเปนธรรมในภาคเศรษฐกิจ  การขจัดการดําเนินการที่มีผลประโยชนทับซอน และการ
แสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล  และจะอาศัยกลไกการตลาดเสรีเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันดวยความเปนธรรมดังนี้ 
                          ๒.๒.๑ การพัฒนาอุตสาหกรรม สงเสริมใหมีการลงทุนทั้งจากในและนอกประเทศในอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพในการแขงขันสูงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๐ และใหความสําคัญกับการลงทุนเพื่อเสริมสราง
ความสามารถดานเทคโนโลยีและการสรางทรัพยสินทางปญญาของประเทศเปนสวนรวม 
                          ๒.๒.๒ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอย จะอาศัยความเปนพันธมิตรระหวางเอกชนและรัฐผนึกกําลัง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอยางตอเนื่องโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนการบริหารจัดการในการสรางความเขมแข็ง
ใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทุกประเภท นอกจากนั้นจะใหความสําคัญเปนพิเศษแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมที่ใชทรัพยสินทางปญญา 
                          ๒.๒.๓ การสงออก สงเสริมและผลักดันการสงออกสินคาและบริการ โดยมีภาคเอกชนเปนกลไกขับเคลื่อน  
ตลอดจนสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจการคาภายในปกระเทศ รวมทั้งสรางเสถียรภาพของราคาสินคาที่มีความเปน
ธรรมทั้งผูผลิตและผูบริโภค 
                          ๒.๒.๔ การทองเที่ยว พัฒนาประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัยและ
บริการระดับสากล เนนเอกลักษณและวัฒนธรรมไทยควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สงเสริมการตลาดทองเที่ยวเชิง
รุกทั้งในและตางประเทศเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวคุณภาพ 
                          ๒.๒.๕ พลังงาน สงเสริมประสิทธิภาพและประหยัดการใชพลังงาน การพัฒนาและใชประโยชนพลังงาน
ทดแทน การสํารวจและพัฒนาแหลงพลังงานทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ รวมถึงเขตพัฒนารวมกันกับประเทศเพ่ือนบาน 
การสงเสริมการใชพลังงานสะอาด การกําหนดโครงสรางราคาพลังงานที่เหมาะสม และการปรับโครงสรางการบริหารกิจการ
พลังงานใหเหมาะสมโดยแยกงานนโยบายและการกํากับดูแลใหมีความชัดเจนรวมทั้งสงเสริมการแขงขันในธุรกิจพลังงานในระยะ
ยาว และการศึกษาวิจัยพลังงานทางเลือก 
                          ๒.๒.๖ โครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานใหมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ความโปรงใส และวางรากฐานการทํางานอยางเปนระบบที่ดี สรางบุคลากรที่มีคุณภาพ ยึดมั่นความซื่อสัตย สุจริต 
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสรางมาตรฐานการบริหารจัดการโครงการที่ดี   และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ตั้งแตการ
วางแผนจนถึงการดําเนินโครงการ โดยขับเคลื่อนโครงการลงทุนขนาดใหญที่อยูในแผนแมบทและมีความพรอมทุกดาน เนนการ
ลงทุนประเภทที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายการจัดสงสินคาและพัสดุ การประหยัดพลังงาน และลดตนทุนการขนสงและ
ปญหามลพิษรวมทั้งโครงการลงทุนตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  เพ่ือลดความสูญเสียที่จะเกิดจากอุทกภัยและภัย
แลงในพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ ทั้งนี้จะจัดใหมีการจัดลําดับความสําคัญของการลงทุนโครงการขนาดใหญที่ชัดเจนขึ้นโดยเร็ว 
                          ๒.๒.๗ โครงสรางพ้ืนฐานทางปญญา โดยที่ประเทศไทยไดมีการลงทุนจํานวนมากพอสมควรในดาน
โครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  แตโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญายังอยูในฐานะดอยกวาประเทศคูแขงหลายประเทศดังนั้ น 
รัฐบาลจะจัดทําแผนแมบทโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญาขึ้น  เพ่ือเรงรัดใหมีการสรางปญญาในสังคม เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจ
พอเพียง และเพ่ือสรางความสามารถของประเทศอยางยั่งยืน  ตลอดจนสนับสนุนใหภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันสราง
นวัตกรรม 
                          ๒.๒.๘  การจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการ
ใชประโยชนอยางยั่งยืนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรชีวภาพ    เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีที่
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สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ โดยใชมาตรการทางเศรษฐกิจที่ผสมผสานกับหลักการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 
เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมและเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย 
                          ๒.๒.๙ เศรษฐกิจระหวางประเทศ จะดําเนินนโยบายความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศและการ
เจรจาการคาระหวางประเทศทั้งกรอบทวิภาคีและพหุภาคีที่เปนประโยชนกับประเทศชาติและประชาชน โดยอาศัยการมีสวน
รวมอยางเหมาะสมของภาคประชาสังคมและใหเปนไปตามข้ันตอนและกระบวนการที่ถูกตอง 
                          ๒.๒.๑๐ การปรับปรุงกฎระเบียบดานธุรกิจการคา ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบการคาใหมี
ความทันสมัย เพ่ืออํานวยความสะดวกทางดานการคา สรางความเปนธรรมและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 
                 ๒.๓  ภาคเศรษฐกิจสวนรวม 
                          ๒.๓.๑ การสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพเปนรากฐานการเติบโตของผลิตภัณฑประชาชาติที่
ยั่งยืน ดังนั้นรัฐบาลจึงใหความสําคัญแกเปาหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพควบคูไปกับการวัดความเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ
ประชาชาติ เพื่อการนี้จะจัดทําแผนแมบทการสรางเสริมประสิทธิภาพแหงชาติโดยเปนแผนรวมกับเอกชนสําหรับภาคเศรษฐกิจที่
สําคัญ ใหเสร็จสิ้นภายใน ๖ เดือน 
                          ๒.๓.๒ การออม มุงสนับสนุนการออมในทุกระดับโดยใชนโยบายการออมที่เหมาะสม  และสงเสริม
จิตสํานึกในการประหยัดเพ่ือลดหนี้สินในระดับครัวเรือนและเพ่ือการดํารงชีพที่ดีในวัยสูงอายุ 
                          ๒.๓.๓ การเงินและการคลัง ดําเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลเพ่ือใหสามารถรองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจอยางเพียงพอ และมีการลงทุนทางดานโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
และเสริมสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ ในขณะที่จะเสริมสรางวินัยทางการเงินการคลังภาครัฐ  โดยการใชจายอยางมีเหตุผลและ
ประหยัด 
      ๓. นโยบายสังคม 
                รัฐบาลมุงมั่นที่จะสรางสังคมเขมแข็งที่คนในชาติอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางสมานฉันทบนพ้ืนฐานของคุณธรรมโดย
มีนโยบายดังนี้ 
                 ๓.๑ สงเสริมความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันทของคนในชาติ ใหเกิดความรวมมือกันในการกอบกูและ
ฟนฟูประเทศชาติในทุกดาน โดยการสรุปบทเรียนจากปญหาความแตกแยกราวฉานและความลมเหลวในการปองกันและแกไข
ปญหาดังกลาวในอดีตแลวนํามาปรับความเขาใจของประชาชน              สรางกระบวนการแกไขปญหาที่เนนความสมานฉันท
ของคนในชาติ  พรอมทั้งสงเสริมการเผยแพรตัวอยางของความรวมมือที่ดีและมีความสุขของทุกชุมชนอยางตอเนื่อง 
                 ๓.๒ จัดทําแผนปฏิรูปสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางสมานฉันท บนพ้ืนฐานคุณธรรมรวมกับภาคประชาชน 
ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชน และสถาบันศาสนา เพ่ือสรางสังคมไทยที่ไมทอดทิ้งกัน สังคมที่ชุมชน
ทองถิ่นและประชาสังคมเขมแข็ง สังคมคุณธรรม และสังคมประชาธิปไตย 
                 ๓.๓ เรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู มุงมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชน
ใหกวางขวางและทั่วถึง โดยคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เสริมสรางความตระหนักในคุณคาของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปนพ้ืนฐานของกระบวนการ
เรียนรูที่เชื่อมโยงความรวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถาบันการศึกษา การจัดการศึกษา จะเนน
การกระจายอํานาจไป   สูเขตพ้ืนที่ สถานศึกษาและทองถิ่น รวมทั้งการมีสวนรวมของประชาชนและภาคเอกชนเพ่ือให
การศึกษาสรางคนและสรางความรูสูสังคมคุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพ และประสิทธิภาพ 
                 ๓.๔  พัฒนาสุขภาวะของประชาชนใหครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคม และปญญา       โดยการปฏิรูป
ระบบสุขภาพเพ่ือลดปจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมและสภาพแวดลอมที่เนนการมีสวนรวม        และพัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้ง
ยามปกติและฉุกเฉินที่สมดุลทั้งการเสริมสรางสุขภาพ การปองกันโรค     การบริการรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ
อยางมีคุณภาพ ทั่วถึง และเปนธรรม และจะเสนอใหมีการออกพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 
                 ๓.๕ สงเสริมกีฬาพ้ืนฐานและกีฬามวลชน เพ่ือใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสไดเลนกีฬา     และออกกําลังกาย
เพ่ือสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพที่ดีมุงเนนการปลูกฝงความมีน้ําใจนักกีฬาใหเปนคานิ ยมเกิดความสมานฉันทของคนใน
ชาติ สนับสนุนกีฬาเพ่ือความเปนเลิศและอาชีพไปสูมาตรฐานในระดับสากล 
                 ๓.๖  สรางความเขมแข็งของทุกชุมชนทองถิ่นและประชาสังคม ใหสามารถจัดการตนเองเกี่ยวกับความเปนอยู
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครอง และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ตลอดจนสิทธิชุมชน โดยสงเสริมบทบาท
ของครอบครัว ชุมชนองคกรอาสาสมัคร ภาคธุรกิจ สถาบันศาสนา  สถาบันการศึกษา รวมทั้งการปองกันและแกไขปญหาสังคม 
ปญหายาเสพติดอยางจริงจังและตอเนื่อง การดูแลเด็กและเยาวชน คนพิการ คนสูงอายุ และผูดอยโอกาส การสนับสนุนสิทธิสตรี 
ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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                 ๓.๗  สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีสันติสุขอยางยั่งยืน บน
ฐานของวัฒนธรรมไทย และใชสื่อทุกรูปแบบในการสรางสรรคสังคม รักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ และความ
หลากหลายของวัฒนธรรมทองถิ่น  เพ่ือเชิดชูคุณคาและจิตวิญญาณของความเปนไทย  ตลอดจนสรางความสามัคคี เอ้ืออาทร
สมานฉันทของสังคมและประเทศชาติ 
                 ๓.๘  ปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวม ปรับปรุงระบบการสืบสวน สอบสวน 
การกลั่นกรองคดีและการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคดี การควบคุมและฟนฟูผูกระทําผิด  คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพ่ือ
สรางความเปนธรรมในสังคม และใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีการ
สรางทางเลือกในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  รวมทั้งใหชุมชนมีบทบาทในการประนีประนอมขอพิพาท และปองกัน เฝา
ระวังอาชญากรรมเพ่ือลดปริมาณคดี  ความสูญเสียจากอาชญากรรม และความขัดแยงของสังคม 
                 ๓.๙ สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  โดยนําระบบงานดาน
นิติวิทยาศาสตรที่มีมาตรฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการพัฒนาศักยภาพของหนวยงานและบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม 
      ๔. นโยบายการตางประเทศ 
       รัฐบาลมุงมั่นในการสงเสริมผลประโยชนของชาติเสริมสรางความเขาใจและความเชื่ อมั่นของประชาคมระหวาง
ประเทศ โดยการดําเนินนโยบายที่เปนมิตรกับนานาประเทศ และสานตอความรวมมือระหวางประเทศบนพ้ืนฐานของคุณธรรม 
ความโปรงใส คานิยม ประชาธิปไตย และการเคารพกฎหมายระหวางประเทศโดยเฉพาะกฎบัตรสหประชาชาติ และปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน รัฐบาลจึงกําหนดนโยบายดังนี้ 
                 ๔.๑ ดําเนินบทบาทเชิงรุกในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี เพ่ือสนับสนุนความปรองดองและความมั่นคงในชาติ 
โดยเฉพาะการแกไขปญหาสถานการณในภาคใต 
                 ๔.๒ สงเสริมใหเกิดมิตรภาพและความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและในระดับอนุภูมิภาค  ภูมิภาค และ
ระหวางภูมิภาค เพ่ือใหเกิดเสถียรภาพ ความมั่นคงและความเจริญรุงเรืองรวมกัน 
                 ๔.๓ เสริมสรางความแข็งแกรงของอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรงจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
                 ๔ .๔ ดําเนินบทบาทสรางสรรคในกรอบสหประชาชาติและกรอบพหุภาคี อ่ืนๆ เพ่ือสงเสริมสันติภาพ 
ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม การพัฒนาอยางยั่งยืน การแกไขปญหาขามชาติ และการ
สาธารณสุข 
                 ๔.๕ คุมครองสิทธิและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ และเสริมสรางบทบาทของชุมชนไทยใน
ตางประเทศ 
      ๕. นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐ 
                สถานการณความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน ทําใหการรักษาความมั่นคงของรัฐเปนเรื่องที่ตองให
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากปญหาวิกฤติการณความไมสงบที่เกิดข้ึน สามารถแพรกระจายความรุนแรงไดอยางรวดเร็ว จน
อาจสงผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชนโดยรวมรัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้ 
                 ๕.๑  สงเสริมการผนึกกําลังระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ เพ่ือการปองกันประเทศ
อยางตอเนื่องในยามปกติ และนําไปสูการระดมสรรพกําลังเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ กองทัพใหเพียงพอและทันเวลาใน
ยามไมปกติ ทั้งนี้ ในยามปกติรัฐบาลจะเสริมสรางและใชศักยภาพของกองทัพสนับสนุน การพัฒนาพลังอํานาจของชาติทุกดาน 
เพ่ือใหประเทศมีความมั่นคงและมั่งคั่งภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมานฉันท สามารถปองกัน บรรเทา และ
แกไขปญหาที่สําคัญของชาติ ไดแก  ปญหาการกอความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนําแนวทางพระราชทาน 
“เขาใจ เขาถึง  พัฒนา” และปญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหมที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมผูประสบภัยพิบัติการกอการราย รวมทั้ง
อาชญากรรมภายในประเทศและที่มีลักษณะขามชาติประเภทตางๆ ซึ่งรวมไปถึงยาเสพติด ผูหลบหนีเขาเมือง แรงงานตางดาว
ผิดกฎหมาย การคาสิ่งของผิดกฎหมาย การคามนุษย และการกระทําอันเปนโจรสลัด 
                 ๕.๒ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานความ
มั่นคง มีขีดความสามารถในการปองกัน ปองปราม และรักษาผลประโยชนของชาติ  สามารถยุติความขัดแยงไดรวดเร็ว มีระบบ
การขาวที่มีประสิทธิภาพมีขีดความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางทหารรวมทั้งอุตสาหกรรมปองกันประเทศ เพ่ือ
การพ่ึงตนเองทางทหาร และนําไปสูการพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือความตอเนื่องในการรบ  มีระบบกําลังสํารองระบบการระดม
สรรพกําลังและระบบสงกําลังบํารุงที่ เหมาะสมกับสถานการณภัยคุกคาม นอกจากนี้จะสนับสนุนการสรางความรวมมือดาน
ตางประเทศและดานความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบาน ประเทศในกลุมอาเซียน และมิตรประเทศเพ่ือลดความหวาดระแวง  
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สรางความไวเนื้อเชื่อใจสรางสันติภาพและความสงบสุข  รวมทั้งสนับสนุนภารกิจเพ่ือสันติภาพและปฏิบัติการเพ่ือมนุษยธรรม
ภายใตกรอบของสหประชาชาติและผลประโยชนของประเทศเปนหลัก 
 
  ๓.๓ เปาหมายของธรรมาภิบาลและทองถิ่น 
       ๑) เปาหมายของธรรมาภิบาล 
       รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยได
ออกเปนพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยบังคับใชกับหนวยงานของ
รัฐ ในทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั้งราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค รวมทั้งหนวยงานอ่ืนที่อยูในกํากับของฝายบริหาร 
แตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น๑๓ โดยกําหนดเปาหมายดังนี้ 
           ๑.๑ เกิดประโยชนสุขของประชาชน ไดแก การบริหารราชการที่กอใหเกิดผลกระทบในทางบวกตอการพัฒนา
วิถีชีวิตประชาชน และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได 
           ๑.๒ เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไดแก การบริหารราชการแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ( result-based 
management) การจัดทําขอตกลงวาดวยผลงาน (performan ceagreement) ทุกระดับ 
           ๑.๓ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไดแกการบริหารราชการที่ตองเปรียบเทียบ
ระหวางปจจัยนําเขา (input) กับผลลัพธ (outcome) โดยมีการวิเคราะหความเปนไปได       ความคุมคาของแผนงานโครงการ 
           ๑.๔ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ไดแก การกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจเพ่ือใหการปฏิบัติราชการเสร็จสิ้น ณ จุดบริการใกลตัวประชาชน การ
ปฏิบัติราชการในรูป one-stop service 
           ๑.๕ มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณไดแก การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานใหมอยูเสมอ การทบทวนความจําเปนและการจัดลําดับความสําคัญของแผนงานและโครงการทุกระยะ การปรับปรุง
กฎหมายใหเหมาะสมทันตอเหตุการณที่แปรเปลี่ยนไปและการยุบเลิกสวนราชการที่ไมจําเปน 
           ๑.๖ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ไดแก การปฏิบัติราชการ
ที่เนนความตองการและความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการเปนหลัก โดยมีการสํารวจความพึงพอใจและนําผลการสํารวจมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
           ๑.๗ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ไดแก การตรวจสอบ และวัดผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิด
ระบบควบคุมตนเอง         
        ๒) เปาหมายของทองถิ่น 
        การปกครองทองถิ่นหรือการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น เปนการจัดรูปแบบการปกครองในลักษณะการ
กระจายอํานาจการปกครอง โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ๑๔ ดังนี้ 
  ๑. ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจากในการบริหารประเทศจะตองอาศัยงบประมาณเปนหลัก หากเงิน
งบประมาณจํากัดภารกิจที่จะตองบริการใหชุมชนตางๆ อาจไมเพียงพอ ดังนั้นหากจัดใหมีการปกครองทองถิ่น หนวยการ
ปกครองทองถิ่นนั้นๆ สามารถมีรายได มีเงินงบประมาณของตนเอง เพียงพอที่จะดําเนินการสรางสรรคความเจริญใหกับทองถิ่น
ได จึงเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลไดเปนอยางมาก ทั้งในดานการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใชในการดําเนินงาน 
   ๒. เพ่ือสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง เนื่องจากประเทศมีขนาดกวางใหญ 
ความตองการของประชาชนในแตละทองถิ่นยอมมีความแตกตางกันการรอรับการบริการจากรัฐบาลแตอยางเดียวอาจไมตรงตาม
ความตองการที่แทจริงและลาชา หนวยการปกครองทองถิ่นท่ีมีประชาชนในทองถิ่นเปนผูบริหารเทานั้น จึงจะสามารถตอบสนอง
ความตองการนั้นได 
   ๓. เพ่ือความประหยัด โดยที่ทองถิ่นแตละแหงมีความแตกตางกัน สภาพความเปนอยูของประชาชนก็แตกตาง
กันดวย การจัดตั้งหนวยการปกครองทองถิ่นข้ึนจึงจําเปนโดยใหอํานาจหนวยการปกครองทองถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเปนวิธีการ
หารายไดใหกับทองถิ่นเพ่ือนําไปใชในการบริหารกิจการของทองถิ่น ทําใหหรอหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะตองจายใหกับ

                                                           

๑๓ สถาบันดํารงราชานุภาพสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. การสรางเสริมธรรมาภิบาลการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่จังหวัด : 
กรณีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.). เอกสารความรู สดร. ลําดับที่ ๒ / ปงบประมาณ ๒๕๕๗สถาบันดํารงราชานุภาพสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๗, หนา ๒๖-๒๗. 

๑๔ ชูวงศ ฉายะบุตร. การปกครองทองถิ่นไทย. พิมพครั้งท่ี ๓. (กรุงเทพฯ : พิฆเณศ พริ้นติ้งเซ็นเตอร, ๒๕๓๙), หนา ๒๗-๒๘.                                               



๑๖๖๒ 

 

ทองถิ่นทั่วประเทศเปนอันมาก และแมจะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบางแตก็มีเงื่อนไขที่กําหนดไวอยาง
รอบคอบ 
   ๔.เพ่ือใหหนวยการปกครองทองถิ่น เปนสถานที่ใหการศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแกประชาชน 
จากการที่การปกครองทองถิ่นเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเอง ไมวาจะโดยการสมัครรับเลือกตั้ง เพ่ือให
ประชาชนในทองถิ่นเลือกเขาไปทําหนาที่ฝายบริหาร หรือฝายนิติบัญญัติของหนวยการปกครองทองถิ่นก็ตาม การปฏิบัติหนาที่ที่
แตกตางกันนี้ มีสวนในการสงเสริมการเรียนรูถึงกระบวนการปกครองระบบประชาธิปไตยในประดับชาติไดเปนอยางดี 
 
๔. สรุป 
  นับแตการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองตั้งแตป พ.ศ.๒๔๗๕ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนประเทศที่
ปกครองโดยระบบเสรีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยประสบกั บ
การลมลุกคลุกคลานในระบบการปกครองของชาติมาโดยตลอด           โดยมีเอกลักษณที่สําคัญคือ รัฐบาลประพฤติทุจริต ไร
ธรรมาภิบาล ขาดคุณธรรม จริยธรรม ผูปกครองในยุคตางๆ ตางก็เขามากอบโกยผลประโยชน  บทความนี้จึงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ วาถึงเวลาที่จะตองใชยาแรงแกไขโรครายที่เกาะกินประเทศอยู โดยเชื่อวา หากนําขอเสนอนี้ไปใช ก็จะทําให โรค
รายคอยๆ             หายไป จากหัวขบวนที่เปนนักการเมือง ขาราชการการเมือง อันจะสงผลกระเทือนไปยังขาราชการประจํา
เปนทอดๆ ไปถึงสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นในที่สุดยาแรงนี้จะสงผลกระทบเฉพาะตอคนที่ปวยเทานั้น สวนคนที่ดีอยูแลวก็ไม
กระทบ แตกลับจะสบายใจที่จะสามารถเรียกศรัทธาประชาชนกลับคืนมาอยางภาคภูมิ  
  อยางไรก็ตามการปกครองทองถิ่นทุกระดับ มีความจําเปนตองอาศัยแนวคิดกระแสหลักของการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อ
ตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของประชาชนในทุกพ้ืนที่ ซึ่งสามารถนําหลัก “ธรรมาภิบาล” มาบังคับใชใหเกิดประโยชนอยาง
เปนรูปธรรมดังนี้ 
  ๑. ศึกษากฎ ระเบียบ และขอบังของขาราชการ ตองศึกษาขอกฎหมายใหถูกตองครบถวน         เพ่ือจะไดทราบถึง
หนาที่ที่ตองดําเนินการตามที่ไดรับผิดชอบ ซึ่งมีทั้งอนุญาตใหขาราชการตองปฏิบัติโดยเครงครัด และสิ่งที่ไมควรปฏิบัติในฐานะที่
ตนรับราชการ   
  ๒. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังของขาราชการ การถือปฏิบัติตามขอบังคับทั้งหมด เปนสิ่งที่ขาราชการทุกระดับ
ตองปฏิบัติ เพราะถาตนยังขัดแยงกับระเบียบปฏิบัติของขาราชการ ก็ไมควรรับราชการตั้งแตแรก โดยเฉพาะหนวยการปกครอง
สวนทองถิ่น ขาราชการทุกระดับตองปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส เพ่ือใหทองถิ่นพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม 
 ๓. สรางจิตสํานึกตอการรับราชการที่ถูกตอง ขาราชการตองสํานึกในบทบาทหนาที่อยูเสมอ        วาตนอาสาเขามา
รับใชแผนดิน พื้นที่ และหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนในทุกมิติ ซึ่งถือเปนผลดีตอการบริการประชาชนโดยรัฐ 
  ๔. ใหความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาล แนวคิดนี้ถูกนํามาควบคุมการปฏิบัติงานและจิตสํานึกของขาราชการทุกระดับ 
เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพและโปรงใสมากขึ้น ฉะนั้นทองถิ่นควรนําหลักการนี้มาบังคับใชใหบรรลุตามเจตนารมณ 
ประชาชนยอมไดรับประโยชนสมบูรณแบบ ขาราชการยอมไดชื่อวาปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต 
  ๕. ประชาชนและการพัฒนาสําคัญกวา ทองถิ่นเปนพ้ืนที่การปกครองที่มีอิสระในการบริหารจัดการตนเองมาก ทั้งนี้
การยึดถือประชาชนและการพัฒนาเปนหลัก ดวยการนําหลักธรรมาภิบาลมาเปนเครื่องชี้นําและควบคุมผูปฏิบัติการ ยอมแกไข
ปญหาที่แตกตางกันในแตละพ้ืนที่ที่มีความตองการแตกตางกัน  
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บทคัดยอ 

 
 หลังจากสงครามเย็น (Coldwar) ยุติลง เนื่องจากการลมสลายของสหภาพโซเวียตเมื่อป พ.ศ.๒๕๓๔ ภัยคุกคามรูป
แบบเดิม (Traditional Threat) เปลี่ยนรูปแบบไปเปนภัยคุกคามรูปแบบใหม (Non-Tradition Threat) ที่มีแนวโนมรุนแรงและ
ซับซอนหลากหลายมิติมากขึ้น เพราะกระแสโลกาภิวัตนและนวัตกรรมตางๆ โดยเฉพาะทางดานเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศ 
ซึ่งทําใหโลกแคบและไรพรมแดน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติทําใหทุก
สังคมทั่วโลกไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได 
 สังคมไทยซึ่งเปนสังคมเปดจึงมีความเสี่ยงและไดรับผลกระทบแลวหลายดาน เชน ภัยคุกคามทางดานการรบแบบ
อสมมาตรใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และดานอ่ืนๆ อีกหลายมิติ เชน อาชญากรรมขามชาติ ยาเสพติด การลักลอบเขาเมือง 
โรคระบาด ระบบสารสนเทศ ภาวะโลกรอนรวมทั้งภัยพิบัติตางๆ ซึ่งเปนภัยใกลตัว หากไมมีการจัดการปองกันหรือแกไขที่
เหมาะสมและทันเวลาจะมีปญหามากขึ้นตามลําดับ 
 ภาครัฐบาลตระหนักและกําหนดนโยบายเปนแนวทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแลว แตการขับเคลื่อนยังไม
เห็นผลชัดเจนเพราะยังมีปญหาทางดานการบูรณาการและการนํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์  ดังนั้นหากมีการเผยแพร
ขอมูลภัยคุกคามรูปแบบใหมนี้ใหสังคมไทยทราบและตื่นตัวใหความรวมมือกับภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพจะเปนประโยชนตอ
ความมั่นคงของสังคมไทยมากยิ่งขึ้น 

 
คําสําคัญ : ภัยคุกคามรูปแบบเดิม  ภัยคุกคามรูปแบบใหม  โลกาภิวัตนความมั่นคง 
 

ABSTRACT 
After the end of the Cold War due to the collapse of the Soviet Union in 1991, Traditional Threats 

have shifted to Non-Traditional Threats which in the future will become more violent, more complicated 
and with varied dimensions.  These are the consequences of globalization and innovations, especially the 
information technology developments which have made the world narrow and borderless. Climate change 
and natural resource conflict are also important factors. Now world societies are affected from these 
threats inevitably.   

Thai society is at risk because of its openness and has already got implications such as asymmetric 
warfare in the southern border provinces, transnational crimes, drugs, illegal immigration, pandemics, 
information technology, global warming and natural disasters. All these threats are close to home. So more 
appropriate and timely measures are needed to address or prevent these threats. 

The government is aware of these dangers and has imposed policy as the guideline for related 
state agencies to carry out. But driving the policy is ineffective due to the lack of integration and actual 
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implementation.  So information about Non-Traditional Threats should be distributed among Thai people 
so that they can realize, be alert and cooperate with government sectors more efficiently which will benefit 
Thai security. 

 
Key words: Traditional Threat, Non-Traditional Threat, Globalization, Security. 
 
๑.บทนํา 

ภัยคุกคามรูปแบบเดิมเปนภัยคุกคามทางดานการทหารและเปนความขัดแยงในระดับรัฐ แตปจจุบัน มีการ
เปลี่ยนแปลงครอบคลุมทั่วไปเกือบทุกดาน โดยมีตัวแสดงที่เกี่ยวของและไดรับผลกระทบทุกระดับ  สังคมไทยก็เชนเดียวกันที่ตอง
เผชิญกับอันตรายจากภัยคุกคามที่ซับซอนและหลากหลายมิติ ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศอันสืบเนื่องมาจากกระแส
โลกาภิวัตนและนวัตกรรมตางๆ ซึ่งอาจสรุปไดในภาพกวางวามี  ๕ ประการ ไดแก ดานเศรษฐกิจ มีบริษัทขามชาติเขามา
แสวงหาประโยชน ขณะที่ภายในประเทศมีปญหาความยากจน ดานการเมือง มีหลายองคกรที่มีอํานาจเหนือรัฐเขามาแทรกแซง
สงผลกระทบตออธิปไตยของรัฐ       ในบางดาน ดานวัฒนธรรม มีวัฒนธรรมตะวันตกเขามามีอิทธิพลชี้นําทําใหคานิยมที่ดีของ
สังคมไทยหลายประการเปลี่ยนแปลง ดานสิ่งแวดลอม จากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศของโลกสงผลกระทบตอระบบนิเวศของ
ไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได ประการสุดทาย ดานอุดมการณ จากกระแสทุนนิยมและการขยายอิทธิพลของมหาอํานาจกอใหเกิด
กลุมตอตานที่กระจายอยูทั่วไปหลายพ้ืนที่ เชน ลัทธิการกอการรายสากล ซึ่งถึงแมวาไทยยังไมใชเปาหมายโดยตรงแต ก็มีความ
เสี่ยง เพราะมีองคกรผลประโยชนของประเทศเปาหมายของกลุมผูกอการรายตั้งอยู อันตรายหรือภัยคุกคามดังกลาวเรารวมเรียกวา 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม (Non-Traditional Threat) 

ภัยคุกคามรูปแบบใหม (Non-Traditional Threat) เปนสภาพที่เปนอันตรายตอความมั่นคง(Security) ของโลกและ
สังคมทุกระดับ ผูเขียนจึงประสงคนําเสนอบทความนี้ใหสังคมไทยไดตระหนักและ   รูเทาทันเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงตอภัย
คุกคามดังกลาวไดอยางเหมาะสมและทันเวลา โดยหวังวาบทความนี้จะเปนประโยชนตอสังคมไทยบางและขอขอบคุณทุกทานที่
สนใจและนําไปใชประโยชนในการกอใหเกิดการบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของสังคมไทย 

 
๒. ความม่ันคง (Security) ภัยคุกคาม (threat) ภัยคุกคามรูปแบบเดิม (Traditional Threat) และภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม (Non-Traditional Threat)   
            ๑) ความม่ันคง (Security) ตามความหมายในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ สภาพที่แนนและทนทาน 
สภาพที่ไมกลับกลายเปนอยางอ่ืน ตามความหมายของบริบทในบทความนี้ คือ ความปลอดภัย (Safe) จากภัยคุกคามทั้งปวง 
หรือ สภาพที่มีความอยูรอดปลอดภัย (Survival) และสามารถพัฒนาใหเจริญกาวหนา (Growth) ได  ความมั่นคงเปนสภาพที่มี
ปฏิสัมพันธกับภัยคุกคามในเชิงแปรผกผัน กลาวคือ ถาสังคมใดมีความมั่นคงมาก ภัยคุกคามจะมีนอย แตถาสังคมใดมีความมั่นคง
นอย ภัยคุกคามจะมีมาก         ดังนั้น สังคมไทยจึงควรตระหนักและพยายามเสริมสรางความมั่นคงใหเขมแข็งเพ่ือปองกันภัย
คุกคาม 

  ๒) ภัยคุกคาม (threat) หมายถึงความไมปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ทั้งที่เปนรูปธรรม เชน      ภัยคุกคามทางการ
ทหาร และที่เปนนามธรรม เชน ความหวาดกลัวจากสงครามนิวเคลียรหรือการกอการรายและเมื่อกลาวถึงภัยคุกคามในปจจุบัน
อาจแบงออกไดในภาพกวางมี  ๒ ประเภท ไดแก ภัยคุกคามรูปแบบเดิม (Traditional Threat) และภัยคุกคามรูปแบบใหม 
(Non-Traditional Threat)  

  ๓) ภัยคุกคามรูปแบบเดิมหรือรูปแบบเกา (Traditional Threat) เปนภัยคุกคามทางทหารหรือสงคราม๑ เปนภัย
คุกคามระหวางรัฐกับรัฐ โดยมีการจารกรรม การบอนทําลาย และการกอวินาศกรรม       เปนยุทธวิธีสนับสนุน  คําวา สงคราม 

                                                           

๑พลเรือเอกไพศาล นภสินธุวงศ, สงครามและกฎการสงคราม, นาวิกาธิปตยสาร ฉบับท่ี ๗๙ เขาถึงไดจาก 
WWW.navedu.navy.mi.th/stg/tnsse/pdf/๗๙ 
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จากขอมูลในวารสารนาวิกาธิปตยเรื่องสงครามและกฏการสงครามใหความหมายทั่วไปวา ความขัดแยงหรือการตอสู โดยปกติ
แลวสื่อความหมายถึงความขัดแยงกันดวยอาวุธ       ใน Oxford Advance Learner’s Dictionary ใหความหมายของสงครามวา 
“สถานการณที่ประเทศ ๒ ประเทศหรือมากกวา หรือกลุมคนหลายกลุมตอสูกันในระยะเวลาหนึ่ง เชนสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
สงครามระหวางอังกฤษกับสกอตแลนด”  

สงคราม (war)๒ หมายถึง ความเปนปรปกษระหวางรัฐหรือภายในรัฐที่ซึ่งแสดงออกโดยการใชกําลังอาวุธ สภาวะของ
สงครามตามกฎหมายจะเกิดขึ้นเมื่อรัฐสองรัฐหรือมากกวาสองรัฐขึ้นไปประกาศเงื่อนไขของสงครามอยางเปนทางการเรียกวา
สงครามตามแบบ (Conventional War)นอกจากนั้ น  เปนสงครามนอกแบบ (Unconventional Warfare)และอ่ืนๆ 
สาระสําคัญมีดังนี้ 

สงครามตามแบบ (Conventional War) คือ สงครามที่มีการตอสูทั้งทางภาคพ้ืนดิน ทางทะเล     ทางอากาศ ซึ่ง
ตามปกติการตอสูในสงครามชนิดนี้ควรมีอยูเฉพาะในเขตสนามรบเทานั้นแตเนื่องจากแตละฝายตองการชัยชนะจึงมีการขยาย
ขอบเขตของการตอสูไปสูเขตเมืองและเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่อยูนอกสมรภูมิดวยตัวอยางเชน สงครามแบบจํากัด เปนสงครามที่คูตอสู
มีการกําหนดจุดประสงคในการตอสู มีการจํากัดจํานวนอาวุธชนิดของอาวุธ ขอบเขตดินแดนของการตอสูและวัตถุประสงคทาง
ทหาร สงครามตัวแทน เปนสงครามที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐหนึ่งรัฐใดวาจางใหรัฐอ่ืนทําการสูรบแทนตนเองในดินแดนของรัฐอ่ืน 
หรือสนับสนุนใหรัฐอ่ืนทําการสูรบกับรัฐฝายตรงขามในภูมิภาคตางๆ เพ่ือผลประโยชนทางการเมืองและการทหาร สงครามลง
มือโจมตีกอน เปนสงครามที่เกิดจากการที่รัฐหนึ่งรัฐใดไดรับแรงกดดันทางการเมืองหรือทางยุทธศาสตรจนไมสามารถอดทน
ตอไปได จึงใชกําลังเขาโจมตีรัฐกอน 

สงครามนอกแบบ (Unconventional Warfare) และอ่ืนๆ เชนสงครามกองโจร (Guerrilla Warfare) หมายถึงการ
ตอสูที่ใชกองกําลังกลุมเล็กๆ เพียงไมก่ีคนปฏิบัติการโจมตีขาศึกหรือรบกวนขาศึก    โดยใชยุทธวิธีโจมตีแลวหนี เชน สงครามใน
เวียดนาม สงครามเบ็ดเสร็จ (Total War) เปนสงครามที่มีการตอสูในอาณาเขตที่กวางขวางโดยอาจครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค
ของโลก สงครามชนิดนี้ฝายที่ตอสูจะไมมีการจํากัดวัตถุประสงคในการตอสู ไมมีการจํากัดจํานวนทหาร จํานวนและชนิดของ
อาวุธที่นํามาใชตอสู รัฐตางๆ ทั่วโลกอาจจะเขารวมในสงครามชนิดนี้ได เชน สงครามโลกครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๔๕๗–๒๔๖๒) และ
สงครามโลกครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๔๗๒–๒๔๘๘) สงครามนิวเคลียร (Nuclear War) หมายถึง สงครามที่คูตอสูนําอาวุธนิวเคลียรมา
ใชในการตอสูและทําลายฝายตรงขาม สงครามนิวเคลียรยังไมเคยเกิดขึ้น (ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ เปนการกระทําฝายเดียว) แต
ในอนาคตอาจจะเกิดขึ้นได โดยการกระทําของรัฐมหาอํานาจที่มีนิวเคลียรไวในครอบครองนอกจากนี้ ยังมีสงครามเคมี 
(Chemical Warfare) สงครามชีวะหรือเชื้อโรค (Biological Warfare) สงครามจิตวิทยา (Phychology Warfare) สงคราม
จิตวิทยานี้มีเปาหมายเพ่ือสรางอิทธิพลตอความคิดเห็นตอการกระทําของผูอ่ืนหรือรัฐอ่ืน เพ่ือใหไดผลทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและการทหาร ตามความประสงคของรัฐตน และเปนสงครามที่อาจถูกนํามาใชในยามสงครามหรือสันติก็ได 
 ๔) ภัยคุกคามรูปแบบใหม (Non-Traditional Threat) ความหมายของภัยคุกคามรูปแบบใหม  (Non-Traditional 
threat) มีการอธิบายกันอยางกวางขวางในกลุมนักวิชาการ ภายใตบริบทและมุมมองที่แตกตางกัน แตที่โดดเดน เปนที่ยอมรับ
มากที่สุด คือ กลุมของนายคริสต แอบบอตพอล โรเจอรส และจอหน สโลโบดา (Christ Abbott, Paul Rogers and John Sloboda) 
จาก Oxford Research Group ที่วิจัยเรื่อง“Global Response to Global Threats”๓ โดยแบงประเภทของภัยคุกคามรูปแบบใหม
ที่สําคัญไว๔ ประเภท ไดแกภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ภัยคุกคามจากการแขงขันแยงชิง
ทรัพยากร(Competition over Resources) ภัยคุกคามจากการเกิดขึ้นใหมของชนกลุมนอยในสังคมใหญ(Marginalization 
of the Majority World) และ ภัยคุกคามจากการแพรขยายอิทธิพลทางทหาร (Global MilitariZation) นอกจากนี้ยังมีแยก
ยอยลงไปอีกหลายประเภท เชน ภัยคุกคามจากโรคระบาด (Epidemiology) ภัยคุกคามทางสารสนเทศ (Information) ภัยจาก

                                                           

๒นรเศรษฐ เจยีมจโิรจน, (๒๕๕๓)  ความสัมพันธระหวางประเทศ, หนา ๖๑-๖๓, พิมพครั้งท่ี ๕ สํานักพิมพมหาวิทยาลยั  กรุงเทพ  
ปทุมธานี ๑๒๑๒๐   

๓Christ Abbott ,Paul Rogers และ John Sloboda. ๒๐๐๖. Global Responses to Global Threats: Sustainable Security 
for the 21st Century. Oxford Reasearch Group.UK. 



