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ผลงานวิจัยเด่น 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์



                                                           ค�าน�า 

  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเพ่ือมุ่งไปสู่การเป็น	 “ประเทศไทย	 ๔.๐”	 เป็นประเทศ	
พัฒนาแล้ว	มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้	สร้างสรรค์	นวัตกรรม	และส่ง
เสริมให้เกิดการใช้ผลงานวิจัยในภาคส่วนต่างๆ	ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนในทุกระดับ	ให้มีความรู้	ความเข้าใจ	และมีความ
พรอ้มตอ่การกา้วไปข้างหน้าของประเทศอยา่งมสีว่นรว่ม	สถาบนัวจิยัพุทธศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั	
เห็นความส�าคญั	และใหค้ณุคา่แกผ่ลงานวจิยัทกุประเภทมาโดยตลอด	เนือ่งจากผลงานวจิยัตา่งๆ	ลว้นเปน็ฐานความรูท้ีส่�าคญั
ต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	ของประเทศ	ซึ่งที่ผ่านมา	สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	 	 ได้สนับสนุนงาน
วิจัย	และบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพ	โดยบูรณาการหลักพุทธธรรม	กับศาสตร์ต่างๆ	ในการพัฒนาจิตใจและสังคม		อีกทั้งส่ง
เสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย	และมีกลไกผลักดันให้งานวิจัยได้เข้าไปมีส่วนในการยกระดับ	วงวิชาการ	สร้างความรู้และ
เสนอข้อเท็จจริงให้แก่ภาคนโยบายและภาคประชาชน	รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิจัย	
	 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์		ได้พิจารณาเห็นคุณค่าของผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก	สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์		
และเพือ่เปน็การยกยอ่ง	เชดิชเูกยีรต	ิใหแ้กผู่ว้จัิยและผลงาน	สถาบนัวจัิยพุทธศาสตร์			จึงได้จัดคดัเลือกผลงานวจิยัทีส่มควร
ได้รับการยกย่องให้เป็น	ผลงานวิจัยเด่น	สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์		ส�าหรับปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	คณะกรรมการตัดสินผลงานเด่น
ได้คัดเลือก	ผลงานวิจัยเด่น	จ�านวนทั้งสิ้น	๑๙	ผลงาน	แบ่งตามการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้าน	ต่างๆ	ได้แก่	๑)	ผล
งานวิจัยเด่นด้านคัมภีร์	จ�านวน	๕	ผลงาน		๒)	ผลงานวิจัยเด่นด้านโบราณคดี	ศิลปวัฒนธรรม	จ�านวน	๕	ผลงาน	และ	๓)	
ผลงานวิจัยเด่นด้านพัฒนาชุมชนและสังคม	จ�านวน	๙	ผลงาน	โดยสาระส�าคัญของผลงานแต่ละกลุ่ม	ได้ปรากฏในเอกสาร	
“ผลงานวิจัยเด่น	สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	ประจ�าปี	๒๕๖๐”	เล่มนี้	นอกจากนี้ในงานได้จัดเวทีเพื่อ	น�าเสนอผลงานวิจัยใน
รายละเอียดแก่ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย	
	 โอกาสนี	้สถาบนัวจิยัพทุธศาสตร	์ขอแสดงความยนิดีกับคณะผู้วจัิยทีผ่ลงานได้รับคดัเลือกเปน็ผลงานวจิยัเดน่ประจ�า
ปี	๒๕๖๐	และขอชื่นชมในความมุ่งมั่น	ทุ่มเทก�าลังกาย	ก�าลังใจ	และก�าลังปัญญาของนักวิจัยทุกท่าน	ตลอดจน	สถาบันต้น
สังกัด	รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	และชุมชนที่ให้การสนับสนุน	และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์	ผลงานวิจัยและ
รว่มผลกัดนัไปสูก่ารใช้ประโยชนใ์นวงกวา้ง	ความส�าเร็จในคร้ังนีถ้อืเปน็ก�าลังใจหนึง่ของผู้ท�างานแต่เหนอืส่ิงอืน่ใด	คือ	ความ
ภาคภมูใิจทีท่่านไดร้ว่มกนัผลติผลงานวจิยัท่ีมคีณุคา่ต่อวงวชิาการ	ซ่ึงองคค์วามรู	้นวตักรรม	และบุคลากรวจิยัทีเ่กดิขึน้นีล้ว้น
เป็นฐานและก�าลังส�าคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป

พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์



ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ์

เรื่อง	ผลงานวิจัยเด่น	สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	ประจ�าปี	พ.ศ.๒๕๖๐

	 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์			โดยคณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัยเด่นได้คัดเลือกผลงาน/โครงการวิจัยเด่น			ประจ�าปี	
พ.ศ.๒๕๖๐	ประกอบด้วย	ผลงานวิจัยด้านคัมภีร์	จ�านวน	๕	ผลงาน		ผลงานวิจัยด้านโบราณคดี	ศิลปวัฒนธรรม		จ�านวน	๕	
ผลงาน		และผลงานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม		จ�านวน	๙	ผลงาน	รวมทั้งสิ้น	๑๙	ผลงาน	รายละเอียดังนี้

งำนวิจัยเด่น	กลุ่มวิจัยด้ำนคัมภีร์

ชื่อผลงำน หัวหน้ำโครงกำร/นักวิจัย สังกัด/หน่วยงำน

คัมภีร์ปทสังคหะ	:	การตรวจช�าระและการ

ศึกษาวิเคราะห์

พระเทพปริยัติมุนี,	ผศ.ดร.

พระศรีสุทธิเวที,ดร.

รศ.ดร.เวย์	บรรณกรกุล

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องการแสดงผล

ของกรรมและการตกทอดกรรมสู่ทายาท

รศ.สมบูรณ์	บุญฤทธิ์	 

นายพีระพล		สงสาป

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

วิเคราะห์ปาราชิก	๔	เพื่อการเรียนการสอน ผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ	บรรณรุจิ คณะพุทธศาสตร์

กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชญา

ตะวันตก	:	บูรณาการเพื่อความสมานฉันท์ใน

สังคมไทย

พระมหาไพรัชน์	ธมฺมทีโป,	ดร.