๑๖๖๗ 
 

อาชญากรรมขามชาติ (Transnational crime) ภัยคุกคามตอความมั่นคงของมนุษย (Human Security) และภัยคุกคาม
ทางดานภูมิรัฐศาสตร(Geopolitics) 
  ประเทศไทยยังไมมีหนวยงานหรือองคกรใดๆ ที่ใหคํานิยามและแบงประเภทของภัยคุกคามรูปแบบใหมที่ชัดเจน อยางไรก็
ดี เมื่อป พ.ศ.๒๕๕๐ สภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ไดกําหนดประเภทของภัยคุกคามรูปแบบใหมที่สงผลกระทบตอความมั่น
คงไว ๙ ประเภท๔ไดแก  ๑) ความแตกแยกทางความคิดของคนในสังคม ๒) ความไมเชื่อมั่นตอระบบและสถาบันการเมือง ๓) 
การขาดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๔) ภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติและโรคระบาด ๕) ความมั่นคงในพ้ืนที่๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ๖) การกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ ๗) 
แรงงานตางดาวและผูหลบหนีเขาเมือง ๘) ยาเสพติด และ ๙) ความยากจน ซึ่งภัยคุกคามรูปแบบใหมนี้ กองทัพบกไดนําไปเปน
บทนําของคูมือการปฏิบัติงานตามกลยุทธของการรักษาความมั่นคง และกองอํานวยการรักษาความมั่งคงภายใน  (กอ.รมน.) ได
นําไปกําหนดเปนกรอบของภัยคุกคามเพ่ือกําหนดแผนงานรักษาความมั่นคงภายใน                   ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เชนเดียวกัน 
  นักวิชาการไทย ผูมีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญทางดานความมั่นคง ทานหนึ่งไดเขียนหนังสือเรื่อง ความม่ันคงใหม : ความ
เปลี่ยนแปลงและความทาทาย พรอมบทวิเคราะหบางประการที่นาสนใจ ออกมาเผยแพรเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๘๕ ซึ่งผูเขียนขอกลาวถึง
เฉพาะประเภทของภัยคุกคามรูปแบบใหมที่สําคัญและอาจมีผลกระทบตอความม่ันคงของชาติและสังคมไทยดังนี้ 
 สงครามอสมมาตร (asymmetric warfare) จากเหตุการณ ๙/๑๑กรณีที่ผูกอการรายจี้เครื่องบินบินชนตึกเวิรลเทรด
ของสหรัฐอเมริกา เมื่อปพ.ศ.๒๕๔๔ เปนตัวอยางหนึ่งของสงครามอสมมาตร และเมื่อพิจารณาประกอบกับการขยายสงคราม
ตอตานการกอการรายของสหรัฐอเมริกา ทําใหเห็นวาสถานการณสงครามของโลกในอนาคตจะเปนเรื่องของสงครามอสมมาตร
อยางแนนอน 

เหตุผลที่ฝายตอตานสหรัฐอเมริกาตองใชสงครามอสมมาตรเปนเครื่องมือในการตอสู นั้น เพราะหลังยุคสงครามเย็น
สหรัฐอเมริกามีพลังอํานาจทางทหารและยุทโธปกรณที่มสีมรรถนะสูง โดยเห็นไดอยางเปนรูปธรรมในสงครามอาวเปอรเซียรอบ
แรก (พ.ศ.๒๕๓๔) สงครามทางอากาศในโคโซโว (พ.ศ.๒๕๔๒) สงครามในอัฟกานิสถาน (พ.ศ.๒๕๔๔) และสงครามอาวเปอรเซีย
รอบสอง (พ.ศ.๒๕๔๖) และยิ่งเวลาผานไป ยุทโธปกรณของสหรัฐอเมริกาก็ยิ่งมีสมรรถนะสูงขึ้น เปน “อาวุธฉลาด” (smart 
weapon) มากขึ้น ทําใหฝายตรงขามสรุปไดวา การตอสูกับสหรัฐอเมริกาในสงครามตามแบบเปนการ “ฆาตัวตาย” จึงตอง
ปรับเปลี่ยนไปใชยุทธศาสตรของสงครามแบบอสมมาตรหรือสงครามกองโจรเพ่ือทอนกําลัง (attrition strategy) ฝายที่มี
ศักยภาพเหนือกวา โดยไมจําเปนตองกําหนดกรอบเวลาของชัยชนะที่แนนอน ทั้งนี้ เฮนรี่ คิสซิงเจอร (Henry Kissinger)         
เคยกลาวถึงกรณีของสงครามเวียดนามไววา “กองทัพประจําการแพ ถาไมชนะ แตกองโจรจะชนะ ถาไมแพ” 
  สงครามแบบอสมมาตรประกอบกับสงครามลักษณะไรรัฐที่ตัวแสดงที่ไมใชรัฐ (non-state actors) เชน สงครามในอิรัก 
หลังจากที่กองทัพสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรบุกเขาไปโคนลมรัฐบาลของประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซ็น ไดสําเร็จ สงครามที่เกิดขึ้น
ตอมาเปนการสูรบระหวางกองกําลังของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรกับกองกําลังของกลุมตอตาน กลุมตอตานเหลานี้กลายเปน
นักรบกลุมยอยๆ ทีม่ีวัตถุประสงคเดียวกันคือทําสงครามตอตานสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร ไมมีศูนยการนําชัดเจน หากจะมีการ
เจรจาเพ่ือยุติความขัดแยงก็ไมสามารถยุติการสูรบไดจริง ลักษณะดังกลาวจึงเปนความทาทาย โดยเฉพาะกรณีการแกปญหาใน 
๓ จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย 

ภัยคุกคามความม่ันคงของเมือง (Urban Security) การที่เมืองตองเผชิญกับปญหาความรุนแรง    รวมสมัย เชน การ
กอการราย การกอวินาศกรรม รัฐบาลประเทศตางๆ จึงตองวางระบบการรักษาความปลอดภัยของเมืองอยางจริงจังเพื่อลดความ
รุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการประเมินเปาหมายที่คาดวาผูกอเหตุจะทําการโจมตี โดยเฉพาะเปาหมายที่มีความสําคัญ เชน 

                                                           

๔ผูจัดการออนไลน วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ อางถึง หนังสือ กองทัพไทยกับภัยคุกคามรูปแบบใหม (Non-Traditional Threats)
จัดพิมพโดยสมาคมรัฐศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรียบเรียงจากงานวิจัย ของพล .อ.ประยุทธ จันทรโอชา ขณะเรียนวิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร รุนท่ี ๒๐ ปการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 

๕สุรชาติ บํารุงสุข, (๒๕๕๘) ความมัน่คงใหม : ความเปลีย่นแปลงและความทาทาย. หนังสือในโครงการ 
ความมั่นคงศึกษา : บจ.สแควปรินซ ๙๓กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐ 



๑๖๖๘ 
 

โครงสรางพ้ืนฐานแหงชาติที่มีความสําคัญยิ่ง (National Critical Infrastructure-NCI) เพราะเปนภาคสวนหลัก (key sectors) 
ที่มีระบบควบคุมการใชซอฟแวรเปนพ้ืนฐานในการทําใหสวนตางๆ ของสังคมสามารถดําเนินกิจกรรมไปไดอยางตอเนื่อง NCI 
ดังกลาวไดแกสถานที่ผลิตและแจกจายกระแสไฟฟา น้ําประปา กาซธรรมชาติและพลังงานตางๆ ระบบโทรคมนาคม ระบบขนสง 
และระบบการใหบริการดานการเงิน    

การออกแบบปองกัน NCI เหลานี้จึงเปนภารกิจสําคัญเรงดวนของทุกรัฐบาล เพ่ือเปนหลักประกันความปลอดภัย
สาธารณะ นอกจากนี้ รัฐบาลตองมีแผนรับมือและสรางความตระหนักรูและความเขาใจใหกับประชาชนเพ่ือเตรียมรับมือกับ
สถานการณรายที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะความเปนเมืองเปนเปาหมายทีส่ําคัญของการกอการรายหรือการกอความไมสงบ 
 ภัยคุกคามความม่ันคงดานสารสนเทศ (Information Security) การขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิตอลในโลก
ยุคปจจุบันนํามาซึ่งปญหาความมั่นคงชุดใหมของรัฐ เชน ปจจุบันรัฐไมสามารถผูกขาดขอมูลแตเพียงฝายเดียวไดอีกตอไป สภาพ
เชนนี้กอใหเกิดการกระจายอํานาจในเชิงขอมูลขาวสาร การเซ็นเซอรขอมูลขาวสารกลายเปนกลไกที่ใชการไมไดอีกตอไป ความ
เปลี่ยนแปลงเชนนี้ทําใหความสัมพันธระหวาง ICT กับความมั่นคงของรัฐเปนประเด็นที่ตองนําศึกษากันใหม ตัวอยางที่เห็นไดชัด 
ไดแก การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในโลกอาหรับที่ เรียกกันวา Arab Spring หรือกรณีมอบมือถือของไทย เมื่อป พ.ศ.๒๕๓๕ 
เครื่องมือสําคัญที่ประชาชนนํามาใชตอสูกับรัฐบาลคือ ระบบสารสนเทศทั้งหลาย โทรศัพทมือถือมีบทบาทอยางมากในการสง
ขาวสารและระดมพลเขารวมการชุมนุม จึงอาจกลาวไดวาภัยคุกคามตอการดํารงอยูของรัฐบาลในโลกรวมสมัยคือ ขีด
ความสามารถในการควบคุมการไหลของขาวสารในระบบดิจิตอล สงครามขาวสารจึงเปนสงครามใหมที่ทรงอานุภาพยิ่งทั้งในเวที
การเมืองภายในประเทศและตางประเทศ 
  ภัยคุกคามรูปแบบใหมอีกมุมมองหนึ่ง ที่ขอนําเสนอเปนขอมูลที่มีรายละเอียดครอบคลุมทุกประเด็นพรอมการวิเคราะห
เชิงเสนอแนะแนวทางการแกไขไวหลายประการ จากเอกสารแนวทางการศึกษาหลักสูตรปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) ประจําป
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  เรื่อง ภัยคุกคามรูปแบบใหมที่เปนภัยคุกคามทางทหารและสังคมไทย๖ซึ่งมี ๑๑ ประเภท 
ไดแก 
 ๑) ภัยคุกคามจากการกอการรายภายในประเทศและการกอการรายสากลการกอการรายภายในประเทศไดแกปญหา
การกอความไมสงบในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และบางสวนของจังหวัดสงขลา มีแนวโนมที่จะเกิดเหตุความรุนแรง
เพ่ิมข้ึนไดตลอดเวลา สวนการกอการรายสากลปจจุบัน ประเทศไทยยังไมใชเปาหมายโดยตรง 
  ๒) ภัยคุกคามจากปญหายาเสพติด เปนปญหาที่มีความสําคัญเรงดวนที่จะตองรีบดําเนินการแกไขเพราะสงผลกระทบ
ตอทรัพยากรบุคคลของชาติโดยตรง ทําใหคนในชาติออนแอสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ    และสังคมหลายรูปแบบ หากนโยบาย
การปราบปรามยาเสพติดของประเทศไมเหมาะสมจะสงผลกระทบ         ทั้งภายในและตางประเประเทศ 
 ๓) ภัยคุกคามจากอาชญากรรมขามชาติ จากกระแสโลกาภิวัตนประสิทธิภาพในการสื่อสารและคมนาคมที่รวดเร็ว ทํา
ใหบุคคลหรือกลุมบุคคลสามารถเคลื่อนยายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไดอยางสะดวก    สิ่งที่ตามมาคือ กลุมอิทธิพลสามารถ
เดินทางไปยังที่ตางๆ ในโลกไดอยางสะดวก และเมื่อกลุมอิทธิพลเหลานี้เดินทางไปพบกันอาจนํามาซึ่งการเจรจาสรางเครือขาย
ในการกระทําผิดรวมกัน เชน การฟอกเงิน การคายาเสพติด การคามนุษย เปนตน   
  ๔) ภัยคุกคามจากปญหาผูหลบหนีเขาเมือง ความตองการความเปนอยูที่ดีขึ้นของบุคคลแตละคนและปญหาการ
วางงานทําใหเกิดปญหาการอพยพยายถิ่นฐาน ปญหาการยายถิ่นฐานนี้ไมไดเปนเฉพาะการยายจากสังคมชนบทเขามาสูสังคม
เมืองเทานั้น แตยังรวมไปถึงการยายถิ่นฐานขามประเทศ ปจจุบันการเดินทางหลบหนีขามประเทศยังคงเปนสิ่งที่กระทําไดงาย 
เพราะประเทศสวนใหญที่มีปญหาจะมีชายแดนทางบกติดกันหรือติดกับทะเล รัฐบาลจึงตองเรงหามาตรการที่จะหยุดหรือลด

                                                           

๖คูมือแนวทางการศึกษาตามหลักสตูรปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) ประจําปการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ สถาบันวิชาปองกันประเทศ ๖๔ ถนนวิภาวดดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
 
 



๑๖๖๙ 
 

อัตราการยายถิ่นฐานและปญหาแรงงานเถื่อนในปจจุบันใหลดนอยลง ประเด็นสําคัญที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติโดยตรง
คือ การแฝงตัวมาในลักษณะของจารชน สวนปญหาความม่ันคงทางออมคือ ปญหาการนําพาเชื้อโรค ปญหาอาชญากรรม เปนตน 
  ๕) ภัยคุกคามจากปญหาอาชญากรรมชายแดนไดแก กองโจรติดอาวุธเขามาปลน ฆา ขมขืนราษฎรไทย โจรกรรม 
ลักลอบคาอาวุธสงคราม และการลักลอบคาสิ่งผิดกฎหมายอ่ืนๆ รวมทั้งปญหาการประมง ปญหาการกระทําอันเปนโจรสลัด 
ปญหาบุคคลสองสัญชาติ และปญหาการคาแรงงานผิดกฎหมาย กอใหเกิดความไมมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินของคนและ
สังคมไทยโดยตรง 
  ๖) ภัยคุกคามจากปญหาผูลี้ภัยจากการสูรบและกลุมตอตานรัฐบาลของประเทศเพื่อนบาน          ผูลี้ภัยจากการสู
รบและกลุมตอตานรัฐบาลของประเทศเพ่ือนบานที่เขามาพักอาศัยและใชประเทศไทยเปนฐานในการเคลื่อนไหวตอตานรัฐบาล
ของตน สรางความหวาดระแวงและนํามาซึ่งปญหาความขัดแยงระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน  
  ๗) ภัยคุกคามจากปญหาเสนเขตแดนที่ยังไมมีความชัดเจนทั้งเขตแดนทางบกและทางทะเล ซึ่งจะนํามาสูการแยงชิง 
ปกปองแหลงผลประโยชนแหงชาติ  และการกระทํารุนแรงตอเรือประมงบริเวณพ้ืนที่ทับซอนทางทะเล กอใหเกิดการเผชิญหนา
ทางทหารและอาจลุกลามเปนปญหาความขัดแยงที่รุนแรงได     หากไมไดรับการแกไขท่ีเหมาะสมและทันเวลา 
  ๘) ภัยคุกคามจากความยากจน เนื่องจากประชากรสวนใหญของประเทศไทยเปนเกษตรกรอยูในชนบท ทําใหเกิด
ปญหาความไมรูหนังสือ ความยากจน ซึ่งเปนผลกระทบตอความมั่นคงของสังคมไทยโดยตรง 
  ๙) ภัยคุกคามจากองคกรที่ไมใชรัฐ องคการนานาชาติ โดยเฉพาะองคกรอิสระระหวางประเทศ    องคกรเอกชน มีการ
เขามาดําเนินกิจกรรม เคลื่อนไหว เรียกรองสิทธิ์ และไมยอมรับการดําเนินการแกไขปญหาของรัฐบาล โดยอาจใชวิธีแทรกแซง 
กดดันใหรัฐบาลดําเนินการตามที่ตนตองการหรือใชมาตรการรุนแรงที่สงผลกระทบตอการรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ 
  ๑๐) ภัยคุกคามจากสาธารณภัยขนาดใหญและภัยพิบัติตางๆคือ ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและไมอาจ
หลีกเลี่ยงได เชน อุทกภัย วาตภัย ไฟไหมปา เปนตน หรือเปนอุบัติภัยที่เปนผลมาจากการกระทําของมนุษยเอง เชน อาคารถลม 
โรงงานอุตสาหกรรมระเบิด การกอวินาศกรรม การทําลายสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ ทั้งทางบกและทางทะเล เปนตน การ
เกิดสาธารณภัยและอุบัติภัยขนาดใหญในประเทศมีแนวโนมมากขึ้น รัฐจึงตองเตรียมมาตรการปองกัน บรรเทาและฟนฟูให
ทันเวลาเมื่อเกิดภัยดังกลาว   
  ๑๑) ภัยคุกคามจากโรคระบาดหรือระบาดวิทยา การเกิดขึ้นของโรคระบาดใหมๆ เชน โรคเอดส โรคไขหวัดนก โรค
ซาร เปนตน โรคใหมๆ เหลานี้ สงผลกระทบตอสุขภาพ ทําใหคนในชาติออนแอ อายุสั้น และสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ
โดยตรง 

จากขอมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหมดังกลาวขางตนทั้งหมด สรุปไดวา ภัยคุกคามรูปแบบใหมที่สําคัญมีจํานวนมาก
รวมแลวมากกวา ๒๐ ประเภท หลากหลายมิติและซับซอนเพราะภัยคุกคามประเภทหนึ่งอาจมีปฏิสัมพันธเชื่อมโยงกับภัยคุกคาม
อีกประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท เชน การกอความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ถึงแมวาปจจุบันยังไมปรากฏหลักฐาน
ที่ชัดเจนวามีการติดตอกับกลุมกอการรายสากล แตทราบวามีความเชื่อมโยงกับการคายาเสพติด การคามนุษย อาชญากรรมขาม
ชาติ และองคกรอิสระระหวางประเทศ สิ่งสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหภัยคุกคามรูปแบบใหมขยายตัวกวางขวาง รวดเร็วและ
รุนแรงขึ้นนาจะมีผลมาจากกระแสโลกาภิวัตนซึ่งจะไดกลาวในหัวขอตอไป 

 
๓. กระแสโลกาภิวัตน (Globalization) 
  กระแสโลกาภิวัตนเปนยุคใหมที่เกิดขึ้นในยุคสารสนเทศและการพัฒนานวัตกรรม (จากคลื่นยุคที่ ๑: เกษตรกรรม  ๒: 
อุตสาหกรรม และ ๓:สารสนเทศ) เปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหเกิดภัยคุกคามรูปแบบใหมเพราะเปนยุคที่โลกแคบและหลายมิติมี
สภาพไรพรมแดนทางภูมิศาสตรของรัฐ จึงทําใหเกิดปญหาขึ้นมากมาย ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.๒๕๔๒  โลกาภิวัตน หมายถึง "การแพรกระจายไปทั่วโลก; การที่ประชาคมโลกไมวาจะอยู ณ จุดใด สามารถรับรู สัมพันธ 
หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง เนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเปนตน”กระแสโลกาภิ
วัตนสามารถสงผลกระทบไดทั้งทางดานที่เปนคุณและโทษขึ้นอยูกับผูที่นําไปใชประโยชน 



๑๖๗๐ 
 

   นาย ManfredSteger นักวิชาการชาวออสเตรเลียดานโลกศึกษา (Global Studies) มหาวิทยาลัย RMIT ออสเตรเลียและ
มหาวิทยาลัยฮาวาย อธิบายความหมายของกระแสโลกาภิวัตนในหนังสือเรื่อง “Globalization, a very short introduction”๗ 
ตีพิมพเมื่อป ๒๕๕๓ โดยรวบรวมคํานิยามของกระแสโลกาภิวัตนจากนักวิชาการดานรัฐศาสตรและเศรษฐศาสตรทั่วโลกไว เชน 
นาย Anthony Giddens                อดีตผู อํ านวยการ London School of Economics ระบุ วา  โลกาภิ วัตน เป น
กระบวนการที่ทําใหความสัมพันธทางสังคมระดับโลกมีความเขมขนขึ้น นาย James Mittleman ศาสตราจารยดาน
ความสัมพันธระหวางประเทศ มหาวิทยาลัย American University ระบุวาโลกาภิวัตนเปนกระบวนการที่บีบอัดความสัมพันธทาง
สังคม ทั้งในมิติพ้ืนที่และเวลา สวนนาย Steger ใหคํานิยามวา โลกาภิวัตนคือความเปนสากล (Globality)       ในการกลาวถึง
สภาวะทางสังคมที่มีลักษณะเชื่อมโยงกันระหวางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในระดับโลก สงผลใหชายแดนและ
พรมแดนเปนเรื่องที่มีความสําคัญนอยลง อยางไรก็ดี โลกาภิวัตนเปนกระบวนการที่ไมสม่ําเสมอ ผูคนที่อาศัยในแตละพ้ืนที่ไดรับ
ผลกระทบจากโลกาภิวัตนในระดับที่แตกตางกัน แตโลกาภิวัตนก็เปนกระบวนการที่ทําใหเกิดการแผขยายของความสัมพันธทาง
สังคม ทําใหเกิดกิจกรรมรวมกัน และพ่ึงพาอาศัยกันมากขึ้น ทั้ งในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม รวมทั้ง
อุดมการณสวนสาระสําคัญทีเ่กี่ยวของกับภัยคุกคามรูปแบบใหมมีดังนี้ 
  ๑) โลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจทําใหแนวคิดการคาเสรีขยายไปทั่วโลก รวมทั้งเปดโอกาสใหประเทศมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจมีอิทธิพลในการกําหนดมาตรการการคาเพ่ือใหเปนประโยชนตอการคาเสรี นอกจากนี้ ยังทําใหเกิดบรรษัทขามชาติ 
และสถาบันเศรษฐกิจระหวางประเทศข้ึนมามีอิทธิพลและบทบาทในการคาระหวางประเทศมากข้ึน  
 ๒) โลกาภิวัตนทางการเมือง เปนสภาพที่รัฐชาติสมัยใหม (nation state) จะมีบทบาทนอยลง และมีการเกิดขึ้นของ
สถาบันเหนือรัฐ หรือองคกรระหวางประเทศจํานวนมาก เชน สหภาพยุโรป อาเซียน เปนตน แตรัฐชาติยังคงมีอํานาจในการ
ตัดสินนโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน และมาตรการดานความมั่นคงภายในประเทศ  
 ๓) โลกาภิวัตนทางวัฒนธรรม คือการครอบงําทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมและอุดมการณแบบตะวันตก ซึ่งมี
ผลลัพธ ๒ รูปแบบ คือ (๑) การครอบงําวัฒนธรรมเดิม และ (๒) การเนนย้ําใหวัฒนธรรมดั้งเดิมเขมแข็งมากขึ้นและมีปฏิกริยา
ตอตานโดยสื่อมวลชนจะมีบทบาทอยางมากในกระบวนการโลกาภิวัตนทางวัฒนธรรม 

๔) โลกาภิวัตนทางสิ่งแวดลอมประเด็นสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศไดรับความสนใจอยางมากในยุคที่ผานมา และไดรับ
การยกระดับใหเปนปญหาที่สําคัญที่สุดของมนุษย ผลกระทบจากการบริโภคจํานวนมากและการเติบโตของประชากรอยาง
รวดเร็วสงผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม รวมทั้งความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาเศรษฐกิจและสังคม
จํานวนมากเกิดขึ้นจากปญหาสิ่งแวดลอม เชน ภัยแลง ภาวะขาดแคลนอาหาร รวมถึงราคาน้ํามัน เปนตน ซึ่งประเทศยากจน
เสียเปรียบประเทศที่พัฒนาแลวในการแกไขปญหาดังกลาว   
  ๕) โลกาภิวัตนทางอุดมการณอุดมการณ ๓ รูปแบบ ไดแก (๑) ลัทธิตลาดโลกนิยม สนับสนุนตลาดเสรี (๒) ลัทธิความ
ยุติธรรมโลกนิยม สงเสริมความรวมมือในระดับโลกอยางเสมอภาค และ (๓) ลัทธิญิฮาดโลกนิยม ตอตานทั้งลัทธิตลาดโลกนิยม 
และลัทธิความยุติธรรมโลกนิยม โดยตองการขับเคลื่อนใหผูที่นับถือศาสนาอิสลามลุกขึ้นมาปกปองคุณคาและความเชื่อของชาว
มุสลิมเพ่ือไมใหถูกครอบงําโดยแนวคิดตะวันตก   
  สําหรับแนวทางการแกปญหาเรื่องโลกาภิวัตนนาย Steger เสนอไวกวางๆ ใหมีการสรางระเบียบโลกที่ เปน
ประชาธิปไตยและมีความเทาเทียมกันอยางแทจริง รวมถึงปกปองสิทธิมนุษยชนสากลโดยไมทําลายอัตลักษณทองถิ่นและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่เปนสิ่งสําคัญตอวิวัฒนาการของมนุษยชาติ 
 
๔. ภัยคุกคามท่ีสงผลกระทบตอความม่ันคงและแนวทางการจัดการของสังคมไทย 

๑) ผลกระทบตอความม่ันคงของสังคมไทย 

                                                           

๗Manfred Steger.(๒๕๕๓).โลกาภิวัตน. แปลจาก Globalization โดย วรพจน กิจรุงเรือง  สํานักพิมพ Open World,  ตุลาคม 
๒๕๕๓ 

 



๑๖๗๑ 
 

ภัยคุกคามรูปแบบใหมที่สงผลกระทบตอความมั่นคงในแตละประเทศแตละสังคม ไมเหมือนกันเนื่องจากสภาพการณ
แวดลอมและตัวแสดงที่เกี่ยวของแตกตางกัน ในที่นี้จะขอเนนเฉพาะความมั่นคงแหงชาติ (National Security) และความมั่นคง
ของมนุษย (Human Security) ของไทยเปนหลัก เพราะเปนภัยคุกคามที่สงผลกระทบตอชุมชนหรือสังคมไทยโดยตรง และขอ
นําเสนอขอมูลความหมายของคําวาความมั่นคงของชาติที่นาสนใจเพ่ิมเติมดังนี้ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดํารัสในการอธิบายความหมายของความมั่นคงแหงชาติไว
ชัดเจนในพิธีถวายสัตยปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค                    เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ วา 
“ประเทศชาตินั้น ประกอบดวย ผืนแผนดินกับประชาชนและผืนแผนดินนั้นเปนที่เกิด ที่อาศัย ที่อํานวยประโยชนสุข ความ
มั่นคง รมเย็นแกประชาชน ใหสามารถอยูรวมกันเปนปกแผนเปนชาติได ความมั่นคงจึงมิไดอยูที่การปกปองรักษาผืนแผนดินไว
ดวยแสนยานุภาพแตเพียงอยางเดียว หากจําเปนจะตองมีความวัฒนาผาสุก ปราศจากทุกขยากเข็ญดวย”๘ 

สวนเรื่องความมั่นคงของมนุษย (Human Security) จากรายงานการพัฒนามนุษยป ๒๕๔๒ ของ UNDP๙ อางวา จาก
วิกฤตเศรษฐกิจของเอเชียในป ๒๕๔๒ สงผลกระทบไปทั่วโลกทําใหประเทศที่พัฒนาแลวและกําลังพัฒนาตองเผชิญกับความไม
มั่นคงภายใตกระแสโลกาภิวัตน ๗ ประเภท ประกอบดวย ๑) ความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจ ๒) ความไมมั่นคงทางอาชีพและ
รายได ๓) ความไมมั่นคงทางสุขภาพ ๔) ความไมมั่นคงทางวัฒนธรรม ๕) ความไมมั่นคงสวนบุคคล เชน การเผชิญกับ
อาชญากรรม การคายาเสพติด และการคามนุษย ๖) ความไมมั่นคงทางสิ่งแวดลอม ๗) ความไมมั่นคงทางการเมืองและชุมชน 
ไดแก เกิดความตึงเครียดทางสังคม เชน สงครามกลางเมืองอันกอใหเกิดผลกระทบตอเสถียรภาพทางการเมืองและความไมสงบ
ในชุมชน 
  สําหรับสังคมไทยจากเอกสารความม่ันคงของมนุษยประเทศไทยป ๒๕๕๕ หมายถึงเรื่องของคนที่สามารถอยูในสังคมได
อยางปลอดภัยปราศจากความเสี่ยงและภัยคุกคามซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยกําหนดนโยบายเรื่องความ
มั่นคงของมนุษยไว ๑๒ ดาน๑๐ ไดแก ๑) ดานที่อยูอาศัย  ๒) ดานสุขภาพ ๓) ดานอาหาร ๔) ดานการศึกษา ๕) ดานการมีงาน
ทําและมีรายได ๖) ดานครอบครัว ๗) ดานชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม ๘) ดานมิติศาสนาและวัฒนธรรม  ๙) ดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ๑๐) ดานสิทธิและความเปนธรรม ๑๑) ดานการเมือง และ ๑๒) ดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากร และ
พลังงาน 

 
 
 

๒) แนวทางการจัดการกับภัยคุกคามรูปแบบใหม แนวทางการจัดการกับภัยคุกคามรูปแบบใหมระดับโลกในศตวรรษที่ 
๒๑ 

นาย Christ Abbott นาย Paul Rogers และนาย John Sloboda นักวิชาการจาก Oxford Research Group 
สหราชอาณาจักร จัดทําเอกสารวิชาการเรื่อง “Global Responses to Global Threats, Sustainable Security for the 
21st Century” เผยแพรเมื่อมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เสนอแนวทางการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมในศตวรรษที่ ๒๑๑๑ ที่มี
ความเชื่อมโยงกัน (interconnected) และสงผลกระทบตอกันอยางไรพรมแดน (borderless) โดยระบุวา ภัยคุกคามรูปแบบใหมมี
หลากหลายประเภท สงผลกระทบตอกัน เปนความรับผิดชอบรวมกันของประชาคมระหวางประเทศ ที่ควรรวมมือกันรับมือและ
แกไขปญหา ภัยคุกคามตางๆ โดยใชทฤษฎีความมั่นคงแบบยั่งยืน (sustainable security) แทนที่การใชกระบวนทัศนการ
ควบคุม (control paradigm) ของสหรัฐอเมริกา โดยสนับสนุนใหมีการแกไขปญหาความยากจน การกีดกันสิทธิทางการเมือง
และเศรษฐกิจ รวมทั้งผลักดันใหภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนมีบทบาทมากขึ้น     

                                                           

๘เอกสาร วปอ.เลขหมาย ๐๐๘, (๒๕๕๒) หนา ๑-๑๑  
๙มติชนรายสัปดาห, (๒๕๔๗)ฉบับท่ี๓๗ 
๑๐สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, (๒๕๕๕),  เอกสารความมั่นคงของมนุษยประเทศไทยป ๒๕๕๕, 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
๑๑Christ Abbott ,Paul Rogers และ John Sloboda. เอกสารประกอบการบรรยาย มิถุนายน ๒๕๔๙ : แนวทางการรับมือภัยคุกคามรูปแบบ
ใหมของโลก ในศตวรรษที่ ๒๑ 



๑๖๗๒ 
 

  นักวิชาการกลุมดังกลาวจําแนกปจจัยที่ทําใหเกิดภัยคุกคามรูปแบบใหม มี ๔ ประเภทพรอมเสนอแนวทางการจัดการ
รับมือดานตางๆ ไวอยางนาสนใจสรุปไดดังนี้ 
  ๑) ภัยคุกคามที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate change) เชน การอพยพยายถิ่นฐานของประชาชนที่
ประสบภัยแลง หรือประสบภัยพิบัติที่ทําใหเกิดภาวะขาดแคลนอาหาร เปนตน ในระยะยาว ปญหานี้จะทําใหเกิดวิกฤตผูอพยพ 
และเปนภัยคุกคามรูปแบบใหมที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของมนุษยรายแรงมากกวาการกอการราย ทั้งนี้ นักวิชาการกลุม
นาย Abbott เสนอแนวทางแกไขปญหาไวโดยการสนับสนุนการใชพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน รวมทั้งสงเสริมการ
รณรงคประหยัดพลังงานเพ่ือชะลอปญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และคัดคานการพัฒนาพลังงานนิวเคลียรเนื่องจากเปน
เทคโนโลยีที่ไมเสถียร รวมทั้งอาจถูกนําไปใชในการพัฒนาเปนอาวุธนิวเคลียร 
  ๒) ภัยคุกคามที่เกิดจากการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ (Competition over resources) โดยเฉพาะการแยงชิงน้ํามันและ
กาซธรรมชาติระหวางประเทศอุตสาหกรรมกับประเทศกําลังพัฒนานําไปสูการเปนประเทศอุตสาหกรรม และการทําสงคราม
ระหวางสหรัฐอเมริกากับคูขัดแยงในตะวันออกกลางทําใหเกิดภาวะขาดแคลนและแยงชิงน้ํามันเปนภัยคุกคามรูปแบบใหมที่นา
วิตกกังวล นอกจากนี้ การแยงชิงแหลงน้ํามันอาจทําใหเกิดความขัดแยงระหวางประเทศอ่ืนๆ ไดเชนเดียวกัน นักวิชาการกลุม
นาย Abbott เสนอแนวทางการรับมือกับภัยคุกคามดังกลาวดวยการรณรงค ใหลดการบริโภคน้ํามันทั่วโลก และใชพลังงาน
ทดแทน ตลอดจนสนับสนุนใหมีการทําขอตกลงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระหวางประเทศตางๆ รวมกัน  
  ๓) ภัยคุกคามที่ เกิดจากความเหลื่อมล้ําทางสังคมทั้งดานเศรษฐกิจและการเมือง  (Marginalization of the 
majority world) ความไมเทาเทียมทางสังคมที่เกิดจากความแตกตางดานฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความ
แตกตางทางสังคมดังกลาวไดรับแรงกระตุนจากเทคโนโลยีการสื่อสารทําใหเกิดการแยกตัวเปนชนกลุมนอย กลุมผูเห็นตาง 
ตลอดจนทําใหเกิดกลุมหัวรุนแรงที่ไมพอใจฐานะทางสังคมของตนเอง ซึ่งจะกลายเปนกลุมคนที่สนับสนุนหรือเห็นอกเห็นใจกลุม
กอการรายหรือกลุมหัวรุนแรงไดงาย นักวิชาการกลุมนาย Abbott เสนอใหประเทศตางๆ ใหความสําคัญมากขึ้นกับการแกไข
ปญหาความแตกตางและความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic divisions) โดยเฉพาะลดความยากจน 
สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองอยางเทาเทียม และปฏิรูปนโยบายการคาระหวางประเทศใหเ อ้ือตอความเทาเทียมทาง
เศรษฐกิจ 
  ทั้งนี้ นักวิชาการกลุมนาย Abbott จัดใหภัยคุกคามที่เกิดจากความรุนแรงทางการเมืองและการกอการรายสากล 
(Political violence and international terrorism) อยูในหมวดเดียวกันกับภัยคุกคามที่เกิดจากความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
เนื่องจากเชื่อวา กลุมกอการรายในประเทศตางๆ คือกลุมคนที่ ไมพอใจการบริการจัดการของรัฐบาล และเปนกลุมคนที่ไมไดรับ
ความเทาเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม จึงเชื่อวา การสงเสริมความเทาเทียมกันทางสังคม การเจรจาทางการเมือง การลดความ
ยากจน และการแกไขปญหาดวยนโยบายเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนจะชวยใหสามารถรับมือกับการขยายตัวของการกอการราย
ไดมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเชื่อวาการเจรจากับกลุมกอการรายเมื่อมีโอกาสจะชวยแกไขปญหาไดมากกวาการเผชิญหนากันดวยการ
สูรบ       หรือทําสงคราม 

  ๔) ภัยคุกคามที่เกิดจากการพัฒนาและสะสมอาวุธ (Global militarization) ประเทศมหาอํานาจและประเทศที่ มี
ศักยภาพดานการทหารสูงยังคงแขงขันพัฒนาอาวุธที่มีอานุภาพสูง อาวุธนิวเคลียรและขยายอิทธิพลดานการทหารอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่เปนมหาอํานาจดานการทหารอันดับ ๑ ของโลก และขยายบทบาทดานการทหารอยางแข็งกราวหลัง
เหตุการณ ๙/๑๑ เพ่ือทําสงครามตอตานการกอการราย นักวิชาการกลุมนาย Abbott วิตกกังวลกับการแพรกระจายของอาวุธ
ชีวภาพ อาวุธเลเซอร ซึ่งมีอานุภาพทําลายลางสูงจึงเสนอแนวทางรับมือดวยการใหประเทศตางๆ ทําขอตกลงลดอาวุธ โดยเฉพาะ
ประเทศที่ครอบครองนิวเคลียรตองมีแผนการที่ชัดเจนในการยุติการครอบครองอาวุธนิวเคลียร และเพ่ิมความรวมมือดาน
การทหารและความม่ันคงมากข้ึนเพื่อสงเสริมความมั่นคงของโลกในระยะยาว  



๑๖๗๓ 
 

แนวทางการจัดการกับภัยคุกคามรูปแบบใหมในระดับภูมิภาคอาเซียนมีการดําเนินการแลวเชนเดียวกัน ภายใตกรอบ
ของ ASEAN Regionl Forum (ARF)๑๒ โดยARF มีการประชุมรวมกันทางดานความมั่นคงอยางตอเนื่องและปจจุบันกําหนด
แนวทางในการดําเนินการไว ๓ ระดับ ไดแก ๑) การสงเสริมมาตรการไวเนื้อเชื่อใจ (Confidence Building Measures-CBMs)  
๒) การทูตเชิงปองกัน (Oreventive Diplomacy-PD) และ ๓) แนวทางการชวยแกปญหาความขัดแยง (Approaches to 
Conflic) ทั้งนี้มาตรการระดับ ๑) และ ๒) มีการดําเนินการคืบหนาไปแลวตามลําดับ  

สําหรับแนวทางในการดําเนินการในระดับรัฐบาลของไทยมีนโยบายที่เปนแนวทางหรือทิศทางในการดําเนินการไว สรุป
ไดดังนี้ 
  ๑) สภาความม่ันคงแหงชาติ (สมช.) กําหนดนโยบายความมั่นคงแหงชาติและหนวยงานรับผิดชอบในระยะยาว ๗ ป พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๔๑๓ ไวเปนแนวทางในการดําเนินการดานความมั่นคงของสังคมไทย ๑๖ ประเด็น แบงออกเปน ๒ สวน ประกอบดวย  
สวนที่ ๑ นโยบายเสริมสรางความม่ันคงท่ีเปนแกนหลักของชาติเชนการเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การสรางความเปนธรรม ความปรองดอง ความสมานฉันท
ในชาติและการปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตสวนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแหงชาติทั่วไปเชน 
การจัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาขามพรมแดนการเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการ
ทุจริตคอรรัปชันและการเสริมสรางความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร 
  ๒) ทางดานความมั่นคงของมนุษยในสังคมไทยรัฐบาลปจจุบัน (พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) กําหนด
นโยบายบริหารราชการแผนดิน บนพื้นฐานของการนอมนํายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศวาดวยการ“เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” 
ตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนหลักสําคัญควบคูกับ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ที่เนน
ความพอดี พอสมควร มีเหตุผลและมีภูมิคุมกันมาเปนเครื่องมือและแนวคิดในการดําเนินการ ๑๑ ดาน เชน การปกปองเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย รักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ สงเสริมการ
บริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมเปนตน 
  ๓) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตระหนักถึงสถานการณของสังคมไทย ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามกระแสโลกาภิวัตนดี เชน มีการเคลื่อนยายทุน แรงงานและประชากรอยางเสรี มีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในแตละภูมิภาค
ของโลกอยางกวางขวาง การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลกที่เกิดขึ้น ปญหาสิทธิมนุษยชน ภาวะโลกรอน ตลอดจนวิกฤตความ
มั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกที่มีแนวโนมจะเปนปญหาสําคัญมากขึ้น  โดยกําหนดนโยบายเรงดวนปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษยที่ขับเคลื่อนตามหลักการมาตรฐานสากล ๕ P ไดแก ดานการดําเนินคดีและการบังคับใชกฎหมาย 
(Prosecution) ดานการคุมครองชวยเหลือ (Protection) ดานการปองกัน (Prevention) ดานนโยบายและการขับเคลื่อนไปสู
การปฏิบัติ (Policy and Mechanism) และดานความรวมมือกับทุกภาคสวนและความรวมมือระหวางประเทศ (Partnership) 
กับนโยบายทั่วไป เชน การพัฒนาคนทุกชวงชีวิต (ปฐมวัย-ผูสูงอายุ)  การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ
ในฐานะที่เปนเจาภาพเสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Culteral Community: ASCC) รวมทั้งการ
ปฏิรูปและพัฒนาที่สําคัญ เชน การปรับปรุงกระบวนการทํางานใหการบริการประชาชนใหไดอยางมีประสิทธิภาพ การเสริมสราง
ระบบความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน
กลุมเปาหมาย 
 

๕. สรุป 
 ๑) หลังจากสหภาพโซเวียตลมสลายเปลี่ยนการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐชื่อสหพันธรัฐรัสเซีย 
(Russian Federation) เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๔ นักวิชาการและนักการทหารหลายคนถือวา เปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญคือ
เปนยุคที่สงครามเย็นยุติลงและฝายสหรัฐอเมริกาเปนผูนําในการจัดระเบียบโลกเพียงฝายเดียว (unipolar) ภัยคุกคามทางดาน
การทหารในรูปแบบเดิมออนตัวลง ขณะที่กระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ในยุคที่เทคโนโลยีดานสารสนเทศ (ICT) และการ

                                                           

๑๒กองอาเซียน ๑ กรมอาเซียน, (๒๕๕๕), รายงานของไทยเกี่ยวกับมมุมองความมั่นคงในภูมิภาคประจําป ๒๕๕๕, กระทรวงการ
ตางประเทศ กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๕. 

๑๓สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ, (๒๕๕๗) นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔, ๒๕๕๗ 



๑๖๗๔ 
 

คมนาคมมีการพัฒนาเร็วมากทําใหโลกแคบและสังคมมีลักษณะไรพรมแดนมากขึ้น ประกอบกับคานิยมของสังคมตามแนวคิด
แบบตะวันตกภายใตการชี้นําของสหรัฐอเมริกา เชน กระแสประชาธิปไตย กระแสสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดลอมและการคาเสรีใน
ระบบทุนนิยม ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางดานสิ่งแวดลอมของโลกรุนแรงขึ้นจึงเกิดภัยคุกคามอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกวาภัย
คุกคามรูปแบบใหม (non- traditional threat) ทีม่ีความซับซอนและหลากหลายมิติ  
  ๒) ภัยคุกคามรูปแบบเดิม (Traditional threat) กับภัยคุกคามรูปแบบใหม (non- traditional threat)     มีความแตกตาง
กันในประเด็นสําคัญคือภัยคุกคามรูปแบบเดิมเปนสงครามทางดานการทหารที่เกิดจากความขัดแยงระดับรัฐกับรัฐ เชน สงคราม
ตามแบบ (Conventional War) สวนภัยคุกคามรูปแบบใหมมีทั้งสงครามทางดานการทหารที่มีอาวุธที่ทันสมัยขึ้น และภัย
คุกคามดานอื่นๆ อีกหลายดาน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและความม่ันคงของมนุษย ที่สําคัญ
คือไมมีขอบเขตพรมแดนของรัฐที่สามารถควบคุมไดเหมือนกับภัยคุกคามรูปแบบเดิมเพราะความกาวหนาในยุคของโลกาภิวัตน 
อยางไรก็ดี ปจจุบันยังไมมีนักวิชาการคนใดกําหนดคํานิยามและตัวบงชี้เรื่องภัยคุกคามรูปแบบใหมไดชัดเจนวา มีขอบเขตอยางไร 
แตอาจพิจารณาตามบริบทของขอมูลนี้สรุปไดวา ภัยคุกคามรูปแบบใหมคืออันตรายที่มีผลกระทบตอความสงบสุข สันติภาพและการ
พัฒนาของมนุษยชาติหรือที่เรียกวาความมั่นคงแหงชาติ (National Security) ในเกือบทุกมิติที่เกิดขึ้นหลังยุคสงครามเย็น 
 

สรุป แผนภูมิเปรียบเทียบภัยคุกคามรูปแบบเดิมกับภัยคุกคามรูปแบบใหม 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗๕ 
 

จากแผนภูมิแสดงใหเห็นไดวา มีภัยคุกคามรูปแบบใหม (non - traditional threat) ที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของโลกและ
สังคมไทยในปจจุบันจํานวนมากกวา ๒๐ ประเภท และหลายประเภทมีปฏิสัมพันธเชื่อมโยงสนับสนุนเกื้อกูลกัน ภัยคุกคาม 
(Threat) ไมวาจะเปนรูปแบบเดิมหรือรูปแบบใหมตางเปนอันตรายตอความมั่นคง (Security) และสภาพของสองสิ่งนี้มีปฏิสัมพันธ
ตอกันในเชิงแปรผกผัน กลาวคือ ถาสังคมใดถมีความมั่นคงมาก ภัยคุกคามจะมีนอย แตถาสังคมใดมีความมั่นคงนอย ภัยคุกคามจะ
มีมาก และภัยคุกคามกับความมั่นคงในแตละพ้ืนที่ แตละสังคมอาจจะไมเหมือนกันเพราะวาสภาพแวดลอมและปฏิสัมพันธของ
ตัวแสดงที่เก่ียวของแตกตางกัน 
 ๓) การดําเนินการของภาครัฐ รัฐบาลไทยตระหนักถึงภัยคุกคามและความมั่นคงดี โดยมีรวมมือกับตางประเทศทั้งใน
ระดับโลก ระดับภูมิภาคและทวิภาคี เพ่ือเสริมสรางความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรทางดานความม่ันคง สําหรับภายในประเทศ 
รัฐบาลไดกําหนดนโยบายครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวของกับความมั่นคงและภัยคุกคามซึ่งมี ๑๖ ประเด็นนโยบาย เชน ดาน
การสรางความเปนธรรม ความปรองดองและความสมานฉันทในชาติ โดยสนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของทุกภาคสวน    ดานการปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยการ
ฟนฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวงระหวางประชาชนกับรัฐ  ดานการเสริมสรางความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และไซเบอร โดยปกปอง ปองกัน ภัยคุกคามดานไซเบอร สงครามไซเบอร และเสริมสรางความปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งอยูในระหวางการขับเคลื่อนและดําเนินการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ (Implementation)   
  ในการนี้ เพ่ือประโยชนตอสังคมไทยโดยสวนรวมและใหบทความนี้สามารถนําไปใชประโยชนในสังคมไทยไดจริง 
โดยเฉพาะในทองถิ่น เพ่ือแจงเตือนใหสังคมไดตระหนักถึงภัยคุกคามรูปแบบใหมที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของสังคมไทย 
และตื่นตัวใหความรวมมือกับภาครัฐในการดําเนินการเพ่ือรักษาความมั่นคงของสังคมไทยใหปลอดภัยแบบยั่งยืนตอไป 
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บทคัดยอ 
 
  อาเซียนเปนความสัมพันธระหวางประเทศระดับภูมิภาค ที่เนนความสัมพันธระหวางบุคคล สังคม องคกร และประเทศ 
ซึ่งเกิดขึ้นขามขอบเขตของกลุมสังคมการเมืองหนึ่ง ที่เกี่ยวของกับความรวมมือและความขัดแยงระหวางประเทศ เปนเรื่องที่
กระทบกระเทือนการอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมโลก                  โดยใหความสําคัญความปลอดภัยทางการเมืองและภัย
คุกคาม อันเปนภัยที่ทุกภูมิภาคและทุกประเทศกําลังเผชิญพรอมกัน เปนสวนหนึ่งของการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพ่ือ
สงเสริมการลงทุน การสงออก     และแลกเปลี่ยนบุคลากร นวัตกรรม และแรงงานขามชาติ ที่ถือวาเปนความแพรกระจายทาง
วฒันธรรม       ซึ่งกําลังหลั่งไหลไปสูวัฒนธรรมหนึ่งดวยความจําเปนตามศักยภาพบุคคล ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ประเทศสมาชิก
ตองการเพื่อตอบสนองตอความจําเปนภายในประเทศ  
 
คําสําคัญ : อาเซียน, ความสัมพันธ, กระแสนิยม, ประเทศสมัยใหม 
 

Abstract 
 

  ASEAN  is an international relationship of countries at the regional level thus has emphasized 
between people,  societies, organizations, as well as countries which it has been born and crossed the 
border of a political group society  that concerned  the international cooperation and conflictions that 
disturbed peaceful co-existence in the world society by giving an importance on political safety and risks 
which all regions and all countries are facing together. ASEAN is a part of an economic security to promote 
investments, exportations, exchange personnel, innovations and migrant workers. These were recognized as 
a distribution of culture from one to another by people potential which is a crucial factor for member 
countries that require to response to the need of her country necessary. 
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๑. บทนํา 
  อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East AsianNations หรือ 
ASEAN) กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งไดมีการลงนามที่วังสราญรมย เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๑๐ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสมาชิกกอตั้ง ๕ ประเทศ ไดแกอินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย สิงคโปร 
และไทย ซึ่งผูแทนทั้ง ๕ ประเทศ ประกอบดวยนายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีตางประเทศอินโดนีเซีย) ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน 
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(รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห งชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรี
ตางประเทศฟลิปปนส) นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีตางประเทศสิงคโปร) และพันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร (รัฐมนตรี
ตางประเทศไทย)  ในเวลาตอมาไดมีประเทศตางๆ เขาเปนสมาชิกเพ่ิมเติม ไดแก บรูไนดารุสซาลาม         (เปนสมาชิกเมื่อ ๘ 
ม.ค.๒๕๒๗) เวียดนาม (วันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๓๘) สปป.ลาว พมา (วันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๔๐) และ กัมพูชา เขาเปนสมาชิกลาสุด 
(วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๔๒) ทําใหปจจุบันมีสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ๑๐ ประเทศ โดยวัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน คือ เพ่ือ
สงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการ
บริหาร เพ่ือสงเสริมสันติภาพและความมั่นคงสวนภูมิภาค เพ่ือเสริมสรางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและพัฒนาการทาง
วัฒนธรรมในภูมิภาค เพื่อเสริมสรางใหประชาชนในอาเซียนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อใหความชวยเหลือซึ่งกันและ
กันในรูปแบบของการฝกอบรมและการวิจัยและสงเสริมการศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต           เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการคา ตลอดจนปรับปรุงการขนสงและการคมนาคม และเพ่ือสงเ สริมความรวมมือ
อาเซียนกับประเทศภายนอก องคการความรวมมือแหงภูมิภาคอ่ืนๆ และองคการระหวางประเทศ๑ 

  ไทยไดลงนามในกฎบัตรอาเซียนเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งกฎบัตรอาเซียนไดกําหนดใหรัฐสมาชิกใหความคุม
กันและเอกสิทธิ์ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่แกอาเซียน เลขาธิการอาเซียน พนักงานของสํานักเลขาธิการอาเซียน ผูแทนถาวร
ประจําอาเซียนของรัฐสมาชิก เจาหนาที่ของรัฐสมาชิก และเจาหนาที่ที่อยูระหวางการปฏิบัติหนาที่ของอาเซียน โดยอาเซียน
จะตองจัดทําความตกลงวาดวยเอกสิทธิ์  และความคุมกันของอาเซียนในรูปแบบของความตกลงแยกตางหาก เพ่ือกําหนด
รายละเอียดของการใหความคุมกันและเอกสิทธิ์ดังกลาว ปจจุบันกระทรวงการตางประเทศไดเสนอใหรัฐสภาพิจารณา กรอบการ
เจรจาประเด็นดานกฎหมายภายใตกฎบัตรอาเซียน ซึ่งรวมถึงการจัดทํารางความตกลงวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันของ
อาเซียน และเมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๒ รัฐสภาไดใหความเห็นชอบกรอบการเจรจาดังกลาว จากนั้น กระทรวงการตางประเทศ
จึงไดรวมเจรจาจัดทํารางความตกลงวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันของอาเซียนกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนจนแลวเสร็จ ทั้งนี้
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๕๒ เห็นชอบรางความตกลงวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันของอาเซียน และให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศลงนามในความตกลง รวมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ ในการประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ ๑๕ ที่กรุงเทพฯ                  เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๒ โดยความตกลงดังกลาว พรอมคําแปลภาษาไทยอยาง
ไมเปนทางการ ดังปรากฏขางลาง ซึ่งกระทรวงการตางประเทศกําลังอยูในระหวางดําเนินการเกี่ยวกับการออก พรบ. เพ่ืออนุวัติ
การความตกลงฯ กอนใหสัตยาบันความตกลงดังกลาว๒ 
  บทความนี้ตองการนําเสนอความเปลี่ยนแปลงสมัยใหมแบบเครือขาย ซึ่งประเทศตางๆ ทั่วโลกจําเปนและจํายอมตอง
อาศัยซึ่งกันและกันในการพึงพาประเทศอ่ืนๆ เพ่ือการแลกเปลี่ยนความมั่งคง สินคา บริการ  สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง โดยมีความจําเปนตอความอยูรอดของสมาชิกภายในประเทศ       ที่ตองการความมั่นปลอดภัยรอบดานตอการดําเนิน
ชีวิตภายใตทศวรรษที่ ๒๑  
 
๒. สังคมอาเซียน 
  สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อังกฤษ: Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน 
(ASEAN) เปนองคการทางภูมิรัฐศาสตรและเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต      มีประเทศสมาชิกทั้งหมด ๑๐ ประเทศ 
ไดแก กัมพูชา ไทย บรูไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร และอินโดนีเซีย อาเซียนมีพ้ืนที่ราว ๔,๔๓๕,๖๑๘ 
ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว ๖๒๕ ลานคน     ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ จีดีพีของประเทศสมาชิกรวมกันคิดเปนมูลคาราว ๑.๘ ลาน
ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนลําดับที่ ๙ ของโลกเรียงตามจีดีพี อาเซียนมีภาษาอังกฤษเปนภาษาทางการ อาเซียนมีจุดเริ่มตนจาก
สมาคมอาสา  ซึ่งกอตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยไทย มาเลเซีย และฟลิปปนส ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๑๐        ไดมี
การลงนามใน ปฏิญญากรุงเทพฯ อาเซียนไดถือกําเนิดขึ้นโดยมีรัฐสมาชิกเริ่มตน ๕ ประเทศ               โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ความรวมมือในการเพ่ิมอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุมประเทศสมาชิก และการธํารงรักษา
สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค และเปดโอกาสใหคลายขอพิพาทระหวางประเทศสมาชิกอยางสันติ หลังจาก พ.ศ. ๒๕๒๗ 
เปนตนมา อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพ่ิมขึ้น               จนมี ๑๐ ประเทศในปจจุบัน กฎบัตรอาเซียนไดมีการลงนามเมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งทําใหอาเซียนมีสถานะคลายกับสหภาพยุโรปมากยิ่งขึ้น เขตการคาเสรีอาเซียนไดเริ่มประกาศใชตั้งแต
                                           

๑ ดนัย ไชยโยธา. อาเซียนศึกษา. (กรุงเทพฯ : โอเดียนนสโตร, ๒๕๕๗), หนา ๗๕-๗๗. 
๒ กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ. การจัดทําความตกลงวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันของอาเซียน.  (อาเซียน) 

http://www.mfa.go.th คนวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
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ตนป พ.ศ. ๒๕๕๓   และกําลังกาวสูความเปนประชาคมอาเซียน ซึ่งจะประกอบดวยสามดาน คือ ประชาคมอาเซียนดาน
การเมืองและความม่ันคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘๓ 
  ปจจุบันบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความสัมพันธระหวางประเทศไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ทํา
ใหอาเซียนตองเผชิญ สิ่งทาทายใหมๆ อาทิ โรคระบาด การกอการราย ยาเสพติด  การคามนุษย สิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ  อีกท้ังยัง
มีความจําเปนตองรวมตัวกันเพ่ือเพ่ิมอํานาจตอรองและขีดความสามารถทางการแขงขันกับประเทศในภูมิภาคใกลเคียง  และใน
เวทีระหวางประเทศ ผูนําอาเซียนจึงเห็นพองกันวา อาเซียนควรจะรวมมือกันใหเหนียวแนน เขมแข็ง และมั่นคงยิ่งขึ้น จึงได
ประกาศ “ปฏิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียนฉบับที่ ๒” (Declaration of ASEAN Concord II) ซึ่งกําหนดใหมีการสราง
ประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปดวย ๓ เสาหลัก ดังนี้  
    ๒.๑ ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community - APSC)  
  อาเซียนมุงใหประเทศกลุมสมาชิกอยูรวมกันอยางสันติสุข แกไขปญหาระหวางกันโดยสันติวิธี          มีเสถียรภาพและ
ความมั่นคงรอบดาน เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยของเหลาประชาชน อาเซียนไดตกลงที่จะใหประชาคมการเมืองและความม่ันคง มี
เปาหมายสําคัญ ๓ ประการ ดังนี้ 
       (๑) ประชาคมที่มีกติกาและมีการพัฒนาคานิยมและบรรทัดฐานรวมกัน (A rules-based Community of 
shared values and norms) ซึ่งมี ๒ หลักการที่ตองยึดมั่นควบคูกันไป กลาวคือการไมแทรกแซงกิจการภายใน และการ
สงเสริมคานิยมของประชาชน (Community values) 
       (๒) ประชาคมที่ทําใหภูมิภาคมีความเปนเอกภาพ มีความสุขมีความแข็งแรง พรอมทั้งมีความรับผิดชอบรวมกัน 
เพ่ื อ แก ไขป ญ ห าความมั่ น ค งที่ ค รอบ คลุ ม ใน ทุ กมิ ติ  (A cohesive, peaceful and resilient region with shared 
responsibility for comprehensive security) ซึ่งเปนความพยายามที่จะสงเสริมใหอาเซียนพ่ึงพาอาศัยกลไกของตนมากขึ้น
ในการแกไขปญหาและความทาทายตาง ๆ ในภูมิภาค 
       (๓) ประชาคมที่ทําใหเปนภูมิภาคที่มีพลวัต และมองไปยังโลกภายนอกที่มีการรวมตัวกันและลักษณะพ่ึงพาซึ่งกัน
และกันมากยิ่ งขึ้น  (A dynamic and outward looking region in an increasingly integrated and interdependent 
world) ซึ่งสะทอนถึงการที่อาเซียนยอมรับวาไมควรมุงเพียงเรื่องภายใน แตเนนการสรางหุนสวนกับโลกภายนอกให บรรลุ
เปาหมายรวมกัน๔ 
  ๒.๒ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC)  
  อาเซียนมุงเนนใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และความสะดวกในการติดตอคาขายระหวางกัน เพ่ือใหประเทศ
สมาชิกสามารถแขงขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ และเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันทางดานเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึงมีการยกเวน
ภาษีสินคาบางชนิดใหกับประเทศสมาชิก สงเสริมใหภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง มั่นคง ประชาชนอยูดีกินดี โดยในการประชุมสุด
ยอดอาเซียน  ASEAN Summit ครั้งที่ ๘ เมื่อ ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ที่ไดเห็นชอบให
อาเซียนกําหนดทิศทาง ไดมีการดําเนินงาน     ที่แนชัดเพ่ือนําไปสูเปาหมายที่ชัดเจน ไดแก การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยจะมีตลาดและฐานการผลิตรวมกัน  และจะมีการเคลื่อนยายสินคา  บริการ  การลงทุน  เงินทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรี
สําหรับการตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดกําหนดให สําเร็จภายในป พ.ศ.๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) เปาหมายสําคัญของ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  มี ๔ ดาน ดังนี้ 
     ๑) เปนตลาดและฐานการผลิตรวมกัน (Single Market and Production Base) เพ่ือเคลื่อนยายสินคา บริการ 
ลงทุน แรงงานฝมือ เงินทุน อยางเสรี สวนนี้ จริงๆ เปนการดําเนินตามพันธกรณีท่ีไดตกลงและดําเนินการมากันอยูแลว ทั้ง 
                 (๒.๑) AFTA (ASEAN Free Trade Area)  เริ่มป  ๒๕๓๕ (๑๙๙๒) 
                 (๒.๒) AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) กรอบความตกลงวาดวยการคาบริการ ลงนามป 
๒๕๓๘ (๑๙๙๕) ไดเจรจาเปดเสรีเปนรอบๆ เจรจาไปแลว ๕ รอบ 
                 (๒.๓) AIA  (ASEAN Investment Area)  กรอบความตกลงวาดวยการคาบริการ  ลงนามและมีผลตั้งแต ๒๕๔๑  
(๑๙๙๘) 

                                           
๓ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต. (ออนไลน) https://th.wikipedia.org/wiki/ คนวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔ สํานักการประชาสัมพันธตางประเทศกรมประชาสัมพันธ. ประเทศไทยกับอาเซียน. (กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ สํานัก

นายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๕), หนา ๑๑๗-๑๑๘. 



๑๖๗๙ 

              ๒) สรางขีดความสามามารถทางเศรษฐกิจ (High Competitive Economic Region)             ให ความสําคัญกับ
ประเด็นดานนโยบาย ที่ชวยการรวมกลุม เชน นโยบายการแขงขัน นโยบายภาษี ทรัพยสินทางปญญา, พัฒนาโครงการสราง
พ้ืนฐาน รวมกันดําเนินการโดยแลกเปลี่ยนขอมูล ฝกอบรมบุคคลากรรวมกัน 
              ๓) สรางความเทาเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Equitable Economic Development)สนับสนุนการพัฒนา 
SMES และสรางขีดความสามารถผานโครงการที่มีอยูแลว 
              ๔) การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก (Fully  Integrated  into  Global Economy)๕ 
  ๒.๓ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC)  

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอันเปนความรวมมือในดานสังคมและ
วัฒนธรรม หรืออาจเรียกไดอีกชื่อหนึ่งวาเปน “ความรวมมือเฉพาะดาน” กลาวคือ เปนความรวมมือในดานอ่ืนๆที่ไมใชดาน
เศรษฐกิจและการเมือง ประชาคมนี้จะใหความสําคัญกับประชาชนหรืออีกนัยหนึ่งคือสรางความเปนพลเมืองอาเซียน อาทิ การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรอาเซียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน และเสริมสรางความรูสึกรวมกันของประชาชนใน
การเปนพลเมืองอาเซียนใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวกัน สงเสริมและรักษาไวซึ่งเอกลักษณ และอัตลักษณในวัฒนธรรมและ
ประเพณีตางๆ ในแตละประเทศอาเซียน รวมถึงสงเสริมอัตลักษณของอาเซียน (ASEAN Identity) เองดวย อีกทั้งยังให
ความสําคัญกับการใชและรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
    ๑) เปาหมายของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ไดมีเปาหมายในการดําเนินการ ๕ ประการ ไดแก 
       (๑) ทําใหประชาคมอาเซียน นั้นมีประชาชนเปนศูนยกลาง และเปนสังคมที่มีความรับผิดชอบ      มีความเอ้ืออาทร
ตอกัน ซึ่งจะนํามาสู ความเปนหนึ่งเดียวกันในภูมิภาค 
      (๒) ทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคนั้นดีขึ้น เนนการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งตอตัวประชาชนเองและ
สิ่งแวดลอม 
      (๓) เนนการสงเสริมและคุมครองในเรื่องสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม การเคารพในสิทธิเสรีภาพขึ้น
พ้ืนฐาน ความเทาเทียมกันทางเพศ อันเปนพื้นฐานของการพัฒนามนุษยและสังคม 
      (๔) เนนความเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา และภาษา ของประชาชนชาติตางๆในประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยไดเนนถึงการใหคุณคารวมกัน รวมถึงการปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆในปจจุบัน 
      (๕) เนนการลดชองวางทางสังคมของประชาชนในอาเซียน โดยใหมีการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน 
  ๒) โครงสรางของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
  แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Blue print) กําหนดคุณลักษณะที่สําคัญ ๖ ดาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
      ๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย : ใหประชาชนทุกคน สามารถเขาถึงในเรื่องการศึกษาไดอยางเสมอภาค รวมถึง
สรางทักษะในการประกอบอาชีพใหกับบุคคลทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาชาอาชีพ          ทั้งเอกชนและราชการและสงเสริม
ความรูทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีดวย 
      ๒) การคุมครองและสวัสดิการสังคม : เนนที่การทําใหประชากรอาเซียนนั้นมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดี โดย
การกําจัดปญหาดานความยากจน ปลอดภัยจากยาเสพติด เปนสังคมที่มีความปลอดภัยและมีภูมิคุมกันจากภัยตางๆ รวมทั้งยัง
สงเสริมในดานสุขภาพ และการปองกันเรื่องภัยพิบัติดวย 
      ๓) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม : เปนการใหพลเมืองอาเซียนมีสิทธิและโอกาสอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะ
คุมครองในเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิของผูดอยโอกาส สิทธิของแรงงาน อีกทั้งสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
ชวยเหลือสังคมมากข้ึน 
      ๔) ความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม : เนนการสรางและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติรวมกันของประชาชน โดยให
ความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรอยางยั่งยืน รวมถึงการชวยกันปองกันและขจัดปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ เชน มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางทะเล เปนตน 
      ๕) การสรางอัตลักษณอาเซียน : ใหความสําคัญกับความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันของประชาชนในภู มิภาค โดยเนน
ความรูสึกรวมทางดาน วัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร ในรูปแบบการสงเสริมและอนุรักษ 
      ๖) การลดชองวางการพัฒนา : ประเทศในอาเซียนนั้นเนนรูปแบบของ ความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งดานเกษตร 
ประมง อุตสาหกรรม และการพัฒนา ทั้งภายในภูมิภาคและระหวางภูมิภาคตอภูมิภาค๖ 
                                           

๕ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร. (ออนไลน )  http://www.trang.psu.ac.th/asean/?p=๒๕๙ คนวันที่  ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๖๘๐ 

              
๓. เครือขายระหวางประเทศทางรอดสมัยใหม 
  ๓.๑ เครือขายระหวางประเทศสมัยใหม 
  ความสัมพันธระหวางประเทศ (international relations) หมายถึง การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นขามเขต
พรมแดนของรัฐ ซึ่งสงผลถึงความรวมมือหรือความขัดแยงระหวางประเทศตางๆ ในโลก      เปนแขนงหนึ่งของวิชารัฐศาสตร 
เปนหลักปฏิบัติและการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางประเทศ เกี่ยวของโดยตรงกับการวางนโยบายระหวางประเทศ ซึ่งครอบคลุมทั้ง
ในดานการเมือง เศรษฐกิจ๗ ในปจจุบันการเศรษฐกิจไดเขามีบทบาทในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศเปนอยางมาก 
เพราะประเทศที่มีสถานะทางการเศรษฐกิจดี ยอมจะสามารถมีอิทธิพลเหนือประเทศอ่ืนได เพราะบรรดาประเทศตางๆ ในโลกนี้ 
บางประเทศก็มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เชน กลุมประเทศอาหรับซึ่งใชน้ํามันเปนเครื่องมือในการดําเนินนโ ยบาย
ตางประเทศ นอกจากนั้น ประเทศที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจยังไดใชพลังอํานาจทางเศรษฐกิจเปนเครื่องมือในการกําหนด
นโยบายตางประเทศ โดยวิธีการใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจแกประเทศที่มีความออนแอทางเศรษฐกิจ ทั้งในรูปแบบของการ
ใหเปลา การใหกูในระยะยาวและคิดดอกเบี้ยต่ํา และไดขอใชหรือขอเชาฐานทัพที่สําคัญของประเทศนั้นเปนสิ่งตอบแทน ในบาง
กรณีประเทศที่มีพลังอํานาจทางเศรษฐกิจ เชน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ก็ไดพยายามใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจแก
ประเทศที่มีความเดือดรอนทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพ่ือใหประเทศเหลานั้นเปนพรรคพวกของตนหรือสนับสนุนตนในการดําเนิน
นโยบายตางประเทศ๘ ความสัมพันธระหวางประเทศหรือการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นขามเขตพรมแดนของรัฐดังที่
กลาวขางตนนั้น อาจมีลักษณะแตกตางกัน๙ ดังนี้ 
      ๑. ความสัมพันธอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ ความสัมพันธระหวางประเทศอาจกระทําอยางเปนทางการ
โดยรัฐ หรือโดยตัวแทนที่ชอบธรรมของรัฐ เชนการประชุมสุดยอด การดําเนินการทางการฑูต การแถลงการณประทวง การยื่น
ประทวงตอองคการสหประชาชาติ หรืออาจเปนการกระทําไมเปนทางการ เชน การกอการราย การกระทําจารกรรม การโจมตี
ประเทศหนึ่งโดยสื่อมวลชนของอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งไมไดกระทําการในนามของรัฐ เปนตน 
      ๒. ความสัมพันธในลักษณะรวมมือหรือขัดแยง ความสัมพันธระหวางประเทศที่เกิดขึ้น หากไมรวมมือก็ขัดแยง 
ความสัมพันธในลักษณะขัดแยง เชน สงคราม การแทรกแซงบอนทําลาย การขยายจักรวรรดิ นิยม การผนวกดินแดนของอีก
ประเทศหนึ่ง สวนความรวมมือ ไดแก การกระชับความสัมพันธทางการฑูต การรวมเปนพันธมิตร การใหความชวยเหลือทาง
เศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเปนตน อยางไรก็ตาม ความสัมพันธตาง ๆ นี้อาจมีลักษณะผสมผสานกันได 
เชน บางครั้งรุนแรง บางครั้งนุมนวล บางครั้งเปนทางการ บางครั้งกึ่งทางการ หรือบางครั้งรวมมือในเรื่องหนึ่งแตขัดแยงในอีก
เรื่องหนึ่ง เปนตน 
  นอกจากนั้นความสัมพันธระหวางประเทศมีขอบเขตที่ครอบคลุมเรื่องตางๆ ซึ่งเปนประโยชนตอประเทศพันธมิตรดาน
อ่ืน ดังนี้ 
      ๑. ความสัมพันธทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมขามพรมแดนเพ่ือมีอิทธิพลหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตลอดจน
การตัดสินใจขององคการหรือรัฐบางตางประเทศ เชน การดําเนินการทางการฑูต การทหาร การแสวงหาพันธมิตร การ
แทรกแซงบอนทําลายประเทศอ่ืน การใชกําลังบีบบังคับ การกําหนดและดําเนินนโยบายตางประเทศ เปนตน  
      ๒. ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ หมายถึง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทรัพยากรดานบริการหรือวัตถุเพ่ือตอบสนอง
ความตองการในการอุปโภคของผูแลกเปลี่ยน เชน การซื้อขายสินคา การใหทุนกูยืม            การธนาคาร เปนตน 
      ๓. ความสัมพันธทางสังคม หมายถึง กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคในการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา การศาสนา 
วัฒนธรรม การพักผอนหยอนใจ การทองเที่ยว ซึ่งเปนความสัมพันธทางสังคมขามขอบเขตพรมแดนของรัฐ เชน การสงฑูต
วัฒนธรรมหรือคณะนาฏศิลปไปแสดงในประเทศตางๆ การเผยแพรศาสนาโดยตัวแทนทางศาสนาของประเทศอ่ืน การเผยแพร
ศิลปะของประเทศหนึ่งในประเทศอ่ืน เปนตน 
      ๔. ความสัมพันธทางกฎหมาย เมื่อมีการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธขามเขตพรมแดนของรัฐมากขึ้น เพ่ือใหกิจกรรม
ดังกลาวดําเนินไปโดยเรียบรอยและมีระเบียบแบบแผน ประเทศตางๆ จึงไดกําหนดกฎเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่แต

                                                                                                                                                        
๖ พัชร นิยมศิลป. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน. (ออนไลน)  http://wiki.kpi.ac.th คนวันที ่๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๗ มณีรตัน รัตนมณี. ความสมัพันธระหวางประเทศ. (กรุงเทพฯ : ไทนวัฒนาพานิช, ๒๕๑๙), หนา ๓. 
๘  ความสัมพันธระหวางประเทศ. (ออนไลน)  http://www.satit.up.ac.th คนวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๙ ความสัมพันธระหวางประเทศ. (ออนไลน) http://megaclever.blogspot.com คนวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
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ละประเทศพึงยึดถือปฏิบัติในดานตางๆ ขึ้น กฎเกณฑหรือระเบียบนี้อาจปรากฏในรูปขอตกลงลายลักษณอักษร ซึ่งมีชื่อเรียก
ตางๆ กัน เปนตนวา สนธิสัญญา อนุสัญญา กติกาสัญญา กฎบัตร ความตกลง ฯลฯ  
      ๕. ความสัมพันธทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความสัมพันธประเภทนี้มุงใหมีการแลกเปลี่ยนพัฒนาความรูและ
ความชวยเหลือทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน มีการรวมมือกันคนควาทดลองและวิจัยในบริเวณทวีปแอนตารกติกา 
การรวมมือกันระหวางนักวิทยาศาสตรหลายประเทศ เพ่ือกําจัดโรคภัยไขเจ็บสําคัญ เชน โรคมะเร็ง การร วมมือกันสงเสริม
พัฒนาการทางวิทยาศาสตร เชน การใหรางวัลระหวางประเทศ จัดการประชุมสัมมนาระหวางประเทศ เปนตน  
  ๓.๒ เครือขายสังคมไทยในอาเซียน 
  ความสัมพันธระหวางประเทศของไทย ปจจุบันอยูภายใตอํานาจจัดการของกระทรวงการตางประเทศ (ประเทศไทย) 
ทั้งนี้ประเทศไทยเขาไปมีสวนรวมทั้งในองคการระหวางประเทศและองคการระดับภูมิภาค    โดยไดพัฒนาความสัมพันธใกลชิด
กับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ ซึ่งไดจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการตางประเทศประจําป ความรวมมือใน
ภูมิภาคกําลังกาวไปขางหนาทั้งในดานเศรษฐกิจ การคา การธนาคาร การเมืองและวัฒนธรรม ในป ๒๕๔๖ ประเทศไทยเปน
เจาภาพจัดการประชุมเอเปก ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีของไทย ปจจุบันรับตําแหนงเลขาธิการใหญการประชุม
สหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) ในป ๒๕๔๘ ประเทศไทยเขารวมการประชุมสุดยอดผูนําเอเชีย
ตะวันออกเปนครั้งแรก ประเทศไทยไดเขามามีบทบาทเพ่ิมขึ้นอยางมากในเวทีระหวางประเทศ เมื่อติมอร -เลสเต ไดรับเอกราช
จากอินโดนีเซีย เปนครั้งแรกประเทศไทยในประวัติศาสตร ไดสงกองกําลังเพ่ือความพยายามรักษาสันติภาพนานาชาติ และเพ่ือ
ความพยายามในการเพ่ิมความสัมพันธระหวางประเทศ ประเทศไทยจึงไดยื่นมือออกไปยังองคการระดับภูมิภาคอ่ืน ๆ อยางเชน 
องคการนานารัฐอเมริกัน (OAS) และองคการวาดวยความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป (OSCE) ประเทศไทยยังไดสงทหารเขา
รวมในความพยายามฟนฟูประเทศอัฟกานิสถานและอิรักอีกดวย๑๐ ประเทศไทยเปนหนึ่งใน ๕ ประเทศ ผูกอตั้งสมาคมอาเซียน
และไดมีบทบาทเขมแข็งเสมอมาในการผลักดันใหสมาคมอาเซียนปรับเปลี่ยนโครงสรางและการดําเนินการใหสอดคลองกับ
เงื่อนไขและสภาพการณของความเปนจริงและขอเท็จจริงดานเศรษฐกิจการเมืองที่ปรากฏทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก๑๑ ดังนี้ 
      ๑. ดานการเมืองและความมั่นคง ไทยไดเสนอแนวคิดเรื่อง ASEAN Troika หรือ                 กลุมผูประสานงาน
ของอาเซียน เปนขอเสนอของไทยในการประชุมสุดยอดอยางไมเปนทางการ ณ กรุงมะนิลา เมื่อ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียน เปนกลไกเฉพาะกิจในระดับรัฐมนตรี มีวัตถุประสงคเพ่ือใหอาเซียน
สามารถแกไขและรวมมือกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันทวงที และใกลชิดกันมากยิ่งขึ้น ในเรื่องที่สงผลกระทบตอสันติภาพ และ
ในเรื่องที่อาเซียนมีความหวงกังวลรวมกันวามีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค ทั้งนี้ กลุมผู
ประสานงานอาเซียนจะปฏิบัติงานโดยยึดหลักการที่สําคัญของอาเซียน คือ หลักฉันทามติ และการไมแทรกแซงกิจการภายใน 
      ๒. ดานเศรษฐกิจ อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย นายอานันท ปนยารชุน ไดเสนอใหจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน หรือ 
ASEAN Free Trade Area (AFTA) ในป ๒๕๓๕ เพ่ือลดภาษีศุลกากรระหวางกัน อันจะชวยสงเสริมการคาภายในอาเซียนใหมี
ปริมาณเพ่ิมขึ้น ลดตนทุนการผลิตสินคาและดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ ตอมา อาเซียนไดขยายความรวมมือดานเศรษฐกิจ
เพ่ิมเติมเพ่ือใหการรวมตัวทางเศรษฐกิจสมบูรณแบบและมีทิศทางชัดเจน โดยจัดตั้งเขตลงทุนอาเซียน หรือ ASEAN 
Investment Area (AIA) ในป ๒๕๔๑ เพ่ือสงเสริมการลงทุนทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค สงเสริมการเปดการคาเสรี การ
ทองเที่ยว การเงิน การเกษตร และสนับสนุนการเชื่อมโยงดานคมนาคมขนส ง โดยไทยไดเสนอใหจัดทําความตกลงวาดวยการ
อํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดนและขามแดน 
      ๓. ดานสังคมและความรวมมือเฉพาะดาน ไทยเล็งเห็นความสําคัญของความรวมมือดานสังคมเพ่ือสันติสุขใน
ภูมิภาค จึงสนับสนุนใหอาเซียนกระชับความรวมมือในการแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ เชน การคายาเสพติด การคา
มนุษย การกอการราย การคาอาวุธ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร เปนตน รวมทั้ง ใหความสําคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือเปนกลไก ลดชองวางระหวางประเทศสมาชิก ซึ่งจะมีสวนชวยสนับสนุนการรวมกันของประเทศสมาชิก
อาเซียน ป พ.ศ. ๒๕๔๔ ไทยผลักดันใหอาเซียนมีมติรับรองการจัดใหมีปแหงการปลูกจิตสํานึกในการตอตานยาเสพติดใน
อาเซียน ระหวางป ๒๕๔๕-๒๕๔๖ และสนับสนุนใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๗ รับรองปฏิญญาวาดวยเชื้อ HIV เนื่องจาก
ไทยสูญเสียทรัพยากรจํานวนมากในการแกไขปญหายาเสพติดและปญหาโรคเอดส ไทยจําเปนตองไดรับความรวมมือระดับ
ภูมิภาค 

                                           
๑๐ ความสัมพันธระหวางประเทศของไทย. (ออนไลน) https://th.wikipedia.org คนวันที ่๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๑ บทบาทไทยในอาเซียน. (ออนไลน)  jeinvspong.wordpress.com คนวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
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      ๓. ดานความรวมมือกับประเทศภายนอกอาเซียน ไทยมีบทบาทสนับสนุนใหอาเซียนมีความรวมมือกับประเทศ
ภายนอกอาเซียน เพ่ือเสริมสรางการเชื่อมโยงกับภูมิภาคอ่ืนดังปรากฏในรูปของความรวมมืออาเซียน+๓ (ASEAN plus ๓) คือ 
ความรวมมือระหวางอาเซียนกับญี่ปุน จีน และสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้ง ไดทําการสถาปนาความสัมพันธในลักษณะของ
ประเทศคูเจรจากับอีก ๙ ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีน สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย 
และรัสเซีย และมีความรวมมือกับหนึ่งกลุมประเทศ ไดแก สหภาพยุโรป 

 
๔. ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับกระแสนิยมสมัยใหม 
  ภายใตความไมแนนอนทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของโลกยุคโลกาภิวัตน ประเทศตางๆ ทั่วทั้งโลก
จําเปนตองแสวงหาภาคีความรวมมือดานตางๆ เพ่ือพึงพาระดับประเทศ อาเซียนจึงมีความจําเปนที่จะตองรวมมือกับกลุม
ประเทศอ่ืนๆ เพ่ือความมั่งคงปลอดภัย ซึ่งมีตัวอยางดังนี้  
  ๔.๑ ความสัมพันธอาเซียน-สหภาพยุโรป๑๒  
       ๑. ความเปนมาของความสัมพันธอาเซียน-สหภาพยุโรป 
           ๑.๑ สหภาพยุโรป (European Union – EU) เริ่มตนความสัมพันธกับอาเซียนตั้งแตป ๒๕๑๕ (ค.ศ.๑๙๗๒) 
และไดเปนคูเจรจาอยางเปนทางการในป ๒๕๒๐ (ค.ศ. ๑๙๗๗) ปจจุบัน ประเทศไทยเปนประเทศผูประสานงานความสัมพันธ
อาเซียน- EU โดยมีวาระ ๓ ป (สิงหาคม ๒๕๕๘-กลางป ๒๕๖๑) 
          ๑.๒ ปจจุบัน ความสัมพันธอาเซียน-EU อยูในระดับ “หุนสวนที่เพ่ิมพูน” (enhanced partnership) โดยการ
ดําเนินความสัมพันธอาเซียน- EU เปนไปตามเอกสาร Nuremberg Declaration onan EU-ASEAN Enhanced Partnership 
(ค.ศ. ๒๐๐๗) และมี Bandar Seri Begawan Plan of Action to Strengthen the ASEAN-EU Enhanced Partnership 
(ค.ศ. ๒๐๑๓-๒๐๑๗) เปนแผนปฏิบัติการความรวมมือระหวางอาเซียนกับ EU โดยครอบคลุมความรวมมือที่จะสนับสนุน
ประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาหลัก ไดแกการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงความเชื่อมโยงระหวาง
กันในอาเซียน และการเสริมสรางประสิทธิภาพของกระบวนการท างานของสถาบันตาง ๆ ของอาเซียน ซึ่งจะตองมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการฉบับใหมวาระ ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๒ เพ่ือรับรองภายในป ๒๕๖๐ (ค.ศ. ๒๐๑๗) 
          ๑.๓ EU ไดแสดงความตั้งใจกระชับความรวมมือกับอาเซียนในทุกมิติ และยกระดับความสัมพันธไปสูหุนส วน
ทางยุทธศาสตร (strategic partnership) พรอมแสดงทาทีท่ีชัดเจนที่ตองการจะเขารวมEast Asia Summit (EAS) และผลักดัน
ใหมีการประชุมสุดยอดอาเซียน- EU เปนประจํา รวมทั้งสงเสริมใหมีการประชุมระดับรัฐมนตรีเพ่ิมมากขึ้น ตามยุทธศาสตรใหม
ของ EU ในเอกสาร Joint Communication-TheEU and ASEAN: a partnership with strategic purpose (พฤษภาคม 
๒๕๕๘) และ Council Conclusionson EU-ASEAN Relations (๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) 
          ๑.๔ EU มีทาทีวาสนใจที่จะรื้อฟนการเจรจา ASEAN-EU FTA อีกครั้ง เมื่ออาเซียนบรรลุการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแลว ควบคูไปกับการเจรจา FTA กับประเทศสมาชิกอาเซียนรายประเทศ หลังจากที่ทั้งสองฝายระงับการ
เจรจา ASEAN-EU FTA ไปเมื่อป ๒๕๕๒ และ EU ไดหันมาเจรจาเปนรายประเทศแทนซึ่ง EU ถือวาเปน building bloc เพ่ือน 
าไปสูการจัดทํา FTA ในระดับภูมิภาคกับอาเซียนตอไป ปจจุบัน EUไดสรุปการเจรจา FTA กับสิงคโปรแลวเมื่อเดือนธันวาคม 
๒๕๕๕ กับเวียดนามเม่ือเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ และอยูระหวางการเจรจา FTA กับมาเลเซีย ไทย ฟลิปปนสและอินโดนีเซีย 
      ๒. การรับหนาที่ประเทศผูประสานงานความสัมพันธอาเซียน- EU 
          ๒.๑ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในชวงการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนกับ EU (PMC+๑) ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร ไทยไดรับหนาที่ประเทศผูประสานงานความสัมพันธอาเซียน–EU อยางเปนทางการ โดยมีระยะเวลา ๓ ป (เดือน
สิงหาคม ๒๕๕๘-กลางป ๒๕๖๑) 
          ๒.๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ไทยไดจัดการประชุม Coordinating Meeting ระหวางอาเซียน-EU ที่
กรุงเทพฯ เพ่ือหารือเกี่ยวกับการทบทวนความสัมพันธอาเซียน- EU และพิจารณาแนวทางการจัดทํารางแผนงาน (Roadmap) 
ของการดําเนินความสัมพันธอาเซียน- EU เพ่ือยกระดับไปสูหุนสวนทางยุทธศาสตร(strategic partnership) ตอไป 
          ๒.๓ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในชวงการประชุม ASEM FMM ครั้งที่ ๑๒               ที่ลักเซมเบิรก 
นายดอนปรมัตถวินัย รัฐมนตรีวาการประเทศตางประเทศ ไดเปนผูแทนประเทศสมาชิกอาเซียนในการหารือกับนางเฟเดอรีกา 
โมเกรินิ (Federica Mogherini) ผูแทนระดับสูงของสหภาพยุโรปดานการตางประเทศและนโยบายความม่ันคง และรองประธาน
คณ ะกรรม าธิ ก ารยุ โรป  (High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice 

                                           
๑๒ กองยุทธศาสตรและความรวมมืออาเซียน กรมอาเซียน.  ขอมูลภูมหิลังความสัมพันธอาเซียน-สหภาพยุโรป.    (กรุงเทพฯ : 