พระมหาดวงเด่น	ฐิตญาโณ,ดร.,	 

ศ.ดร.ภัทรพร		สิริกาญจน,	

Prof.Dr.G.T.	Maurits	Kwee

คณะพุทธศาสตร์

สิกขาบทปริทัศน์	:	ศึกษาข้อถกเถียงและการ

ตีความศีลในพระพุทธศาสนา

พระมหามิตร	ฐิตปญฺโญ,ผศ.,ดร. วิทยาเขตขอนแก่น



กลุ่มวิจัยด้ำนโบรำณคดี	ศิลปวัฒนธรรม
ชื่อผลงำน หัวหน้ำโครงกำร/นักวิจัย สังกัด/หน่วยงำน

การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของวัดในจังหวัด
พะเยา

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ	 วิทยาเขตพะเยา

ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม:	 ประวัติศาสตร์	 หลัก
พุทธธรรม	 และเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาในสมัยสุโขทัยและล้านนา

ดร.สหัทยา	 วิเศษ
พระมหาพงษ์ประภากรณ์	วิสุทธิญาณเมธี,	
ดร.นางพิศมัย	วงศ์จ�าปา	
นางสาวนภาพร	หงษ์ทอง

วิทยาเขตพะเยา

การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ในชุมชน
โบราณ	:	เมืองนครชุม		เมืองไตรตรึงษ์และ
เมืองบางพาน		จังหวัดก�าแพงเพชร

พระราชวชิรเมธี,	ดร.
พระเมธีวชิรภูษิต,	ดร.			
พระครูโกศลวชิรกิจ,	ดร.	
นายธีระวัฒน์	แสนค�า

นวบ.วิทยาเขตนครสวรรค์

ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม:	ประวัติศาสตร์	 เส้น
ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและหลักพุทธ
ธรรมในสมัยลพบุรี

พระใบฎีกาสุพจน์	 ตปสีโล,ผศ.ดร.
นางสาวสหัทยา		วิเศษ
นายชนิศร์		ชูเลื่อน
นายธรรมธัช	บาศรี

วิทยาเขตอุบลราชธานี

เสมา:	ประวัติศาสตร์	คุณค่าและการจัดการ
การอนุรักษ์ขององค์กรพระพุทธศาสนาใน
จังหวัดบุรีรัมย์

ดร.	ชยาภรณ์	สุขประเสริฐ
พระครูศรีปัญญาวิกรม,ดร.
อาจารย์ไว		ชึรัมย์

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

กลุ่มวิจัยด้ำนพัฒนำชุมชนและสังคม
การสร้างและพัฒนาโปรแกรมโยคะสมาธิเพื่อ
สนับสนุนการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบา
หวานประเภทที่	2	โรงพยาบาลพาน	จังหวัด
เชียงราย

พระบุญรอด	ปคุณธมฺโม 
นางชมพร	สีเงิน

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

ผศ.ดร.	ธนู	ศรีทอง วิทยาเขตสุรินทร์

พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาทางจริยธรรมการอุ้ม
บุญในสังคมไทย

ผศ.ดร.	ทวีศักดิ์	ทองทิพย์ วิทยาเขตสุรินทร์



ชื่อผลงำน หัวหน้ำโครงกำร/นักวิจัย สังกัด/หน่วยงำน

ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษที่	๒๖	:		ถอดบท
เรียนชุมชนสันติสุขในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง

ดร.ขันทอง	 วัฒนะประดิษฐ์ บัณฑิตวิทยาลัย

การปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานตาม
หลักพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย

พระมหาชิต		ฐานชิโต 
พระครูพิพิธวรกิจจานุการ,ดร.

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วน
ร่วมพื้นที่ป่าต้นน้�า	เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์

นางสาวอนงค์นาฏ	 แก้วไพฑูรย์ 
พระครูสิริคีรีรักษ์,	ดร. 
ดร.อาภรณ์รัตน์	เลิศไผ่รอด 
นางสาวพูลลาภ	จันทร์เฉลิม 
นายปัญญา		พรหมบุตร

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาชาวเขา	จังหวัดแพร่

พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม	กิตฺติวณฺโณ,	ดร.
ผศ.รวีโรจน์		ศรีค�าภา 
ดร.ธาดา		เจริญกุศล
ดร.กาญจนา		ด�าจุติ 
ดร.ด�าเนิน		หมายดี

วิทยาเขตแพร่

ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้�ากับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

ดร.	อัครเดช	 พรหมกัลป์
พระราชรัตนเวที,	ดร.	 	
พระวิเทศพรหมคุณ,	ดร.
พระครูนิวิฐศีลขันธ์,	ผศ.ดร.	
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์	ภูริปญฺโญ,	ผศ.ดร.
ดร.อัครนันท์	อริยศรีพงษ์	
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คัมภีร์ปทสังคหะ : การตรวจช�าระและ
การศึกษาวิเคราะห์

พระเทพปริยัติมุนี,ผศ.ดร.
หัวหน้าโครงการวิจัย

พระศรีสุทธิเวที,ดร. 
ผู้ร่วมวิจัย

รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกลุ 
ผู้ร่วมวิจัย

   ที่มาและความส�าคัญของงานวิจัย 

	 คัมภีร์ปทสังคหะ	จัดเป็นคัมภีร์ไวยากรณ์บาลีประเภทไม่มีสูตร	แต่เป็น
คัมภีร์ที่มีเนื้อหาแสดงประมวลบท	การรวบรวมบทในภาษาบาลี	๔	บท	คือ	นาม	
อาขยาต	 อุปสรรค	 และนิบาต	 แล้วน�ามาอธิบายแจกแจงตามหลักภาษาโดย
ละเอียด	 เป็นผลงานรจนาของพระอาทิจจวงศ์	 พระเถระชาวย่างกุ้ง	 ประเทศ
สหภาพเมียนมาร์	ซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่างพุทธศักราช	๒๔๒๕	–	๒๔๙๔	ท่านเป็น
พระเถระที่เชี่ยวชาญหลายภาษา	 เช่น	 ภาษาบาลี	 สันสกฤต	 และภาษาอังกฤษ	
เคยเดินทางไปเผยแผ่พระศาสนาในประเทศฝร่ังเศสและอิตาลีเป็นต้น	 ท่านได้
รับยกย่องว่ามีความสามารถทางภาษาทัดเทียมกับโบราณาจารย์ชาวพม่า	๑	ใน	
๖	ท่าน	ตั้งแต่สมัยพุกามเป็นต้นมา		ท่านผู้แต่งคัมภีร์นี้เห็นว่า	การศึกษาภาษา
อย่างเป็นระบบ	จะช่วยพัฒนาความรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างดี	จึงแต่งคัมภีร์นี้เป็น
หลักสตูรการเรียนภาษาบาล	ีและรฐับาลพมา่กเ็คยบรรจคุัมภรีน์ีไ้ว้เป็นหลักสูตร
ครั้งเมื่อยังเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษด้วยความส�าคัญคัมภีร์ดังกล่าว		ผู้วิจัยจึงเห็น
ว่า	หากมกีารน�าคมัภร์ีปทสงัคหะมาศึกษาวิเคราะห์เกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมา	
โครงสร้าง	เนื้อหา	ก็จะมีประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาบาลี	อันจะเป็นข้อมูลพื้น
ฐานในก�าหนดนโยบายด้านการศึกษาบาลีไวยากรณ์ของคณะสงฆ์ไทย
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	 ในการวิจัยคร้ังนี้	 ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเอกสาร	 (Documentary	 	 Research)	
เพื่อให้ได้ค�าตอบตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้	 โดยมีวิธีด�าเนินการศึกษา	 ดังนี้	 	 รวบ
รวมคัมภีร์ปทสังคหะต้นฉบับภาษาบาลีอักษรพม่า	 ท้ังในรูปแบบของหนังสือและ
ใบลาน	 และฉบับบาลีอักษรไทยของส�านักศาสนศึกษาวัดท่ามะโอ	 จังหวัดล�าปาง	
ศึกษาล�าดับเร่ืองเนื้อหาตามคัมภีร์ปทสังคหะ	 และท�าการวิเคราะห์ในประเด็น
ที่ผู ้วิจัยพิจารณาเห็นว่า	 มีส่วนสัมพันธ์สอดคล้องกับคัมภีร์ต่าง	 ๆ	 	 น�าเสนอผู้
เชี่ยวชาญ	 ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา	 	 เรียบเรียงบรรยายเชิงพรรณนา

   วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

คัมภีร์ปทสังคหะ : การตรวจช�าระและการศึกษาวิเคราะห์
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	 คัมภีร ์ปทสั งคหะ	 แปลว ่า		
“ประมวลบท”	หมายถงึ	 	 การรวบรวม
บทในภาษาบาลีทั้ง	 ๔	 อย่าง	 คือ	 นาม	
อาขยาต	 อปุสรรค	 และนบิาต	 แล้ว	 น�า
มาอธบิายแจกแจงบทตามหลกัภาษาโดย
ละเอยีด	รจนาโดยพระอาทจิจวงศ์		อดตี
เจ้าอาวาสวัดอาทิจจวงศ์จังหวัดย่างกุ้ง	
ประเทศสหภาพพม่า	 ขณะแต่งคัมภีร์
พ�านกัอยู	่ณ	วดั	อโศการาม	จงัหวดั	มนั
ดเลย์	แต่งจบในพทุธศกัราช	๒๔๕๕	เมือ่
มอีาย	ุ๓๐	ปี	ผลงานท่ีท่านแต่งและเป็นที่
รูจ้กัโดยทัว่ไป	ม	ี๔	คมัภร์ี	คือ	ปทสงัคหะ	
กจัจายนสังคหะ	มลินิทปัญหานสิสยั	และ
ศิลาจารึกเสาอโศก	 แม้คัมภีร์นิสสัยของ
ปทสังคหะ	 ท่านผู้แต่งก็เขียนขึ้นตามค�า
อาราธนาของพระญาณธชะ		(แลดสียาด
อ)ในพทุธศกัราช	๒๔๖๑	พระอาทจิจวง
ศ์	มพีรรษาครบ	๑๗	พรรษา	ได้เดนิทาง
ไปศึกษาภาษาอังกฤษและเผยแพร่พระ
ศาสนายังประเทศอินเดีย	 ลังกา	 และ
อังกฤษ	 เน่ืองจากเป็นคนมีพรสวรรค์
ในด้านภาษา	 จึงสามารถศึกษาภาษา
อื่นนอกจากภาษาบาลี	 สันสกฤต	 และ
องักฤษ	อนัได้แก่	ภาษาฮนิด	ีเบงกาล	ีคุ
รมุขุ	ีอรูด	ูและญีปุ่น่	หลงัจากเดนิทางไป
เผยแพร่ศาสนาในประเทศยโุรปมฝีรัง่เศส
และอิตาลีเป็นต้นแล้วจึงได้เดินทางกลับ
มาถึงประเทศสหภาพพม่าในวันแรม	 ๗	

ค�า่	เดอืน	๗	พทุธศกัราช	๒๔๗๑		ท่านผู้
แต่งเป็นพระภกิษผุูมี้วริยิะอตุสาหะยิง่นกั	
กล่าวกนัว่าท่านชอบอ่านต�าราวิชาการจน
บางคราวมไิด้จ�าวดัหลายวนั	และได้ศกึษา
พระไตรปิฎกจบถึง	๔๐	รอบ	ในบ้ันปลาย
ชีวิตของท่านได้เปิดหลักสูตรสอนพระ
ไตรปิฎกโดยย่อ	 ๖	 เดือน	 และได้สอน
หลักสูตรนี้หลายครั้งจนถึงวาระสุดท้าย
เนื่องจากท่านผู้แต่งมีความเช่ียวชาญใน
ภาษาบาลสีนัสกฤตพร้อมทัง้พระไตรปิฎก	
จึงได้ประมวลเนือ้หาอนัเป็นแก่นสารจาก
ไวยากรณ์บาลทีีส่�าคญั	๓	คมัภร์ี	คอื	กจั
จายนไวยากรณ์	 โมคคัลลานไวยากรณ	์
และสทัทนตีปิกรณ์	 โดยเลอืกสรรเฉพาะ
สาระที่ส�าคัญมาประมวลแต่งเป็นเป็น
ร้อยกรองสลับรร้อยแก้ว	 เพ่ือให้เรียนรู้
และทรงจ�าได้ง่าย	 เพื่อเป็นพื้นฐานแก่
นักศึกษาบาลีใหม่	 ทั้งแสดงปทมาลา
ของบทนามตามล�าดับการันต์ในลิงค์ท้ัง	
๓	 พร้อมด้วยศัพท์ที่แจกตามการันต์ใน
ลิงค์น้ัน	 ๆ	 และบทอาขยาต	 ตามล�าดับ
หมวดธาต	ุวภิตัต	ิพร้อมด้วยตวัอย่างบท
อาขยาตทีแ่จกเหมอืนบททีย่กขึน้เป็นแม่
แบบของหมวดธาต	ุวภิตัต	ิปัจจยัเหล่านัน้		
และเหมาะส�าหรบัผูป้รารถนาจะเพิม่พนู
ความรู้ภาษาบาลีให้มากยิ่งขึ้นจากพ้ืน
ฐานไวยากรณ์ที่มีพอสมควรแล้ว	 ท่านผู้
แต่งเห็นว่าการศึกษาอย่างเป็นระบบจะ

ช่วยพัฒนาความรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างดี	
จึงแต่งคัมภีร์น้ีเพื่อใช้เป็นหลักสูตรเรียน	
และรฐับาลพม่าก็ได้บรรจไุว้เป็นหลกัสตูร
กลางสมัยครั้งเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ		
ต่อมาเมื่อได้เอกราชแล้วจึงยกเลิกการ
บงัคบัใช้คมัภร์ีนีไ้ป
	 คมัภร์ีปทสงัคหะ	 โดยส่วนมาก
แต่งเป็นคาถา	เพื่อสะดวกต่อการท่องจ�า	
ท�าความเข้าใจ	 ล�าดับขั้นตอนน�าเสนอ
ไม่ซับซ้อน	 	 มีลักษณะอาศัยปทมาลา
จากคัมภีร์ต้นแบบ	 เช่น	 คัมภีร์กัจจาย
นะ	 ปทรูปสิทธิ	 และสัททนีติไวยากรณ์	
เป็นต้น	 และอาศัยเน้ือความบางส่วน
จากคัมภีร์กลุ่มสุโพธาลังการบ้าง	 คัมภีร์
สัททัตเภทจินตาเป็นต้นบ้าง	 ดังนั้น	 ผู้
วจิยั	จงึได้น�าเสนอความเช่ือมโยงของเนือ้
ความในคัมภีร์ปทสังคหะ	๖	 วิภาคแรก	
ที่เป็นส่วน	สฺยาทฺยนฺต	วิภาคที่	๗		เป็น 
ตยฺาทยฺนตฺ	และ	๒	วภิาคสดุท้ายกับคมัภีร์
ที่อาศัยหรือจะเรียกว่าคัมภีร์ต้นแบบใน
การรจนาคัมภีร์ปทสังคหะ		เช่น		ปทมา
ลา	การกระจายบท		บทที่น�ามากระจาย
ตาม	การแสดงลักษณะอาขยาต	เป็นต้น

ผลการวิจัย
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เชงินโยบำย
	 คัมภีร์ปทสังคหะ	 มีล�าดับขั้นตอนน�าเสนอไม่
ซับซ้อนมีลักษณะอาศัยปทมาลาจากคัมภีร์ต้นแบบ	
เช่น	คมัภร์ีกจัจายนะ	ปทรปูสทิธ	ิและสทัทนติีไวยากรณ์	
เป็นต้น	และอาศยัเนือ้ความบางส่วนจากคมัภร์ีสโุพธาลงั
การบ้าง	คมัภร์ีสทัทตัเภทจนิตาเป็นต้นบ้าง	เชือ่มโยงของ
เนือ้ความในคมัภร์ีปทสงัคหะ	๖	 วภิาคแรก	ทีเ่ป็นส่วน	
สยฺาทยฺนตฺ	 วภิาคที	่ ๗	 	 เป็นตยฺาทยฺนตฺ	 และ	๒	 วภิาค
สดุท้ายกบัคมัภร์ีทีอ่าศยัหรือจะเรยีกว่าคมัภร์ีต้นแบบใน
การรจนาคมัภร์ีปทสงัคหะ		เช่น		ปทมาลา	การกระจาย
บท		บททีน่�ามากระจายตาม	การแสดงลักษณะอาขยาต	
เป็นต้น	ดงันัน้	องค์กรทีจ่ดัการศกึษาเกีย่วกบัภาษาบาลี	
สามารถน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการวจิยันี	้ก�าหนดเป็น

เชิงนโยบำย
	 ในการจัดท�าต�าราเกี่ยวกับการเรียนการสอน	
เช่น	หลักสูตรเปรียญธรรมของคณะสงฆ์เป็นต้น

เชิงวชิำกำร	
	 เนื้อหาในคัมภีร์ปทสังคหะมีความสัมพันธ์กับ
คมัภร์ีต่าง	ๆ	คอื	 	คมัภร์ีพระวนิยั	 สัททนตีปิทมาลา	สุ
โพธาลงัการ	สทัทตัถเภทจนิตา	นริตุตเิภทสงัคหและ		สทั
ทสารตัถชาลนิ	ีวาจจฺวาจโก	วภิตัยตัถะ	อภธิานปัปทปิีกา	
สัททปาทวินิจฉัย	 เป็นต้น	 สามารถน�าสาระส�าคัญจาก
คมัภร์ีต่าง	ๆ 	มาประมวลเป็นองค์ความรู้แบบสัน้กะทัดรดั	
หากเรยีนรูใ้นปทสงัคหะอย่างคล่องแคล่วแล้ว	ย่อมอาศัย
คมัภร์ีปทสังคหะเป็นบาทฐานเพิม่พนูความรูห้ลกัภาษา
ในคมัภร์ีอืน่	ๆ	ได้เป็นอย่างดี

การน�าวิจัยไปใช้ประโยชน์

 คมัภีร์ปทสงัคหะ	มลีกัษณะเด่น	คอื	แจกแจงระเบยีบบทตามหลกัภาษาโดยละเอยีด	โดยเลอืกสรรเฉพาะที่
ส�าคัญมาประมวลแต่งเป็นร้อยกรองเพ่ือให้เรยีนรูไ้ด้ง่าย	โดยแสดงล�าดบับทพร้อมศพัท์แจกตาม		สามารถประมวล
จุดเด่น	ได้ดังนี้:	๑)	วิภัตตินาม	ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์	ใช้ในสถานะที่แตกต่างกันไป	ทั้งแต่ละวิภัตติ	มีอรรถหลาย
อย่าง	วิภัตติอาขยาตก็เช่นกัน	มีวิธีใช้ที่บ่งถึงกาล	บุรุษเป็นต้น	ทั้งมีความหมายไม่น้อย		และปัจจัยที่ใช้แทนวิภัตติ	
ก็มีอรรถไม่น้อยเช่นกัน	 	๒)ปทมาลา	ที่เป็นแม่แบบนั้น	 	ท่านผู้รจนาเลือกเฉพาะที่ปรากฏใช้โดยส่วนมากในพระ
บาลีอรรถกถาเป็นต้น	๓)	 ท่านแสดงศัพท์แจกเหมือนที่คัมภีร์บาลีไวยากรณ์ใหญ่	 อย่างคัมภีร์ปทรูปสิทธิเป็นต้น	
น�าเสนอไว้	โดยคัดเลือกค�าศัพท์เพิ่มเติมไว้		ให้มากพอ	ใช้ฝึกแจกจนเกิดความคุ้นชิน	๔)	ได้พบเห็นวิธีแจกปทมา
ลาของบทนามด้วยวิภัตติทั้ง	๗	คู่	 เข้ากับการแจกปทมาลาบทอาขยาตด้วยอ�านาจนามโยคเป็นต้น		๕)เมื่อแสดง
ไวยากรณ์ส่วนหลักจบแล้ว	 	ท่านได้แสดง	ปกิณณกะ	ที่รวบรวมวิชาความรู้ส่วนต่อขยายที่นักศึกษาใหม่	มีความ
จ�าเป็นต้องรู้	

จุดเด่นของงานวิจัย
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การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องการ
แสดงผลของกรรมและการตกทอด
กรรมสู่ทายาท