กรมอาเซียน, ๒๕๖๐), หนา ๑-๓. 
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President of the European Commission – HR/VP) หรือเทียบเทารัฐมนตรีตางประเทศ EU โดยเนื้อหาการหารือ ไดแก 
การดําเนินการตอไปเพื่อยกระดับความสัมพันธอาเซียน- EU ไทยไดเนนย้ําวา การเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางกันทั้งสอง
ฝายตองมีความเขาใจในสถานการณของกันและกันฉันทมิตร ไมเพียงแตเนนการเพ่ิมพูนดานการคาการลงทุนเ พียงอยางเดียว 
สวนฝาย EU เนนการใหความสําคัญมากขึ้นตออาเซียนผานการสนับสนุนโครงการตางๆ การแตงตั้งเอกอัครราชทูต EU ประจํา
อาเซียน ณ กรุงจาการตา และความรวมมือดานความมั่นคงท่ีมีมากข้ึน 
          ๒.๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายดอน ปรมัตถวินัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และนาย
มีโรสลาฟ ไลชัก (Miroslav Lajčák) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและกิจการยุโรปสาธารณรัฐสโลวัก ในฐานะผูแทน 
EU และประธานคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรปวาระระหวางวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ไดเปนประธานรวมของ
การประชุม PMC+๑ กับ EU ณ เวียงจันทน โดยการประชุม PMC+๑ ครั้งนี้เปนการปูแนวทางไปสูการประชุม AEMM ครั้งที่ 
๒๑ ที่ไทยเปนเจาภาพ 
          ๒.๕ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน- EU (ASEAN-EU 
Ministerial Meeting – AEMM) ครั้งที่ ๒๑ เนื่องจากมีเหตุการณที่ประชาชนชาวไทยไดสูญเสียพระมหากษัตริยอันเปนที่รักและ
เคารพยิ่งในหวงการประชุมดังกลาว ผูแทนจากแตละประเทศ/องคกรที่เขารวมประชุมไดแสดงความเสียใจอยางสุดซึ้งตอการ
เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยหัวหนาคณะผูแทนไดเดินทางมารวมลงนามในสมุด
ถวายความอาลัยที่กระทรวงการตางประเทศ จํานวน ๒๖ คณะ 
   อนึ่ง ในที่ประชุมไดเนนย้ําความสําคัญของการลดชองวางของการระดับการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน การ
สงเสริมความเชื่อมโยง การแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน และการเจรจาความตกลงดานการขนสงทางอากาศระหวางอาเซียน-
สหภาพยุโรป นอกจากนี้ ที่ประชุมยังไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเรื่องสถานการณความมั่นคงระหวางประเทศ และความทาทาย
รูปแบบใหม อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การโยกยายถิ่นฐานแบบไมปกติ และการกอการรายขามชาติ การประชุม
ครั้งนี้ไดรับรองเอกสารปฏิญญากรุงเทพฯ Bangkok Declaration on Promoting an ASEAN-EU Global Partnership for 
Shared Strategic Goals ซึ่งแสดงเจตนารมณของอาเซียนและสหภาพยุโรป ที่จะสรางแรงขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับความสัมพันธ
ไปสูความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรในอนาคต โดยไมเชื่อมโยงกับการเขารวมใน EAS และเนนย้ําหลักการในการดําเนิน
ความสัมพันธระหวางกัน อาทิ การไมใชกําลัง การเคารพสิทธิมนุษยชน และความแตกตาง การสงเสริมความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม 
          ๒.๖ ในป ๒๕๖๐ ไทยและ EU มีกําหนดเปนเจาภาพการประชุมในกรอบอาเซียน- EU ไดแก (๑) การประชุม
ดานการพัฒนาอยางยั่งยืน (ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development)        ที่ประเทศไทย (๒) การประชุม
เจาหนาที่อาวุโสอาเซียน- EU ระหวางวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ประเทศไทย และ (๓) ASEAN-EU Forum of Strategic 
Thinkersในครึ่งหลังของป ๒๕๖๐ ที่กรุงบรัสเซลส 
  นอกจากนี้ ไทยไดจัดและมีแผนจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปความสัมพันธอาเซียน-EU       ในป ๒๕๖๐ ที่เปด
ใหประเทศสมาชิกอาเซียนและ EU เขามามีสวนรวมได จาก อาทิ งานประชุมสัมมนาดานวิทยาศาสตร  ASEAN NEXT ๒๐๑๗ 
(จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ระหวาง วันที่             ๖-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ คายเยาวชนอาเซียน-EU ชวง
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐ การประชาสัมพันธแหลงทุนการศึกษาในประเทศอาเซียนและ EU นิทรรศการและสัมมนา
วิชาการท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธอาเซียน-EU (ชวงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐) รวมถึงจัดทําสื่อประชาสัมพันธตางๆ เปนตน 
      ๓. ประเด็นที่ไทยตองการผลักดัน 
          ๓.๑ สงเสริมให EU เขาใจถึงวัฒนธรรมทางการเมืองของอาเซียน เคารพในหลักการสําคัญๆ ของอาเซียน และ
ความเปนแกนกลางของอาเซียนในโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก      เพ่ือเปนพ้ืนฐานที่มั่นคงสําหรับการ
กาวไปสูการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรที่จะสงเสริมผลประโยชนของทั้งสองฝาย 
          ๓.๒ สงเสริมความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตรระหวางอาเซียนกับ EU ทั้งในมิติของ             (๑) physical 
connectivity และ(๒) institutional connectivity เชน เรื่องกฎระเบียบที่จะอํานวยตอการไหลเวียนของสินคา การลงทุน 
การเงิน การเจรจาความตกลงดานการขนสงทางอากาศแบบครอบคลุมอาเซียน - EU และ   (๓) peopleto-people 
connectivity การเชื่อมโยงระหวางประชาชนกับประชาชน 
          ๓.๓ ดานการเมืองและความมั่นคง ผลักดันให EU มีบทบาทที่สรางสรรคในการสงเสริมความมั่นคงในภูมิภาค 
โดยแบงปนประสบการณกับอาเซียนในสาขาที่EU มีความเชี่ยวชาญ อาทิ การจัดการความขัดแยงภายในภูมิภาค การรับมือกับ
ประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม การบริหารจัดการชายแดน การตอตานอาชญากรรมขามชาติการจัดการดานภัยพิบัติ การ
โยกยายถิ่นฐานแบบไมปกติ 
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          ๓.๔ ดานเศรษฐกิจ สนับสนุนให EU สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาศักยภาพใหแกอาเซียนในประเด็นดาน
การคาที่สําคัญ อาทิ ทรัพยสินทางปญญา มาตรฐานสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม ความปลอดภัยดานอาหาร อุตสาหกรรมสี
เขียว ASEAN Single Window และการสงเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือรองรับการเจรจา FTA อาเซียน-EU ในอนาคต 
          ๓.๕ ดานสังคมและวัฒนธรรม เพิ่มพูนความรวมมือดานการศึกษา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะการดําเนินการภายใตโครงการ Horizon ๒๐๒๐ ของ EU และการสงเสริมศักยภาพของอาเซียนในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการแพรระบาดของโรคติดตอ 
  ๔.๒ ความสัมพันธอาเซียน-จีน๑๓ 
      ๑. ภาพรวมความสัมพันธอาเซียน-จีน 
          ๑.๑ ภูมิหลัง ความสัมพันธอาเซียน-จีนเริ่มตนขึ้นเมื่อนายนายเฉียน ฉีเซิน (Qian Qichen) รัฐมนตรีตางประเทศ
จีนเขารวมพิธีเปดการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๒๔ เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๔ ที่กรุงกัวลาลัมเปอรในฐานะ
แขกของรัฐบาลมาเลเซีย ตอมา จีนไดรับสถานะคูเจรจาอยางเต็มรูปแบบของอาเซียนเมื่อป ๒๕๓๙ และยกสถานะขึ้นเปน
หุนสวนเชิงยุทธศาสตรเมื่อป ๒๕๔๖ โดยมีการฉลองครบรอบ ๑๐ ป ของความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรอาเซียน-จีนเมื่อป 
๒๕๕๖ ในชวงที่ไทยทําหนาที่เปนประเทศผูประสานงานความสัมพันธอาเซียน -จีนและครบรอบ ๒๕ ป ของความสัมพันธ
อาเซียน-จีนในป ๒๕๕๙ปจจุบัน อาเซียนและจีนมีความรวมมือครอบคลุม ๑๒ สาขาหลัก ไดแก (๑) การเกษตร (๒) เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT (๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (๔) การพัฒนาลุมแมน้ําโขง             (๕) การลงทุน (๖) 
พลังงาน (๗ ) การขนสง (๘) วัฒนธรรม (๙) สาธารณสุข (๑๐) การทองเที่ยว              (๑๑) สิ่งแวดลอม และ(๑๒ ) 
อุตสาหกรรม ซึ่งจีนเปนผูผลักดันเพื่อใชประโยชนจากความกาวหนาของจีนในดานอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ของอาเซียน 
          ๑.๒ กลไกดําเนินความสัมพันธอาเซียน-จีนอาเซียนและจีนมีกลไกในการดําเนินความสัมพันธอาเซียน-จีนใน
หลายระดับ ไดแก (๑) การประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน-จีน (ASEAN-China Summit) ในชวงเดียวกันกับการประชุมสุดยอด
อาเซียนในชวงปลายปของทุกป (๒) การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน-จีน (ASEAN Post Ministerial Conference 
Session with China) (๓) การประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน -จีน (ASEAN-China Senior Officials’ Consultation) (๔) 
กลไกสงเสริมความรวมมือในประเด็นทะเลจีนใตในระดับเจาหนาที่อาวุโสและคณะทํางาน (SOM และ JWG on DOC) และ(๕) 
กลไกรายสาขาในระดับรัฐมนตรี ๙ กลไก และระดับเจาหนาที่อาวุโส ๑๑ กลไก  
          ๑.๓ ความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง ไดแก ๑) จีนเปนประเทศคูเจรจาแรกของอาเซียนที่ภาคยานุวัติ
สนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต(TAC) ในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๗ เมื่อ
เดือนตุลาคม ๒๕๔๖ ที่บาหลี ๒) รัฐบาลชุดใหมของจีนภายใตการน าของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ใหความสําคัญตอการพัฒนา
ความสัมพันธกับอาเซียนโดยยึดหลัก ๓ ประการ ไดแก (๑) การพัฒนาความสัมพันธฉันมิตรและใหความสําคัญกับอาเซียนใน
ลําดับตนของการดําเนินนโยบายการตางประเทศของจีน (๒) การพัฒนาความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรระหวางอาเซียนกับจีน
ใหรอบดานและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น (๓) การแกไขขอพิพาทในทะเลจีนใตกับประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศผานการเจรจา
หารือที่เปนมิตรตอกันผานการพูดคุยที่เสมอภาค และมีความรวมมือที่เอ้ือประโยชนซึ่งกันและกัน             และ๓) ตอปญหาขอ
พิพ าท ในทะเลจี น ใต  อาเซี ยน -จี นมี กล ไก  ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the 
Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (JWG on DOC) แ ล ะ  ASEAN-China Senior 
Officials’ Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China 
Sea (SOM on DOC) เพ่ือสงเสริมความรวมมือและเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจเพ่ือยับยั้งมิใหความขัดแยงขยายตัวและสราง
บรรยากาศที่เอ้ืออํานวยตอการแกไขปญหาโดยสันติวิธีทั้งนี้ ทั้งสองฝายสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามปฏิญญาวาดวยการปฏิบัติ
ของภาคีฝายตาง ๆ ในทะเลจีนใต (DOC) อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และเรงรัดการเจรจาจัดทําประมวลการปฏิบัติในทะเล
จนใต (Code of Conduct: COC) ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
          ๑.๔ ความรวมมือดานเศรษฐกิจ ไดแก ๑) เศรษฐกิจ จีนเปนประเทศคูเจรจาแรกที่เสนอใหมีการจัดตั้งเขต
การคาเสรีกับอาเซียน โดยทั้งสองฝายไดรวมลงนามในกรอบความตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจ (Framework Agreement 
on Comprehensive Economic Cooperation) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งกําหนดเปาหมายใหมีการจัดตั้งเขตการคา
เสรีอาเซียน-จีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนเกา (๖ ประเทศ) ใหแลวเสร็จภายในป ๒๕๕๓ และกับประเทศสมาชิกอาเซียนใหม(๔ 

                                           
๑๓ กองความสัมพันธกับคูเจรจาและองคกรระหวางประเทศ กรมอาเซียน. ความสัมพันธอาเซียน-จีน. (กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน, 

๒๕๖๐), หนา ๑-๔. 
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ประเทศ) ภายในป ๒๕๕๘ ตอมา ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๖ ไดเห็นชอบใหมีการยกระดับความตกลงการคาเสรี
อาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA: ACFTA) เพ่ือทําใหเกิดการอํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุนและการบริการระหวาง
กันใหมากยิ่งขึ้น ๒) การคาและการลงทุน ในดานการคา ตั้งแตป ๒๕๕๒ จีนไดกาวขึ้นมาเปนประเทศคูคาอันดับ ๑ของอาเซียน 
ในขณะที่อาเซียนเปนคูคาอันดับ ๓ ของจีน รองจากสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ เมื่อป ๒๕๕๘ การคาอาเซียน-จีนมีมูลคา 
๓๔๕,๔๑๕ ลานดอลลารสหรัฐ หรือรอยละ ๑๕.๒ ของมูลคาการคาของอาเซียนทั้งหมด ในดานการลงทุน การลงทุนของจีนใน
อาเซียนมีมูลคา ๘,๒๕๖.๕ ลานดอลลารสหรัฐ หรือรอยละ ๖.๘ ของมูลคาการลงทุนในอาเซียนทั้งหมด นอกจากนี้ ที่ประชุมสุด
ยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๙ ไดเห็นชอบใหมีการกําหนดเปาหมายการคาและการลงทุนอาเซียน-จีน จํานวน ๑ ลานลานดอลลาร
สหรัฐ และ ๑๕๐,๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ ภายในป ค.ศ. ๒๐๒๐ตามลําดับ ๓) สินเชื่อ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 
๑๗ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ จีนประกาศใหความชวยเหลือดวยเงินกูแบบมีเงื่อนไขผอนปรน (concessional loan) 
จํานวน ๑ หมื่นลานดอลลารสหรัฐเพ่ือสงเสริมความรวมมืออาเซียน-จีน และความชวยเหลือแบบใหเปลา (assistance gratis) 
จํานวน ๕๐ ลานหยวนเพ่ือสนับสนุนการเปนประชาคมอาเซียน และอีกจํานวน ๓ พันลานหยวน ใหแกกลุมประเทศที่มีระดับ
การพัฒนานอยที่สุด (LDCs) ในอาเซียนเพ่ือลดชองวางดานการพัฒนา ๔) ศูนยอาเซียน-จีน อาเซียนและจีนไดเปดศูนยฯ อยาง
เปนทางการที่กรุงปกกิ่ง      ในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๔ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพ่ือทําหนาที่
สงเสริมการคาการลงทุน การทองเที่ยว การแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรมและระหวางประชาชน และเปนศูนยบริการขอมูลทั่วไป
เกี่ยวกับอาเซียน-จีน โดยไทยไดจัดสงเจาหนาที่ไปปฏิบัติหนาที่ประจําศูนยฯ ในตําแหนงผูอํานวยการประจําหนวยสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธมีวาระ ๓ ป จํานวน ๒ ครั้ง ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ และในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ๕) ความรวมมือเพ่ือสงเสริม
ความสัมพันธดานเศรษฐกิจ อาเซียนและจีนไดเปดสํานักงานสาขาของสมาคมสงเสริมการคาและเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ที่เมืองอ้ี
อู และเมืองเวินโจว มณฑล      เจอเจียง ภายใตกรอบเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งถือเปนความ
รวมมือระหวางภาคเอกชนครั้งแรก ๖) งานแสดงสินคาอาเซียน-จีน (China-ASEAN Expo: CAEXPO) จีนไดจัดงาน CAEXPO 
ขึ้นครั้งแรกเมื่อป ๒๕๔๗ ที่นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกวางซีจวง และมีการจัดอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปโดยรัฐบาล
จีนประสงคที่จะสงเสริมใหนครหนานหนิงเปนประตูการคากับอาเซียน ลาสุด งาน CAEXPO ครั้งที่ ๑๓ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑-๑๔ 
กันยายน ๒๕๕๙ ภายใตหัวขอ “Building the ๒๑st Century Maritime Silk Road, Forging an Evencloser China-
ASEAN Community of Common Destiny”                โดยนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. 
ประจิน จั่นตอง) เขารวม และ๗) การเกษตร อาเซียนและจีนไดรวมลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดาน
สุ ขอน ามั ยและสุ ขอน ามั ย พื ชอา เซี ยน -จี น  (ASEAN-China MOU on Strengthening Sanitary and Phytosanitary 
Cooperation:SPS) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งครอบคลุมความรวมมือหลัก ๕ ดาน ไดแก (๑) การจัดทําระบบ
แลกเปลี่ยนขอมูล (๒) การแลกเปลี่ยนการเยือน (๓) การสัมมนา/ฝกอบรม (๔) การทําวิจัยรวม และ (๕) การสรางกลไกเวที
หารือระหวางภาคี ที่ผานมา มีการจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-จีนดานการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ และการกักกันในการ
ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการเกษตรและปาไม (ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry: AMAF) ครั้งที่ ๓๕ ที่
กรุงกัวลาลัมเปอร เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ อาเซียนและจีนไดลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานอาหาร
และการเกษตร (ASEAN-China MoU on Food and Agriculture Cooperation) เพ่ือสงเสริมความรวมมือดานการพัฒนา
ศักยภาพ การวิจัยและพัฒนา และการถายทอดเทคโนโลยีดานอาหารและการเกษตร และความมั่นคงทางอาหาร ๘) การ
ทองเที่ยว อาเซียนและจีนตั้งเปาวา จะเพ่ิมจํานวนนักทองเที่ยวระหวางกัน จํานวน ๑๕ ลานคนภายในป ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เมื่อป 
๒๕๕๗ นักทองเที่ยวจีนมาอาเซียน จํานวน ๑๓.๑ ลานคน หรือรอยละ ๑๒.๔ ของนักทองเที่ยวทั้งหมด มากเปนอันดับ ๑ 
แทนที่นักทองเที่ยวจากสหภาพยุโรป ลาสุด ที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน -จีน สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ที่นครคุนหมิง ไดเห็นชอบใหกําหนดใหป ๒๕๖๐ เปนปแหงความรวมมือดานการทองเที่ยวอาเซียน-จีน โดยตั้งเปาหมาย
ใหมีนักทองเที่ยวเยือนระหวางกัน จํานวน ๓๐ ลานคนภายในป ๒๕๖๓ และ๙) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาเซียนและจีนได
จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขึ้นเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ ที่นครหนานหนิง 
โดยจีนไดเสนอโครงการความเปนหุนสวนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาเซียน-จีน (China-ASEAN Science and Technology 
Partnership Program: STEP)เพ่ือพัฒนาความรวมมือดานวิทยาศาสตรระหวางกัน โดยจีนเสนอให (๑) จัดตั้งหองปฏิบัติการ
รวมในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจีนจะใหการสนับสนุนดานงบประมาณและอุปกรณมูลคา ๑ ลานดอลลารสหรัฐ (๒) แบงปน
ขอมูลจากดาวเทียมระยะไกล (๓) จัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยี และ(๔) ดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตรรุนใหม
ลาสุด ทั้งสองฝายอยูระหวางการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
          ๑.๕ ความรวมมือดานการพัฒนา สังคม และวัฒนธรรม ไดแก ๑) การพัฒนา จีนสนับสนุนความพยายามของ
อาเซียนในการลดชองวางดานการพัฒนาโดยผานการดําเนินโครงการความรวมมือภายใตแนวคิดริเริ่มสําหรับการบูรณาการของ



๑๖๘๖ 

อาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) และอนุภูมิภาคที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ไดแก ASEAN-Mekong Basin 
Development Cooperation (AMBDC) Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area: BIMP: 
EAGA)ลาสุด จีนไดผลักดันการจัดทํากรอบความรวมมือแมโขง-ลานชาง ซึ่งมีความรวมมือครอบคลุม ๓ สาขา ตามเสาหลักของ
อาเซียน ไดแก     (๑) การเมืองและความมั่นคง (๒) เศรษฐกิจและการพัฒนาอยางยั่งยืน และ (๓) สังคม วัฒนธรรมและการ
ปฏิสัมพันธระหวางประชาชน ๒) การศึกษา จีนไดจัดตั้งศูนยอาชีวศึกษาและฝกอบรมสําหรับอาเซียนจํานวน ๑๐ แหง ใน ๖ 
มณฑลของจีน ไดแก กวางซี ยูนนาน ฝูเจี้ยน เสฉวน กุยโจว และเฮยหลงเจียง และจะเพ่ิมจํานวนทุนการศึกษาใหแกประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมทั้งสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาใหได ๑๐๐,๐๐๐ คน ภายในป ๒๕๖๓ เพ่ือสงเสริมความเขาใจ
อันดีและเสริมสรางมิตรภาพในภาคประชาชนใหแนนแฟนยิ่งขึ้น และ๓) สาธารณสุข ในระหวางการประชุมระดับรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุขอาเซียน-จีน เมื่อวันที่๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่จังหวัดภูเก็ต ไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความ
รวมมือดานสาธารณสุขระหวางอาเซียน-จีน 
      ๒) บทบาทของไทย 
          ๒.๑ เปนประเทศผูประสานงานความสัมพันธอาเซียน -จีน เปนเวลา ๓ ป (กรกฎาคม ๒๕๕๕-๕ สิงหาคม 
๒๕๕๘)มีสวนชวยสงเสริมใหมีการพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือระหวางอาเซียนกับจีนใหกาวหนาในทุก ๆ ดาน โดยมุง
สงเสริม ๓ ประเด็น หรือ ๓Cs ไดแก การสรางประชาคม (Community Building) การสงเสริมความเชื่อมโยง(Connectivity) 
และการจัดทํา COC 
          ๒.๒ ใชทาทีที่เปนกลางและความเปนมิตรกับทุกประเทศในการสงเสริมใหอาเซียนและจีนมีการปฏิสัมพันธ
ระหวางกันในทางบวก โดยเปนเจาภาพและ/หรือประธานรวมกับจีนในการประชุม JWG on DOC และ SOM on DOC รวม 
๑๑ ครั้ง เปนผูผลักดันใหอาเซียนและจีนสงเสริมความรวมมืออันดีตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติตาม DOC อยางเครงครัดใน
ทุกขอบท รวมทั้งเริ่มตนการปรึกษาหารือเพ่ือจัดทําประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต (COC) ตั้งแตเดือนกันยายน ๒๕๕๖ เพ่ือน 
าไปสูการจัดทํา COC ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
          ๒.๓ แมวาจะสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่ประเทศผูประสานงานความสัมพันธอาเซียน -จีนแลว    แตไทยจะยังคง
แสดงบทบาทอยางแข็งขันในการสงเสริมความรวมมือ เปนสะพานสานความสัมพันธ และขับเคลื่อนความสัมพันธระหวาง
อาเซียนกับจีนในทุกดาน โดยเฉพาะการสงเสริมความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน เพ่ือใหเกิดบรรยากาศของความเปนเพื่อนบานที่
ดีและมีโครงการความรวมมือที่เปนประโยชนกับทุกฝายอยางแทจริง รวมทั้งผลักดันใหปรับเปลี่ยนทะเลจีนใตเปนทะเลแหง
สันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sea of Peace, Stability and Sustainable Development) 
      ๓) พัฒนาการลาสุด 
          ๓.๑ ที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ระหวางวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่นครคุนห
มิงเพ่ือฉลองครบรอบ ๒๕ ปของความสัมพันธอาเซียน-จีน ย้ําวา จะรวมกันสรางประชาคมที่มีความรับผิดชอบและมีอนาคต
รวมกัน สนับสนุนการสงเสริมความรวมมือดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว โดยใชประโยชนจาก ACFTA เพ่ือบรรลุ
เปาหมายการคาหนึ่งลานลานดอลลารสหรัฐ และการลงทุน ๑๕๐,๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐภายในป ๒๕๖๓ เรงรัดการเจรจา 
RCEP ใหเสร็จโดยเร็ว และเห็นชอบกําหนดใหป ๒๕๖๐ เปนปแหงความรวมมือดานการทองเที่ยวอาเซียน-จีน เพ่ือสงเสริมใหมี
นักทองเที่ยวระหวางกัน ๓๐ ลานคนภายในป ๒๕๖๓ 
          ๓.๒ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๙ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ที่เวียงจันทนไดสนับสนุนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการคา การเรงรัดการเจรจา RCEP ใหเสร็จโดยเร็ว การเพ่ิมบทบาทของจีนในการพัฒนาความเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคโดยใชประโยชนจากแหลงเงินทุนตางๆ รวมทั้งธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานแหงเอเชีย (AIIB) การสงเสริม
ศักยภาพการผลิตดานอุตสาหกรรม และใหการรับรองเอกสาร ๔ ฉบับ ไดแก ๑) แถลงการณรวมของการประชุมสุดยอด
อาเซียน-สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ ๑๙ ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปของความสัมพันธอาเซียน-สาธารณรัฐประชาชนจีน กาวสู
หุนสวนเชิงยุทธศาสตรอาเซียน-สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ใกลชิดยิ่งขึ้น ๒) แถลงการณรวมวาดวยการใชระเบียบปฏิบัติวาดวย
การเผชิญหนาอยางไมคาดฝนในทะเลจีนใต(CUES) ๓) แนวทางสําหรับการสื่อสารสายดวนระหวางเจาหนาที่อาวุโสของ
กระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินทางทะเลใน
การปฏิบัติตามปฏิญญาวาดวยการปฏิบัติของภาคีฝายตางๆ ในทะเลจีนใต และ๔) แถลงการณรวมระหวางอาเซียน-จีนวาดวย
ความรวมมือในการเสริมสรางศักยภาพการผลิต นอกจากนี้ ยังเห็นพองกําหนดใหป ๒๕๖๐ เปนปแหงความรวมมือดานการ
ทองเที่ยว 
 



๑๖๘๗ 

  ๔.๓ ความสัมพันธอาเซียน - สหรัฐฯ๑๔ 
      ๑) ความเปนมาของความสัมพันธอาเซียน - สหรัฐฯ 
          ๑.๑ ความสัมพันธระหวางอาเซียน – สหรัฐฯ เริ่มตนอยางเปนทางการเมื่อป๒๕๒๐ โดยเนนการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและความรวมมือในมิติการเมืองและความมั่นคงในระยะแรก ตอมาไดขยายความรวมมือครอบคลุมไปถึงมิติ
เศรษฐกิจ และปจจุบันความสัมพันธอาเซียน – สหรัฐฯ ไดขยายขอบเขตครอบคลุมหลายมิติไดแกดานการเมืองและความมั่นคง 
ดานเศรษฐกิจและการคา ดานสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงความรวมมือเพ่ือการพัฒนา 
          ๑ .๒ เมื่อป๒๕๕๒ ที่ประชุมผูนําอาเซียน – สหรัฐฯ (ASEAN – U.S. Leaders’ Meeting)   ครั้งที่  ๑ ณ 
สิงคโปรไดมีมติใหจัดตั้งผูทรงคุณวุฒิ (ASEAN – U.S. Eminent Persons Group) เพ่ือพิจารณาเสนอแนะแนวทางพัฒนา
ความสัมพันธอาเซียน – สหรัฐฯ ในระยะยาว 
          ๑.๓ ในป๒๕๕๓ ที่ประชุมผูนําอาเซียน – สหรัฐฯ (ASEAN – U.S. Leaders’ Meeting)    ครั้งที่ ๒ ณ นคร
นิวยอรก ไดเห็นชอบกับขอเสนอจากกลุมผูทรงคุณวุฒิที่จะใหยกระดับความสัมพันธไปสูระดับยุทธศาสตรและมอบหมายให
จัดทําขอเสนอแนะเพ่ือน าไปสูการยกระดับดังกลาว ทั้งนี้หนึ่งในขอเสนอแนะ  คือ การยกระดับการประชุมผูนําอาเซียน – 
สหรัฐฯ (ASEAN – U.S. Summit) โดยการประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐฯ ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อป๒๕๕๖ ณ บันดารเสรีเบกาวัน 
          ๑.๔ สหรัฐฯ นับเปนประเทศคูเจรจาประเทศแรกที่แตงตั้ง ออท. ประจําอาเซียน               ณ กรุงจาการตา 
โดยปจจุบัน Ms. Jane Bocklage ดํารงตําแหนงอุปทูต/ผูแทนถาวรสหรัฐฯ ประจําอาเซียน 
          ๑.๕ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐฯ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร
ผูนําอาเซียนและสหรัฐฯ ไดประกาศยกระดับความสัมพันธเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรรวมทั้งใหการรับรองแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ดําเนินการตามความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรอาเซียน – สหรัฐฯ ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๐ (Plan of Action to Implement 
the ASEAN – U.S. Strategic Partnership ๒๐๑๖ - ๒๐๒๐)    นอ ก จ า ก นี้ประธานาธิบดีโอบามายังไดเชิญผูนําอาเซียน
เขารวมการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน – สหรัฐฯ  สมัยพิเศษ ณ ซันนี่แลนดเมืองแรนโช มิราจ มลรัฐแคลิฟอรเนีย ระหวางวันที่ 
๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ รวมทั้ง ในระดับทวิภาคีไทยและสหรัฐฯ มีกรอบความรวมมือหุนสวนเชิงสรางสรรคระหวางกัน 
(Creative Partnership)ซึ่งมุงเนนการเสริมสรางศักยภาพดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
      ๒) ความรวมมืออาเซียน – สหรัฐฯ 
          ๒.๑ ดานการเมืองความมั่นคง อาเซียนและสหรัฐฯ เนนย้ําถึงความสําคัญของการรวมมือกับประเด็นทาทายตาง 
ๆ ไดแก ความมั่นคงทางทะเล รวมถึงการประมง IUU การกอการรายและแนวคิดสุดโตงรุนแรง ความมั่นคงทางสุขภาพ การคา
มนุษยการโยกยายถิ่นฐานแบบไมปกติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
          ๒.๒ ดานเศรษฐกิจ อาเซียนและสหรัฐฯมีการจัดทําแผนงานความรวมมือดานการคาและการลงทุนภายในกรอบ
ASEAN – U.S.Tradeand Investment Framework Agreement (TIFA) เป นประจํ าทุ กป เพ่ือขยายความรวมมือทาง
เศรษฐกิจระหวางกัน โดยสหรัฐฯ มีU.S.ASEAN Expanded Economic Engagement (E๓) Initiativeซึ่งเปนขอเสนอ 
ภายใตASEAN – U.S.TIFA โดยมีสาระสําคัญที่เนนการวางรากฐานสําหรับอาเซียนเพ่ือเขาสูความตกลงดานการคาที่มีมาตรฐาน
สูงซึ่งปจจุบันอาเซียนและสหรัฐฯ อยูระหวางการหารือเพ่ือใหสามารถยอมรับหลักการรวมกันไดนอกจากนี้ในการประชุมสุดยอด
อาเซียน –สหรัฐฯสมัยพิเศษ สหรัฐฯไดประกาศขอริเริ่มใหม“U.S.–ASEAN Connect”โดยจะจัดตั้ง Connect Centers เพ่ือ
เปนจุดประสานงานระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน ๓ แหง ไดแกกรุงจาการตาสิงคโปรและกรุงเทพฯโดย Connect Center ที่
กรุงเทพฯจะเปนเรื่องเกี่ยวกับดานการลงทุนและพลังงาน 
          ๒.๓ ดานสังคมและวัฒนธรรม สหรัฐฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภูมิภาคผานการใหความ
รวมมือในโครงการตาง ๆ อาทิการใหทุนการศึกษาฟุลไบรท โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) 
ซึ่งเปนการรวมตัวของผูนําเยาวชนอายุระหวาง ๑๘ – ๓๕ ป ในอาเซียนที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพ่ือจัดการกับความทาทาย
สําคัญของภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้อาเซียนและสหรัฐฯ ยังใหความสําคัญตอประเด็นดานสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ     การบริหารจัดการและการบรรเทาผลจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรน าผานความ
รวมมือในกรอบสหประชาชาติกรอบอนุภูมิภาค และความรวมมือระดับทวิภาคี 
      ๓) พัฒนาการความสัมพันธอาเซียน – สหรัฐฯ ปจจุบัน 
          ๓.๑ การประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐฯ สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ๒๕๕๙ ณ เมืองแรนโชมิ
ราจมลรัฐแคลิฟอรเนีย มีประเด็นสําคัญ ดังนี้(๑) ที่ประชุมเห็นพองถึงความสําคัญของการเสริมสรางขีดความสามารถของ

                                           
๑๔ กองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน. ความสัมพันธอาเซียน - สหรัฐฯ. (กรุงเทพฯ: กรมอาเซียน, ๒๕๖๐), หนา ๑-๔. 



๑๖๘๘ 

ผูประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยเนนบทบาทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ไดประกาศขอริเริ่มใหม “U.S.-ASEAN Connect”    ซึ่งจะชวยขยายความรวมมือดานเศรษฐกิจขางตน โดยจะจัดตั้ง 
Connect Centers เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามขอริเริ่มใหมนี้และเปนจุดประสานงานระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน ๓ 
แหง ไดแก กรุงจาการตา สิงคโปรและกรุงเทพฯ (๒) ไทยย้ําความสําคัญของความเปนหุนสวนดานเศรษฐกิจที่เขมแข็งและการ
พัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการแกไขปญหาความยากจนและการลดชองวางดานการพัฒนา โดยไมทิ้งใครไวขางหลังและ
เสริมสรางความเขมแข็งจากภายใน รวมทั้งการเสริมสรางศักยภาพของผูประกอบการและประชาชนทั่วไปผานการพัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรม เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสรางสรรคนอกจากนี้ไทยขอเสนอความรวมมือในเรื่องราคาสินคาและพืชผล
ทางการเกษตรดวย (๓) สหรัฐฯ ย้ําความสําคัญของระเบียบที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของกฎกติกา (rules-based order)และใหความ
เทาเทียมกันตอทุกประเทศไมวาจะใหญหรือเล็ก ในขณะที่ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ รวมทั้งไทยไดย้ํา
ความสําคัญของบทบาทของสหรัฐฯ ในการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค โดยนายกรัฐมนตรีไดเนนย้ําวา ไทยเปน
สมาชิกที่มีความรับผิดชอบทั้งตออาเซียนและประชาคมโลก (๔) ไทยย้ําบทบาทที่แข็งขันในการตอตานการกอการรายบทบาทน 
าของไทยในกรอบความมั่นคงทางสุขภาพระดับโลก (Global Health Security Agenda หรือ GHSA)และการกําหนดใหการ
แกไขปญหาการคามนุษยเปนวาระแหงชาติ 
          ๓.๒ การประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน – สหรัฐฯ (๒๙th ASEAN – U.S. Dialogue)     ครั้งที่ ๒๙ ระหวาง
วันที่๑๑– ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงกัวลาลัมเปอรมีประเด็นสําคัญ ดังนี้ (๑) ไทยประสงคใหสหรัฐฯ สานตอนโยบาย 
“Rebalancing” โดยมีบทบาทที่สรางสรรคในภูมิภาค ในขณะเดียวกัน ไทยและสหรัฐฯ ก็สานตอความรวมมือทวิภาคีในหลาย
ดาน อาทิการคาและการลงทุน การปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมขามชาติการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและ
การบริหารจัดการภัยพิบัติ  (๒) สหรัฐฯ สนับสนุนความเปนแกนกลางของอาเซียน และหยิบยกเรื่องการเสริมสรางความ
แข็งแกรงในกรอบ EAS ซึ่งรวมถึงการเพ่ิมบุคลากรใหแก EAS Unit ของสํานักเลขาธิการอาเซียน และการสงเสริมบทบาทของ
ประธาน EAS และ ADMM Plus เพ่ือใหกรอบทั้งสองสงเสริมซึ่งกันและกัน (๓) สหรัฐฯ เนนการสงเสริมความรวมมือระหวาง
หนวยงานดานการบังคับใชกฎหมายโดยเฉพาะตามที่ประธานาธิบดีโอบามาเสนอใน Sunny lands Summit ใหขยายความ
รวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกับ INTERPOL และการตอตานการเผยแพรขาวสารของลัทธิหัวรุนแรง (counter-
messaging)ซึ่งรวมถึงการใชเทคโนโลยีและเครือขายสังคมออนไลนซึ่งทางการสหรัฐฯ มีความรวมมือกับภาคเอกชนใน Silicon 
Valley ดวย ทั้งนี้ไทยสนับสนุนใหสหรัฐฯ แบงปนประสบการณในเรื่องการตอตานการแปรแนวคิดใหกลายเปนสุดโตง
ภายในประเทศ (domestic counter-radicalization) (๔) สหรัฐฯ กลาวถึงขอริเริ่ม U.S. – ASEAN Connect ซึ่งจะเนนการ
ประสานงานตามการรองขอจากภาคสวนตาง ๆ การพัฒนาผูประกอบการและนวัตกรรมIT และพลังงาน 
          ๓ .๓ การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน – สหรัฐฯ เมื่อวันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙     ณ กรุง
กัวลาลัมเปอรมีประเด็นสําคัญ ไดแก (๑) ที่ประชุมเห็นวาการแกไขปญหาความมั่นคงในภูมิภาคควรเปนไปดวยสันติวิธีเพ่ือ
สงเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ นอกจากนี้สหรัฐฯ หยิบยกวาปญหาคอรัปชั่น
ควรไดรับการแกไขจากรากฐาน มิใชจากระดับบนสูระดับลาง    อีกทั้งยังไดหยิบยกเรื่องการตอตานการกอการราย 
Cybercrime การคามนุษยสิทธิมนุษยชน การลักลอบคาสัตวปาและ IUU (๒) ที่ประชุมเห็นพองใหU.S-ASEAN Connect มี
สวนสงเสริมความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการตั้ง Connect Centers ทั้ง ๓ แหง (กรุงจาการตา สิงคโปร
และกรุงเทพฯ) รวมทั้ง การนําผลการประชุม Sunny lands มาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม (๓) ที่ประชุมเนนย้ําความรวมมือดาน
การสงเสริมความรูดานนวัตกรรม เศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจสรางสรรคเศรษฐกิจดิจิตัล การสงเสริมความรวมมือทางดานการคา
การลงทุน รวมทั้งการสงเสริมบทบาทของสตรีในหวงโซอุปทานของ MSMEs เพ่ือลดปญหาความยากจน (๔) ที่ประชุมสงเสริม
การใหความรูแกเยาวชนผานโครงการความรวมมือระหวางอาเซียน-สหรัฐฯ อาทิ YSEALI และFull bright รวมทั้ง Internship 
Programme ที่สุลตานของบรูไนเปนผูเสนอ 
          ๓.๔ การประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐฯ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เวียงจันทนมีประเด็นสําคัญ 
ไดแก (๑) ที่ประชุมสนับสนุนการแกปญหาทะเลจีนใตโดยสันติวิธีผานกระบวนการทางการทูตและกฎหมาย โดยยึดหลัก
กฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งรวมถึง UNCLOS ๑๙๘๒ และเนนย้ําเสรีภาพในการเดินเรือและบินผาน ทั้งนี้สหรัฐฯ ใหการ
สนับสนุนความเปนเอกภาพและความเปนแกนกลางของอาเซียนในโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาคเอเชีย  – แปซิฟก และ
เห็นวากลไกที่อาเซียนเปนผูขับเคลื่อน (ASEAN-Led Mechanisms) เปน“Platform” สําคัญในการบริหารจัดการความมั่นคง
ในภูมิภาค             (๒) ที่ประชุมสงเสริมการสานตอผลการประชุมสุดยอดสมัยพิเศษ โดยเฉพาะเรื่อง U.S. – ASEAN 
Connect และเนนความรวมมือในการพัฒนาศักยภาพ MSMEs ความรวมมือดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ง
ผลักดันใหอาเซียนหารือเพ่ือแกไขปญหาการผลิตเหล็กกลาเกินความตองการ ซึ่งประธานาธิบดีโอบามาเพ่ิงหยิบยกเรื่องนี้ในการ
ประชุม G๒๐ ที่ผานมานอกจากนี้ในกรอบ LMI ที่ประชุมหยิบยกเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในลุมน้ําโขง รวมทั้งยัง



๑๖๘๙ 

สนับสนุนโครงการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย                อาทิทุนการศึกษาฟุลไบรท โครงการ YSEALI และ Internship 
Programme และ(๓) ที่ประชุมประณามการกอการรายทุกรูปแบบและลัทธิสุดโตง ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ 
สหรัฐฯ แจงวา ไดใหสัตยาบันตอความตกลงปารีสแลว และขอใหทุกประเทศเรงใหสัตยาบันความตกลงดังกลาวเพ่ือขยายความ
รวมมือในดานดังกลาว และสหรัฐฯ ไดชื่นชมบทบาทของประเทศสมาชิกาเซียนในการปองกันโรคระบาดตามการประเมินของ WHO 
          ๓.๕ ในป ๒๕๖๐ จะครบรอบ ๔๐ ปความสัมพันธอาเซียน – สหรัฐฯ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเฉลิมฉลอง
โอกาสพิเศษดังกลาวรวมกัน และระหวางวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จะมีการประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน – สหรัฐฯ 
(29th ASEAN – U.S. Dialogue) ครั้งที่ ๓๐ และการประชุมสมัยพิเศษ ระหวางรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนและรัฐมนตรี
ตางประเทศสหรัฐฯ ณ กรุงวอชิงตัน 
 
๕. สรุป 
  ความสัมพันธระหวางประเทศเปนความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมบุคคล หรือสังคม ซึ่งเกิดขึ้นขามขอบเขตของกลุม
สังคมการเมืองหนึ่ง ๆ ในกรณีความสัมพันธระหวางกลุมคนไทยดวยกันในประเทศไทย ไมถือเปนความสัมพันธระหวางประเทศ 
แตความสัมพันธระหวางคนไทยกับคนลาวถือวาเปนความสัมพันธระหวางประเทศ จึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความรวมมือ และ
ความขัดแยงระหวางประเทศ ซึ่งเปนเรื่อง                   ที่กระทบกระเทือนการอยูรวมกันอยางเปนสุขในสังคมโลก ดังนั้น
อาเซียน : ความสัมพันธกระแสนิยมระหวางประเทศสมัยใหม จึงจําเปนตองพึงพาอาศัยประเทศสมาชิกทั้งภายในและ
ภายนอกภูมิภาค เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับประเทศตนเองและสมาชิกซ่ึงอาเซียนตองพัฒนาใหตอบสนองตอประชาชนระดับ
ภูมิภาคอยางมีประสิทธิภาพดังนี้ 
  ๑. ความปลอดภัยทางการเมืองและภัยคุกคาม ภัยของโลกสมัยใหมเริ่มแสดงออกมากขึ้น โดยเฉพาะภัยที่ไมแสดง
มูลเหตุกอนเกิดเหตุรุนแรง ซึ่งยากตอการรับมือและแกไขปญหาไดทันที ภัยลักษณะนี้เริ่มปรากฏวามีเครือขายกระจายอยู
ประเทศและทุกภูมิภาคของโลก การที่อาเซียนรวมตัวเพ่ือปองภัยทุกรูปแบบนับวาเปนความสัมพันธสมัยใหมที่ประเทศหนึ่งตอง
อาศัยอีกประเทศหนึ่ง  
  ๒. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศเปนการกระจายสินคาที่มีความแตกตางและมีความตองการไปสู
ประเทศตางๆ ซึ่งสรางรายไดตอผูประกอบการและภาษีรายไดของประเทศอีกชองทางหนึ่ง กอใหเกิดการไหลเวียนของประชากร
ระหวางประเทศภายในภูมิภาค ที่มีผลตอการพัฒนาดานอ่ืนๆ เชน ภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาอาเซียน ระบบขนสงทั้งทางบก 
ทางทะเล และทางอากาศ การบริการ เชน แหลงทองเที่ยว แหลงที่พัก เปนตน  
  ๓. ความแพรกระจายทางวัฒนธรรม ทศวรรษที่ ๒๑ เปนโลกสมัยใหมที่มีความหลากทางวัฒนธรรม ซึ่งกําลัง
แพรกระจายไปสูภาคพ้ืนตางๆ ของโลก โดยเฉพาะการหลั่งไหลทางวัฒนธรรมความเชื่อที่แตกตางจากที่เคยประสบ ทําใหสมาชิก
ของอาเซียนตองยอมรับในความหลากหลายและอยูรวมกันใหได โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมกันตอตานความรุนแรงที่มาพรอมกับความ
เปลี่ยนแปลง ถือวาเปนความรวมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน 
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บทคัดยอ 
 งานสาธารณสงเคราะหเปนงานที่เกี่ยวกับการจัดทําวัดหรือศาสนสถานใหเปนที่พักผอน เปนที่พ่ึงของสังคมชุมชน ซึ่ง
เปนหนาที่ของวัดและเจาอาวาสจะตองดําเนินการและบริหารงานทุกดานที่เกี่ยวกับการสงเคราะหประชาชนในขอบเขตที่วัดจะ
สามารถจัดได โดยที่วัดเปนเจาของการบริหารจัดการเอง ดวยการเขาไปสนับสนุน และจัดกิจกรรมการมีสวนรวม ซึ่งการใหตาม
หลักการทางพระพุทธศาสนานี้จึงเปนเครื่องมือประการหนึ่งในการสรางแรงจูงใจ สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดความเขาใจ และ
มุงม่ันตอการกระทําความดีตอสังคม สําหรับองคประกอบของรูปแบบงานสาธารณสงเคราะห ประกอบดวย วิธีการเขาไปจัดการ
ดานงานสาธารณสงเคราะห ไดแก การเขาไปบริหารจัดการ การเขาไปสนับสนุน การเขาไปแสวงหาการมีสวนรวม และการเขา
ไปแบบใหเปลา โดยใชหลักธรรมในงานสาธารณสงเคราะห คือ สังคหวัตถุ ๔ หลักธรรมที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจของผูอ่ืน ผูก
ไมตรี เอ้ือเฟอ เกื้อกูล หรือเปนหลักการสงเคราะหซึ่งกันและกัน ไดแก ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา และนําเสนอ
เปนรูปแบบงานสาธารณสงเคราะหตามแนวพุทธที่สําคัญ ๔ ประการ ประกอบดวย ๑) สงเสริมใหชาวพุทธพ่ึงตนเองได ๒) 
สงเสริมคุณภาพชีวิตของชาวพุทธ ๓) สงเสริมใหชาวพุทธเขาถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และ ๔) สงเสริมใหชาวพุทธ
ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

คําสําคัญ: สาธารณสงเคราะห, พระสงฆ 
 

Abstract 
 Public welfare is the work that related to temple management of making relaxing place for people 
within the community .  Each temple abbot usually takes responsibility to manage the  public welfare as 
much as possible. Temple has played an important role to support and encourage participation in the activity. 
Buddhist principles are also being used as a key for the motivation of understanding in order to perform good 
action in the society. A public welfare type in Buddhist paradigm consists of four managing approach of public 
welfare which are managing approach, supportive approach, participation in searching approach and free 
approaching. The four principles of services that virtues making for group integration and leadership are being 
used as Buddhist paradigm which consisted of charity, kindly speech, useful conduct, and equal treatment. 
The public welfare was presented with four Buddhist important reasons: ๑) promote the Buddhist self     ๒) 
to promote the quality of life of Buddhist ๓ )  encourage Buddhists to the principles of Buddhism and ๔ ) 
encourage Buddhists to follow the Buddhist principles.  
 Keywords: Public Welfare , Buddhist Monk. 
บทนํา 
 งานดานสาธารณะสงเคราะห ตองอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเขามาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติซึ่งจะมี
ประโยชนตอชุมชนมาก โดยยึดหลักสังคหวัตถุธรรม ๔ ประการ จะทําใหการทํางานดานการสาธารณสงเคราะหสําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี รวมทั้งสามารถเปนที่ยึดเหนี่ยวน้ําจิตน้ําใจทั้งวัดและบานและผูที่อยูอาศัยในเขตชุมชนนั้นๆ ชุมชนก็จะไดรับประโยชนรับ
ความสุขเสมอ แตอยางไรก็ตามยังพบวามีอุปสรรคในการดําเนินงาน ไดแก ปญหานโยบายการทํางานขาดแผนงานการจัดการที่ดี
เหมาะสมกับงานและการกระจายงาน การอนุเคราะหสงเสริมในดานการสาธารณสงเคราะหใหแกชุมชนไมทั่วถึงครอบคลุม ทุก
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พ้ืนที่ ขาดการจัดกิจกรรมดานสงเสริมในงานสาธารณสงเคราะหใหแกชุมชน และการดําเนินกิจกรรมขาดความตอเนื่องและเปน
รูปธรรม และขาดกําลังทุนสนับสนุน ขาดความรวมมือจากหนวยงานรัฐและหนวยงานเอกชน ขาดการสงเสริมจากคณะสงฆ ขอ
แกไขก็คือ ควรมีการเพ่ิมบุคลากรใหเพียงพอและควรเสริมปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ใหมากยิ่งขึ้น ควรมีการ
กระจายอํานาจหนาที่ กระจายการปฏิบัติงานใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยการใชความรูของบุคลากรที่มีคุณภาพใหเต็มศักยภาพ 
สาธารณสงเคราะห 
 สาธารณสงเคราะห หมายถึง การจัดกิจการอันเปนประโยชน ที่พระสงฆ หรือวัดตางๆ จัดทําอยู ในปจจุบันการสาธารณ
สงเคราะหแบงออกเปน ๔ ประการ คือ  
 ประการที่ ๑ การเขาไปบริหารจัดการ เปนกิจการที่ดําเนินการหรือจัดทําโครงการขึ้นมาเอง ในลักษณะที่ทําเปนกิจการ
ประจําหรือชั่วคราว เชน กิจการหองสมุดเพ่ือประชาชน การตั้งมูลนิธิ การตั้งกองทุน เพ่ือชวยเหลือคนยากจนหรือชวยเหลือ
ประชาชนตอนประสบภัยพิบัติ การกําหนดเขตอภัยทาน หนวยอบรมประชาชนประจําตําบล เปนตน ซึ่งพระสงฆเขาไป
ดําเนินการเอง 
 ประการที่ ๒ การเขาไปสนับสนุน เชน การพัฒนาหมูบานหรือชุมชน การจัดหาทุนเพ่ือการสงเคราะห การชวยเหลือ
ทางราชการในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เปนตน อาจเปนการเกื้อกูลกิจการของภาครัฐหรือของภาคเอกชนใน
ลักษณะของการเขาไปมีสวนรวม เปนตน ซึ่งเปนการทํากิจกรรมสงเสริมหนวยงานอื่นที่ทําอยูกอนแลว 
 ประการที่ ๓ การเขาไปแสวงหาการมีสวนรวม เปนการชวยเกื้อกูลในสวนของสาธารณสมบัติ โดยมุงเอาผลเพ่ือสวนรวม
ที่เปนสาธารณที่เปนวัตถุ เชน การสรางถนนหนทาง การขุดคูคลอง การสรางฌาปนสถาน        การสรางระบบน้ําประปาและ
ระบบไฟฟาหรือเครื่องกําเนิดไฟฟา เปนตน ซึ่งเนนที่สาธารณสมบัติสวนรวมเปนหลัก 
 ประการที่ ๔ การเขาไปแบบใหเปลา เชน การชวยผูประสบภัยพิบัติ ไมวาจะเปนอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย การประสบ
อุบัติเหตุ การประสบภัยทางธรรมชาติ การสงเคราะหคนชรา คนพิการ คนผูดอยโอกาส หรือการสงเคราะหโดยประการอ่ืนๆ ทั้ง
ในยามปกติและตามโอกาสที่มาถึง เปนตน ซึ่งเปนความเมตตาเอ้ืออาทรตอผูอื่น 
 เมื่อกลาวถึงหลักธรรมที่ เกี่ยวของกับงานสาธารณสงเคราะห ตองกลาวถึง สังคหวัตถุ ๔ ซึ่ งสังคหวัตถุ ๔                  
หมายถึง หลักธรรมที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผูอ่ืน ผูกไมตรี เอ้ือเฟอ เกื้อกูล หรือเปนหลักการสงเคราะหซึ่งกันและกัน 
รวมทั้งประสานหมูชนใหเกิดความสามัคคี มีอยู ๔ ประการ ดังนี้ (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),๒๕๔๖) 

๑) ทาน คือ การให การเสียสละ หรือการแบงปนสิ่งของๆตนเพ่ือประโยชนสวนรวม ไมตระหนี่ถี่เหนี่ยว ไมเปนคนเห็น
แกไดฝายเดียว คุณธรรมขอนี้จะชวยใหไมเปนคนละโมบ ไมเห็นแกตัว เราควรคํานึงอยูเสมอวา ทรัพยสิ่งของที่เรา
หามาได มิใชสิ่งจีรังยั่งยืน เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแลวก็ไมสามารถเอานําติดตัวไปไดเลยซักอยาง 

๒) ปยวาจา คือ การพูดจาดวยถอยคําที่ไพเราะออนหวาน พูดดวยความจริงใจ ไมพูดหยาบคาย กาวราว พูดในสิ่งที่
เปนประโยชนเหมาะสําหรับกาลเทศะ พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญกับการพูดเปนอยางยิ่ง เพราะการพูดเปน
บันไดขั้นแรกที่จะสรางมนุษยสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้น วิธีการที่จะพูดใหเปน       ปยวาจานั้นจะตองพูดโดยยึด
หลักเกณฑ คือ เวนจากการพูดเท็จ เวนจากการพูดสอเสียด เวนจากการพูดคําหยาบ และเวนจากการพูดเพอเจอ 

๓) อัตถจริยา คือ การสงเคราะหทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอ่ืน 
๔) สมานัตตตา คือ การเปนผูมีความสม่ําเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอตนเสมอปลาย คุณธรรมขอนี้จะชวยใหเรา

เปนคนมีจิตใจหนักแนนไมโลเล รวมทั้งยังเปนการสรางความนิยม และไววางใจใหแกผูอื่นอีกดวย 

นอกจากนี้สาธารณสงเคราะหควรเปนการสงเสริมใหชาวพุทธพ่ึงตนเองได เชน พระพุทธศาสนามีคําสอนในเรื่อง 
“ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย” ที่ปรากฏในศีลขอที่ ๕ ที่สงเสริมใหมนุษยมีศักดิ์ศรีในตนเองในการคิด ในการตัดสินใจอยางชาญ
ฉลาดบนพ้ืนฐานของปญญาและการใชชีวิตอยางเหมาะสม และในเวลาเดียวกันยังสงเสริมใหมนุษยพัฒนาตนเองดังปรากฏ
แนวคิดในเรื่อง “อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ” แปลวามนุษยยอมมีศักยภาพในการที่จะพึงตนเองชวยเหลือตนเองใหมากยิ่งขึ้น 

สาธารณสงเคราะหตองสงเสริมคุณภาพชีวิตของชาวพุทธ นอกเหนือจากการให หรือ สาธารณสงเคราะหแลวตองเขาไป
สงเสริมคุณภาพชีวิต เชน การเขาไปสงเคราะหผานการใหแตตองใหชาวพุทธเหลานั้นชวยเหลือตนเองได การที่คณะสงฆเขาไป
สงเสริมการศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัด ทําใหเยาวชนมีโรงเรียนที่จะเรียน แปลวาการจัดการเรียนจัด
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การศึกษาผานการใหแบบนี้ทําใหชาวพุทธมีคุณภาพทางการศึกษาที่จะพัฒนาตนเองและชวยเหลือตัวเองได การเขาไปสนับสนุน
ใหเกิดอาชีพ เชน การสงเสริมอาชีพดวยการทําดอกไมจันทน ใหความรู ใหอาชีพ สงเสริมคุณภาพชีวิตของเขาใหผานอาชีพและ
ผานกระบวนการชวยเหลือตนเองและม่ันคงตอพระพุทธศาสนาและมีชีวิตรวมกันในชุมชนและสังคมได 

สาธารณสงเคราะหตองสงเสริมใหชาวพุทธเขาถึงหลักการทางพระพุทธศาสนา รูพระพุทธศาสนาและเขาใจ เชน ชาว
พุทธตองมีศักดิ์ศรีในตนเอง ไมใชการออนวอนรองขอ แตหมายถึงเกิดจากการพยายาม ดิ้นรนขวนขวายตามความเหมาะสมตาม
หลักการและปฏิบัติในพระพุทธศาสนา โดยมีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากระบวนการในการดําเนินชีวิต 
ดวยการมีศีล มีสัมมาอาชีวะ สงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธธรรมในขอของการพัฒนาตามแนวไตรสิกขา  

สาธารณสงเคราะหตองสงเสริมใหชาวพุทธปฏิบัติตามหลักทางพระพุทธศาสนา คือนอกเหนือจากการเขาถึง เขาใจ รับ
การสงเคราะหแลว สิ่งที่สําคัญที่สุดชาวพุทธจะตองนําพาและเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตามหลักการทางพระพุทธศาสนา 
เมื่อชาวพุทธเขาถึงหลักปฏิบัติอันเปนแนวคิดแลวและมองเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ยอม
เห็นสาธารณสงเคราะหเปนความเสียสละและพรอมดําเนินการตามอยางและนําไปเปนหลักปฏิบัติสําหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
จะพึงเปนหรือพึงดําเนินการใหเกิดข้ึนหรือใหเปนไปไดในชีวิต 
พระสงฆ 
 พระสงฆในสังคมไทย เราจะเห็นไดชัดเจนมาก เพราะสังคมไทย ตั้งแตเกิดจนถึงตายจะมีความเกี่ยวของกับพระสงฆ
ตลอด เชน งานแตงงานก็ตองนิมนตพระสงฆมาในงานแตง งานบรรพชาอุปสมบทก็ตองมีพระสงฆมาเกี่ยวของ พอเกิดก็ตอง
นิมนตพระมาในงานวันเกิด หรือใสบาตรทําบุญวันเกิด เจ็บไขไดปวยก็ไปหาพระทําบุญ และบางแหงพระสงฆอาจเปนหมอ
กลางบาน เปนเจาของตําราหมอยาพื้นบาน ตามภูมิปญญาชาวบานพระสงฆจึงมีความสําคัญตอประชาชนอยางชัดเจนมาก  
           กอนอื่นเราตองมาทําความรูจักกับคําวาพระสงฆกอน เพ่ือเปนการกระตุนเตือนจิตวาเราเปนชาวพุทธ 
พระสงฆ คือใคร 
           พระสงฆ คือผูที่สละแลวซึ่งสภาวะความเปนปจเจกภาวะ แตมีชีวิตเพ่ือสังฆภาวะ เ พ่ือชุมชน มีจิตวิญญาณเพ่ือชุมชน 
ตองมีความรูสึกที่เปนชุมชน (Community) เพราะชีวิตตองมีความเกี่ยวของ มีการติดตอสื่อสาร(Communication) กัน
ตลอดเวลา ยิ่งในสมัยโบราณดวยแลว วัดหรือพระสงฆกลายเปนศูนยกลางของชุมชน วัดเปนศูนยกลางของการเรียนรูของชุมชน 
มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็มาประชุมกันที่วัด มารวมกิจกรรมทางศาสนา เชน มาทําบุญใสบาตรที่วัด ในวันสําคัญทางศาสนา คือวันวิ
สาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษาและวันสําคัญอ่ืนๆ บางทีอาจมีการประชุมเรื่องราวที่ทางราชการใหผูนํา
หมูบานอยางกํานัน ผูใหญบานเมื่อไดรับเรื่องราวขาวสารจากทางราชการมาก็จะมาประชุมกันที่วัด 
พระสงฆมาจากไหน 
          มาจากลูกชาวบาน ที่มาของพระสงฆจะมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะสมัยกอนผูที่ไดโอกาสที่จะบวชเปนพระเปน
เณรนั้น ตองเปนผูมีสถานภาพทางสังคมมากอน อยางสมัยสุโขทัยเรืองอํานาจ เปนตนมา บุคคลผูมาบวชนั้นตองเปนผูมี
สถานภาพที่สูงของสังคมและเมื่อลาสึกขาออกไป ตองไปเปนนักปกครอง นักบริหารบานเมือง แตปจจุบันนี้กลายเปน
ผูดอยโอกาสทางสังคม ดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและดอยโอกาสทางการศึกษา 
พระสงฆดํารงความเปนอยูไดอยางไร 
          พระสงฆมีชีวิตความเปนอยูเพราะอาศัยชาวบานเลี้ยงชีพ เราตองสํานึกตระหนัก เตือนตัวเราอยูเสมอวาเราจะชวย
ชาวบานเขาอยางไร ใหตระหนักไวเพ่ือเปนฐานในการคิด 
 
สภาวะชุมชนไทยในปจจุบัน 
          หลังจากเมืองไทยเราไดนําแนวคิดพัฒนามาจากคําวา (Development) ซึ่งเปนแนวคิดของตะวันตกมาใชเปนฐานใน
การพัฒนา มีความยุงยาก สลับซับซอน (Complexity) ในดานของเงื่อนไข เหตุปจจัย หากไมมีการศึกษาเรียนรูใหเกิดความรู
ความเขาใจในเหตุปจจัย ในเงื่อนไขใหรูเทาทันแลว คงยากที่แกปญหาของสังคมของชุมชน สังคมไทยเราทุกวันนี้มีปญหามากมาย
ที่ใหเราทุกคนแกไข เชน 
                    - ปญหาสิ่งแวดลอม 
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                    - ปญหาเศรษฐกิจ 
                    - ปญหาสังคม 
                    - ปญหาการศึกษา 
                    - ปญหาการพัฒนา 
                    - ปญหาคานิยม 
          ปญหาเหลานี้ เปนปญหาหลักของสังคมไทยเรา ที่รอคอยการแกไขอยางถูกตองและจริงจัง แมจะแกไขถูกตอง แตถา
ขาดความจริงจังก็แกไขไมได และตองแกไขอยางตอเนื่องอยางเปนระบบจึงจะสามารถจัดการแกไขปญหาเหลานี้ได เพราะความ
เปนโลกาภิวัตน (Globalization) และการรับเอากระแสโลกาภิวัตนที่ขาดภูมิคุมกัน สิ่งที่พัดพาไหลเขามาอยางตอเนื่อง คือ การ
รับขาวสารขอมูล (Information) เมื่อประชาชนของเราที่บริโภคขาวสารขอมูลที่ขาดภูมิคุมกันที่ดี คือ ขาดความรูเทาทันกับ
ขาวสารขอมูลที่ไดรับ และไมมีวิจารณญาณในการรับขาวสาร เมื่อขาดความรูเทาทัน ก็กลายเปนการหลงขาวสารขอมูลที่ผิดๆ 
และนําไปปฏิบัติ ไมไดเสพขาวสารขอมูลที่เปนจริงแลวนําไปปฏิบัติ และเพ่ือการเรียนรู แตเสพเพ่ือเพ่ิมความหลงความมัวเมา 
หลักการทํางานของพระสงฆ 
          หากจะมองจากการทํางานของพระสงฆ โดยที่เริ่มจากการทํางานของคณะสงฆเองกอน แลวสงผลตอสังคม ตอชุมชนใน
วงกวางมากยิ่งขึ้น อันไดแก 
            - ดานการปกครอง 
                     - ดานการศาสนศึกษา 
                     - ดานการเผยแผ 
                     - ดานการศึกษาสงเคราะห 
                     - ดานสาธารณูปการ 
                     - ดานสาธารณะสงเคราะห 
ดานการปกครอง 
          ในดานการปกครอง พระสงฆเองตองใชการปกครองในรูปแบบของธรรมาภิบาล คือ 
          ดูแลกันโดยธรรม ปกครองกันแบบพอปกครองลูก อาจารยปกครองศิษย ดังปรากฏตัวอยางที่เปนตนแบบใหเห็นชัดเจน 
คือ หนาที่ของสัทธิวิหาริกที่จะพึงปฏิบัติตอพระอุปชฌาย และหนาที่ของพระอุปชฌายจะพึงปฏิบัติตอสัทธิวิหาริก ตองใหพระ
อุปชฌายและสัทธิวิหาริก ตั้งจิตสนิทสนมซึ่งกันและกัน ใหพระอุปชฌายสําคัญสัทธิวิหาริกเปรียบเสมือนบุตร ใหสัทธิวิหาริกนับ
ถือพระอุปชฌายเปรียบเสมือนบิดา เมื่อเปนเชนนี้ ตางฝายกจ็ะมีความเคารพเชื่อฟงกันและกัน ยอมสงผลถึงความเจริญงอกงาม
ในธรรม ใหพระอุปชฌายและสัทธิวิหาริกมีความเอ้ือเฟอประพฤติชอบตอกัน หนาที่ของสัทธิวิหาริกจะพึงกระทําตอพระ
อุปชฌายเรียกวา อุปชฌายวัตร และหนาที่ของพระอุปชฌายจะพึงปฏิบัติตอสัทธิวิหาริก เรียกวาสัทธิวิหาริกวัตรและ อาจาริย
วัตร หนาที่ของศิษยที่จะพึงปฏิบัติตออาจารย อันเตวาสิกวัตร หนาที่ของอาจารยจะพึงปฏิบัติตอศิษย ทั้งสองฝายตางก็เอ้ืออาทร
ตอกัน มีไมตรีจิตตอกัน (สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. ๒๕๓๕, หนา ๔๓) 
          ประเด็นที่สําคัญของการปกครองของพระสงฆนั้น จะตองปกครองเพ่ือใหเกิดการศึกษาไดสะดวก ที่เรียกวา สัปปายะ 
การปกครองที่ดีที่เปนไปตามพระธรรมวินัยตองใหเกิด ธรรมสัปปายะ คือ ใหสะดวกแกการศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม คือการ
ปกครองตองใหเอ้ือตอการศึกษา ปกครองเพ่ือใหเกิดการศึกษา เมื่อการศึกษาดี การศึกษาเปนเครื่องมือสรางสัมมาทิฏฐิให
เกิดขึ้นไดแลวก็จะทําใหการปกครองงายขึ้น สะดวกขึ้น  พระสงฆในดานการปกครองนี้ นอกจากจะมีความสงบสุข มีความสันติ
สุขในหมูของพระสงฆเองแลว ยังสามารถเปนตนแบบของการปกครองไดเปนอยางดีดวย 
ดานการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห 
          ดานการศึกษานี้ หากจะมองพระสงฆ โดยมองจากพ้ืนฐานอันเปนแกนแทของคําสอนแลว ผูเขาสูมรรคาแหงสมณเพศ 
นั่นคือเขาสูสังคมสงฆ หมายถึง เขาสูวิถีแหงการศึกษาและแทจริงแลววิถีชีวิตของชาวพุทธ ก็คือวิถีชีวิตของผูตองศึกษาทั้งสิ้น 
เพราะตราบใดที่ยังไมบรรลุมรรคผลสําเสร็จเปนพระอรหันต นั่นหมายถึงยังตองเปนผูที่ตองศึกษา ที่เรียกวายังเปนพระเสขะ
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บุคคล คือยังตองศึกษาอยูและสิ่งที่พระสงฆ ซ่ึงรวมไปถึงชาวพุทธทั้งหมดดวยที่จะตองศึกษา คือยึดเปนหลักสูตรที่ตองศึกษาก็
เรียกวาไตรสิกขา อันไดแก 
          ๑. ศีลสิกขา 
          ในดานของศีลสิกขาคือตองศึกษาในเรื่องศีล อันไดแกเจตนาที่จะงดเวนไมละเมิดขอหามดานกาย ดานวาจา ใหรักษา
ความเปนปกติของความเปนมนุษยผูซึ่งมีใจสูง หรือ อาจกลาวไดวาในดานนี้เปนการพัฒนาในเรื่องของพฤติกรรม โดยมีสวน
สําคัญที่ควรเนน คือ 
            ๑.) พฤติกรรมที่มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพหรือโลกแหงวัตถุ หรืออาจกลาววาเปนการรูจักใช
อินทรีย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ในการรับรูโดยไมเกิดผลเสียหรือเกิดโทษ แตใหเกิดผลดี สงเสริมคุณภาพชีวิต และการฝก
อินทรียใหมีประสิทธิภาพในการใชงาน ใหตาดูเปน ใหหูฟงเปน อยูในหลักของอินทรียสังวร นั่นเอง 
                   การเสพ การบริโภคปจจัย ๔ การใชประโยชนจากวัตถุ จากอุปกรณตางๆ รวมทั้งเทคโนโลยีดวย ปญญาที่รู
เขาใจมุงคุณคาที่แทจริง ใหไดคุณภาพชีวิต ไมหลงไปกับคุณคาเทียมตามคานิยมที่ผิด ๆ อันเปนคานิยมที่ฟุงเฟอโกเก ที่ทําให
บริโภคมาก แตเสียคุณภาพชีวิต เรียกงายๆ วา กินเปน บริโภคเปน ใชเปน เริ่มดวยการกินพอดี อันเปนการปฏิบัติตามหลักของ 
โภชเนมัตตัญุตา 
                   ๒.) พฤติกรรมที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคมและโลกแหงชีวิต เชน การอยูรวมกันในทางสังคม โดยไม
เบียดเบียน กอความทุกขความเดือดรอน หรือกอเวรภัย แตรูจักมีความสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนมนุษยอยางชวยเหลือเกื้อกูล ดํารง
ตนอยูในกรอบของศีล ตําเนินชีวิตตามหลักของศีล 
                  ใหความรวมมือกับการรักษากติกาของสังคม กฎเกณฑหรือกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หรือวินัยแมบทของ
ชุมชนหรือสังคมของตน และวัฒนธรรม รวมทั้งสิ่งที่เรียกวาจรรยาบรรณตางๆ และรูจักแบงปน การเผื่อแผแบงปนชวยเหลือ 
ตามหลักของการใหทาน เพ่ือชวยเหลือปลดเปลื้องความทุกขของเพ่ือนมนุษย ใหความสุข และสงเสริมการสรางสรรค สิ่งที่ดีงาม 
ตลอดจนการประพฤติเกื้อกูลแกชีวิตอ่ืนๆ ทั้งสัตวมนุษยและพืชพันธุ เชน การรวมสรางเขตอภัยทาน นิวาปสถาน การปลูกสวน
ปา สรางแหลงตนน้ํา 
                  ๓.) พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การเลี้ยงชีพอยางมีศิลปวิทยาในวิชาชีพที่ฝกไวอยางดี มีความ
ชํานาญที่จะปฏิบัติใหไดผลดีและเปนสัมมาอาชีพ ซึ่งเปนลักษณะที่สําคัญ คือ ไมเปน ไปเพ่ือความเบียดเบียน ไมกอความ
เดือดรอนแกผูอ่ืน หรือกอผลเสียหายแกสังคม หากแตเปนเครื่องแกปญหาของชีวิตและแกปญหาของสังคม มีชีวิตที่เปนไปเพ่ือ
สรางสรรค ทําใหเกิดประโยชนเกื้อกูล ที่เอ้ือตอการพัฒนาชีวิตของตน ไมทําใหชีวิตตกต่ํา หรือทําลายคุณคาของความเปนมนุษย 
หรือเสื่อมจากคุณความดีในภาวะแหงตน 
          ๒. จิตสิกขา 
          ในดานของจิตสิกขา คือศึกษาในเรื่องจิต เรียนรูเรื่องจิต ใหเขาใจธรรมชาติของจิต การทํางานของจิต รูวิธีการพัฒนาจิต 
เพ่ือใหสงบตั้งมั่น เปนสมาธิพรอมที่จะทํากิจหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ในดานการพัฒนาจิต หรือที่เรียกวาสมาธิ แยกไดดังนี้ 
            ๑.) ดานคุณภาพจิต ไดแกคุณธรรมความดีงามตางๆ เชน เมตตา กรุณา กตัญูกตเวที คารวะ หิริโอตตัปปะ   
ซึ่งหลอเลี้ยงจิตใจใหเจริญงอกงาม และเปนพ้ืนฐานของพฤติกรรมที่ดีงาม 
                   ๒.) ดานสมรรถภาพจิต ไดแกความสามารถของจิต ที่เขมแข็ง มั่นคงหรือความมีประสิทธิภาพของจิต เชน มี
ฉันทะ ความใฝรูใฝดีงาม ใฝกระทํา จิตมีความเพียร ความขยัน ความอดทน มีความระลึกได รูตัวทั่วพรอมเทาทัน ตื่นตัวอยูเสมอ 
สามารถควบคุมตัวเองได มีความตั้งมั่นแนวแน ใส สงบ เปนสมาธิ รวมไปถึงความไมประมาท ที่จะทําใหกาวหนามั่นคงใน
พฤติกรรมที่ดีงาม หรือตั้งมั่นในความดีงามและพรอมที่จะใชปญญาในการใชชีวิตและประกอบกิจหนาที่ 
                   ๓.) ดานสุขภาพจิต ไดแกสภาพจิตที่ปราศจากความขุนมัวเศราหมอง เรารอน หากแตมีความ    สดชื่น เอิบอ่ิม 
ราเริง เบิกบาน ผอนคลาย ผองใส เปนสุข ซึ่งจะสงผลตอสุขภาพกาย และทําใหพฤติกรรมที่ดีงามมีความมั่นคง สอดคลอง
กลมกลืน หรืออยูในภาวะที่สมดุล 
          ๓. ปญญาสิกขา 
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          ในดานปญญาสิกขาคือศึกษาในเรื่องปญญา พัฒนาดานปญญา ในการพัฒนาดานปญญานี้จะมีการพัฒนาอยูหลายระดับ 
เชน 
                  ๑.) ความรูความเขาใจในสิ่งที่ไดยินไดฟงมา หรือที่เลาเรียนมาและรับการถายทอดศิลปะวิทยาการ ตลอดจน
ขอมูลขาวสารตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 
                  ๒.) การรับรูประสบการณและเรียนรูสิ่งตางๆ อยางถูกตองตามเปนจริง ไมบิดเบือน หรืออคติดวยความรัก 
ความชัง และเพราะความกลัว 
                  ๓.) การคิดพินิจพิจารณาวินิจฉัยอยางมีวิจารณญาณ ดวยการใชปญญาที่บริสุทธิ์อิสระไมถูกกิเลส เชน ความ
อยากไดผลประโยชน และความเกลียดชังเขาครอบงํา 
                  ๔.) การรูจักมอง รูจักคิด มีหลักการคิด มีวิธีคิดที่จะเขาถึงความจริง และไดคุณประโยชน มี   โยนิโสมนสิการ 
อยางที่เรียกวามองเปน คิดเปน เชน รูจักวิเคราะห แยกแยะ สืบหาเหตุปจจัยของสิ่งเกิดข้ึน ดํารงตั้งอยูและแปรเปลี่ยนสภาวะไป 
                   ๕.) การรูจักจัดการ ดําเนินการ ทํากิจใหสําเร็จ ฉลาดในวิธีการที่จะนําไปสูจุดหมาย 
                   ๖.) มีความสามารถในการแสวงหา เลือกคัดจัดสรรประมวลความรู คิดไดชัดเจน และสามารถนําความรูที่มีอยู
มาเชื่อมโยงสรางเปนเครือขายความรูและสรางเปนความรูความคิดใหมเพ่ือใชในการแกปญหาและสรางสรรค 
                   ๗.) มีความรูแจงเขาถึงความจริงของโลกและชีวิต รูเทาทันกับธรรมดา หรือกับธรรมชาติทั้งหลาย ที่ทําใหวางใจ
ถูกตองตอทุกสิ่งทุกอยาง สามารถแกปญหาชีวิต ขจัดความทุกขในจิตใจของตนเองได หลุดพนจากความยึดติดในสิ่งทั้งหลาย จิต
ไมถูกบีบค้ันครอบงํากระทบกระทั่งดวยความผันผวนปรวนแปรของสิ่งตางๆ หลุดพนเปนอิสระ อยูเหนือกระแสโลก 
          หากกลาวโดยสรุปแลว ปญญา ๒ ดานที่สําคัญ คือปญญาเขาถึงความจริงแหงธรรมดาของธรรมชาติและปญญาที่
สามารถใชความรูนั้น จัดตั้งวางระบบแบบแผนของการดําเนินชีวิตได และสังคมของมนุษยไดประโยชนสูงสุดจากความจริงนั้น 
(พระธรรมปฎก, ป.อ. ปยุตฺโต. ๒๕๓๙, หนา ๑๒๑) 
          ตามท่ีไดกลาวมาแลวเราจะเห็นไดวา หนาที่โดยตรงของการศึกษานั้นเปนตัวแกปญหา ถาการศึกษาผิดพลาด กลายเปน
ตัวกอปญหา เราก็ตองมาแกไขปญหาที่ตัวการศึกษา เพ่ือใหไดการศึกษาที่ถูกตอง ใหเปนการศึกษาท่ีแทจริงที่จะเปนตัวแกปญหา 
(พระธรรมปฎก, ป.อ. ปยุตฺโต. ๒๕๔๒, หนา ๔) ยิ่งตอนนี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง 
เปนผูจัดทําหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา เพ่ือใชสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในหลักสูตรการศึกษาของชาติ และจัดเ นื้อหาวิชา
พระพุทธศาสนาเขาสอนบูรณาการใน ๘ กลุมสาระการเรียนรู (๘ กลุมวิชา) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก ประถมศึกษาปที่ 
๑ ถึง มัธยมศึกษาปที่ ๖ เราเคยทวงติงเขาพอเอาเขาจริงๆ เรามีความสามารถทําไดหรือไม งานนี้กําลังทาทายมหาวิทยาลัยสงฆ
ทั้งสองแหง อยูในขณะนี้ 
ดานการเผยแผ 
          พระสงฆในดานการเผยแผ แทจริงแลวดานนี้ พระสงฆทุกรูปไดรับมอบหมายจากองคสมเด็จพระสัมมา  สัมพุทธเจา
โดยตรง เพราะหนาที่ของพุทธสาวก คือมีหนาที่ศึกษาเรียนรูคําสอนใหเกิดความรูความเขาใจ แลวปฏิบัติตามพระธรรมคําสอน
นั้นแลวตองสอนผูอื่นใหปฏิบัติตามดวย จึงจะไดชื่อวาพระสงฆสาวก 
          การใหการอบรม การสอน การเผยแผเปนหนาที่หลักของพระสงฆที่สําคัญ ที่พระสงฆปฏิบัติมาเปนปกติอยูแลว ทั้งที่
เรียกวาการเทศน แสดงธรรม หรือการปาฐกถาก็ตาม ซึ่งประชาชนทั่วไปใหความเคารพและสนใจที่จะฟงสาระที่พระสงฆเปน
ผูใหอยูแลว และนับเปนการศึกษาที่เขาถึงประชาชนชาวบานไดอยางกวางขวาง สวนในเนื้อหาสาระที่พระสงฆใหแกประชาชนจะ
แตกตางกันตามโอกาสและวาระตางๆ แตสิ่งที่ เปนธรรมะหรือคําสอนที่ เปนพระพุทธศาสนาที่นับไดวาเปนสาระใน
พระพุทธศาสนานั้น เปนเนื้อหาที่เปนความจริงที่มีอยูที่เกิดขึ้นเปนปกติ เพราะแทที่จริงแลว คําวา "ธรรม"นั้นก็คือ "ธรรมชาติ" 
นั่นเอง (รศ.ดร.วินัย วีระวัฒนานนท. ๒๕๓๘, หนา ๑๖๘) 
          ดานการเผยแผที่เปนปกติจนประชาชนมองเปนวิถีชีวิตหรือเปนกิจวัตรของพระสงฆ ก็คือการแสดงธรรมในวันพระ ใน
เทศกาลวันสําคัญ พระสงฆไดโอกาสในการแสดงธรรมการเผยแผธรรมอยูเปนปกติ และในรูปแบบที่ไมเปนรูปแบบ กลาวคือ
อาจจะใชวิธีการพูดคุยสนทนาในโอกาสพบปะ จะเปนการเผยแผโดยไมเปนกิจลักษณะ แตก็แฝงดวยการใหขอคิดทางธรรม หรือ
ในโอกาสที่ประชาชนมาทําบุญวันเกิดแลวขอพรจากพระสงฆ มาถวายสังฆทานแลวพระสงฆก็ใหพร ในชวงเวลาสั้นๆ เปนการ
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สอนโดยที่ผูรับไมรูวาถูกสอน แตไดซึมซับเอาคําสอน เอาคติธรรม ไดเกิดการเรียนรู พระธรรมคําสอน หากพระสงฆสํานึก
ตระหนักในบทบาทเหลานี้อยางจริงจัง พระสงฆจะมีโอกาสในการเผยแผธรรมและไดเขาถึงประชาชนโดยไมยากเลย และไมตอง
รอเทศกาลสําคัญใดๆ ทั้งสิ้น ในความเห็นสวนตัวแลวรูปแบบโอกาสใดไมสําคัญ แตประเด็นสําคัญอยูที่ผูฟงเกิดการเรียนรู 
(Learning) จุดที่ตองการคือใหผูฟงไดเกิดการเรียนรูจะใหใครเปนศูนยกลางก็แลวแตอยากจะกลาวดวยวาขอใหการเรียนรูเปน
ศูนยกลาง (Learning Center) อันเปนจุดที่ตองการใหเกิดกับผูฟง ที่จะเปนจุดเปลี่ยนแหงพฤติกรรมของคน วาจะเปลี่ยนไปใน
ทิศทางใดใหเขาเรียนรูในดานใด 
ดานการศึกษาสงเคราะห 
          ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบันพระสงฆไดทําหนาที่ใหความอนุเคราะหในดานการศึกษา ทั้งสวนที่จัดการศึกษาเองโดยตรง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่ทางรัฐบาลไมสามารถจัดการศึกษาบริการไดทั่วถึง อันไดแก กลุมประชากรที่ดอยโอกาสทางสังคม 
ดอยโอกาสทางดานเศรษฐกิจ เปนเหตุใหดอยโอกาสทางการศึกษา ก็ไดอาศัยพระสงฆใหการศึกษา ในขณะที่ศึกษาก็ไมตองใช
งบประมาณจากรัฐบาล แตใชทุนจากประชาชนโดยตรง ทั้งที่อยูอาศัย อาหารและในการใชจาย แมจะมีสวนหนึ่งที่เรียนจบแลว 
ที่ทางฝายคณะสงฆยังไมไดใชงาน แลวทานเหลานั้นลาสมณเพศออกไปก็ไปทํางานใหทางรัฐบาล โดยที่รัฐไมตองลงทุน หากมอง
อยางนี้แลวจะเห็นไดวาคณะสงฆไดชวยเหลือสงเคราะหรัฐบาลดวย ไมเพียงแตไดชวยอนุเคราะหกับประชาชนกลุมที่ดอยโอกาส
เพียงฝายเดียวอยางไรก็ตาม บทบาทของพระสงฆในการศึกษาสงเคราะหนี้ อาจมองไดทั้งที่เปนระบบ คือจัดตั้ง โรงเรียนมีการ
จัดการเรียนการสอน มีหลักสูตรที่แนนอน และอีกอยางที่จัดไมเปนระบบ อาจเปนลักษณะการใหทุนสนับสนุนบนการศึกษา การ
ใหทุนสรางอาคารเรียน ใหทุนซื้อสื่อการเรียนการสอน อุปกรณทางการศึกษา ใหทุนการศึกษากับครูเพ่ือพัฒนาครูในสาขาวิชาที่
ขาดแคลน ใหทุนการศึกษาแกเด็กผูขาดแคลนทุนทรัพย ฯลฯ 
ดานสาธารณูปการ 
          ดานสาธารณูปการของพระสงฆหากพูดไปแลวนับวามีความสําคัญไมนอย เพราะตองคํานึงถึงความเปนเอกลักษณแหง
ความเปนไทย ความเปนพระพุทธศาสนาอยูดวย เพราะสรางวัด สรางศาสนวัตถุตองใหเปนเอกลักษณที่ดํารงไวซึ่งความเปนพุทธ 
คําวาความเปนพุทธกับความเปนไทยนั้นหมายถึงสิ่งเดียวกันเพราะความเปนไทยมาจากรากฐานของความเปนพุทธ มาจาก
รากฐานแหงความคิดอันเปนพุทธ พระสงฆตองเปนแบบอยางในเชิงของการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไว เพราะวัฒนธรรม คือวิถี
ชีวิตของปวงชนชาวไทย 
ดานสาธารณสงเคราะห 
          พระสงฆในดานสาธารณสงเคราะห เรายังเห็นไดชัดเจนวา พระสงฆที่มีบารมี มีเอกลาภมากๆ ทานไมไดเก็บไวเพียงตัว
ทานเอง หากแตไดชวยสรางโรงพยาบาล ที่วาการอําเภอ อนามัยตําบล ศาลาที่ประชุม ศาลาพักริมทาง ทําบอน้ํา ทําสะพาน 
ฯลฯ 
          หากมองลึกลงไปถึงการพัฒนาในดานจิตใจ พระสงฆไดพัฒนาจิตใจของคนในชุมชน จากคนที่ติดยาเสพติดใหเลิกติดยา
เสพติด จากที่เคยติดเหลาใหเลิกติดเหลา จากที่เคยติดการพนันใหเลิกจากการพนัน จากที่เคยลุมหลงในไสยศาสตร ที่เคยงมงาย
ใหรูใชสติปญญา จากความเห็นผิด(มิจฉาทิฐิ)ใหมีความเห็นที่ถูกตอง (สัมมาทิฐิ) พระสงฆพัฒนาจิตใจของคนในชุมชนให
ขยันหมั่นเพียรในการทํามาหาเลี้ยงชีพ คือหาและสอนใหขยันเก็บออม ประหยัดใชจายอยางรูคุณคา ไมฟุมเฟอย หรู หรา หลง
ตามคานิยมที่ผิดๆ (คานิยมที่ไมนานิยม) สอนใหคนที่อยูสังคม แตสอนใหรูจักเลือกคบคน โดยใหเลือกคบกับบัณฑิต ใหหลีกเวน
จากคนพาล และสอนใหวางตนใหเหมาะสมกับภาวะแหงตน รูจักฐานะของตน 
บทสรุป 
          ที่กลาวมาท้ังหมด คือ สาธารณสงเคราะหในบริบทเกี่ยวกับพระสงฆ และเปนเรื่องจริงในทางปฏิบัติ ที่พระสงฆท่ีถูกตอง
ตามพระธรรมวินัยพึงปฏิบัติกัน โดยเฉพาะในดานหลัก ๔ ดานอันไดแก ดานการปกครอง ตองปกครองโดยธรรม เปนธรรมาภิ
บาล ปกครองเพ่ือเกื้อหนุนใหเกิดการศึกษา ดานการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห ทั้งที่พระสงฆ เองสอนพระเณรดวยกันเอง 
และสงเคราะหกุลบุตร กุลธิดา เพ่ือใหไดรับการศึกษาที่ถูกตอง พรอมทั้งวิชาความรู จรณะ ความประพฤติ การศึกษาที่สรางวิธี
คิดท่ีเปนสัมมาทิฏฐิ การเรียนรูคูความสุข (Learning And Happiness) ดานการเผยแผ งานเผยแผเปนงานที่นําคําสอนขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาออกเผยแผสูประชาชน เปนภารกิจที่มีความสําคัญ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค ใชคํา วาไป



๑๖๙๘ 
 
ประกาศพรหมจรรย ประกาศวิถีชีวิตอยางพรหม อันเปนชีวิตที่ประเสริฐ นั่นหมายถึง พระสงฆตองเปนแบบอยางที่ดีของการ
ดําเนินชีวิตสังคมสงฆตองเปนสังคมลําลอง สังคมแบบอยางหรือสังคมตนแบบของสังคมชาวบานที่ดีใหได สังคมสงฆตองเปน
ระเบียบ ตองมีการจัดระเบียบสังคมสงฆใหดี ไมใชใหรัฐมนตรีมาจัดระเบียบวัด ใหกระทรวงมหาดไทยมาจัดระเบียบใหกับ
พระสงฆ เหตุเพราะพระสงฆเราไดเสียสถานะของความเปนผูนํา ไปแลวโดยสิ้นเชิง เพราะวัดเต็มไปดวยการพนัน หวยเถื่อน 
ยาบา วัดกลายเปนแหลงเสื่อมโทรม ทั้งดานกายภาพและดานจิตใจ เมื่อสังคมสงฆยังชวยตัวเองไมไดแลวจะไปชวยพัฒนา
ชาวบานไดอยางไร เพราะแทนที่จะใชวัดใหเปนสถานที่บําบัดผูติดยาเสพติด แตวัดบางแหง กลายมาเปนสถานที่รวมกลุมของผูที่
ติดยาและขายเสียเอง จึงเปนประเด็นทีน่าเปนหวงอยางยิ่ง พวกเราตองมาชวยกูสถานภาพในประเด็นนี้ใหไดในยุคของพวกเรา 
          ดานสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห อันเปนหลักอีกดานหนึ่ง ที่หมายถึงดานการกอสราง การพัฒนาศาสนวัตถุ 
โดยเริ่มจากการสรางศาสนวัตถุภายในวัดของพระสงฆ สรางเพ่ือใหเปนที่สะดวกแกการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรม มิใชเปนการสราง
เพ่ืออวดอางบารมี แขงขันความฟุมเฟอยหรูหรา เอาหนาที่ทั้งหมดมาทุมเทกับหนาที่ดานการกอสราง บางวัดสรางโบสถมาจน
เจาอาวาสมรณภาพไป ๔-๕ รูป โบสถถึงจะเสร็จ ประการตอมาศิลปะที่สรางควรมีเอกลักษณของความเปนไทย ความเปนพุทธ
ใหปรากฏเหลืออยูคูกับสังคมไทยเรา คือพอมองเห็น    ศาสนวัตถุแลว ใหเปนสิ่งแทนของความเปนพระพุทธศาสนาไว แตเทาที่
เห็น ศาสนวัตถุกลายเปนสิ่งแทนสังคมบริโภคนิยม (Consumer Society) ไมเหลือความเปนสังคมพุทธใหเห็นแมแตนิด จึงขอ
ฝากทัศนะไวดวยความหวงใย 
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หลักการบริหารงานสมัยใหม่กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์  
เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา 

Principles of Modern Administration of Buddhist Administration  
for the Stability of Buddhism. 

 
พระครูญาณเพชรรัตน์, ดร. (เทวินทร์ สีสุกใส)๑ 

Phrakhruyanphetcharat 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอองค์ความรู้เก่ียวกับหลักการบริหารงานสมัยใหม่กับ
หลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์ เพ่ือความม่ันคงแห่งพระพุทธศาสนาการบริหารในยุคโลกาภิวัฒน์
เป็นการบริหารท่ีต้องอาศัยความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์และท่ีสําคัญท่ีสุดคือต้องมีความคล่องตัว
และสามารถบูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อยู่เสมอ ฉะนั้นการบริหารงานนั้นตามความหมาย
ของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์นั้นคือการบริหารท่ีเป็นการผสมผสานสหวิชาเข้าด้วยกันอย่างลงตัว แต่
การบริหารในยุคโลกาภิวัตน์อีกรูปแบบหนึ่งท่ีคิดว่าเป็นการบริหารงานท่ีทันสมัยและไม่เคยล้าหลังอีก
ประการหนึ่งคือการบริหารตามหลักพุทธธรรม กล่าวคือหลักธรรมพุทธธรรมซ่ึงในท่ีนี้ได้แก่ หลักสัปปุ
ริสธรรมอันเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์ เพ่ือประกอบการพิจารณาว่า หลักการ
บริหารเชิงพุทธศาสตร์มิได้มุ่งหวังกําไร หรือการแข่งขัน เพียงอย่างเดียว แต่ได้บรรจุหลักการท่ีสร้าง
ความยั่งยืน การไม่เบียดเบียน การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ มีความเมตตาต่อกัน และรู้เท่าทันโลก 
โดยมิได้ปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน์ หรือระบบทุนนิยมในปัจจุบัน แต่ให้ยึดหลักการอยู่ร่วมกันและรู้เท่า
ทันโลก 
 
คําสําคัญ: หลักการบริหารงานสมัยใหม่, หลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์,  
 

Abstract 
 Management in a Globalizing the administration relies on the modern and 
up to date, and most importantly, be flexible and can be integrated with various 
situations is always that the management is in the meaning of the Public 
Administration Theory is. Interdisciplinary management that combines together 
perfectly. But another form of globalization that is considered a modern 
administration and never backwards Another is managed by Buddhism. It is the 
principle of morality, namely, in which the main objectSappurisa-dhammaAs a 
guideline in Buddhist management. To consider that. Principles of Buddhist 

                                           
๑อาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ หน่วย

วิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดพระรูปจังหวัดเพชรบุรี. 
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Philosophy. Or competition only one But it contains the principles that create 
sustainability. Non-persecution Peaceful coexistence Have mercy on each other And 
know the world Without refusing globalization Or current capitalism But keep the 
principles together and know the world. 
 