รศ. สมบูรณ์  บุญฤทธิ์
หัวหน้าโครงการวิจัย

นายพีระพล  สงสาป
ผู้ร่วมวิจัย

ที่มาและความส�าคัญของงานวิจัย 

	 ความเชือ่เรือ่งกรรมและการแสดงผลของกรรม	เป็นความเชือ่ทีย่ิง่ใหญ่และ
ส�าคญัอย่างยิง่ของผูท้ีน่บัถอืพระพทุธศาสนา	พทุธศาสนกิชนส่วนใหญ่มคีวามเชือ่ว่า
ผูท้ี่เกดิมาล้วนมีวถิชีวีติทีด่�าเนนิไปกรรมทีแ่ต่ละชวีติได้กระท�าไว	้ดงัที่พระพทุธองค์
ทรงตรัสไว้ว่า		“กมฺมุนา	วตฺตตี	โลโก	:	สัตว์โลกย่อมด�าเนินไปตามกรรม”			
	 ส่วนการแสดงผลของกรรมนั้น	 ก็เป็นไปตามหลักค�าสอนเร่ืองกรรมหรือ
เรียกว่า	กฎแห่งกรรม	พระพุทธองค์ทรงตรัสยืนยันถึงการให้ผลของกรรมว่า	“เรามี
กรรมเป็นของตน	เป็นผู้รับผลของกรรม	มีกรรมเป็นก�าเนิด	มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์	มี
กรรมเป็นที่พึ่งอาศัย	เราท�ากรรมใดไว้	จะเป็นกรรมดี	หรือกรรมชั่วก็ตาม	ย่อมเป็น
ผู้รับผลของกรรมนั้น”		
 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาวิเคราะห์ถึงความเช่ือเรื่องกรรม	 การ
แสดงผลของกรรมต่อผูก้ระท�าและการตกทอดผลกรรมสูท่ายาทว่า	การแสดงผลของ
กรรมน้ันมีสาเหตแุละการแสดงผลของกรรมอย่างไร	ผูท่ี้ได้รบัการแสดงผลของกรรม
นั้นมีความเชื่ออย่างไร	ผลของการวิจัยนี้จะเป็นองค์ความรู้ด้านความเชื่อเรื่องกรรม	
มีผลต่อพฤติกรรมและการปฏิบัติตนของคนในสังคม	ช่วยท�าให้สังคมเกิดความเชื่อ
และมีความมั่นใจในเรื่องกฎแห่งกรรมมากขึ้น	เมื่อทุกคนมีความเชื่อเรื่องกรรมและ
การแสดงผลของกรรมอย่างถูกต้องก็จะเป็นพื้นฐานน�าไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ	 ที่
เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมและจริยธรรมของสังคมต่อไป
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	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	ด้วยการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องกรรมและการ
แสดงผลของกรรมจากพระไตรปิฎก	เอกสาร	ต�ารา	และเอกสารต่างๆ		และสมัภาษณ์
บคุคลท่ีเชือ่ว่าตนเองได้รับผลของกรรมท่ีตนเป็นผู้กระท�าไว้และจากผูท้ีเ่ชือ่ว่าตนเอง
ได้รบัผลของกรรมจากการกระท�าของบรรพบุรษุหรือบคุคลในครอบครวัและผลของ
กรรมนั้นได้ตกทอดมาสู่ตน		โดยใช้เวลาในเก็บรวบรวมข้อมูลประมาณ	๓๐	วัน	

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

คัมภีร์ปทสังคหะ : การตรวจช�าระและการศึกษาวิเคราะห์
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	 ๑.	ผูใ้ห้ข้อมลูเก่ียวกบัความเชือ่เรือ่ง
การแสดงผลของกรรมและการตกทอดกรรมสู่
ทายาท	เป็นเพศชาย	จ�านวน	๙		คน	เป็นเพศ
หญงิจ�านวน	๔	คน	ในจ�านวนนีเ้ป็นพระภกิษุ
จ�านวน	๑	รปู	มอีายรุะหว่าง	๕๕	–	๘๖	ปี	ให้
ข้อมลูเกีย่วกบัความเชือ่เรือ่งการแสดงผลของ
กรรมและการตกทอดกรรมสู่ทายาท	 จ�านวน	
๑๒	กรณ	ีเมือ่จ�าแนกเป็นรายกรณพีบว่า	เป็น
กรณีของผู้ที่เชื่อว่าตนได้รับการแสดงผลของ
กรรมจากการกระท�าของตนโดยแสดงผลที่
ตนเอง	จ�านวน	๕		กรณ	ีและเป็นกรณขีองผู้
ที่เชื่อว่าได้รับการแสดงผลของกรรมจากการ 
กระท�าของตนหรือของบรรพบุรุษและแสดง
ผลของกรรมตกทอดสูท่ายาท	จ�านวน	๗	กรณ	ี		
ในจ�านวนนี้เป็นกรณีการแสดงผลของกรรมที่
เกดิจากกรรมไม่ด	ีจ�านวน	๑๑	กรณ	ีและเป็น
กรณีการแสดงผลของกรรมท่ีเกิดจากกรรมดี	
จ�านวน	 ๑	 กรณี	 ผู้ให้ข้อมูลท้ังหมดยินดีเปิด
เผยชือ่นามสกลุและทีอ่ยูจ่รงิเพือ่ประโยชน์ใน
การศกึษาเรือ่งนี้

 ๒.เช่ือว่าเป็นการแสดงผลของกรรม
ต่อตนเองซึ่งเป็นผู้กระท�ากรรม	 	 จ�านวน	 ๕	
กรณ	ีในทีน่ีย้กมาเป็นตวัอย่าง	๒	กรณ	ีคอื
	 ๒.๑			กรณนีายพร้อม		หอมธน	ูที่
เชื่อว่าการที่ตนตกจากต้นไม้ท�าให้ข้อมือข้าง
ซ้ายหกัพบั	มกีระดกูข้อมอืหกัโผล่ออกมา	และ
ท�าให้ตนต้องเป็นผู้พิการนั้น	 เป็นเพราะตน
ได้รับการแสดงผลของกรรมจากการหักเท้า
กระจงทีจ่บัได้	
	 ๒.๒	กรณบีงัสะมะ		ทีน่ายไสว		อสิระ	

ผูเ้หน็และรบัรูเ้หตกุารณ์ของบงัสะมะ	ซึง่เป็น
ผู้รับจ้างตอนวัว	 และมีอาการทุรนทุรายด้วย
ความเจบ็ปวดจากการบบีเคล้นลกูอณัฑะของ
ตนจนแหลกเหลวก่อนตายนัน้	 เชือ่ว่าเป็นการ
แสดงผลของกรรมที่บังสะมะได้กระท�าการ
ตอนววัโดยการทบุลกูอณัฑะของววั	 ก่อนตาย
บังสะมะได้แสดงอาการที่เป็นลักษณะการ
แสดงผลของกรรมต่อผูก้ระท�า

 ๓.เช่ือว่าเป็นการแสดงผลของกรรม
โดยพ่อแม่หรอืบรรพบรุษุเป็นผู้กระท�า	และผล
ของกรรมตกมาสูต่นซึง่เป็นทายาท		จ�านวน	๗	
กรณ	ีในทีน่ี	้ยกมาเป็นตวัอย่าง	๒	กรณี
	 ๓.๑	กรณนีายแหว่ง	หรอืนายแสวง	
ทีน่ายเพิม่	ส�าเภาพล	และตวันายแสวงเอง	ที่
เชือ่ว่าการทีน่ายแสวง	มลีกัษณะรอยบาดแผล
ขนาดใหญ่	บนใบหน้าของนายแสวง	ท�าให้นาย
แสวงมีความพกิารบนใบหน้าและพดูไม่ชดั	นัน้
เป็นเพราะการแสดงผลของกรรมที่บิดาของ
นายแสวงได้กระท�ากับลิงโดยใช้มีดพร้าฟัน
เข้าบริเวณใบหน้าของลิงตัวหนึ่ง	 การกระท�า
นัน้เป็นการกระท�าก่อนทีน่ายแสวงเกดิมา	เมือ่
นายแสวงเกิดมาปรากฏรอยแผลขนาดใหญ่บน
ใบหน้าของนายแสวง	 จงึเชือ่ว่าเป็นการแสดง
ผลของกรรมจากการกระท�าของบรรพบุรุษ
และตกทอดกรรมนัน้สูท่ายาท
	 ๓.๒	 กรณีน้องกัปตัน	 ที่เพื่อนบ้าน
เชือ่ว่า	การทีน้่องกปัตนัเกดิมามสีภาพร่างกาย
พิการ	 แขนขาไม่แข็งแรง	 ไม่สามารถหยิบจับ
สิ่งของได้	 ไม่สามารถเดินด้วยฝ่าเท้าได้	 การ
เดนิของน้องกปัตนัต้องใช้ปลายเท้า	 เดนิเป๋ไป