Keywords :Modern Administration, Buddhist Administration 
 
๑. บทนํา 

 ในปัจจุบัน การบริหารงานหรือการจัดการองค์กรมีความจําเป็นต้องใช้ศาสตร์ ในการ
บริหารงาน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันเป็นระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมท่ี
แสวงหากําไร และ มีการแข่งขัน เพ่ือให้เหนือกว่าคู่แข่ง ท้ังในเชิงบริหารงาน และการพัฒนาองค์กร 
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร จึงมีหลักการบริหารสมัยใหม่ เข้ามาเป็นกลยุทธ์ หรือหลักการใน
การบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการ ทางตะวันตกกําลังสนใจหลักการในทาง
พระพุทธศาสนามาผสมผสาน และประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารจัดการ เพราะเขาถือว่า การท่ีจะใช้
หลักการ วิธีการ หรือเทคนิคของ นักวิชาการชาวตะวันตก ซ่ึงพัฒนาการการบริหารจัดการมาไม่เกิน 
100 ปี นั้นยังเป็นหลักการท่ียังยึดกับวัตถุ รวมท้ังมีผู้แพ้ผู้ชนะ เป็นการบริหารจัดการท่ีมุ่งหวังกําไร
และการแข่งขัน ดังนั้นเม่ือนักวิชาการทางตะวันตก ได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา ทําให้เขารู้ว่า
ศาสตร์แห่งการบริหารจัดการท่ียั่งยืนและดํารงความเป็น มนุษย์ท่ีจะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนั่นคือ 
ศาสตร์ในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์ ซ่ึงในท่ีนี้จะได้กล่าวถึง หลักการบริหารงานสมัยใหม่กับ
หลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์ในเชิงเปรียบเทียบว่าสามารถบูรณาการ รวมเข้ากันได้ และเป็น
แนวทางท่ีมีความสอดคล้องกับหลักการบริหารสมัยใหม่ ได้อย่างเหลือเชื่อ ถึงแม้ว่าจะเป็นหลักธรรม
คําสอนขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วก็ตาม๒  
 ถ้ามองภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ แล้วจะพบว่า มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง 
ส่วนใหญ่จะเน้นการเปลี่ยนแปลง เพ่ือรับใช้ระบบทุนนิยมหรือบริโภคนิยม ในช่วงแรกของการ
บริหารงาน ซ่ึงอยู่ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม จะเน้นการบริหารงาน ในองค์กร เพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิต และการผลิตสินค้าในปริมาณมาก ๆ แต่ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของระบบการ
บริหารงาน เพ่ือรองรับระบบ การบริหารงานสมัยใหม่ เข้ามาปรับปรุงการบริหารงานขององค์กร จึง
ทําให้การบริหารงานมีความซับซ้อน ต้องใช้กลยุทธ์ด้านต่าง ๆ มาปรับเข้ากับระบบการบริหารงาน 
เน้นการแข่งขัน และผลกําไรสูงสุด เพ่ือสนองระบบบริโภคนิยม จึงมีศาสตร์ในการบริหารงานสมัยใหม่
เข้ามาแทนท่ีระบบเก่า โดยเพ่ิม องค์ความรู้ในการบริหารงานเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย์ให้มีการเพ่ิม
ทักษะเก่ียวกับความรู้ความสามารถ เข้ามาประกอบเป็นหลักในการพัฒนาการบริหารงานสมัยใหม่ 
โดยเฉพาะ การแข่งขันขององค์กรท่ี มีความ หลากหลาย จึง มีการนําเอาเรื่องสมรรถนะ 
(Competency) เข้ามาใช้ในหลักการบริหารสมัยใหม่มากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นการระบุทรัพยากรบุคคลว่า 

                                           
๒พระเทพเวที (ประยุทธ์  ปยุตฺโต),  พุทธศาสน์กับชาติไทย,  (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๒๓. 



๑๗๔๖ 
 

มีความสามารถและความรู้ท่ีหลากหลาย รวมท้ังเป็นผู้มีความสามารถดีท่ีสุด เป็นการแสวงหาความ
แตกต่างจากบุคคลท่ัวไป นํามาเป็นบุคลากรในองค์กร เพ่ือสร้างความเป็นเลิศขององค์กร ในการบรรลุ
เป้าหมายสูงสุดขององค์กร เพ่ือการแข่งขันท่ีมีศักยภาพเหนือกว่า องค์กรอ่ืน ๆ ซ่ึงในปัจจุบันการ
บริหารท่ีประสบความสําเร็จจําเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างท่ีจะเป็นองค์ประกอบช่วยนําพางาน
บริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความมุ่งหมายได้ ผู้บริหารและองค์กรนั้นจะต้องรู้จักประยุกต์ และ
นําประโยชน์ในแต่ละด้านท่ีเหมาะสมมาใช้ในงานบริหารในโอกาสนี้จะขอนํากล่าวถึงการนําหลัก
พระพุทธศาสนาเข้ามาใช้ประยุกต์ในงานบริหารท่ีประสบความสําเร็จอีกด้านหนึ่ง๓ โดยการนําหลักสัป
ปุริสธรรมเข้ามาเป็นองค์ประกอบของงานบริหารในยุคโลกาภิวัตน์ เพราะหลักพุทธธรรมคําสอนใน
พระพุทธศาสนาถือเป็นแนวทางการปฏิบัติท่ียึดถือมาต้ังแต่โบราณซ่ึงบุคคลท่ัวไปทราบและเป็น
แนวทางท่ีดีท่ีควรปฏิบัติในส่วนของการบริหารผู้บริหารหรือองค์กรนั้น ๆ หากเข้าใจถึงประโยชน์ของ
พุทธธรรมและนํามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานการทํางานในองค์กรร่วมกันก็จะประสบ
ความสําเร็จ  
 
๒. แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารในยุคโลกาภิวัตน์ 
 การบริหารยุคโลกาภิวัตน์ตามแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ ก่อนอ่ืนควรทําความเข้าใจ
กับแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีสําคัญท่ีนํามาสู่การบริหารยุคปัจจุบัน ซ่ึงมีหลายอย่าง โดยนํามา
เป็นแนวทางได้ศึกษาเพ่ือประยุกต์ใช้ในงาน คือ 
 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ สืบเนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ซ่ึงหมายถึง มนุษย์โดย
ธรรมชาติย่อมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มไม่อยู่อย่างโดดเด่ียวแต่อาจมีข้อยกเว้นน้อยมากท่ีอยู่โดดเด่ียวตาม
ลําพัง การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มของมนุษย์อาจมีได้หลายลักษณะและเรียกชื่อต่างกัน เม่ือมนุษย์อยู่
รวมกันเป็นกลุ่มธรรมชาติในแต่ละกลุ่มจะต้องมี "ผู้นํากลุ่ม" รวมท้ังมี "การควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม" 
คําว่า การบริหารเป็นคํากลาง ๆ เข้าใจง่ายและใช้กันอย่างแพร่หลาย ยังมีคําท่ีมีความหมายคล้ายคลึง
กันกับคําว่า การบริหารหลายคําโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดการ การบริหารพัฒนา การบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี การบริหารและบริการ บริหารจิตสํานึก และการบริหารการเมือง คําดังกล่าว 
ประกอบด้วย คือ ๑. เป็นแนวทาง หรือวิธีการบริหารงานภาครัฐท่ีหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐนําไปใช้ในการบริหารเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ ๒. เป็นกระบวนการบริหาร 
๓. มีจุดหมายปลายทาง๔ 
 รัฐประศาสนศาสตร์มีแนวโน้มเป็นวิชาการมากข้ึน แต่การเป็นวิชาชีพจะต้องเก่ียวกับความ
เป็นมืออาชีพท่ีทําประโยชน์เพ่ือสังคมส่วนรวม ในลักษณะของการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
และอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนท้ังในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติอย่างแท้จริง รัฐประศาสน
ศาสตร์ หรือการบริหารภาครัฐของไทยบางส่วนมิได้รับแนวความคิดด้านการบริหารภาครัฐของ

                                           
๓วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์นิติธรรม, 

๒๕๔๘), หน้า ๒๓. 
๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต), ทฤษฎีหรือแนวคิดทางด้านการบริหารและการจัดการ

องค์กร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวย, ๒๕๕๒), หน้า ๑๑๓. 



๑๗๔๗ 
 

ต่างประเทศเท่านั้น แต่ได้รับแนวคิดทางการบริหารภาคเอกชนของต่างประเทศด้วย รัฐประศาสน
ศาสตร์ยังเก่ียวข้องกับงานกิจการสาธารณะ หรือการให้บริการสาธารณะ วิชาความรู้เก่ียวกับรัฐ
ประศาสนศาสตร์ หรือการบริหารภาครัฐมีลักษณะเป็นสหวิทยา คือ รัฐประศาสนศาสตร์ได้นํา
วิทยาการของหลาย ๆ สหวิทยามาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ รัฐประศาสนศาสตร์ยังมีความคล่องตัวใน
การหยิบยืมหรือเลือกวิชาความรู้ท่ีเป็นประโยชน์จากสาขาอ่ืนๆมาประยุกต์ใช้นั่นก็หมายรวมถึง หลัก
ของพุทธธรรมท่ีนํามาประยุกต์ใช้รวมอยู่ด้วย๕ 
 
๓. หลักบริหารงานสมัยใหม่ 
 ถ้ามองภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ แล้วจะพบว่า มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง 
ส่วนใหญ่จะเน้นการเปลี่ยนแปลง เพ่ือรับใช้ระบบทุนนิยมหรือบริโภคนิยม ในช่วงแรกของการ
บริหารงาน ซ่ึงอยู่ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม จะเน้นการบริหารงาน ในองค์กร เพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิต และการผลิตสินค้าในปริมาณมาก ๆ แต่ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของระบบการ
บริหารงาน เพ่ือรองรับระบบ การบริหารงานสมัยใหม่ เข้ามาปรับปรุงการบริหารงานขององค์กร จึง
ทําให้การบริหารงานมีความซับซ้อน ต้องใช้กลยุทธ์ด้านต่าง ๆ มาปรับเข้ากับระบบการบริหารงาน 
เน้นการแข่งขัน และผลกําไรสูงสุด เพ่ือสนองระบบบริโภคนิยม๖ จึงมีศาสตร์ในการบริหารงาน
สมัยใหม่เข้ามาแทนท่ีระบบเก่า โดยเพ่ิม องค์ความรู้ในการบริหารงานเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย์ให้มี
การเพ่ิมทักษะเก่ียวกับความรู้ความสามารถ เข้ามาประกอบเป็นหลักในการพัฒนาการบริหารงาน
สมัยใหม่ โดยเฉพาะ การแข่งขันขององค์กรท่ีมีความ หลากหลาย จึงมีการนําเอาเรื่องสมรรถนะ 
(Competency) เข้ามาใช้ในหลักการบริหารสมัยใหม่มากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นการระบุทรัพยากรบุคคลว่า 
มีความสามารถและความรู้ท่ีหลากหลาย รวมท้ังเป็นผู้มีความสามารถดีท่ีสุด เป็นการแสวงหาความ
แตกต่างจากบุคคลท่ัวไป นํามาเป็นบุคลากรในองค์กร เพ่ือสร้างความเป็นเลิศขององค์กร ในการบรรลุ
เป้าหมายสูงสุดขององค์กร เพ่ือการแข่งขันท่ีมีศักยภาพเหนือกว่า องค์กรอ่ืน ๆ ก่อนอ่ืนต้องขอ
กล่าวถึงระบบบริหารงานท่ีก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมาเป็นระบบบริหารงาน สมัยใหม่ท่ีมีการ
พัฒนาการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ 
 การบริหารงานองค์กรมีองค์ประกอบสําคัญท่ีนักบริหารงาน ควรคํานึง เพ่ือให้การ
บริหารงานประสบความสําเร็จ ประกอบไปด้วย เงิน (money) วัตถุดิบ (materials) เครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ (machine or equipment) และแรงงาน หรือคน (man) องค์ความรู้ในการบริหารงาน ใน
ยุคต้น ๆ ของการพัฒนาการบริหารงานสมัยใหม่ จะคิดถึงองค์ประกอบสําคัญดังกล่าว เพ่ือพิจารณา
กําหนดเป้าหมายขององค์กร ว่าจะมีทิศทางหรือแนวทางในการบริหารองค์กรอย่างไร แต่ต่อมามีการ
พัฒนาระบบการบริหารงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรตามโลกาภิวัฒน์ท่ีมีการแข่งขันสูง 
จึงมีการสร้างระบบการบริหารงานท่ีเน้นคนมากยิ่งข้ึน รวมท้ังปรับปรุงและพัฒนาระบบการ

                                           
๕พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล, บทความสุขภาพจิต, (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๕), 

หน้า ๑๐-๑๕. 
๖พสุ เดชะรินทร์,รศ.ดร., ผู้นําตามหลักของพระพุทธศาสนา, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

,(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๓๒-๓๓. 



๑๗๔๘ 
 

บริหารงานสมัยใหม่ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีหลากหลายข้ึน จึงได้มีแนวความคิดในการบริหาร
คนหรือทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของตน เพ่ือความสําเร็จและบรรลุผลสําเร็จ โดยให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีเข้ามาสนับสนุนการบริหารงานขององค์กร เพราะ
เนื่องจากประเทศไทยต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงถือว่าเป็นประเด็นท่ีสําคัญของสังคมไทย หรือ
องค์กร ต้องให้ความสนใจ เพราะว่าการบริหารจัดการจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม๗ 
 เนื่องจากโลกในอนาคตเป็นโลกท่ีทํางานในสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นพลวัตรมากข้ึน การแข่งขันจะ
มีอัตราท่ีสูงข้ึน และเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคาดหวังทางสังคมเพ่ิมข้ึน และจะกดดัน
เรียกร้องในองค์กร มีการปรับตัวเพ่ือแสวงหาแนวทางใน การบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะการพยายามให้เกิด “การมีส่วนร่วม (Participation)” มากข้ึน 
“การให้อํานาจ (Empowerment)“ “ การเข้าไปเก่ียวข้อง (Involvement)” “การทํางานเป็นทีม 
(Teamwork)” ท้ังหมดจะต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน โดยผ่านกระบวนการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เกิดความม่ันใจจาก องค์ประกอบสําคัญข้างต้น คือ บุคคล (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ 
(materials) และ การจัดการ (management) หรือกระบวนการทางการบริหาร (Administration) 
นักวิชาการ ชื่อ Luther Gulicksและคณะได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารท่ีเรียกว่า 
“POSDCORB” ไว้ ๗ ประการ คือ๘ 
 ๑. การวางแผนงาน (Planing)หมายถึง องค์กรควรจะกําหนดแผนงานกิจการ เพ่ือให้ 
หมู่สมาชิก หรือบุคลากรในองค์กรมีทิศทางในการปฏิบัติงานหรือทํางานร่วมกันอย่างกลมกลืนไป
ในทางเดียวกัน 
 ๒. การจัดองค์การ(Organizing)คือ การจัดการโครงสร้างองค์กรให้มีสายบังคับบัญชา ท่ี
คล่องตัว การเชื่อมสายบังคับบัญชาให้แน่นแฟ้น และมีความจงรักภักดีต่อองค์กรเพ่ือสนับสนุน
นโยบายของผู้บริหารในระดับสูงเป็นอย่างดี 
 ๓. การบริหารงานบุคคล(Staffing)การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร 
 ๔. การวินิจฉัยส่ังการ(Directing) องค์กรต้องมีการวินิจฉัยสั่งการท่ีรวดเร็วแม่นตรง 
รวมท้ังข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 
 ๕. การประสานงาน(Co – ordinating) เป็นการประสานงานในเชิงระบบในองค์กร 
หรือ นอกระบบนอกองค์กร เพ่ือให้องค์กรสามารถดําเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตาม
นโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ท้ังในองค์กรและ นอกองค์กร 
 ๖. การเสนอรายงาน (Reporting)องค์กรจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ การรายงานข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ และเป็นข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐาน เท่ียงตรง มี

                                           
๗จํารัส จันทร์แสงศรี, หลักการบริหารงานสมัยใหม่ กับหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์, 

(กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๙), หน้า ๒๓-๓๔. 
๘อนุมงคล ศิริเวทิน, หลักศาสนากับการบริหารงานยุคโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร : จงลักษณ์

การพิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า ๑๑๑. 



๑๗๔๙ 
 

มาตรวัด รวมท้ังการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาสนับสนุนข้อมูลจะทําให้การบริหารองค์กรได้อย่าง
แม่นตรง รวดเร็วต่อผู้บริหาร 
 ๗. การจัดทํางบประมาณ (Budgeting)องค์กรควรจัดทําระบบบัญชี และงบประมาณ
เป็น แบบมาตรฐาน ซ่ึงสามารถตรวจสอบระบบบัญชี (Balance Sheet) ได้อย่างมีระบบในการ
บริหารงานองค์กร 
 สรุปได้ว่า หลักการบริหารงานสมัยใหม่ จําเป็นต้องอาศัยวิทยาการด้านการจัดการบริหาร
เข้ามาสนับสนุนองค์กร เพ่ือเสริมพลังการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ( บุคคล ) ขององค์กรอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ รวมท้ังใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
สนับสนุน ด้านฐานข้อมูล การสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถ 
 
๔. แนวคิดทางพระพุทธศาสนากับการบริหารในยุคโลกาภิวัตน์ 
 การบริหาร คนท่ัวไปอาจมองเป็นเรื่องของชาวบ้าน ไม่ เ ก่ียวกับพระสงฆ์ หรือ
พระพุทธศาสนา มากเท่าใดนัก แต่ถ้ามองให้ดีแล้ว เรื่องนี้เก่ียวกับพระสงฆ์และพระพุทธศาสนามาก 
เพราะว่าในพระพุทธศาสนา ก็มีสถาบันมีองค์การท่ีจะต้องมีการบริหาร ซ่ึงก็คือคณะสงฆ์หรือเรียกว่า 
ภิกษุสงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บริหารภิกษุสงฆ์ หรือท่ีเราเรียกกันในปัจจุบันว่า คณะสงฆ์ ซ่ึงใจ
ปัจจุบันนี้นักวิชาการตะวันตกยอมรับและประจักษ์ว่า คณะสงฆ์นี้เป็นองค์กรท่ีมีอายุยืนยาวท่ีสุดใน
โลก ไม่ปรากฏว่ามีองค์กรใดในโลกตะวันตก ตะวันออกท่ีไหนอ่ืน ท่ีจะยั่งยืนอยู่ได้ มีแต่เกิดมาแล้วก็ล่ม
สลายจบสิ้นไป แต่คณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ต้ังแต่พระพุทธเจ้าทรงต้ังมา ๒,๖๐๐ กว่าปี ยังอยู่มา
ได้จนบัดนี้ แสดงว่า ความยั่งยืนของคณะสงฆ์จะต้องมีวิธีการบริหารอะไรท่ีจะทําให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน
ม่ันคง 
 ประเทศท่ีจะเจริญทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ต้องอาศัยการบริหารท่ีดี พลเมืองจะต้องมี
ความสามารถในการผลิตหรือในการสร้างสรรค์ จึงจะสร้างเศรษฐกิจท่ีม่ันคงยั่งยืนได้ เศรษฐกิจท่ีม่ันคง 
ต้องมีฐานในตัวคน คือ ความสามารถในการผลิต คิดสร้างสรรค์ รวมถึงการบริหารท่ีมีหลักยึดถือ
ปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ๆ ปัจจุบันเรารับอิทธิพลในแนวคิดทางด้านการบริหารจากโลก
ตะวันตกมามากข้ึน ทําให้เรามักจะละเลยการนําหลักธรรมตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้
กับการนําองค์กรของเราแต่จริง ๆ แล้วเชื่อว่าการนําหลักธรรม คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้
กับการบริหารองค์กร น่าจะเหมาะกับบริบท ของประเทศไทยมากกว่าการนําหลักของตะวันตกมาใช้
แต่เพียงอย่างเดียว๙ 
 ในปัจจุบันการบริหารงานหรือการจัดการองค์กรมีความจําเป็นต้องใช้ศาสตร์ในการ
บริหารงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันเป็นระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมท่ี
แสวงหากําไร และ มีการแข่งขัน เพ่ือให้เหนือกว่าคู่แข่ง ท้ังในเชิงบริหารงาน และการพัฒนาองค์กร 
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร จึงมีหลักการบริหารสมัยใหม่เข้ามาเป็นกลยุทธ์ หรือหลักการใน
การบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการทางตะวันตกกําลังสนใจหลักการในทาง

                                           
๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,พิมพ์คร้ังท่ี ๙ 

,(กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๖๗. 



๑๗๕๐ 
 

พระพุทธศาสนามาผสมผสาน และประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารจัดการ เพราะเขาถือว่า การท่ีจะใช้
หลักการ วิธีการ หรือเทคนิค ของ นักวิชาการชาวตะวันตก ซ่ึงพัฒนาการการบริหารจัดการมาไม่เกิน 
๑๐๐ ปีนั้นยังเป็นหลักการท่ียังยึดกับวัตถุ รวมท้ังมีผู้แพ้และผู้ชนะ เป็นการบริหารจัดการท่ีมุ่งหวังผล
กําไรและการแข่งขัน ดังนั้นเม่ือนักวิชาการทางตะวันตก ได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา ทําให้เขารู้ว่า
ศาสตร์แห่งการบริหารจัดการท่ียั่งยืนและดํารงความเป็นมนุษย์ท่ีจะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนั่นคือ 
ศาสตร์ในการบริหารจัดการเชิง๑๐ 
 พุทธศาสตร์ ซ่ึงกล่าวถึงหลักการบริหารงานสมัยใหม่กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธ
ศาสตร์ในเชิงเปรียบเทียบว่าสามารถบูรณาการรวมเข้ากันได้ และเป็นแนวทางท่ีมีความสอดคล้องกับ
หลักการบริหารสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี พุทธศาสนานั้นมีประโยชน์เก่ียวกับนักบริหารอยู่สามด้าน
ด้วยกัน กล่าวคือ 
 ด้านแรก ช่วยเป็นหลักเกณฑ์ในการบริการจิต นั่นคือ ในการท่ีจะใช้จิตไปบริหารอะไรก็
ควรท่ีจะบริหารจิตของตนให้อยู่ในสภาวะท่ีพร้อมท่ีสุดเสียก่อน 
 ด้านท่ีสอง แสดงได้ว่าหลักทฤษฎีและเทคนิคในการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นของตะวันตกหรือ
ตะวันออก ก็ล้วนแล้วแต่เป็นหัวข้อพุทธธรรมท่ีได้แสดงไว้แล้วท้ังสิ้น นอกจากนี้ในการสํารวจ
คุณสมบัติของหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหาร ก็พบว่าคุณสมบัติเหล่านั้นต่างก็
เป็นธรรมะท่ีอยู่ในพุทธศาสนาเช่นกัน มองในมุมกลับการนําพุทธธรรมท่ีจําแนกเป็นหมวดหมู่อย่าง
เหมาะสมมาฝึกปฏิบัติย่อมจะเป็นประโยชน์แก่นักบริหารได้เป็นอย่างดี 
 ด้านท่ีสาม สังเกตดูจะเห็นว่า แนวโน้มในการบริหารยุคใหม่เริ่มมองการแข่งขันและการ
บริหารท่ีเป็นธรรมและความสําเร็จท่ียั่งยืนมากกว่าผลประโยชน์ระยะสั้น และเริ่มมีหลักบริหารท่ี
ส่งเสริมแนวทางนี้ เช่น เศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการท่ีดี ความโปร่งใส ผลประโยชน์ทับซ้อน  
เป็นต้น ซ่ึงเป็นการวิ่งเข้าหาและสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมอย่างแท้จริง 
 
๕. หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์ 
 หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์ เก่ียวข้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีคุณค่า 
มากกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี ในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคทุนนิยมในปัจจุบัน การบริหารจัดการสมัยใหม่ 
ต่างก็กลับมาทบทวนบทบาททางวิชาการในการบริหารจัดการสมัยใหม่ว่า ยังคงเป็นแนวทางเดียว
หรือไม่ ท่ีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ จะต้องสนองตอบต่อระบบทุนนิยมท่ีเน้นการแข่งขัน 
และสร้างผลกําไร หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพียงอย่างเดียว การบริหารจัดการสมัยใหม่ 
ยังขาดอะไรบ้างท่ีเป็นนามธรรมท่ีเก่ียวกับมนุษย์ท่ีจะต้องอยู่ร่วมกัน รวมท้ังสิ่งแวดล้อมในโลกท่ีกําลัง
เปลี่ยนแปลงและ มีผลกระทบต่อสังคมและองค์กร หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีกล่าวถึงการ
บริหารจัดการมีอยู่มากมาย เป็นคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ียังทันสมัยอยู่จนถึง
ปัจจุบันและในอนาคต แต่ในท่ีนี้ จะได้นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบางประการ ได้แก่ หลักสัปปุ

                                           
๑๐จํารัส จันทร์แสงศรี, หลักการบริหารงานสมัยใหม่ กับหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์, 

(กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๙), หน้า ๖๑. 



๑๗๕๑ 
 

ริสธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดง ไว้ในสัปปุริสสูตร ( พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๓)๑๑ อันเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์เพียง หลักธรรมหนึ่ง เพ่ือประกอบการพิจารณาว่า หลักการบริหารเชิง
พุทธศาสตร์มิได้มุ่งหวังกําไร หรือการแข่งขัน เพียงอย่างเดียว แต่ได้บรรจุหลักการท่ีสร้างความยั่งยืน 
การไม่เบียดเบียน การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ มีความเมตตาต่อกัน และรู้เท่าทันโลก โดยมิได้ปฎิเสธ
กระแสโลกาภิวัตน์ หรือระบบทุนนิยมในปัจจุบัน แต่ให้ยึดหลักการอยู่ร่วมกันและรู้เท่าทันโลก 
หลักสัปปุริสธรรม ท่ีเก่ียวข้องกับ การบริหารจัดการ มี ๗ ประการ คือ๑๒ 
 ๑. ธัมมัญญุตา (Knowing the Law, Knowing the Cause)ความเป็นผู้รู้จักเหตุ คือรู้
ความจริง รู้หลักการ รู้กฎเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมได้ รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้จักหลักการท่ีจะทํา ให้
เกิดผล รวมความว่า การบริหารจัดการในองค์กร ผู้บริหารจําเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รู้จักการวิเคราะห์ความจริงท่ีเกิดข้ึน 
ตามธรรมชาติ อันว่า “ สิ่งท้ังหลายเกิดข้ึน ต้ังอยู่ดับไป เป็นธรรมดา” โดยพิจารณาหลักการและ
เกณฑ์แห่งเหตุผลมาบริหารจัดการองค์กร 
 ๒. อัตถัญญุตา (Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) ความเป็นผู้รู้จัก
ผล หรือความมุ่งหมาย คือรู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ท่ีประสงค์ รู้จักผลท่ีเกิดข้ึน 
สืบเนื่องจากการกระทําตามหลัก หมายถึง การบริหารงานองค์กรให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ และรู้ถึง
ประโยชน์ของ องค์กรท่ีนําไปสู่ความม่ันคง และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อองค์กร ในท่ีนี้ก็หมายถึงการมี
แผนงานท่ีดี การวางแผนท่ีวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่าง ๆ 
 ๓. อัตตัญญุตา (Knowing Oneself)ความเป็นผู้รู้จักตน คือ รู้จักเราว่าเรานั้น โดยฐานะ
ภาวะเพศ ความรู้ความสามารถ และคุณธรรมเป็นอย่างไร และเท่าใด แล้วประพฤติให้เหมาะสม และ
รู้จักท่ีจะปรับปรุงต่อไป ในท่ีนี้หมายถึง รู้จักองค์กรท่ีเราบริหารเป็นอย่างดีว่ามีจุดด้อย จุดแข็งอย่างไร 
มีขีดความสามารถอย่างไร และรู้จักการปรับปรุงองค์กรให้ทันต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบ รวมท้ังการ
บริหาร ความแตกต่างท่ีจะทําให้องค์กรเป็นเลิศ มีประสิทธิภาพ และม่ันคงถาวร 
 ๔. มัตตัญญุตา (Moderation, Knowing how to be temperate) ความผู้รู้จัก
ประมาณ คือ ความพอดีในการจ่ายโภคทรัพย์ ในท่ีนี้หมายถึงการบริหารการเงิน หรือ การขยาย
กิจการต้องพิจารณาให้รู้จักประมาณในความเพียงพอขององค์กร ขีดความสามารถขององค์กร ขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร รวมท้ังการ แข่งขันท่ีรอบคอบและรู้จักประมาณขีด
ความสามารถขององค์กร 
 ๕. กาลัญญุตา (Knowing the Propertime) ความเป็นผู้รู้จักกาล คือ รู้กาลเวลา อัน
เหมาะสม และระยะเวลาในการประกอบกิจ ในท่ีนี้หมายถึง การบริหารจัดการ จะต้องมีความเข้าใจ
ถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสม การสร้างโอกาสขององค์กรจะต้องพิจารณา ถึงสถานการณ์ในเวลานั้น ๆ ว่า 
ควรจะดําเนินการอย่างไร อะไรควรงด อะไรควรกระทํา เวลาใดควรขยายกิจการ หรือช่วงเวลาใดท่ีจะ
บริหารองค์กรให้ประสบผลสําเร็จต่อองค์กรมากท่ีสุด 

                                           
๑๑องฺจตุกฺก. (บาลี) ๒๓/๓๒/๓๗. 
๑๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต), ทฤษฎีหรือแนวคิดทางด้านการบริหารและการจัดการ

องค์กร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวย, ๒๕๕๒), หน้า ๙๓. 



๑๗๕๒ 
 

 ๖. ปริสัญญุตา (Knowing the Assembly, Knowing the Society) ความเป็นผู้รู้จัก 
ชุมชน คือ รู้กริยาท่ีจะประพฤติต่อชุมชนนั้น ว่าควรจะดําเนินการอย่างไร การบริหารจัดการ 
จําเป็นต้อง ปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นพันธมิตร และคู่แข่ง การสร้างสรรค์ หรือ การ
ประสานงานกับชุมชน หรือกลุ่มบุคคลท่ีมีผลต่อองค์กร ก็คือเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา เป็นการบริหาร
จัดการท่ีสร้างความสัมพันธ์ด้วยเมตตา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อชุมชน หรือสาธารณะชน จะเป็น
ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
 ๗. ปุคคลัญญุตา (Knowing the individual, Knowing the different 
individuals)ความเป็นผู้รู้จักบุคคล คือ รู้จักความแตกต่างของบุคคลว่าโดยอัธยาศัย ความสามารถ 
และคุณธรรม ตลอดถึงรู้ในความสามารถของบุคคล และใช้มอบงานท่ีเหมาะสมให้การบริหารจัดการ
ในการรู้บุคคล เปรียบเสมือนการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีจะต้องมีการพัฒนา และบริหาร
บุคคลในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ และภักดีต่อองค์กร มีความสามัคคี สร้างความเป็นธรรม 
และเสมอภาคให้แก่ บุคลากรในองค์กร รวมถึงการทํางานเป็นหมู่คณะการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง 
ๆ ด้วยความเป็นมิตรไมตรี รวมท้ังมีความจริงใจต่อกัน 
 สรุปได้ว่าจากสาระของสัปปุริสธรรมข้างต้น จะเห็นว่า พระพุทธศาสนาอธิบาย
ความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการเก่ียวข้องกับคนและสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีมีคุณค่า พบได้ในสังคมมนุษย์ หรือปัจจัยแห่งสังคมในกระบวนการอาศัย ซ่ึงกันและกัน 
การพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล รู้จักโลก รู้จักธรรมชาติ เพราะมนุษย์เท่านั้นท่ีจะเป็นผู้ท่ีบริหารจัดการ
องค์การท่ีดีได้ สําหรับในส่วนของหลักการบริหารสมัยใหม่จะเน้นเทคนิคและวิธีการ โดยแสวงหากําไร 
และการแข่งขันให้องค์กรบรรลุ สู่เป้าหมาย ตามแบบของทุนนิยม แต่หากผู้บริหารจะนําหลักการ
บริหารเชิงพุทธศาสตร์เข้ามาประกอบ หรือ บูรณาการให้เข้ากับการบริหารงานในปัจจุบัน ก็ถือว่าเป็น
แนวทางใหม่ หรือเข้าสู่มิติของการบริหารงาน ท่ียั่งยืน มีความม่ันคง และสร้างความเป็นธรรมต่อ
บุคคล หรือสังคมท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรอย่างชาญฉลาด รวมท้ังสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อการ
บริหารงานอย่างยั่งยืนและม่ันคง รวมท้ังจะเป็นหลักการของนักบริหารในการบริหารจัดการองค์กร
ของตนอย่างมีระบบ โดยท่ียังมีคุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหารจัดการด้วยอีกโสตหนึ่งด้วย 
 
๖. สรุป 
 การบริหารจัดการตามหลักสัปปุริสธรรมท้ัง ๗ ประการท่ีกล่าวมา คือรู้เหตุ รู้ผลรู้ตน รู้
ประมาณ รู้กาลเวลา รู้บุคคล รู้ชุมชน ท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นได้ว่า พระพุทธศาสนา สอนให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการเก่ียวข้องกับคนและสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีมีคุณค่า พบได้ในสังคมมนุษย์ หรือปัจจัยแห่งสังคมในกระบวนการอาศัยซ่ึงกันและกัน การ
พิจารณาด้วยเหตุด้วยผล รู้จักโลก รู้จักธรรมชาติ เพราะมนุษย์เท่านั้นท่ีจะเป็นผู้ท่ีบริหารจัดการ
องค์การท่ีดีได้ สําหรับในส่วนของหลักการบริหารสมัยใหม่จะเน้นเทคนิคและวิธีการ โดยแสวงหากําไร 
และการแข่งขันให้องค์กรบรรลุ สู่เป้าหมาย ตามแบบของทุนนิยมเพียงอย่างเดียว แต่หากผู้บริหารจะ
นําหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์เข้ามาประกอบ หรือบูรณาการให้เข้ากับการบริหารงานในปัจจุบัน 
ก็ถือว่าเป็นแนวทางใหม่ หรือเข้าสู่มิติของการบริหารงาน ท่ียั่งยืน มีความม่ันคง และสร้างความเป็น
ธรรมต่อบุคคล หรือสังคมท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรอย่างชาญฉลาด รวมท้ังสร้างประสิทธิภาพ 



๑๗๕๓ 
 

ประสิทธิผล ต่อการบริหารงานอย่างยั่งยืนและม่ันคง รวมท้ังจะเป็นหลักการของนักบริหารในการ
บริหารจัดการองค์กรของตนอย่างมีระบบ โดยท่ียังมีคุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหาร
จัดการด้วยอีกโสตหนึ่งด้วยเป็นการบริหารท่ีคํานึงถึงคนและผลกําไรไปในคราวเดียวกันด้วย 

 
เอกสารอ้างอิง 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกและอรรถกถา ภาษาไทย ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่มท่ี 

๑–๑๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.  
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
 (๑) หนังสือ: 
พระเทพเวที (ประยุทธ์  ปยุตฺโต). พุทธศาสน์กับชาติไทย.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 
จําร ัส จ ันทร ์แสงศร ี.  หล ักการบร ิหารงานสมัยใหม่ ก ับหลักการบร ิหารเช ิงพ ุทธศาสตร ์. 

กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๙. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต). ทฤษฎีหรือแนวคิดทางด้านการบริหารและการจัดการ

องค์กร.กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวย, ๒๕๕๒. 
พสุ เดชะรินทร์,รศ.ดร.. ผู้นําตามหลักของพระพุทธศาสนา. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๙. 

กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
พรรณพิมล หล่อตระกูล. บทความสุขภาพจิต. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๕. 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์นิติธรรม, 

๒๕๔๘. 
อนุมงคล ศิริเวทิน. หลักศาสนากับการบริหารงานยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร : จงลักษณ์

การพิมพ์, ๒๕๕๔. 
องฺจตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๓๒/๓๗. 

 



1754 
 

       มรดก : เกี่ยวกบัพระภิกษุสงฆ์ อย่างไร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวสัดิ์  ค าชาย* 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ เพ่ือแสวงหาค าตอบให้กับประเด็นค าถามว่า เพราะเหตุใดทรัพย์มรดกจึงเกี่ยวข้องกับ
พระภิกษุสงฆ์ โดยการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาเอกสารตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเอกสารที่
เกี่ยวข้องด้วยวิธีอุปนัย พบว่า  
          “มรดก”ของผู้ตายตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ “ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่
และความรับผิดต่างๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท”้ ในขณะที่ผู้คนโดยทั่วไป จะ
เข้าใจและนึกถึงว่า "มรดก" เป็นเรื่องของความมั่งคั่งร่ ารวย ทรัพย์ศฤงคารทั้งแก้วแหวน เงินทอง อาคารบ้านเรือน ที่ดิน และทรัพย์สิน
อ่ืนใด ซึ่งบุคคลผู้เป็นเจ้าของเสาะแสวงหา และเก็บสะสมไว้ตลอดชีวิตของบุคคลนั้น เมื่อบุคคลนั้นถึงแก่ความตายหรือสิ้นชีวิตลง 
ทรัพย์ศฤงคารที่ได้เก็บสะสมไว้นั้นทั้งสิ้น ก็จะกลายเป็นทรัพย์มรดกตกทอดไปยังทายาท ซึ่งทายาทของเจ้ามรดก ตามกฎหมายมี 
๒ ประเภท คือ ๑) ทายาทโดยธรรม ได้แก่ ผู้สืบสันดาน (บุตรของผู้ตาย หลาน เหลน ลื้อ บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว 
และบุตรบุญธรรม)  บิดามารดาของผู้ตาย  และคู่สมรส คือภริยาหรือสามีของผู้ตาย  และ ๒) ทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกเพราะ
ผู้ตายท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้ เรียกว่า“ทายาทโดยพินัยกรรม” และญาติโยมชาวบ้านทั่วๆไป มีเจตคติ มีความรู้สึก และ
เข้าใจว่า"มรดก"เป็นเรื่องของความมั่งคั่งร่ ารวย เป็นเรื่องในทางโลกียวิสัยของผู้คนที่ยังมีกิเลสตัณหา และมุ่งแสวงหาไขว่คว้า ให้
ได้มาเป็นเจ้าของ เพ่ือสนองตอบความต้องการของตนเอง โดยไม่สิ้นสุด  
          ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งหมายถึง บุคคลที่อุปสมบทในพระพุทธศาสนาโดยถูกต้องตามพระธรรมวินัยบัญญัติ และมี
ภูมิล าเนาหรือที่อยู่อาศัยและจ าพรรษาเป็นหลักแหล่ง สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือพระราชบัญญัติคณะ
สงฆก์ าหนดไว้ ญาติโยมชาวบ้านทั่วๆไป คาดหวัง และเข้าใจว่า พระภิกษุสงฆ์ เป็นบุคคลที่สละแล้วซึ่งกิเลส ตัณหาและไม่มีความ
ละโมบโลภมากใดๆอยู่ในจิตใจ จึงไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับทรัพย์มรดกทั้งสิ้น แต่สาเหตุที่ พระภิกษุสงฆ์ ต้องมาเกี่ยวข้องกับมรดก 
เพราะว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก มีบทบัญญัติพิเศษ เป็นเหตุที่ท าให้ พระภิกษุสงฆ์ต้องมาเกี่ยวข้องกับ
มรดก ใน ๒ กรณี คือ ๑) กรณีพระภิกษุในฐานะทายาท (ทั้งทายาทโดยธรรม และทายาทโดยพินัยกรรม) และ ๒) กรณี
พระภิกษุในฐานะที่เป็นเจ้ามรดก  

          กล่าวคือ พระภิกษุในฐานะเป็นทายาทโดยธรรม กฎหมายได้บัญญัติก าหนดให้ "พระภิกษุนั้น จะเรียกร้องเอาทรัพย์
มรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมไม่ได้ เว้นแต่จะได้สึกจากสมณะเพศมาเรียกร้องภายในอายุความตามกฎหมายก าหนด แต่
พระภิกษุนั้นอาจเป็นผู้รับพินัยกรรมได้" โดยกฎหมายก าหนดอายุความฟ้องเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกภายในหนึ่งปี ดังฎีกาที่ 
๑๐๒๖/๒๕๑๙ โดยย่อ..นับจากวันที่เจ้ามรดกตายถึงวันที่โจทก์ทั้งสองฟ้องขอแบ่งที่ดินพิพาทยังไม่พ้น ๑ ปี เช่นนี้ จึงยังอยู่ใน
อายุความที่พระภิกษุจะสึกจากสมณเพศมาเรียกร้องขอแบ่งได้ตาม ม. ๑๖๒๒ และ พระภิกษุในฐานะเป็นทายาทโดยพินัยกรรม 
หรือผู้รับพินัยกรรม ย่อมมีสิทธิ์ที่จะรับทรัพย์สินมรดกนั้นได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายที่ก าหนดไว้ว่า“ทรัพย์สินของ
พระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณะเพศนั้นเมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของ
พระภิกษุนั้น เว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จ าหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดยพินัยกรรม” (มาตรา ๑๖๒๓)      
 
 *ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขานิติศาสตร์, ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ 

           กรณี พระภิกษุในฐานะที่เป็นเจ้ามรดก กฎหมายได้บัญญัติก าหนดให้ “ทรัพย์สินใดเป็นของบุคคลก่อนอุปสมบทเป็น
พระภิกษุ ทรัพย์สินนั้นหาตกเป็นสมบัติของวัดไม่ และให้เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของบุคคลนั้น หรือบุคคลนั้นจะ
จ าหน่ายโดยประการใดตามกฎหมายก็ได้” ดังค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๓/๒๔๗๔, ๒๗๓-๔/๒๔๗๕ โดยย่อ ..ทรัพย์สินที่มีมา
จากอุปสมบทครั้งก่อนๆคงตกได้แก่ทายาทของพระภิกษุที่มรณภาพ หาตกเป็นสมบัติของวัดไม่ และทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อน
อุปสมบท หมายถึงทรัพย์สินที่บุคคลมีอยู่ก่อนแล้ว ก่อนที่จะมาบวชเป็นพระภิกษุ ทรัพย์สินนั้นแม้ต่อมาบุคคลนั้นจะบวชเป็น
พระภิกษุแล้วและได้มรณภาพลงในขณะที่ยังเป็นพระภิกษุอยู่ก็ไม่ตกเป็นของวัด แต่ตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมตามธรรมดา.. 
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           จึงสรุปได้ว่า “มรดก”เกี่ยวข้องกับพระภิกษุสงฆ์ได้ใน ๒ กรณีคือ คือ ๑) กรณีพระภิกษุในฐานะทายาท (ทั้งทายาทโดย
ธรรม และทายาทโดยพินัยกรรม) และ ๒) กรณีพระภิกษุในฐานะที่เป็นเจ้ามรดก  
           อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระภิกษุ เป็นประเด็นปัญหาตั้งแต่อดีตเรื่อยมา กล่าวคือ นัก
กฎหมายผู้ที่เชี่ยวชาญทั้งหลาย และรวมทั้งผู้ที่เชี่ยวชาญด้านศาสนาต่างก็ยิบยก ประเด็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินของพระภิกษุ 
ขึ้นมาวิเคราะห์และให้เหตุผล โดยยึดหลักเหตุผลในทางพระวินัยซึ่งได้บัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระภิกษุไว้ ในคัมภีร์สมันต
ปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัยปิฎก ท่านพรรณนาไว้ และหลักกฎหมาย ทั้งกฎหมายสมัยโบราณและกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
เช่น มาตรา ๑๖๒๓ แห่งประมวลแพ่งและพาณิชย์ มาวิเคราะห์และอธิบาย ในมุมมองของแต่ละท่านแตกต่างกันไปทั้งในอดีต
และเป็นปัญหาร่วมสมัยไนปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาชิกคณะอนุกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม แห่งสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ บางท่านได้ยิบยกประเด็นปัญหานี้  ขึ้นมาอภิปรายในสภานิติบัญญัติ เพ่ือเร่งเร้าให้มีการปฏิรูปพุทธศาสนา 
ขณะเดียวกันก็ได้ ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของวัดและพระภิกษุ พ.ศ....เพ่ือเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และอีกไม่นานนัก กฎหมายฉบับนี้คงจะได้ประกาศใช้ต่อไป ดังรายงานข่าวของสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆที่ผ่านมาใน
ปัจจุบัน 

ABSTRACT 
         The purpose of this article by the authors is intended. To seeking the question answers of whether 
Why is legacy associated with a monk? And analyzed  by content and the document analysis , in 
accordance with the provisions of the Civil and Commercial Code of law. And related documentation were 
analyzed by inductive description. The findings are as follows;   
         The "inheritance" of the deceased according to the Civil and Commercial Code of law, namely "all 
property of the deceased. All rights, duties and responsibilities. Except as required by law or by the 
condition, it is genuinely identity of the deceased. " While generally person expected and understanding 
and recall that "inheritance" is a matter of wealth. Wealth, glass, gold ring, buildings, houses, land and any 
other property. The person who owns the pursuit. And accumulated throughout his life. When that person 
dies or death. The riches that have been accumulated. It will become an inheritance to the heirs. The 
descendants of the legacy of the law are of two types: 1) the heirs are the deceased children (the children 
of the dead, grandchildren, illegitimate child, The parent of the deceased and the spouse are the wife or 
husband of the deceased; and 2 ) The heirs who have the right to inherit the deceased. Called "heirs by 
wills" and kinsmen, ordinary people have a tendency to feel and understand that "inheritance" is a matter 
of wealth. It is a worldly affair of people who still have passion. And seek to clutch To be the owner To 
meet their own needs Without end 
          For the monk, which refers to the person ordained in Buddhism according to the doctrine of 
discipline. And there is a domicile or residence and a decent residence. Affiliated in any measure as 
prescribed by law. Or the monastic order. Kith villagers generally expected and understanding that the 
monk is a person who sacrificed the passion. Passion and greed are not greedy in any mind. It should not 
be related to all legacy, but why the monk must be related to the inheritance because the Civil and 
Commercial Code of inheritance. There are special provisions. Why The monk must be involved in the 
inheritance in two cases: 1 ) the case of a monk as a Heir apparent. (Both of the heir apparent And the 
descendants by wills); and 2) the case of monks as a Heirs by will.  
          The case of a monk as a Heir apparent. The law stipulates that "The monk. Will claim property as a 
not a heir. Unless it is worn out by the sex slaves to claim within the legal age. But the monk may be a 
testamentary. "Legislation to determine the age of the claim for inheritance within a year, as the Supreme 
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Court,1026/2519 in short.  From the date of the death to the date the plaintiff sued the land. The dispute 
is not over a year, so it is still in the age that the monks will wear from the sex of the request to be divided 
according to Article,1622  and the monk as a descendant by will. Or testamentary They have the right to 
inherit the property, it must be in accordance with the law that "the property of the monk acquired during 
the time in the monk gender when the monk is to become a property of the monastery. The monk's 
domicile. Except that the monk will be disposed of during his life or by will. "(Article, 1623) 
           Monk case as an inheritance. The law stipulates that "Which property belongs to a person before 
ordination as a monk?" The property is no longer the property of the temple. And bequeath to the heirs of 
the person. According to Judgment of the Supreme Court, 273/2474, 273-4 /2475 in short. Assets derived 
from the previous ordinance will fall, including the descendants of monks who died. Find the treasure of 
the temple. And the pre-ordained property. Means property already occupied by a person Before being 
ordained as a monk. Even then, the person will ordain as a monk and die while still a monk, not to be a 
monk. But the heir to the ordinary. 
           It is concluded that. "Inheritance" involves a monk in two cases: There are special provisions. Why 
The monk must be involved in the inheritance in two cases: 1 ) The case of a monk as a Heir apparent. 
(Both of the heir apparent and the descendants by wills or the case of monks as a Heirs by will.); and 2 ) 
Monk case as an inheritance owner.  
          However, issues related to the property of the monk. It is a problem from the past to say that the 
lawyers who specialize. And also those who specialize in religious affairs. The acquisition of monk's 
property. To analyze by reason Based on the rationale of the Vinaya, which prescribes the monk's property. 
In the Smasha Pahlavi Commentary disciple he describe and also by the Both of ancient and modern law, 
such as Article,1 6 2 3  of the Civil and Commercial Code. To analyze and explain In each view, they are 
different in the past and the contemporary issues. especially of the Subcommittee Members on Religious 
Affairs, Arts and Culture, National Legislative Assembly Some of you raised this issue. Come up for debate 
in the legislature. To urge the reform of Buddhism. At the same time Draft Act on the Property 
Management of Temples and Monks proposed to the National Legislative Assembly. As soon as this law 
should promulgated. As appears, reported of the various branches of mass media in the recent up today.   
 
ความส าคัญของปัญหา 
           จากหัวข้อที่ผู้เขียนได้ตั้งไว้ข้างต้น เมื่อพูดถึงค าว่า “มรดก”ผู้คนโดยทั่วไปก็คงจะนึกถึงความมั่งค่ังร่ ารวยทรัพย์ศฤงคาร
ทั้งแก้วแหวน เงินทอง อาคารบ้านเรือน ที่ดิน และทรัพย์สินอ่ืนใด ซึ่งบุคคลผู้เป็นเจ้าของเสาะแสวงหาและเก็บสะสมไว้ตลอด
ชีวิตของบุคคลนั้น จนกระท่ังตัวเองถึงสิ้นชีวิตลง ทรัพย์ศฤงคารทั้งหมดทั้งสิ้น ที่ได้เก็บสะสมไว้นั้นก็จะกลายเป็นทรัพย์มรดกตก
ทอดไปยังลูกหลานเหลน ลื้อ ของเจ้ามรดกที่ถึงแก่ชีวิตตายไปนั้นเอง ด้วยเหตุนี้ ญาติโยมชาวบ้านทั่วๆไป จึงมเีจตคต ิมี
ความรู้สึก และเข้าใจว่า"มรดก"เป็นเรื่องของความมั่งคั่งร่ ารวย เป็นเรื่องในทางโลกียวิสัยของผู้คนที่ยังมีกิเลสตัณหา(กามตัณหา 
ภวตัณหา วิภวตัณหา) ซึ่งทุกคนต่างก็มุ่งแสวงหา หรือต่างไขว่คว้า เพ่ือให้ได้มาเป็นเจ้าของ และเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตนเองโดยไม่สิ้นสุด  

          ฉะนั้น พระภิกษุสงฆ ์ซ่ึงหมายถึง บุคคลที่อุปสมบทในพระพุทธศาสนาโดยถูกต้องตามพระธรรมวินัยบัญญัติ และมี
ภูมิล าเนาหรือที่อยู่อาศัยและจ าพรรษาเป็นหลักแหล่ง สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือพระราชบัญญัติคณะ
สงฆก์ าหนดไว้ ซ่ึงญาติโยมชาวบ้านทั่วๆไป คาดหวัง และเข้าใจ หรือมีมุมมองเก่ียวกับ“พระภิกษุสงฆ์”ว่า เป็นบุคคลที่สละแล้ว
ซึ่งกิเลส ตัณหาและไม่มีความละโมบโลภมากใดๆอยู่ในจิตใจ จึงไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับทรัพย์มรดกทั้งสิ้น            
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จึงเป็นประเด็นปัญหาตั้งค าถามที่จะต้องหาค าตอบให้ได้ว่า เพราะเหตุใดทรัพย์มรดกจึงเกี่ยวข้องกับพระภิกษุสงฆ์ และ
พระภิกษุจะเป็นเจ้าของทรัพย์มรดกได้หรือไม่ อย่างไร 

อาศัยความรู้ในฐานะศิษย์เก่านิติศาสตร์รามค าแหงรุ่นแรก ที่ปรมาจารย์ด้านกฎหมายท่านถ่ายทอดประสาทวิชาให้ 
รวมทั้งประสบการณ์การสอนกฎหมายของผู้เขียน ประกอบกับการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาเอกสารตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ ว่าด้วยมรดก และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีอุปนัย เพ่ือค้นหาค าตอบให้กับประเด็น
ปัญหาตามหัวข้อข้างต้น เมื่อการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ผลตามเอกสารนี้ ขอให้ผลบุญทั้งหลายจงบังเกิดแด่ครูอาจารย์ทุกท่าน   

เพ่ือความเข้าใจโดยล าดับ ผู้เขียน จึงขออธิบายขยายความ เรื่อง มรดก และการตกทอดแก่ทายาท การแบ่งมรดก 
รวมทั้งทรัพย์มรดกเกี่ยวข้องกับพระภิกษุสงฆ์ เป็นล าดับไป ตามหลักการที่กฎหมายก าหนดหรือที่เกี่ยวข้องโดยสังเขป และอาจ
น าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ดังต่อไปนี้  

มรดก คืออะไร ค าว่า“มรดก” โบราณเรียก“มฤดก” หรือเรียกว่า “กองมรดก” ของผู้ตาย ได้แก่ “ทรัพย์สินทุกชนิด
ของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดย
แท้”(ป.พ.พ.มาตรา๑๖๐๐) กล่าวคือ  
          ค าว่า“ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย”นั้น หมายความถึง ทั้งวัตถุที่มีรูปร่าง และไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีค่ามีราคา และอาจ
ถือเอาได้ โดยวัตถุท่ีมีรูปร่างนั้นได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน และทรัพย์อันติดอยู่กับท่ีดินเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอัน
เดียวกับที่ดินนั้น เช่น ตึก  อาคารบ้านเรือน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใดที่ติดอยู่กับที่ดินเป็นการถาวร รวมถึงไม้ยืนต้นซึ่ง
เป็นส่วนควบกับที่ดิน รวมทั้งทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินดุจเดียวกัน และรวมถึงสังหาริมทรัพย์อ่ืน
ใด เช่น เครื่องจักร รถยนต์ เรือ แพ เรือยนต์ เรือกลไฟ เรือก าปั่น และสัตว์พาหนะ คือ ช้าง ม้า โค กระบือ ลา ฬ่อ ฯล รวม
ตลอดทั้งทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีค่ามี
ราคา และอาจถือเอาได้  โดยผู้ตายมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเหล่านั้นก่อนตาย ย่อมเป็นทรัพย์สินกองมรดก ของผู้ตายทั้งสิ้น  
          กองมรดกของผู้ตาย นอกจากทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายดังกล่าวแล้ว ยังรวมถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดต่างๆของ
ผู้ตาย เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ ย่อมไม่ตกเป็นมรดก เช่น สิทธิที่จะลงสมัคร
รับเลือกตั้ง หรือสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นผู้แทนราษฎร หรือหน้าที่ในการเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติ หรือความรับผิด
ในทางอาญาซึ่งผู้ตายได้ก่อให้เกิดข้ึนย่อมไม่เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท แต่อย่างใด   
          ค าว่า“สิทธิ หน้าที่ของผู้ตาย” ซึ่งเป็นกองมรดกตกทอดแก่ทายาทนั้น คือ ภาระที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความผูกพันที่
จะต้องกระท าการ  หรืองดเว้นกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด  หรือส่งมอบทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งอันเกิดจากนิติกรรม
สัญญา ในฐานะที่ผู้ตายเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ เช่น จากการซื้อขาย เช่าซื้อ เช่าทรัพย์ กู้ยืม จ านอง ฯลฯ หรือสิทธิ หน้าที่ซึ่งเกิด
จากนิติเหตุ  การละเมิด การจัดการงานนอกสั่ง  ลาภมิควรได้  หรือหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น หน้าที่ของผู้ตายต้อง
เสียภาษีอากรที่จะต้องช าระหนี้ค่าภาษีท่ียังค้างช าระให้กับรัฐ เป็นต้น  
          ค าว่า“ความรับผิดต่างๆของผู้ตาย”ที่มีอยู่ก่อนตาย ซึ่งตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว ไม่เป็นการเฉพาะตัวของ
ผู้ตายโดยแท้ ย่อมเป็นกองมรดก ตกทอดแก่ทายาทของผู้ตายด้วยดุจเดียวกัน เช่น ความรับผิดของผู้ขายในกรณีที่ทรัพย์สินที่ซื้อ
ขายช ารุดบกพร่องหรือถูกรอนสิทธิ  หรือความรับผิดของผู้ค้ าประกันที่จะต้องช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แทนลูกหนี้  เมื่อหนี้ถึง
ก าหนดช าระ และลูกหนี้ชั้นต้นไม่ช าระหนี้ หรือความรับผิดของผู้สั่งจ่ายที่จะต้องช าระเงินตามเช็ค   ในกรณีท่ีเป็นเช็คไม่ลงวันที่
สั่งจ่าย  เมื่อผู้สั่งจ่ายถึงแก่ความตาย  และไม่มีทางลงวันที่สั่งจ่ายเช็คได้  ผู้ทรงก็ชอบที่จะลงวันที่ถูกต้องแท้จริงได้  และทายาท
ของผู้สั่งจ่ายก็ต้องรับผิดชดใช้เงินตามเช็ค เป็นต้น  
          สรุปว่า“มรดก”หมายถึง ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ได้แก่ ที่ดิน บ้าน รถยนต์ เครื่องเพชร เงินในธนาคาร รวมทั้งสิทธิ
หน้าที่ และความรับผิดต่างๆเช่น ภาระจ ายอม สิทธิจ านอง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรสิทธิในเครื่องหมายการค้า และสิทธิเรียกร้องอ่ืนๆ 
เป็นต้นว่า สิทธิเรียกร้องในฐานะเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญากู้ยืม เว้นแต่ตามกฎหมายหรือโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตาย
โดยแท้  เช่น  หน้าที่ในการรับราชการทหาร สิทธิในทางการเมือง สิทธิตามสัญญาเช่า  กรณีผู้เช่าตาย  ถือว่าสัญญาเช่าย่อม
ระงับสิ้นสุดลง และที่ส าคัญยิ่งทรัพย์สินซึ่งจะเป็นมรดกได้  ต้องเป็นทรัพย์สินที่ผู้ตายมีอยู่ในขณะตายด้วย แต่เงินบ านาญตก
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ทอด เงินบ าเหน็จตกทอด  เงินทุนสงเคราะห์เพ่ือช่วยเหลืองานศพเงิน ช.พ.ค. ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ผู้ตายมีอยู่ในขณะที่ตาย  จึงไม่ใช่
ทรัพย์มรดกตามกฎหมาย 

ฉะนั้น เมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตาย ไม่ว่าจะตายโดยธรรมชาติ (หัวใจหยุดเต้นไม่หายใจอย่างถาวร และก้านสมองถูก
ท าลายทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงหรือสมองตาย) หรือตายโดยผิดธรรมชาติ  เช่น ฆ่าตัวตาย ผู้อ่ืนท าให้ตาย ถูกสัตว์ท าให้ตาย ตายโดย
อุบัติเหตุ และตายโดยไม่ทราบสาเหตุ เช่น นอนไหลตาย เป็นต้น  
           ถ้าในกรณีบุคคลหลายคนตายในเหตุภยันตรายร่วมกัน ถ้าเป็นการพ้นวิสัยที่จะก าหนดได้ว่าคนไหนตายก่อนหลัง ให้ถือ
ว่าตายพร้อมกัน เว้นแต่อาจพิสูจน์ได้ว่า คนไหนตายก่อนหลังไซร้ก็ให้ถือเอาผลพิสูจน์นั้น ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการจัดการ
แบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทของเจ้ามรดก ที่ถึงแก่ความตาย ตามล าดับก่อนหลังต่อเนื่องกันไป      
          หรือกรณี ตายโดยค าสั่งของศาล เนื่องจากบุคคลใดได้ไปจากภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่และยังไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมี
ชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลาห้าปี หรือสองปี ในเหตุพิเศษ แล้วแต่กรณี เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลานั้นแล้ว เมื่ อผู้มีส่วนได้เสีย
หรือพนักงานอัยการร้องขอ ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญก็ได้ และบุคคลซึ่งศาลได้มีค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ให้ถือว่าถึง
แก่ความตาย  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
           ผลที่ตามมาคือ มรดกของคนสาบสูญที่ถือว่าถึงแก่ความตาย ก็ตกทอดแก่ทายาทของผู้ สาบสูญนั้น แม้ภายหลังผู้ถูก
ค าสั่งศาลให้เป็นคนสาบสูญได้กลับมา หรือตายในเวลาอ่ืนผิดไปจากเวลาดังที่ระบุไว้แล้วไซร้ ให้ศาลสั่งถอนค าสั่งให้เป็นคน
สาบสูญนั้น โดยไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์แห่งการทั้งหลายอันได้กระท าไปโดยสุจริตในระหว่างเวลาที่ศาลมีค าสั่งให้
เป็นคนสาบสูญ และหากจะต้องคืนทรัพย์สินก็ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
           เมื่อกฎหมายก าหนดให้ มรดก คือ“ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆ เว้นแต่ตาม
กฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท”้  
           โดยทรัพย์มรดกของเจ้ามรดก ทั้งสิ้นจะตกทอดแก่ทายาททันทีที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย โดยผลของกฎหมาย ฉะนั้น 
จึงขอยกตัวอย่าง ค าพิพากษาของศาลฎีกา โดยย่อ เกี่ยวกับมรดก ดังนี้    
           ๑. ทรัพย์สินกองมรดก ต้องเป็นของเจ้ามรดกท่ีถึงแก่ความตาย เช่น  กู้เงินกันโดยผู้กู้มอบที่นาให้ผู้ให้กู้ท า เป็นการหัก
ลดเงินกู้  ที่นารายนั้นไม่ตกเป็นทรัพย์สินของผู้ให้กู้  และเมื่อผู้ให้กู้ตาย  ผู้กู้ฟ้องเรียกที่นาคืนจากผู้รับมรดกของผู้ให้กู้  ... ผู้รับ
มรดกของผู้ให้กู้ต้องคืนท่ีนาให้ผู้ให้กู้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี.  ๙๖๔/๒๔๘๐ ) 
          จ าเลยจดทะเบียนยกที่ดินให้ ส. โดยมิได้ตั้งใจยกให้โดยเสน่หา  แต่ท าไปเพ่ือให้ ส. สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์เอา
ที่ดินจ านองสหกรณ์ได้เท่านั้น  นิติกรรมดังกล่าวจึงเป็นโมฆะ  ที่ดินนั้นไม่เคยตกเป็นของ ส. เลย  ที่ดินนั้นมิใช่มรดกของ ส.(ค า
พิพากษาฎีกาท่ี. ๑๐๑๖/๒๕๑๓ ) 
          บิดามีเจตนายกเงินให้บุตร  และได้ยื่นค าร้องขอเปิดบัญชีกับธนาคาร  โดยระบุชื่อบุตรเป็นผู้ยื่นค าร้องขอ  และในสมุด
คู่ฝากก็ระบุชื่อบุตรเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝาก  แต่มีข้อตกลงกับธนาคารว่า  บิดาเป็นผู้ลงชื่อถอนเงินจากบัญชีได้  ดังนี้กรรมสิทธิ์
ในเงินนี้ย่อมตกเป็นของบุตรทันทีท่ีธนาคารรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของบุตร  แม้จะมีข้อตกลงกับธนาคารว่าบิดาเป็นผู้ลงชื่อถอน
จากบัญชีได้ก็ตาม ... ครั้นบิดาตาย  ผู้จัดการมรดกขอถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวและธนาคารคืนให้   ผู้จัดการมรดกต้องมอบ
เงินที่ถอนมาคืนให้กับบุตรที่เป็นเจ้าของบัญชี  เพราะเงินนั้นมิใช่มรดก  (ค าพิพากษาฎีกาท่ี.  ๒๔๔/๒๕๒๒ ) 
          ๒. ทรัพย์มรดกนั้นผู้ตายต้องมีอยู่ในขณะตาย เช่น เงินสะสมซึ่งทางราชการหักไว้จากเงินเดือนของข้าราชการทุกเดือน  
ย่อมเป็นมรดกของข้าราชการผู้นั้น แต่ เงินบ านาญตกทอด  เงินบ าเหน็จตกทอด  เงินทุนสงเคราะห์เพ่ือช่วยเหลืองานศพ   เป็น
เงินที่รัฐให้แก่ทายาทผู้ตายตามกฎหมาย  ไม่เป็นมรดก   ดังนั้นข้าราชการจะท าพินัยกรรมยกเงินเหล่านี้ให้ผู้ อ่ืนไม่ได้ (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี. ๑๙๕๓/๒๕๑๕  )  
           ๓. ดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินกองมรดก ภายหลังเจ้ามรดกตายย่อมเป็นของกองมรดก เช่น    
เมื่อกองมรดกยังมิได้แบ่งปันกันระหว่างทายาท  เงินค่าเช่าที่ได้รับจากผู้เช่าทรัพย์สินกองมรดกย่อมเป็นของกองมรดก  เพราะ
เป็นดอกผลนิตินัยตาม ป.พ.พ. ม.๑๔๘  ซึ่งจะต้องน าไปแบ่งกันระหว่างทายาทภายหลัง (ค าพิพากษาฎีกาท่ี. ๑๗๑/๒๕๒๑ ) 
          มารดาโจทก์เช่าที่ดินมา และให้จ าเลยอาศัยปลูกบ้านอยู่ในที่ดินที่เช่าบางส่วน  แม้ต่อมามารดาโจทก์ตายและสัญญา
เช่าระงับก็ตาม  แต่โจทก์ยังคงมีสิทธิ  หน้าที่และความรับผิดต่างๆ  ตามสัญญาเช่าตกทอดมาจากมารดาโจทก์ ตามม.๑๕๙๙ 
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และ ๑๖๐๐ เมื่อโจทก์เป็นผู้ครอบครองที่ดินอยู่  สิทธิตาม “สัญญาเช่าต่างตอบแทนเป็นพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา” ไม่ใช่
สิทธิเฉพาะตัว เมื่อผู้เช่าตายสัญญาเช่าไม่ระงับ ย่อมตกทอดเป็นมรดก (ค าพิพากษาฎีกาท่ี ๑๑๒๔/๒๕๑๑ ที่ประชุมใหญ่)   
          การเช่าทรัพย์สิน - คุณสมบัติของผู้เช่าถือเป็นสาระส าคัญ  หากผู้ เช่าตาย  สัญญาเช่าระงับ  ผู้ให้เช่าจึงมีสิทธิใช้
ดุลพินิจให้ผู้อ่ืนเช่าต่อไปได้  ทายาทของผู้เช่าเดิมจะเรียกร้องให้โอนสิทธิการเช่าให้แก่ตนไม่ได้ และหน้าที่ในการคืนทรัพย์ที่เช่ า
ในสภาพที่ซ่อมแซมดีแล้วไม่เป็นเรื่องเฉพาะตัว  จึงถือเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท แม้สัญญาเช่าจะระงับด้วยความตายของผู้
เช่า แต่สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดตามสัญญาเช่าตกทอดมาตาม ม.๑๕๙๙ และ ๑๖๐๐ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี. ๑๐๐/๒๕๓๑) 
          ๔ .ความรับผิดของทายาทที่มีต่อเจ้าหนี้ของเจ้ามรดก  เช่น จ าเลยอยู่ในฐานะทายาทผู้ตาย  จะยกข้อต่อสู้ว่าจ าเลย
ไม่ได้รับมรดก  หรือไม่ได้ครอบครองทรัพย์มรดกเพ่ือตัดฟ้องของโจทก์ไม่ได้   เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันในชั้นบังคับคดี (ค าพิพากษา
ฎีกาท่ี. ๓๓๕๑/๒๕๓๑ ) 
          เมื่อใด“มรดกจะตกทอดแก่ทายาท” ค าตอบก็คือ  มรดกจะตกทอดแก่ทายาทเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ไม่ว่าจะ
เป็นการตายโดยเสียชีวิตตามธรรมชาติ หรือตายผิดธรรมชาติ หรือตายโดยถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ท าให้มรดกของบุคคล
นั้นตกทอดแก่ทายาททันที โดยผลของกฎหมาย ดังค าพิพากษาศาลฎีกา ว่า .. ทายาทของผู้ตายไม่จ าเป็นต้องแสดงเจตนาจะรับ
โอนมรดกนั้นแต่อย่างใด และทายาทของผู้ตายก็ย่อมมีอ านาจที่จะเข้ามาด าเนินการหรือจัดการเกี่ยวกับทรัพย์มรดกนั้นได้ทันที 
นับตั้งแต่เจ้าของมรดกถึงแก่ความตาย และทายาทผู้ตายจะปฏิเสธความรับผิดชอบของทายาทที่มีต่อเจ้าหนี้ของเจ้ามรดก 
(มาตรา ๑๖๐๑) โดยจะยกข้อต่อสู้ว่า ถึงแม้ว่าจะอยู่ในฐานะทายาทผู้ตาย  แต่ก็ไม่ได้รับมรดก หรือไม่ได้ครอบครองทรัพย์มรดก 
เพ่ือตัดฟ้องของโจทก์ไม่ได้   เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันในชั้นบังคับคดี (ค าพิพากษาฎีกาท่ี. ๓๓๕๑/๒๕๓๑ ) 
          ประเภทของทายาท กฎหมายได้แบ่งทายาทเป็น 2 ประเภท คือ ๑) ทายาทซึ่งมีสิทธิตามกฎหมายก าหนดไว้ชัดแจ้ง 
เรียกว่า “ทายาทโดยธรรม” ซึ่งประกอบด้วยทายาทที่เป็นญาติ เช่น ผู้สืบสันดานอันได้แก่บุตรของผู้ตาย หลาน เหลน ลื้อ บุตร
นอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว และบุตรบุญธรรม  บิดามารดาของผู้ตาย  และทายาทที่เป็นคู่สมรสคือภริยาหรือสามีของผู้ตาย  
ทายาทประเภทนี้ พอเจ้ามรดกตายปุ๊บก็ได้ปั๊บทันทีโดยผลของกฎหมาย และ ๒) ทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกเพราะผู้ตายท า
พินัยกรรมยกทรัพย์สินให้ซึ่งอาจเป็นบุคคลอ่ืนใดก็ได้ แม้จะไม่ใช่ญาติของตนก็ตาม ทายาทประเภทนี้ เรียกว่า “ทายาทโดย
พินัยกรรม” และทายาทโดยพินัยกรรมของเจ้ามรดก ซึ่งมีสิทธิตามพินัยกรรม จึงเรียกทายาทประเภทนี้ว่า“ผู้รับพินัยกรรม” 
          ทายาทโดยธรรม หมายถึงบุคคลธรรมดาเท่านั้น รวมทั้งทารกในครรภ์มารดาซึ่งคลอดมามีชีวิตรอดอยู่ หรือต้องมี
สภาพและฐานะเป็นบุคคล ในขณะเวลาที่เจ้ามรดกตาย ทายาทโดยธรรมตาม ที่กฎหมายก าหนด (มาตรา ๑๖๒๙) ทายาทโดย
ธรรมที่เป็นญาติ แบ่งเป็น ๖ ล าดับ ได้แก่ 

 (๑) ผู้สืบสันดาน หรือผู้สืบสายโลหิตโดยตรงลงมาของเจ้าของมรดก ได้แก่ บุตร หลาน เหลน ลื้อ ลืบ ลืด บุตรนอก
กฎหมายที่บิดารับรองแล้ว และบุตรบุญธรรมด้วย 

 (๒) บิดามารดา 
 (๓) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
 (๔) พ่ีน้องร่วมบิด หรือร่วมมารดาเดียวกัน 
 (๕) ปู่ ย่า ตา ยาย 
 (๖) ลุง ป้า น้า อา 

            ทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรสของเจ้ามรดก อาจเป็นสามีหรือภรรยาของเจ้ามรดก แต่ต้องเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วย
กฎหมาย แม้เป็นสามีหรือภรรยาที่ร้างกัน หรือแยกกันอยู่โดยมิได้มีการหย่าขาดจากกันทางทะเบียนสิทธิรับมรดกของคู่สมรส 
กฎหมายถือว่ามีสิทธิเสมอเป็นทายาท โดยธรรมในล าดับต้น (เสมอผู้สืบสันดานล าดับที่ ๑) 
            และท่ีส าคัญยิ่ง ทายาทของเจ้ามรดกอาจเสียสิทธิมิให้รับมรดกได้ ๔ กรณ ีคือ  
           ๑. ถูกก าจัดมิให้รับมรดก  เพราะยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดก กล่าว คือ ทายาทคนใดยักย้าย หรือปิดบังทรัพย์มรดก
เท่าส่วนที่ตนจะได้หรือมากกว่านั้นโดยฉ้อฉลหรือรู้อยู่ว่า ตนท าให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทคนอ่ืน ทายาทคนนั้นต้องถูกก าจัดมิ
ให้ได้มรดกเลย แต่ถ้าได้ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกน้อยกว่าส่วนที่ตนจะได้ ทายาทคนนั้นต้องถูกก าจัดมิให้ได้มรดกเฉพาะส่วน
ที่ได้ยักย้ายหรือปิดบังไว้นั้น เว้นแต่ผู้รับพินัยกรรม ซึ่งผู้ตายได้ท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้เฉพาะสิ่งเฉพาะอย่าง จึงไม่ก าจัดใน
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อันที่จะได้รับทรัพย์สินนั้น และการถูกก าจัดฐานยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกว่ามี ๒ ประการ คือ ๑). ยักย้าย ทรัพย์มรดกโดย
ฉ้อฉล หรือรู้ว่าตนท าให้เสื่อมประโยชน์แก่ทายาทอ่ืน ๒). ปิดบัง ทรัพย์มรดกโดยฉ้อฉล หรือรู้ว่าตนท าให้เสื่อมประโยชน์แก่
ทายาทอ่ืน (มาตรา ๑๖๐๕-๑๖๐๗)  
             ๒. ถูกตัดมิให้รับมรดก  เพราะเจ้ามรดกจะตัดทายาทโดยธรรมของตนคนใดคนหนึ่ง มิให้รับมรดกก็ได้ ด้วยการแสดง
เจตนาไว้ชัดแจ้งคือ ๑) โดยพินัยกรรม ๒) โดยท าเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยต้องระบุตัวทายาทผู้ถูกตัดมิให้รับ
มรดกนั้นไว้ให้ชัดเจน หรือเมื่อบุคคลใดได้ท าพินัยกรรมจ าหน่ายทรัพย์มรดกของตนเสียทั้งหมดแล้ว ให้ถือว่าบรรดาทายาทโดย
ธรรม และผู้ที่มิได้รับประโยชน์จากพินัยกรรม เป็นผู้ถูกตัดมิให้รับมรดกเช่นกัน (มาตรา ๑๖๐๘-๑๖๐๙)   
            ๓. สละมรดกโดยผู้มีสิทธิรับมรดก หมายถึงทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมายหรือทายาทตามพินัยกรรม 
ได้แสดงเจตนาไม่ขอรับมรดกส่วนของตนภายหลังเจ้ามรดกตาย (มาตรา ๑๖๑๐-๑๖๑๙) 

  ๔. เสียสิทธิโดยอายุความ  หมายถึงทายาทที่มีสิทธิรับมรดก เสียสิทธ์ในการรับมรดกตามที่กฎหมายก าหนด โดยห้ามมิ
ให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย หรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของ
เจ้ามรดก (มาตรา ๑๗๕๔-๑๗๕๕)   

 ทายาทโดยพินัยกรรม หรือที่เรียกว่าผู้รับพินัยกรรม โดยผู้รับพินัยกรรมนั้นอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ 
ที่เจ้าของมรดกได้ท าพินัยกรรมยกมรดกให้ โดยบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคลต้องมีฐานะและสภาพเป็นบุคคลตามกฎหมาย
ในขณะเจ้ามรดกตาย 

  ที่ส าคัญ ทายาทโดยพินัยกรรม คือ ๑) เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีสภาพเป็นบุคคล รวมทั้งทารกในครรภ์มารดาขณะเจ้า
มรดกตาย ๒) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายในขณะเจ้ามรดกตาย และ๓) นิติบุคคลผู้รับพินัยกรรมนั้นจะต้องอยู่ภายในกรอบ
วัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนจัดตั้งของนิติบุคคลนั้นด้วย ถ้านอกกรอบวัตถุประสงค์ก็ไม่มีสิทธิรับมรดกตามพินัยกรรมแต่อย่าง
ใด ดังศาลฎีกา พิพากษาว่า ..ในกรณีที่เจ้ามรดกท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่สถานที่สักการะบรรพบุรุษ (ซื่อตึ๊ง)  เมื่อสถานที่
สักการะบรรพบุรุษไม่ใช่นิติบุคคล  ไม่สามารถมีสิทธิและหน้าที่ได้ตามกฎหมาย  จึงไม่อาจเป็นผู้ทรงสิทธิเหนือทรัพย์สินได้  
ดังนั้นข้อก าหนดตามพินัยกรรมจึงไม่มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๕๘๑/๒๕๐๘ )  

 ผู้รับพินัยกรรม ไม่จ าเป็นต้องเป็นญาติของเจ้าของมรดกเสมอไป บุคคลอ่ืนก็มีสิทธิรับมรดกตามพินัยกรรมได้ เพราะ
พินัยกรรมเป็นการแสดงเจตนาของผู้ตาย ในการจัดการทรัพย์สินของตนเองไว้ก่อนตายและพินัยกรรมย่อมมีผลบังคับเมื่อเจ้าของ
พินัยกรรมถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ โดยแบบของพินัยกรรมนั้นอาจท าข้ึนได้ตามแบบที่กฎหมายก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 

 ๑) พินัยกรรมแบบเยียนเองทั้งฉบับด้วยลายมือของเจ้าของมรดกทั้งฉบับรวมทั้งลงวันเดือนปี และลายมือชื่อของตน
ก ากับไว้โดยไม่ต้องมีพยานรับรองก็ได้ 

 ๒) พินัยกรรมแบบธรรมต้องท าเป็นหนังสือลง วัน เดือน ปี และลงลายมือชื่อเจ้าของพินัยกรรม โดยท าต่อหน้าพยาน
อย่างน้อย ๒ คน ลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วย 

 ๓) พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง โดยผู้ท าพินัยกรรมต้องไปท าที่อ าเภอหรือต่อหน้านายอ าเภอ และมีพยานอย่าง
น้อย ๒ คน ลงลายมือชื่อรับรองไว้ และนายอ าเภอจะเป็นผู้ลง วัน เดือน ปี ทั้งจดลงไว้ว่าพินัยกรรมได้ท าถูกต้องแล้วประทับตรา
ประจ าต าแหน่งไว้เป็นส าคัญ 

 ๔) พินัยกรรมแบบเอกสารลับ ผู้ท าพินัยกรรมต้องไปท า ณ ที่ว่าการอ าเภอเท่านั้น โดยท าต่อหน้ากรมการอ าเภอและ
พยานอย่างน้อย ๒ คน พร้อมทั้งให้ถ้อยค าต่อกรมการอ าเภอแล้วบรรจุไว้ในซองพินัยกรรม ผู้ท าพินัยกรรมลงลายมือชื่อคาบรอบ
ผนึกบนซองนั้น กรมการอ าเภอจดถ้อยค าลง วัน เดือน ปี ไว้บนซองแล้วลงลายมือชื่อพร้อมประทับตามประจ าต าแหน่งไว้เป็น
ส าคัญและปกติจะเก็บรักษาไว้ที่ว่าการอ าเภอ 

๕) พินัยกรรมแบบด้วยวาจา เนื่องจากมีพฤติการณ์พิเศษไม่สามารถท าพินัยกรรมแบบอื่นได้เพราะตกอยู่ในอันตรายใกล้
ความตาย มีโรคระบาด หรือมีสงคราม เป็นต้น 

 มรดกจะแบ่งอย่างไร เมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาททันทีโดยผลของกฎหมาย ซึ่ง
ทายาทของผู้ตายอาจได้แก่ ทายาทโดยธรรม หรือทายาทโดยพินัยกรรม  
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            การแบ่งมรดกของผู้ตายทุกครั้งจะต้องค านึงถึง เมื่อเริ่มแรกคือ ดูว่าผู้ตายได้ท าพินัยกรรมไว้หรือไม่ ถ้าผู้ตายท า
พินัยกรรมไว้ ต้องแบ่งมรดกให้ทายาทตามพินัยกรรมเสียก่อน เพราะพินัยกรรมเป็นการแสดงเจตนาในการจัดทรัพย์สินของผู้ตาย
ก่อนตาย 
            มรดก ส่วนที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในพินัยกรรม หรือในกรณีเจ้ามรดกไม่ได้ท าพินัยกรรมไว้เลย ก็ต้องจัดการแบ่งมรดกทั้งสิ้น 
ให้แก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายตามล าดับทั้ง ๖ ล าดับ ดังได้กล่าวมาแล้ว แต่ทั้งนี้ทายาททั้ง ๖ ล าดับ ดังกล่าวไม่ใช่ว่าจะมีสิทธิ
รับมรดกพร้อมกันทั้ง ๖ ล าดับ โดยในแต่ละล าดับต่างก็มีสิทธิในการรับมรดกก่อนและหลังเป็นล าดับไป ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ก าหนดไว้ เว้นแต่ทายาทล าดับที่ (๑) คือผู้สืบสันดานและทายาทล าดับที่ (๒) คือบิดา มารดาของผู้ตายเท่านั้นจึงมีสิทธิได้รับ
มรดกด้วยกันและไม่ตัดสิทธิในการรับมรดกซึ่งกันและกันกล่าวคือถ้ามีทายาทล าดับที่ (๑) และ (๒) ทายาทในล าดับถัดไปก็ไม่มี
สิทธิจะได้รับมรดก คือตัดล าดับที่ (๓), (๔), (๕), และ (๖) ไม่ให้สิทธิรับมรดกเลย เว้นแต่สามีภรรยาที่เป็นคู่สมรสโดยชอบด้วย
กฎหมายของเจ้ามรดก กฎหมายถือว่าย่อมมีสิทธิรับมรดกของคู่สมรส เสมอเป็นทายาท โดยธรรมในล าดับต้น (เสมอผู้สืบสันดาน
ล าดับที่ ๑) 

 ยกตัวอย่าง นางทุเรียน แต่งงานจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายกับนายมังคุด ก่อนแต่งงานไม่มี
ทรัพย์สินอะไรเลย แต่ภายหลังเมื่อแต่งงานกันอยู่กินด้วยกันทั้งคู่ได้มีทรัพย์สินอันเป็นสินสมรสทั้งสิ้น ๑๘ ล้านบาท อยู่ต่อมานาย
มังคุดสามีถึงแก่ความตายมีทายาทโดยธรรมคือ พ่อ แม่ ลูก ๒ คน และนางทุเรียนภรรยา รวมทั้งสิ้น ๕ คน และนายมังคุดไม่ได้
ท าพินัยกรรมไว้เลยอย่างนี้จะแบ่งทรัพย์สินอย่างไร 

 ในการแบ่งต้องด าเนินการดังนี้ สมบัติ ๑๘ ล้านถือเป็นสินสมรส ต้องแบ่งสินสมรสออกเป็น ๒ ส่วนๆละ ๙ ล้าน โดย
ส่วนที่หนึ่ง ๙ ล้านแรก เป็นของนางทุเรียนผู้เป็นภรรยา ส่วนที่สองอีก๙ ล้าน เป็นของนายมังคุดผู้ตาย ซึ่งจะตกเป็นมรดกแก่
ทายาทโดยธรรมทั้ง ๕ คน (พ่อ แม่ ลูก ๒ คน และนางทุเรียน) คนละหนึ่งส่วนเท่ากัน คือ คนละ๑.๘ ล้าน ดังนั้นนางล าใดจะได้
รวมทั้งสิ้น ๑๐.๘ ล้านบาท 

 กรณี นายมังคุดไม่มีทายาทโดยธรรม ล าดับที่ (๑) และล าดับที่ (๒) คือผู้สืบสันดาน (ลูก) และบิดา มารดา (พ่อ แม่) คง
มีแต่ภรรยาคือ นางทุเรียน จะแบ่งทรัพย์สินอย่างไร เวลาแบ่งก็ต้องแบ่งสินสมรสให้นางล าใดไปก่อน ๙ ล้าน ส่วนที่เหลืออีก ๙ 
ล้าน (ส่วนของนายมังคุด) ก็ต้องมาดูว่านายมังคุด มีทายาทล าดับที่ (๓) คือมีพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือไม่ ถ้ามีก็แบ่งให้
นางทุเรียนไปกึ่งหนึ่งคือ ๔.๕ ล้าน รวมแล้ว นางทุเรียน ภรรยาก็ได้ไป ๑๓.๕ ล้าน ส่วนที่เหลืออีก ๔.๕ ล้าน ก็แบ่งให้ทายาท
ล าดับที่ (๓) คือพ่ีน้องท้องเดียวกันกับนายมังคุด จะมีพ่ีน้องกี่คนก็เอาไปแบ่งให้คนละเท่าๆ กัน 

ถ้าหากทายาทล าดับที่ (๓) คือพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันไม่มี ก็ต้องไปดูทายาทล าดับที่ (๔) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน ถ้ามี ก็แบ่งให้นางทุเรียนไปก่อน ๙ ล้าน ที่เหลือ ๙ ล้าน ก็แบ่งให้นางทุเรียน อีก ๒ ใน ๓ ซึ่งนางทุเรียนจะได้อีก 
๖ ล้านบาท รวมแล้วนางทุเรียนได้มรดกทั้งสิ้น ๑๕ ล้านบาท ส่วนที่เหลือก็แบ่งให้ทายาทล าดับที่ (๔) มีก่ีคนก็แบ่งคนละเท่าๆกัน 

 ท านองเดียวกันถ้าไม่มีทายาทล าดับที่ (๔) จึงจะไปแบ่งให้ทายาทล าดับที่ (๕) คือ ปู่ ย่า ตา ยาย และถ้ามีมีทายาท
ล าดับที่(๕) ก็จะต้องไปแบ่งให้ทายาทล าดับที่(๖)คือ ลุง ป้า น้า อาเป็นล าดับไป 

 ถ้าไม่มีใครเลยมีแต่นางทุเรียนผู้เป็นภรรยาแต่เพียงผู้เดียวเช่นนี้นางทุเรียนก็รับไปหมดทั้ง ๑๘ ล้าน แต่เพียงผู้เดียว  
 อนึ่ง ในกรณี ภริยาหลวงภริยาน้อยตามกฎหมายเก่า มีสิทธิในมรดกหรือไม่อย่างไร กล่าวคือ เมื่อก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๔๗๘ สมัยนั้น ผู้ชายสามารถมีภริยาได้หลายคน คือมีภริยาหลวงแล้วก็มีประเภทเล็กๆ ลงไปอีกหลายคน ซึ่งเรียกกันว่า 
ภริยาน้อย แต่กฎหมายครอบครัว ในปัจจุบันที่ใช้มาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้ก าหนดทางแก้เอาไว้เช่นกัน แต่
ขณะเดียวกันทั้งคู่คือทั้งภริยาหลวง และภริยาน้อย นั้นอาจมีชีวิตยืนยาวมาถึงขณะนี้ก็ โดยชายผู้เป็นสามีก็พ่ึงจะมาตายในขณะ
ปัจจุบันนี้ ดังนั้น ส่วนแบ่งมรดกของคู่สมรสที่ได้มา ก็ต้องแบ่งย่อยซอยมาอีกที คือให้ภริยาน้อยแต่ละคนได้ครึ่งหนึ่ งของภริยา
หลวง (ประภาศน์ อวยชัย, ๒๕๕๙)  