เป๋มา	มอืทัง้สองข้างแกว่งไปแกว่งมา	ลกัษณะ
คล้ายกบัการเดนิของลงิ	เชือ่ว่าเป็นเพราะการก
ระท�าของบดิาน้องกปัตนั	ทีจ่บัลงิซึง่เข้ามาขดุ
ต้นข้าวโพดทีบ่ดิาของน้องกปัตนัปลกูไว้		ด้วย
ความโกรธเม่ือจับลิงตัวหน่ึงได้ก็ใช้ไม้ตีแขน
และขาของลิงตัวนั้นจนหัก	 แล้วปล่อยหนีเข้า
ป่าไป	 เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในขณะที่มารดา
น้องกัปตันก�าลังตั้งครรภ์	 เมื่อน้องกัปตันเกิด
มา	 ก็มีสภาพความพิการของแขนและขา	 จึง
เชือ่ว่าเป็นการแสดงผลของกรรมทีบ่รรพบรุษุ	
(บดิา)	 เป็นผู้กระท�าและกรรมได้แสดงผลของ
กรรมนัน้ตกทอดสูท่ายาท

 ๔.	 ผลการวิเคราะห์ความเชื่อเรื่อง
การแสดงผลของกรรมและการตกทอดกรรม
สู่ทายาท	 ตามแนวคิดเรื่องกรรมตามหลักค�า
สอนทางพระพทุธศาสนา	
	 จาก	๔	กรณทีีย่กมาเป็นตวัอย่างนัน้	
เมือ่พจิารณาตามฐานกรรม	๑๒		พบว่า	ท้ังหมด
เป็นชนกกรรม	 คอื	 กรรมทีไ่ด้รบัจากการกระ
ท�าของตนในอดตี	 และเป็น	ทฎิฐธรรมเวทนยี	
กรรม	ซึง่เป็นกรรมทีไ่ด้รบัการแสดงผลในชาติ
ปัจจบุนั	กรณขีองนายพร้อม	และบงัสะมะ	ม	ี
อาจณิณกรรม	หรอื	พาหลุกรรม	ซึง่เป็นกรรม
ที่ได้กระท�าติดต่อกันหลายครั้ง	 นอกจากนั้น	
บังสะมะ	 ยังมีอาสันนกรรม	 คือเป็นกรรมท่ีผู้
ก่อกรรมระลกึได้ก่อนตายด้วย

ผลการวิจัย
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เชิงนโยบำย
	 องค์กรที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	วัด	สถาบันการศึกษาทุกระดับ	สถานีวิทยุกระจายเสียงโดยเฉพาะสถานีวิทยุเพื่อการ
ศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรมของท้องถ่ิน	 ได้น�าผลการวิจัยไปเผยแพร่ท�าให้เกิดทัศนคติและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การปฏิบัติตนที่ดี	ท�าให้ลดปัญหาต่างๆในสังคมได้	

เชิงสำธำรณะ
	 สังคมได้รับทราบกรณีตัวอย่างของความเชื่อเรื่องการแสดงผลของกรรม	 จากการเผยแพร่ในรูปแบบต่าง	 ได้แก่	
หนังสือ		บทความวิชาการ	และบทความวิจัย	ตลอดถึงการเผยแพร่ผลการวิจัยทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม

เชิงวิชำกำร
	 ได้มีการผลิตผลงานทางวิชาการจากองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย	ในลักษณะต่างๆ	คือ	หนังสือ	เรื่อง		“ความเชื่อ
เรื่องกรรมและการแสดงผลของกรรม”			บทความวิชาการ	เรื่อง	“ผู้ก่อกรรมและผู้รับกรรม	:	ความเชื่อเรื่องกรรมและ
การแสดงผลของกรรมในมิติทางสังคม”			บทความวิจัย	เรื่อง	“การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องการแสดงผลของกรรม
และการตกทอดกรรมสู่ทายาท”

     การน�าวิจัยไปใช้ประโยชน์

	 งานวิจัยนี้ได้น�าเสนอความเชื่อเรื่องกรรมและการแสดงผลของกรรมโดยยกกรณีตัวอย่างบุคคลและกรณีการ
แสดงผลของกรรม	 ทั้งที่เชื่อว่าตนเองได้รับการแสดงผลของกรรมจากการกระท�าของตน	 และได้รับการแสดงผลของ
กรรมจากการกระท�าของบรรพบุรุษซึ่งได้กระท�าไว้ในอดีต	 	 และผลของกรรมนั้นได้แสดงผลของกรรมตกทอดมาที่ตน	
บุคคลผู้ให้ข้อมูลที่ปรากฏในงานวิจัยนี้	เป็นบุคคลยังมีชีวิตอยู่และยินดีที่จะให้เปิดเผยเรื่องของตน	โดยอนุญาตให้ใช้	ชื่อ	
นามสกุล	และที่อยู่จริง	เพื่อประโยชน์ในการศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมและการแสดงผลของกรรม	
	 จากการเผยแพร่องค์ความรู้ของงานวจัิยเร่ืองนี	้ทางสถานวีทิยเุพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม	วดัศรทีว	ีต.ท่าวงั	
อ.เมือง	จ.นครศรีธรรมราช	โดย	พ.อ.	อรุณ		ศุภรัตนดิลก	ซึ่งสามารถกระจายเสียงให้ประชาชนได้รับฟังครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง	ได้รับความสนใจและมีผลตอบรับถึงเนื้อหาและเรื่องราวของกรณีตัวอย่าง
ในงานวิจัยนี้เป็นอย่างมาก

     จุดเด่นของงานวิจัย

คัมภีร์ปทสังคหะ : การตรวจช�าระและการศึกษาวิเคราะห์



10
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วิเคราะห์ปาราชิก ๔ เพื่อการเรียนการสอน

ผศ.ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
หัวหน้าโครงการวิจัย

ที่มาและความส�าคัญของงานวิจัย 

	 นกับวชอนิเดยีโบราณจากทกุศาสนาทกุลทัธยิอมรบัร่วมกนัและถอืปฏบัิติ
สืบๆมาในข้อก�าหนด		๔				ได้แก่		ไม่ฆ่าสัตว์		๑		ไม่ถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้		๑		
ไม่มีเพศสัมพันธ์		๑		ไม่กล่าวอวดอุตริมนุสสธรรมที่ตัวเองไม่มี			๑			ซึ่งพระพุทธเจ้า
ทรงเรียกว่า		อกรณียะ		คือ		พฤติกรรมที่นักบวชท�าไม่ได้		และนักปราชญ์ตะวันตก
เรียกว่า		ข้อห้าม		(prohibition)		อันหมายความว่า		ในสังคมอินเดียโบราณ	ข้อ
ก�าหนด	๔	 	 ข้อนี้ท�าให้ชีวิตนักบวชต่างจากชีวิตของฆราวาส	 	 นักบวชท่านใดล่วง
ละเมิดข้อห้ามทั้ง		๔		ข้อ		ย่อมขาดจากความเป็นนักบวช			และพระพุทธเจ้าเมื่อ
ตอนออกบวชเป็นสมณะก็น่าจะทรงถือปฏิบัติตามข้อก�าหนดนี้		ซึ่งอาจเรียกได้อีก
ว่า		สมณปฏิญญา		(ข้อปฏิญญาหรือข้อยืนยันว่าเป็นสมณะ)		
	 เม่ือกรณียะ	 ๔	 ข้อนี้ในพระพุทธศาสนามาจากข้อก�าหนด	๔	 	 ข้อของ
นักบวชอินเดียโบราณ	 ผู้วิจัยเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะต้องทรงใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ก�าหนดอาบัติหรือความผิดขั้นปาราชิก		ซึ่งถือเป็นขั้นร้ายแรงสุด		เทียบได้กับโทษ
ประหารชีวิตในทางโลก	เพราะเมื่อน�า	ไปศึกษาเทียบกับ	อกรณียะ		๔		จะพบความ
สอดคล้องกนัในด้านเน้ือหา		ยิง่ไปกว่าน้ันยงัพบความสอดคล้องของอกรณยีะ		๔	กบั
ศีล		๕				ประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องวิจัยให้กระจ่างเพื่อประโยชน์ทางการ
ศึกษา	ตั้งแต่	การใช้เรียนใช้สอนในมหาจุฬาลงกรณราชวิททยาลัยเป็นเบื้องต้น	ต่อ
การศึกษาและการปกครองของคณะสงฆ์		
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งานวิจัยนี้	 เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่กล่าวถึงภาพองค์รวมของปาราชิก	 ๔	 แล้ว
แยกวิเคราะห์แต่ละสิกขาบท	 	 ตามเนื้อหาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกอรรถกถาฏีกา
และแหล่งความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 พระวินิจฉัยของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม
พระยาวชิรญาณวโรรสและพระเถระรูปอื่น	ๆ	

	 จากการวเิคราะห์ปาราชิก	๔	เพือ่การเรยีนการสอนสรุปได้ว่า		ปาราชิก		๔เป็นสกิขาบท
ส�าคญัสูงสดุ		ภกิษุรปูใดล่วงละเมดิแล้วกจ็ะขาดจากความเป็นพระทันท	ี	ดงันัน้		ในการเรยีนการ
สอน		ผูว้จิยัเหน็ว่า		จะต้องท�าความเข้าใจประเดน็ต่างๆให้ชดัเจนไปตามล�าดบั		จากการวจิยัพบ
ว่าประเดน็ส�าคัญทีจ่ะต้องท�าความเข้าใจในเบือ้งต้นมดัีงนี้
๑.ท่ีมาของปาราชกิ		๔
	 จากการวิจัยพบว่า	 ที่มาของปาราชิก	 ๔	 	 คือ	 อกรณียะ	 หรือ	 กิจท่ีพระท�าไม่ได้	 ท่ี
พระพุทธเจ้าทรงบญัญตัใินพระวนิยั	ได้แก่		การฆ่าสตัว์		การถือเอาสิง่ท่ีเจ้าของไมอนญุาตให้		การ
มเีพศสมัพันธ์	 	 และการพดูอวดคณุวเิศษทีต่วัเองไม่ม	ี 	 ซึง่ถอืเป็นกจิข้ันพืน้ฐานท่ีแสดงความเป็น
พระ	หรอืจะเรียกว่าวถีิชวีติของสมณะกไ็ด้ซ่ึงเป็นธรรมดัง้เดมิส�าหรบันกับวชอินเดยีทกุนิกาย

    วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

    ผลการวิจัย

วิเคราะห์ปาราชิก ๔ เพื่อการเรียนการสอน
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ถอืปฏบิตัเิหมอืนกนั		พระพทุธเจ้าเองเมือ่ตอน
ที่เสด็จออกบรรพชาก็ทรงถือปฏิบัติตามอก
รณียะน้ี	 	 ต่อมาเมื่อพระสาวกปฏิบัติตามอก
รณยีะนีไ้ม่ได้		เช่น		พระสทุนิมเีพศสมัพนัธ์กบั
ภรรยาเก่า	 	 พระธนิยะถือเอาของหลวงทีไ่ม่ได้
พระราชทานให้โดยตรง	 	พระองค์กท็รงยดึเอา
อกรณยีะ	 	๔	นีเ้ป็นฐานในการพจิารณาตดัสนิ
และบญัญตัสิกิขาบท	

๒.วธิกีำรบัญญัตสิกิขำบท	
	 จากการวจิยัพบว่า	 	 พระพทุธเจ้าไม่
ได้บญัญตัโิดยพลการ		แต่ทรงบญัญตัโิดยล�าดบั
ขัน้ตอนดงัต่อไปนี	้	คอื		มเีรือ่งเกดิขึน้	(มพีระท�า
ผดิ)		สงัคมวิพากษ์วจิารณ์		ภกิษรุปูใดรูปหนึง่น�า
ความไปกราบทลูพระพทุธเจ้า		พระพทุธเจ้าทรง
รับสัง่ประชมุสงฆ์		ทรงเบิกตัวภกิษรูุปทีถู่กกล่าว
หามาชีแ้จงในทีป่ระชมุสงฆ์	จากนัน้พระพทุธเจ้า
ทรงต�าหนภิกิษรุปูทีท่�าผดิแล้วบญัญตัสิกิขาบท
ให้สงฆ์ร่วมกนัทรงจ�าสอนสาธยายกนัต่อ

๓.วตัถปุระสงค์ในกำรบญัญตัสิกิขำบท	
	 จากการวจิยัพบว่า	 	 เป็นเรือ่งส�าคญั
ที่ต้องศึกษาให้เข้าใจว่าท�าไมพระพุทธเจ้าต้อง
บัญญัติพฤติกรรมการท�าผิดของภิกษุไว้ให้เป็น
สิกขาบทก็เพื่อต้องการให้ภิกษุได้เรียนรู้เพื่อ
ควบคมุพฤตกิรรมตนเอง	ควบคมุพฤตกิรรมของ
เพื่อนภิกษุด้วยกัน	 	 เพื่อให้ได้เรียนรู้ว่าอาสวะ
หรือกเิลสทีห่มกัหมมอยูภ่ายในจติส่วนลกึคือต้น
เหตแุห่งพฤตกิรรมการท�าผดิ	เพือ่ให้ได้เรียนรูว่้า
สกิขาบทจะช่วยควบคมุคนทีเ่ก้อยาก(หน้าด้าน)