 ตัวอย่างเช่น สามีภริยาตามกฎหมายเก่าสมรสกันเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ และต่อมามีภริยาน้อยอีก ๒ คน ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ 
และในปี พ.ศ.๒๔๗๖ ตามล าดับ  โดยอยู่กินกันมาจนถึงเวลานี้สามีเพ่ิงตาย และมีการแบ่งมรดกของผู้ตายแล้ว  โดยส่วนของ
ภริยาได้มาคิดเป็นเงิน ๔ ล้านบาท ฉะนั้นระหว่างภริยาด้วยกัน  ก็มาแบ่งกันอีก กรณีนี้ มีภริยาน้อยอยู่สองคนมีสิทธิได้ครึ่งหนึ่ง
ของภริยาหลวงก็คิดกันง่ายๆ ว่า ภริยาหลวงๆ ได้ ๒ ส่วน  ภริยาน้อยได้คนละ ๑ ส่วน รวมสองคนเป็น ๒ ส่วน รวมทั้งหมดเป็น 
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๔ ส่วน  ภริยาหลวงได้ไปสองส่วนเป็นเงิน ๒ ล้านบาท ภริยาน้อยคนละ ๑ ส่วนเป็นเงินคนละ ๑ ล้านบาท สรุปว่าภริยาน้อยแต่
ละคนจะได้ครึ่งหนึ่งของภริยาหลวง และทุกท่านโปรดจ าไว้ นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ จนถึงปัจจุบัน กฎหมาย
รับรองภริยาเพียงคนเดียว จะน าหลักกฎหมายเก่ามาใช้ไม่ได้ ส าหรับภริยาน้อยสมัยใหม่จะเรียกว่า“กิ๊ก”หรือเรียกชื่ออย่างไรก็
สุดแท้จะสรรหาค ามาเพ่ือหลีกเลี่ยงบาลีก็ตาม อย่าลืมว่าไม่มีกฎหมายรับรองฐานะของท่านไว้นะครับ  

อายุความมรดก กฎหมายก าหนดห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย หรือนับแต่เมื่อ
ทายาทโดยธรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก (มาตรา ๑๗๕๔-๑๗๕๕) ฉะนั้น จึงต้องด าเนินการอะไรให้แล้วเสร็จ
เสียภายในหนึ่งปีนับแต่เจ้ามรดกตายเป็นการดีที่สุดและหากรีบจัดการภายในหนึ่งปี นับแต่เจ้ามรดกตายก็จะปลอดภัย เพราะ
ทายาทอาจเสียสิทธิโดยอายุความ แม้จะมีข้อยกเว้นว่ามีอายุความทั่วไปสิบปีหรือไม่มีอายุความ ซึ่งอาจมีปัญหาตามมาก็ได้ 

 ถ้าหากเจ้ามรดกไม่มีทายาทโดยธรรม หรือไม่มีผู้รับมรดกแทนที่หรือผู้สืบมรดกโดยประการอ่ืน หรือไม่มีทายาทโดย
พินัยกรรม หรือเจ้ามรดกท าพินัยกรรมไว้เพียงบางส่วน ผู้รับพินัยกรรมก็คงได้รับไปเฉพาะทรัพย์มรดกตามที่ปรากฏในพินัยกรรม
เท่านั้น ส่วนทรัพย์มรดกนอกเหนือจากพินัยกรรมนั้นเมื่อไม่มีทายาทอีกแล้ว มรดกที่เหลืออยู่ของผู้ตายตกทอดแก่แผ่นดิน คือตก
เป็นของรัฐ (State) หรือรัฐบาล นั่นแล 
           พระภิกษุสงฆ์เกี่ยวข้องกับมรดก อย่างไร   

         ค าว่า“พระภิกษุ”หมายถึง บุคคลที่อุปสมบทในพระพุทธศาสนาโดยถูกต้องตาม พระธรรมวินัยบัญญัติ และมีวัดเป็น
ภูมิล าเนาที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือมีสังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่ง เพื่ออยู่อาศัยและอยู่จ าพรรษา (วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
กับส านักสงฆ์)และวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล  ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ (มาตรา ๒๗ 
ม. ๒๙ ม. ๓๑ และ มาตรา ๓๒ ทวิ) 

            ความจริงแล้วพระภิกษุสงฆ์กับทรัพย์มรดก ไม่น่าจะมาเกี่ยวข้องกันได้เลย เพราะค าว่า"พระ"หรือ “ภิกษุ”หรือ
“พระภิกษุสงฆ์”แล้ว ผู้คนหรือชาวบ้านทั่วไปเข้าใจ มีความรู้สึก มีเจตคติและ/ หรือมีมุมมองเกี่ยวกับ“พระภิกษุสงฆ์”ว่า เป็น
บุคคลที่สละแล้วซึ่งกิเลส ตัณหา และไม่มีความละโมบโลภมากใดๆอยู่ในจิตใจ จึงไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับทรัพย์มรดกแต่ประการใด 
ทั้งนี้เนื่องจาก "มรดก"ตามความเข้าใจของญาติโยมชาวบ้านผู้คนทั่วๆไป น่าจะเป็นเรื่องของความมั่งคั่งร่ ารวย เป็นเรื่องในทาง
โลกียวิสัยของผู้คน ที่ยังมีกิเลสตัณหา (กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา) ซึ่งทุกคนต่างก็มุ่งแสวงหา หรือต่างไขว่คว้าเพ่ือให้ได้มา
เป็นเจ้าของ และเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองโดยไม่สิ้นสุด  

  แต่สาเหตุที่ พระภิกษุสงฆ์ต้องมาเกี่ยวข้องกับมรดก เนื่องจากอาศัยหลักเหตุผล ๒ ประการ คือ ๑) หลักความเป็น
ญาติ และ ๒) หลักกฎหมาย กล่าวคือ 

 ๑ หลักความเป็นญาติ ที่ส าคัญ ได้แก่ ความเป็นทายาทซึ่งมีสิทธิ์ตามกฎหมายก าหนดไว้ ประกอบด้วยทายาทที่เป็น
ญาติ เช่น ผู้สืบสันดานอันได้แก่บุตรของผู้ตาย หลาน เหลน ลื้อ บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว และบุตรบุญธรรม  บิดา
มารดาของผู้ตาย  และทายาทที่เป็นคู่สมรสคือภริยาหรือสามีของผู้ตาย  ทายาทประเภทนี้ พอเจ้ามรดกตายปุ๊บก็ได้ปั๊บทันทีโดย
ผลของกฎหมาย เรียกว่า "ทายาทโดยธรรม" ซึ่งกฎหมายจัดไว้ ๖ ล าดับดังกล่าวแล้ว ส่วนทายาทประเภทที่สอง บุคคลผู้มีสิทธิ
ตามพินัยกรรมเรียกว่า"ผู้รับพินัยกรรม" อาจเป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นญาติหรือนิติบุคคลก็ได้   

 ๒ หลักกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์(ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งบัญญัติก าหนด“ให้พระภิกษุมีวัดเป็นที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือมีสังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่ง เพื่ออยู่อาศัยและอยู่
จ าพรรษา และให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล”(มาตรา ๒๗ ม. ๒๙ ม. ๓๑ และ มาตรา ๓๒ ทวิ) และรวมทั้งกฎหมายที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน คือ  
           ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก มีบทบัญญัติพิเศษ เป็นเหตุที่ท าให้ พระภิกษุสงฆ์ต้องมาเกี่ยวข้องกับ
มรดก สรุปได้ใน ๒ กรณี คือ ๑.กรณีพระภิกษุในฐานะทายาท (ทั้งทายาทโดยธรรมและผู้รับพินัยกรรม) และ ๒.กรณีพระภิกษุใน
ฐานะที่เป็นเจ้ามรดก 
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           ๑)กรณีพระภิกษุในฐานะทายาท กฎหมายได้วางหลักไว้ว่า "พระภิกษุนั้น จะเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะที่เป็น
ทายาทโดยธรรมไม่ได้ เว้นแต่จะได้สึกจากสมณะเพศมาเรียกร้องภายในอายุความตามกฎหมายก าหนด แต่พระภิกษุนั้นอาจเป็น
ผู้รับพินัยกรรมได้" (มาตรา ๑๖๒๒) โดยกฎหมายก าหนดอายุความฟ้องเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกภายในหนึ่งปี (มาตรา ๑๗๕๔)   
           สิทธิของพระภิกษุในฐานะทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก คือ พระภิกษุ สามารถเป็นได้ทั้งทายาทโดยธรรมและผู้รับ
พินัยกรรม  ถ้ากรณีพระภิกษุเป็นทายาทโดยธรรม กฎหมายห้ามฟ้องเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะเป็นทายาทโดยธรรมใน
ขณะที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่นั้น เว้นแต่พระภิกษุจะสึกจากสมณเพศ และฟ้องเรียกร้องภายในอายุความหนึ่งปี นับตั้งแต่
เจ้ามรดกตาย หรือนับแต่เมื่อได้รู้ หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้ามรดก แต่อย่างไรก็ตามต้องไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่เจ้ามรดกตาย 
ส่วนกรณีเป็นผู้รับพินัยกรรมย่อมฟ้องเรียกเอาได้โดยกฎหมายไม่บัญญัติห้ามไว้   
           ฉะนั้น จึงขอยกตัวอย่าง ค าพิพากษาของศาลฎีกา โดยย่อ เกี่ยวกับพระภิกษุในฐานะที่เป็นทายาท ดังต่อไปนี้ คือ 
           ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๒๖/๒๕๑๙ ..ที่ดินพิพาทเป็นมรดกตกทอดแก่โจทก์ทั้งสอง จ าเลยทั้งสอง และพระภิกษุ ส. 
ผู้เป็นทายาท นับจากวันที่เจ้ามรดกตายถึงวันที่โจทก์ทั้งสองฟ้องขอแบ่งที่ดินพิพาทจากจ าเลยทั้งสองยังไม่พ้น ๑ ปี เช่นนี้ จึงยัง
อยู่ในอายุความท่ีพระภิกษุจะสึกจากสมณเพศมาเรียกร้องขอแบ่งได้ตาม ม. ๑๖๒๒ จึงต้องแบ่งที่ดินพิพาทเป็น ๕ ส่วน ให้โจทก์
ได้คนละ ๑ ใน ๕ ส่วน (หมายเหตุ ถ้าตอนฟ้องขอแบ่ง สิทธิของพระภิกษุขาดอายุความแล้ว โดยไม่ได้สึกมาเรียกร้องภายใน
ก าหนดอายุความก็ย่อมไม่มีความเป็นทายาทอีกต่อไป ศาลจะไม่คิดส่วนแบ่งให้)  
           ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๐/๒๕๓๕ โจทก์ฟ้องว่า หลังจากบิดาโจทก์ตาย โจทก์และ ล. ได้รับมรดกเป็นที่ดินพิพาท 
โจทก์และ ล.ร่วมกันครอบครองโดยมิได้แบ่งแยก ต่อมาโจทก์ไปบวชเป็นพระภิกษุ และ ล. ตาย จ าเลยเป็นบุตรของ ล. น าที่ดิน
พิพาทไปออก น.ส. ๓ ก. เป็นของตนฝ่ายเดียว โจทก์จึงขอให้จ าเลยแบ่งที่ดินพิพาทให้ เป็นกรณีโจทก์ฟ้องในฐานะเป็นเจ้าของ
ร่วม มิใช่ในฐานะทายาทโดยธรรมเรียกเอาทรัพย์มรดกตาม ม. ๑๖๒๒ เพราะเมื่อบิดาตาย โจทก์และ ล. ได้รับมรดกแล้ว ที่ดิน
พิพาทจึงมิใช่มรดกของบิดาอีกต่อไป แต่เป็นทรัพย์สินร่วมกันของโจทก์และ ล. เมื่อจ าเลยไม่ยอมแบ่งให้ โจทก์ย่อมมีอ านาจฟ้อง 
แม้โจทก์จะเป็นพระภิกษุก็ไม่มีกฎหมายห้าม  
           ๒) กรณีพระภิกษุในฐานะท่ีเป็นเจ้ามรดก กฎหมายได้วางหลักไว้ว่า “ทรัพย์สินของพระภิกษุท่ีได้มาในระหว่างเวลาที่
อยู่ในสมณะเพศนั้น เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น  เว้นไว้แต่
พระภิกษุนั้นจะได้จ าหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดยพินัยกรรม”(มาตรา ๑๖๒๓) และ “ทรัพย์สินใดเป็นของบุคคลก่อน
อุปสมบทเป็นพระภิกษุ  ทรัพย์สินนั้นหาตกเป็นสมบัติของวัดไม่  และให้ตกเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของบุคคลนั้น  
หรือบุคคลนั้นจะจ าหน่ายโดยประการใดตามกฎหมายก็ได้”(มาตรา ๑๖๒๔)   

 ตามหลักกฎหมาย มาตรา ๑๖๒๓ และมาตรา ๑๖๒๔ สิทธิของพระภิกษุเกี่ยวกับทรัพย์สิน อาจกล่าวได้เป็น ๒ ระยะ 
คือ (๑) ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณะเพศ และ (๒) ทรัพย์สินของบุคคลก่อนอุปสมบทเป็น
พระภิกษุ กล่าว คือ 

 (๑) ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณะเพศ โดยปกติแล้วพระภิกษุหรือชายที่บวชใน
พระพุทธศาสนาได้ชื่อว่า สมณเพศ ซึ่งเป็นผู้สงบกิเลสแล้วย่อมไม่สั่งสมทรัพย์สินใดๆ ถ้าจะมีเครื่องใช้สอยอยู่บ้างก็คงมีเพียง 
สมณบริขาร อันได้แก่ สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร มีดโกน หรือมีดตัดเล็บ เข็ม ประคตเอว กระบอกกรองน้ า (ธมกรก) ซึ่งเรียกว่า 
เครื่องอัฐบริขารเท่านั้น จึงจะสมควรแก่สมณสารูป 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านบวชเป็นพระอยู่นานๆ ญาติโยมที่เลื่อมใสศรัทธาท่าน ได้ถวายปัจจัยไทยทานมีทั้งเงินสดและ
ทรัพย์สินอ่ืนๆ อีกสารพัดมีทั้งวิทยุ โทรทัศน์ รถยนต์ ที่ดิน ซึ่งญาติโยมถวายแก่ท่าน ถ้าต่อมาภายหลังพระภิกษุได้มรณภาพลง 
ทรพัย์สินเหล่านี้จะตกเป็นของใคร จะตกเป็นของวัด หรือของญาติโยมของท่าน 

 เกี่ยวกับประเด็น เรื่องทรัพย์สินของพระภิกษุ ดังกล่าวข้างต้น กฎหมายได้บัญญัติไว้ว่า “ทรัพย์สินของพระภิกษุท่ีได้มา
ในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณะเพศนั้น เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพ ให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น 
เว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จ าหน่ายไปในระหว่างมีชีวิตหรือโดยพินัยกรรม”(มาตรา๑๖๒๓)   
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           (๒) ทรัพย์สินของบุคคลก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ในกรณี ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๖๒๔ ที่ว่า“ทรัพย์สิน ใดเป็น
ของบุคคลก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ทรัพย์สินนั้นหาตกเป็นสมบัติของวัดไม่ และให้เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของ
บุคคลนั้น หรือบุคคลนั้นจะจ าหน่ายโดยประการใดตามกฎหมายก็ได้”  
            ค าว่า“ก่อนอุปสมบท”ย่อมหมายความรวมถึง กรณีที่บุคคลนั้นอุปสมบทแล้วสึกจากสมณเพศ แล้วมาอุปสมบทใหม่ 
กลายเป็นคนหลายโบสถ์ เช่นนี้ ทรัพย์สินก่อนอุปสมบทครั้งสุดท้าย ถึงแม้จะได้มาระหว่างอุปสมบทครั้งก่อนๆ ก็คงตกได้แก่
ทายาทของพระภิกษุที่มรณภาพ หาตกเป็นสมบัติของวัดไม่ ดังตัวอย่างค าพิพากษาฎีกาโดยย่อ ต่อไปนี้ 
            ทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนอุปสมบท หมายถึงทรัพย์สินที่บุคคลมีอยู่ก่อนแล้ว ก่อนที่จะมาบวชเป็นพระภิกษุ แม้ต่อมาบุคคล
นั้นบวชเป็นพระภิกษุแล้ว ได้มรณภาพลงในขณะเป็นพระภิกษุทรัพย์สินนั้นก็ไม่ตกเป็นของวัด แต่ตกแก่ทายาทโดยธรรมของ
พ ร ะ ภิ ก ษุ  ( ฎี ก า ที่  ๒ ๗ ๓ /๒ ๔ ๗ ๔ , ๒ ๗ ๓ -๔ /๒ ๔ ๗ ๕ )  
            แต่ในขณะที่เป็นพระภิกษุ และได้มรณภาพ โดยมิได้ท าพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้ใคร มรดกของพระภิกษุนั้นย่อมตก
ได้แก่วัดที่พระภิกษุนั้นอยู่ แม้ทายาทจะครอบครองที่ดินมรดกของพระภิกษุนั้นเกิน 10 ปีนับแต่วันมรณภาพทายาทนั้นก็จะเอา
ที่ดินมรดกนั้นไม่ได้ เพราะที่ดินมรดกนั้นเป็นของวัด จะใช้อายุความ ๑๐ปีมายันวัดให้เสียสิทธิหาได้ไม่ (ค าพิพากษาฎีกาที่ 
๑ ๒ ๖ ๕ /๒ ๔ ๙ ๕ ,  
ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒, ๑๗๕๔, ๑๗๕๕)  

 ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระภิกษุ ตามหลักกฎหมาย มาตรา ๑๖๒๓ ยังเป็นประเด็นปัญหาที่นัก
กฎหมายผู้ที่เชี่ยวชาญทั้งหลาย รวมทั้งผู้ที่เชี่ยวชาญด้านศาสนาต่างก็ยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์และให้เหตุผล โดยยึดหลักเหตุผล
ในทางพระวินัย และหลักกฎหมาย ทั้งกฎหมายสมัยโบราณและกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรา ๑๖๒๓ 
แห่งประมวลแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อเท็จจริงในการได้มาซึ่งทรัพย์สินของพระภิกษุ โดยในมุมมองของแต่ละท่าน
แตกต่างกันไปตั้งแต่ในอดีตและเป็นปัญหาร่วมสมัยกันเรื่อยมาจนปัจจุบัน ดังนี้  

 ในทางพระวินัย ได้บัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระภิกษุไว้ ในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัยปิฎก ท่าน
พรรณนาไว้ ดังนี้ 

“ก็ถ้าว่า ในสหธรรมิกทั้ง ๕ ผู้ใดผู้หนึ่ง เมื่อท ากาลกิริยาจึงสั่งว่า โดยสมัยที่ข้าพเจ้าล่วงไป บริขารของข้าพเจ้าจงเป็น
ของพระอุปัชฌาย์ หรือจงเป็นของพระอาจารย์ หรือว่า จงเป็นของสัทธิวิหาริก หรือว่าจงเป็นของอันเตวาสิก หรือว่าจงเป็นของ
มารดา หรือว่าจงเป็นของบิดา หรือว่าจงเป็นของใคร ๆ อ่ืน บริขารนั้นของภิกษุนั้น ไม่เป็นของชนเหล่านั้น  คงเป็นของสงฆ์
เท่านั้น เพราะว่าการให้โดยกาลที่ล่วงไปแห่งตนของสหธรรมิกทั้ง ๕ ย่อมใช้ไม่ได้ ของพวกคฤหัสถ์ใช้ได้ฯล”   
           เนื่องด้วย พระวินัยก าหนดให้ ทรัพย์สินของภิกษุมรณภาพ“ทุกชนิดทุกประเภท”จะตกเป็นของสงฆ์ทันที บุคคลใด
บุคคลหนึ่งจะยกให้แก่ผู้ใดไม่ได้ แม้ก่อนมรณภาพ ภิกษุผู้เป็นเจ้าของทรัพย์จะได้พูดฝากฝังเอาไว้ว่า ของชิ้นนั้นชิ้นนี้ ให้ยกให้คน
นั้นคนนี้ ค าพูดดังกล่าวถือเป็นโมฆะทันทีที่ภิกษุนั้นมรณภาพลง และค าว่า“ทุกชนิดทุกประเภท” ย่อมหมายเอาทรัพย์สินที่อยู่ใน
ความคุ้มครองของพระวินัยเท่านั้น ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้มาเพราะอาศัยการบวชเป็นพระ พระวินัยถือว่า ทรัพย์สินเหล่านั้นไม่ใช่
มรดก แม้จะเป็นของส่วนตัว แต่ก็เป็น“ส่วนตัว”เฉพาะในยามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ เมื่อมรณภาพไปแล้ว ความเป็น“ส่วนตัว” ก็สิ้น
สภาพตามไปด้วย และค าพูดใดๆก็ตามที่ท่านเคยพูดเอาไว้เกี่ยวกับทรัพย์สินเหล่านั้น เป็นอันสิ้นสุดสภาพตามไปด้วย ไม่สามารถ
น ามาบังคับใช้ได้อีกต่อไป 
            ในทางกฎหมาย ได้มีบทกฎหมายบัญญัติไว้เกี่ยวกับทรัพย์สินของพระภิกษุไว้สอดคล้องกับในทางพระวินัย  ในคัมภีร์
สมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัยปิฎก ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ได้มีบทบัญญัติกฎหมายสมัยโบราณทางภาคเหนือ หรือทางล้านนา 
คือ“กฎหมายมังรายศาสตร์”ซึ่งเป็นกฎหมายของพระเจ้าเม็งรายมหาราช กษัตริย์ผู้ปกครองนครเชียงใหม่ และ”กฎหมาย
ลักษณะมรดก” สมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงสมัยตอนต้นรัตนโกสินทร์ กระทั่งบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่
ใช้อยู่ในปัจจุบัน มาตรา ๑๖๒๓ และมาตรา๑๖๒๔ ก็ได้บัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระภิกษุไว้สอดคล้องกัน ดังนี้ 
            กฎหมายมังรายศาสตร์ ในสมัยพระเจ้าเม็งรายมหาราช กษัตริย์ผู้ปกครองนครเชียงใหม่ ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์
สมบัติของพระภิกษุ ในกรณีเมื่อพระภิกษุรูปนั้นมรณภาพลง ไว้ดังนี้    
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           “พระ ภิกษุไปต๋ายในเฮือน ข้าวของยังอยู่วัดก็ดี ภิกษุไปต๋ายที่วัดข้าวของยังอยู่ที่บ้านก็ดี คันบ่สั่งผู้ใดผู้หนึ่งไว้ ข้าวของ
นั้นเป็นของสงฆ์เสี้ยงแล ผิว่าพระภิกษุ หากปั๋นผู้ใดว่าของอันนั้นกูปั๋นมึงบัดนี้แล ของอันนั้นบ่เป๋นของสงฆ์ พระภิกษุสั่งเป๋นก า
ด้วยอาลัยว่า คันกูต๋าย ของอันนี้มึงเอาเต็อะ คันกูบ่ต๋ายบ่อหื้อเน้อ แล้วต๋ายไปดั่งอ้ัน กิริยาอันพระภิกษุสั่งครัวไว้สันนี้ ของยังเป็น
ของสงฆ์ ผู้ที่พระภิกษุสั่งไว้หื้อนั้นจักเอาบ่ได้แล” (โชค จารุจินดา, ๒๕๑๖) 

  ตาม“กฎหมายมังรายศาสตร์”ของพระเจ้ามังรายหรือพระเจ้าเม็งรายมหาราช ได้วางกฎเกณฑ์ไว้ว่า ทรัพย์สินของ
พระภิกษุรูปมรณภาพตกเป็นของสงฆ์ แต่หากพระภิกษุได้ยกทรัพย์สินอันใดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งขณะยังมีชีวิตอยู่ ทรัพย์สินนั้น
ก็เป็นของผู้ที่พระภิกษุนั้นยกให้ ไม่ตกเป็นของสงฆ์ ในกรณีที่พระภิกษุมีค าสั่งเผื่อตาย ยกทรัพย์สินให้บุคคลใด แม้ภายหลัง
พระภิกษุรูปนั้นมรณภาพ ทรัพย์สินนั้นก็ยังตกเป็นของสงฆ์อยู่ ไม่ตกเป็นของผู้ที่ยกให้ โดยค าสั่งเผื่อตายนั้นแต่ประการใด  

 จึงเห็นว่า กรณีที่บัญญัติไว้ในกฎหมายมังรายศาสตร์ ที่ว่า”ภิกษุสั่งเป๋นก าด้วยอาลัยว่าคันกูต๋าย ของอันนี้มึงเอาเต๊อะ 
คันกูบ่ต๋ายบ่หื้อเน้อ แล้วต๋ายไปดังอ้ัน” ก็ไม่มีผลเป็นการยกให้ภายหลังการตายคือยังไม่เป็น พินัยกรรม ที่จะมีผลท าให้ผู้ได้รับ
การยกให้ด้วยวาจานั้น ได้รับทรัพย์สินหลังการตายของเจ้าของมรดก เช่นเดียวกับกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเช่นกัน 
           แม้กระนั้น บทบัญญัติในมาตรา๑๖๒๓ ที่ว่า“ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณะเพศนั้น เมื่อ
พระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น  เว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จ าหน่ายไปใน
ระหว่างชีวิตหรือโดยพินัยกรรม”  

  หากพิจารณาถึงที่มาและเจตนารมณ์ของบทบัญญัติให้ถ่องแท้แล้ว จะเห็นว่าหาเป็นดังเช่นที่กล่าวมานั้นไม่ เนื่องจาก
มาตรา ๑๖๒๓ นี้มีที่มาจากกฎหมายลักษณะมรดก บทที่ ๓๖ ซึ่งตราไว้ว่า   
           “มาตราหนึ่ง ภิกษุจุติจากอาตมภาพและคฤหัสถ์จะปันเอาทรัพย์มรดกนั้นมิได้ เหตุว่าเขาเจตนา ท าบุญให้แก่เจ้าภิกษุ
เป็นของอยู่ในอารามท่านแล้ว ถ้าเจ้าภิกษุอุทิศไว้ให้ทานแก่คฤหัสถ์ ๆ จึ่งรับทานท่านได้” (โชค จารุจินดา, อ้างแล้ว) 
            เมื่อพิจารณาถึงที่มาของมาตรา ๑๖๒๓ ประกอบกับเจตนารมณ์ของมาตราหนึ่ง แห่งกฎหมายลักษณะมรดก บทที่ ๓๖ 
ปรากฏชัดว่า ทรัพย์สินที่มีผู้ ให้แก่พระภิกษุในขณะอยู่ ในสมณเพศนั้น กฎหมายถือว่าเป็นของที่ เขาให้ เพ่ือท าบุญใน
พระพุทธศาสนา ไม่ได้ให้แก่พระภิกษุเป็นการส่วนตัว เพราะถ้าไม่ใช่เป็นพระภิกษุ ก็จะไม่มีคนท าบุญให้ ดังมีค าพูดเชิงค าถามว่า
“ถ้าไม่บวชจะได้มาหรือ?” ส่วนการที่กฎหมายยอมให้พระภิกษุจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่ได้มาใน ระหว่างอยู่ในสมณเพศได้
นั้น ก็เพ่ือให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยที่พระภิกษุจะ พึงบ าเพ็ญจาคะ ท าบุญให้ทานแก่คนอ่ืนได้ 
            มีนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจ านวนไม่น้อย ต่างก็มีแนวความเห็นไปในท านองเดียวกันเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระภิกษุที่
ได้มาในระหว่างอยู่ในสมณเพศ ว่า “เหตุผลในทางนิตินัยและในทางศาสนาอยู่ที่ว่า พระภิกษุอยู่ในสถาบันอนาถา เป็นผู้ไม่หามา
หรือสะสมไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ แต่ห้ามไม่ได้ที่จะไม่ให้ชาวบ้านถวายของเป็นจตุปัจจัยตามศรัทธา ซึ่งส าหรับพระบางรูปที่เทศนา
โปรดญาติโยมเก่งๆ อาจได้กัณฑ์เทศน์เป็นเงินสะสมไว้ถึงเรือนแสนก็ได้ และทรัพย์สินที่ญาติโยมถวายพระนี้ หลักนโยบายถือว่า
เป็นของที่เขาท าบุญในพระพุทธศาสนาโดยได้ถวายไว้แก่พระภิกษุ ในฐานะผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา หรือได้ถวายให้ในฐานะ
เป็นตัวแทนพระพุทธศาสนา ทรัพย์สินเหล่านั้นไม่ได้ถวายเป็นของส่วนตัวของพระภิกษุรูปนั้น จึงถือว่า ทรัพย์สินเหล่านั้นมิใช่
ของพระภิกษุ แต่เป็นของวัด เมื่อพระภิกษุรูปนั้นมรณภาพลงไป กฎหมายจึงบัญญัติให้ ทรัพย์สินเหล่านั้นตกเป็นสมบัติของวัด 
เพราะถือว่าเป็นของที่ญาติโยมเขาท าบุญในพระศาสนา ไม่ได้ให้แก่พระเป็นส่วนตัว ญาติพ่ีน้องจะเอาไปไม่ได้ ยกเว้นไว้แต่
ทรัพย์สินนั้น ที่ได้มาในระหว่างที่อยู่ในสมณเพศนั้น พระภิกษุนั้นจะได้จ าหน่ายทรัพย์สินไปทั้งสิ้น” (ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช,อ้างถึง
ใน โชค จารุจินดา, ๒๕๑๖) 
            ฉะนั้น ตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๑๖๒๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของมาตราหนึ่ง แห่งกฎหมายลักษณะมรดก บทที่ ๓๖ ที่บัญญัติให้ทรัพย์สินของพระภิกษุ ที่ได้มาระหว่างอยู่ในสมณ
เพศ ซึ่งต่อมาถึงแก่มรณภาพ และให้ทรัพย์สินของพระภิกษุรูปนั้นตกเป็นสมบัติของวัดนั้นชอบแล้ว   

   อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระภิกษุ เป็นประเด็นปัญหาตั้งแต่อดีตเรื่อยมา กล่าวคือ นักกฎหมายผู้ที่
เชี่ยวชาญทั้งหลาย และรวมทั้งผู้ที่เช่ียวชาญด้านศาสนาต่างก็ยิบยก ประเด็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินของพระภิกษุ ขึ้นมาวิเคราะห์และให้เหตุผล โดย
ยึดหลักเหตุผลในทางพระวินัยซึ่งได้บัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระภิกษุไว้ ในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัยปิฎก ท่านพรรณนาไว้ 
และหลักกฎหมาย ทั้งกฎหมายสมัยโบราณและกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น มาตรา ๑๖๒๓ แห่งประมวลแพ่งและพาณิชย์ มาวิเคราะห์และ
อธิบายให้ความเห็นในมุมมองของแต่ละท่านด้วยเหตุผลที่น่าเชื่อถือและควรรับฟัง ตั้งแต่ในอดีตเรื่อยมาจนกระทั่ง เป็นปัญหาร่วม
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สมัยไนปัจจุบัน จึงสมควร ที่ทุกฝ่ายซึ่งเกี่ยวข้องควรน าไปไตร่ตรองแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม
ปัจจุบัน เพ่ือคงไว้ซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาและร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองมั่นคงและยั่งยืนยาวนานตลอดไป  
           ขณะนี้ เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า สมาชิกคณะอนุกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม แห่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บาง
ท่านได้ยิบยกประเด็นปัญหานี้ ขึ้นมาอภิปรายในสภานิติบัญญัติ เพ่ือเร่งเร้าให้มีการปฏิรูปพุทธศาสนา ขณะเดียวกันก็ได้ ยกร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของวัดและพระภิกษุ พ.ศ....เพ่ือเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอีกไม่นานนัก 
กฎหมายฉบับนี้คงจะได้ประกาศใช้ต่อไป ดังรายงานข่าวของสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆที่ผ่านมาในปัจจุบัน 

  การจัดการทรัพย์สินมรดกของพระภิกษุ ก็ให้จัดการโดยแยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้     
            กรณีแรก เป็นทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างอุปสมบทนั้น กฎหมายบัญญัติไว้ว่า“ทรัพย์สินของพระภิกษุที่
ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณะเพศนั้น เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพ ให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุ
นั้น เว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จ าหน่ายไปในระหว่างมีชีวิตหรือโดยพินัยกรรม” (มาตรา๑๖๒๓)  
            กล่าวคือ ทรัพย์สินของพระภิกษุท่ีได้มาในระหว่างอุปสมบท เมื่อมรณภาพแล้วก็จะตกแก่วัดซึ่งพระภิกษุนั้นสังกัดหรือ
เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น ญาติพ่ีน้องของท่านไม่มีสิทธิใดๆ วัดเท่านั้นที่มีสิทธิ จะไปฟ้องร้องขอแบ่งจากวัดก็ไม่ได้ จะฟ้อง
วัดก็สู้วัดไม่ได้มีแต่จะแพ้คดีไม่มีประโยชน์ใด  
            เว้นแต่ ในระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้น พระท่านจะจ าหน่ายจ่ายโอนไปให้ใครเสียก่อน หรือจะท าพินัยกรรมยกให้ใครก็
ได้ เพราะไม่มีกฎหมายห้ามไว้ แต่พึงระวังว่า กุฏิ หอระฆัง โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ถือเป็นสมบัติของวัด แม้ท่านจะหาเงิน
มาสร้างเองก็มิใช่สมบัติส่วนตัวของท่าน ท่านจะไปจ าหน่ายจ่ายโอนยกให้ใครไม่ได้  

 กรณีที่สอง เป็นทรัพย์สินที่ได้มาหรือมีอยู่ก่อนอุปสมบทก็ไม่ตกเป็นสมบัติของวัดและวัดก็ไม่มีสิทธิที่จะเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับทรัพย์มรดกส่วนนี้ของท่าน ทายาทโดยธรรมและทายาทโดยพินัยกรรมที่ท่านท าไว้ย่อมมีสิทธิได้รับมรดกของท่าน และเป็น
สิทธิของท่านจะจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของท่าน  เพราะไม่มีกฎหมายห้ามไว้  
           เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพ ก็ให้ด าเนินการจัดการทรัพย์สินนั้น ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า“ทรัพย์สินใดเป็นของ
บุคคลก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ทรัพย์สินนั้นหาตกเป็นสมบัติของวัดไม่ และให้เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของ
บุคคลนั้นหรือบุคคลนั้นจะจ าหน่ายโดยประการใดตามกฎหมายก็ได้” (มาตรา ๑๖๒๔) 
           ดังนั้น จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นเรื่อง มรดก การตกทอดแก่ทายาททั้งทายาทโดยธรรมและทายาทโดยพินัยกรรม 
วิธีการแบ่งมรดก อายุความมรดก รวมทั้งทรัพย์มรดกเกี่ยวข้องกับพระภิกษุสงฆ์ โดยยึดตามหลักการที่กฎหมายบัญญัติไว้ใน
ปัจจุบัน กล่าวคือ เมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตาย ไม่ว่าจะเป็นการตายโดยเสียชีวิตตามธรรมชาติ หรือตายผิดธรรมชาติ  หรือตาย
โดยถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ มีผลท าให้ทรัพย์มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท ทั้งทายาทโดยธรรม หรือทายาทโดย
พินัยกรรมของเจ้ามรดก และตกทันที โดยผลของกฎหมาย  
           ทายาทของผู้ตายไม่จ าเป็นต้องแสดงเจตนาจะรับโอนมรดกนั้นแต่อย่างใด และทายาทของผู้ตายก็ย่อมมีอ านาจที่จะ
เข้ามาด าเนินการหรือจัดการเกี่ยวกับทรัพย์มรดกนั้นได้ทันที นับตั้งแต่เจ้าของมรดกถึงแก่ความตาย และทายาทผู้ตายจะปฏิเสธ
ความรับผิดชอบของทายาทที่มีต่อเจ้าหนี้ของเจ้ามรดก (มาตรา ๑๖๐๑) โดยจะยกข้อต่อสู้ว่า ถึงแม้ว่าจะอยู่ในฐานะทายาท
ผู้ตาย  แต่ก็ไม่ได้รับมรดก หรือไม่ได้ครอบครองทรัพย์มรดก เพ่ือตัดฟ้องของโจทก์ไม่ได้ เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันในชั้นบังคับคดี 
(ค าพิพากษาฎีกาท่ี. ๓๓๕๑/๒๕๓๑ ) 

 ส าหรับวิธีการแบ่งมรดกเมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาททันทีโดยผลของกฎหมาย 
ซึ่งทายาทของผู้ตายอาจได้แก่ ทายาทโดยธรรม หรือทายาทโดยพินัยกรรม  

 ในการแบ่งมรดกของผู้ตายทุกครั้งจะต้องค านึงถึง เมื่อเริ่มแรกคือ ดูว่าผู้ตายได้ท าพินัยกรรมไว้หรือไม่ ถ้าผู้ตายท า
พินัยกรรมไว้ ต้องแบ่งมรดกให้ทายาทตามพินัยกรรมเสียก่อน เพราะพินัยกรรมเป็นการแสดงเจตนาในการจัดทรัพย์สินของผู้ตาย
ก่อนตาย ส าหรับ มรดกส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในพินัยกรรมหรือเจ้ามรดกไม่ได้ท าพินัยกรรมไว้เลย ก็ต้องจัดการแบ่งมรดก
ทั้งสิ้นให้แก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายตามล าดับทั้ง ๖ ล าดับ ดังได้กล่าวมาแล้ว 
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 อายุความมรดก กฎหมายก าหนดห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย หรือนับแต่เมื่อ
ทายาทโดยธรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดกมิเช่นนั้นทายาทอาจเสียสิทธิโดยอายุความ แม้จะมีข้อยกเว้นว่ามีอายุ
ความท่ัวไปสิบปีซึ่งอาจมีปัญหาตามมาก็ได้ 
              ท้ายที่สุดนี้ จึงสรุปได้ว่า สาเหตุที่“มรดก”เกี่ยวข้องกับพระภิกษุสงฆ์ได้ใน ๒ กรณีคือ คือ ๑) กรณีพระภิกษุในฐานะ
ทายาท (ทั้งเป็นทายาทของเจ้ามรดกในฐานะทายาทโดยธรรม ตามกฎหมายบัญญัติไว้ เช่น ผู้สืบสันดาน ได้แก่บุตรของผู้ตาย 
หรือหลาน เหลน ลื้อ บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว และบุตรบุญธรรมของผู้ตาย และ/หรือทายาทโดยพินัยกรรม) และ ๒) 
กรณีพระภิกษุในฐานะที่เป็นเจ้ามรดก 
          ๑)กรณีพระภิกษุในฐานะทายาท (เป็นทายาทของเจ้ามรดกในฐานะทายาทโดยธรรม และ/หรือทายาทโดยพินัยกรรม)  
           กรณีที่พระภิกษุนั้นเป็นทายาทโดยธรรม กฎหมายที่ก าหนดไว้ว่า"พระภิกษุนั้น จะเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะที่
เป็นทายาทโดยธรรมไม่ได้ เว้นแต่จะได้สึกจากสมณะเพศมาเรียกร้องภายในอายุความตามกฎหมายก าหนด แต่พระภิกษุนั้นอาจ
เป็นผู้รับพินัยกรรมได้" และกฎหมายก าหนดอายุความฟ้องเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกภายในหนึ่งปี ดังฎีกาท่ี ๑๐๒๖/๒๕๑๙ ที่ดิน
พิพาทเป็นมรดกตกทอดแก่โจทก์ทั้งสอง จ าเลยทั้งสองและพระภิกษุ ส.ผู้เป็นทายาท นับจากวันที่เจ้ามรดกตายถึงวันที่โจทก์ทั้ง
สองฟ้องขอแบ่งที่ดินพิพาทจากจ าเลยทั้งสองยังไม่พ้น ๑ ปี เช่นนี้จึงยังอยู่ในอายุความที่พระภิกษุจะสึกจากสมณเพศมาเรียกร้อง
ขอแบ่งได้ตาม ม. ๑๖๒๒  เหตุผลที่กฎหมายบัญญัติก าหนดให้พระภิกษุสึกออกไปฟ้องร้องเอาก็เพราะว่า พระภิกษุนั้นสละแล้ว
ซึ่งกิเลส ไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติใด เมื่อบวชแล้วก็ต้องเสียสละ ดังนั้นถ้าอยากได้จึงให้สึกออกไป เรียกร้องเอา แล้วค่อยกลับไป
บวชใหม่ไม่มีใครต าหนิท่านแน่นอน เพราะเป็นสิทธิที่ท่านจะท าได้และชอบด้วยกฎหมายย่อมได้รับการคุ้มครอง เว้นเสียแต่ท่าน
จะสละสิทธิไม่รับมรดกเลย ก็ย่อมจะได้รับการแซ่ซ้องสาธุการ..นิพฺพาน  ปรม  สุข  นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สาธุ สาธุ สาธุ  
            กรณีพระภิกษุในฐานะเป็นทายาทโดยพินัยกรรม เพราะเป็นผู้รับพินัยกรรม พระภิกษุย่อมมีสิทธิ์ที่จะรับทรัพย์สินมรดก
นั้นได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายที่ก าหนดไว้ว่า“ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณะเพศนั้นเมื่อ
พระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุนั้น เว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จ าหน่ายไปใน
ระหว่างชีวิตหรือโดยพินัยกรรม”  
            ส่วนสิทธิของพระภิกษุอยู่ท่านจะรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดยพินัยกรรมได้หรือไม่ ตอบได้ทันทีว่า
รับได้เลย แต่ถ้าญาติพ่ีน้องไม่แบ่งให้ท่าน พระภิกษุจะฟ้องร้องในฐานะทายาทโดยธรรมได้หรือไม่ ในกรณีนี้ กฎหมายบัญญัติ ไว้
ว่า“พระภิกษุนั้นจะเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมไม่ได้ เว้นแต่จะได้สึกจากสมณเพศมาเรียกร้องเอาภายใน
อายุความตามกฎหมายก าหนด แต่พระภิกษุนั้นอาจเป็นผู้รับพินัยกรรมได”้  
           ๒) กรณีพระภิกษุในฐานะที่เป็นเจ้ามรดก  “ทรัพย์สิน ใดเป็นของบุคคลก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ทรัพย์สินนั้นหาตก
เป็นสมบัติของวัดไม่ และให้เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของบุคคลนั้น หรือบุคคลนั้นจะจ าหน่ายโดยประการใดตาม
กฎหมายก็ได้” 
           ทรัพย์สินที่มีมาจากอุปสมบทครั้งก่อนๆ คงตกได้แก่ทายาทของพระภิกษุที่มรณภาพ หาตกเป็นสมบัติของวัดไม่   และ
ทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนอุปสมบท หมายถึงทรัพย์สินที่บุคคลมีอยู่ก่อนแล้ว ก่อนที่จะมาบวชเป็นพระภิกษุ ทรัพย์สินนั้นแม้ต่อมา
บุคคลนั้นจะบวชเป็นพระภิกษุแล้วและได้มรณภาพลงในขณะที่ยังเป็นพระภิกษุอยู่ก็ไม่ตกเป็นของวัด แต่ตกทอดแก่ทายาทโดย
ธรรมตามธรรมดา(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๗๓/๒๔๗๔, ๒๗๓-๔/๒๔๗๕) 
 สุดท้ายนี้ ขอฝากนิติปรัชญา เพ่ือเป็นเครื่องเตือนใจของทุกท่าน ดังนี้ คือ ๑.พินัยกรรมของผู้ตายยังเปลี่ยนได้จนถึง
วาระสุดท้ายของชีวิต ๒. สัญญาที่ผิดศีลธรรมไม่อาจเป็นเหตุให้ฟ้องคดี และ ๓. การกระท าภายนอกบ่งบอกถึงสิ่งภายในใจ
..หรือ.”กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา” 
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