ให้ละอายใจและจะช่วยภกิษุทีป่ระพฤตดิปีฏบัิติ
ชอบให้ให้ไม่ถกูรงัแกเบยีดเบยีน		สดุท้ายคณะ
สงฆ์จะอยู่ได้อย่างสง่างาม	 	 	 เพราะอยู่ได้ด้วย
ธรรมและวนิยั		ซึง่เท่ากบัว่าธรรมกบัวนิยัรกัษา
ตัวเองรักษาคณะสงฆ์ด้วย	 จากน้ัน	 จึงศึกษา
ลงไปทีภ่าพรวมของปาราชกิ		๔		ในฐานะเป็น	
สกิขาบท	ศลี		วนิยั	และยงัเรยีกว่า	ธรรม	ได้อกี		
ด้วยเหตผุลทีว่่า
					๑.ปาราชกิเป็นสกิขาบท	คอื	ทางแห่งการ
ฝึกหัด	หรอื		บทฝึกหดัมาจากการทีพ่ระพทุธเจ้า
ต้องการให้ส่ิงที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ได้เป็น
แนวทางให้พระสาวกของพระองค์ได้ศกึษาและ
ปฏบิตัติาม
										๒.	ปาราชกิเป็นศลี		หมายถงึ		เป็นปกติ	
คอืพระนัน้จะมคีวามเป็นปกตติามอกรณยีะโดย
ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลกัทรพัย์ไม่มเีพศสมัพนัธ์และไม่พดู
อวดอตุตรมินสุสธรรม				แต่ถ้าไม่ท�าตามอกรณี
ยะกถ็อืว่าไม่ปกต	ิ หากศลีขาดกห็มายถงึ	 ปกติ
ขาดหรอืขาดจากความปกต	ิ	
											๓.ปาราชกิเป็นวนิยั	หมายถงึ	เป็นการ
ฝีกฝนกายวาจาให้เป็นระเบียบแต่แน่นอนว่า
ต้องฝึกทีใ่จก่อน
	 จากนัน้จงึศกึษาแต่ละสกิขาบทลงไป
ให้ละเอยีด		เพราะเนือ้หาของแต่ละสกิขาบทมี
จดุทีต้่องศกึษาเป็นพเิศษโดยผ่าน

๑.		ค�าส�าคัญ
ในปาราชิก	 ๔	 	 สิกขาบทแต่ละสิกขาบทมีค�า
ส�าคญัทีน่่าสนใจ		ซ่ึงเป็นค�าส�าคัญทีร่ะบถุงึการก

ระท�า		เช่น	ค�าว่า		เสพเมถนุ		มจีติคดิลกัถอืเอา
ทรพัย์ทีเ่จ้าไม่ได้ให้ปลงกายมนษุย์จากชวีติ		และ
พดูอวดอตุตรมินสุสธรรม		ค�าส�าคญัเหล่านีม้กีาร
อธบิายไว้อย่างชดัเจนในพระไตรปิฎก	 	 จงึเป็น
หน้าทีท่ีผู้่เรยีนผู้สอนจะต้องท�าความเข้าใจความ
หมายให้ถูกต้องทั้งตามตัวอักษรและบริบทท่ี
เกี่ยวข้อง	 	 เพราะในพฤติกรรมท่ีค�าส�าคัญเอ่ย
ถงึนัน้บ่งบอกถงึขัน้ตอนของการกระท�าและขัน้
ตอนของความผดิทีเ่กิดจากกระท�า		ซึง่มตีัง้แต่ทุ
กกฏถลุลจัจยัและปาราชกิ		ตวัอย่างเช่น	
	 ๑.๑	 เสพเมถุน	 	 เมื่อพูดกันท่ัวไปก็
จะเข้าใจได้	 	 แต่หากจะบอกว่าผู้ท�ามีความผิด
นัน้มคีวามผดิขัน้ไหน	ต้องพจิารณาดวู่าครบขัน้
ต้องของความผิดหรือเปล่า	 ซึ่งมีองค์ประกอบ
อีกหลายอย่าง	 นับตั้งแต่สอดอวัยวะเพศของ
ตนเองเข้าไปทางอวยัวะเพศทางทวารหนกัหรอื
ทางปาก		มจิีตคดิเสพซึง่ประกอบด้วยความยนิดี			
ทีย่กมาเป็นตวัอย่างนีผู้้เรยีนผูส้อนต้องศกึษาให้
เข้าใจ	 ส่ิงที่น่าสนใจคือการที่ภิกษุสอดอวัยวะ
เพศเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้หญิงตรงส่วนที่
ลงไม่พดัถกูต้องได้แม้เพยีงชัว่เมลด็งาเดยีว	หาก
องค์ประกอบอย่างอืน่พร้อมต้องอาบตัปิาราชกิ
	 ๑.๒	การถอืเอาทรพัย์สิง่ของท่ีเจ้าของ
ไม่อนญุาตให้	 	 ซึง่ในสกิขาบทขยายไปเป็นจาก
หมูบ้่านหรอืจากป่า	 	 กเ็ป็นเรือ่งทีต้่องท�าความ
เข้าใจให้ชดัเจนทัง้การถอืเอา		ทัง้ทรพัย์สนิ	ซึง่
มเีป็นจ�านวนมาก	 	 ทัง้คนสตัว์พชืผกัผลไม้และ
สิง่ของถอืเป็นทรพัย์สิง่ของได้หมด		สิง่ท่ีน่าสนใจ
คอืภกิษถุอืเอาทรพัย์สิง่ของราคาเพยีง	๕	มาสก

ผลการวิจัย (ต่อ)
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หรือ	 ๑	 บาทต้องอาบัติปาราชิกเพราะทรง
เทยีบกบักฏหมายประหารชีวติของแคว้นมคธ
ตามที่ภิกษุอดีตผู้พิพากษารูปหนึ่งกราบทูล
ให้ทรงทราบ	 ผูว้จิยัได้น�าเสนอการตรีาคาว่า	
บาทหนึง่นัน้	คอื	น�า้หนกัทองค�า				
	 ๑.๓	การปลงกายมนษุย์จากชวีติ		ผู้
วจิยัพยายามท�าความเข้าใจกบัค�า	กายมนษุย์		
ซึ่งในพระพุทธพจน์ที่เป็นตัวสิกขาบทใช้เป็น	
มนุสฺสวิคฺคห	 	 ท่ีไปสัมพันธ์กับความรู้ส�าคัญ
เรือ่ง	ปฐมจติ	หรอื	ปฐมวญิญาณ		ทีส่ามารถ
อธบิายถงึก�าเนดิมนษุย์ได้		ผูเ้รยีนผูส้อนต้อง
ท�าความเข้าใจให้ชดัเจน	 	 มฉิะนัน้จะยุง่ยาก
ในการพิจารณาตัดสินเมื่อมีภิกษุรูปใดถูก
กล่าวหาว่าฆ่ามนษุย์	 	 แต่หากเข้าใจแล้วเป็น
อนัตดัสนิได้ถกูต้อง	สิง่ทีน่่าสนใจ		
	 ๑.๔		การพดูอวดอตุตรมินสุสธรรม
ทีไ่ม่มใีนตน	 	 ผูว้จิยัศกึษาดเูห็นว่ามคี�าขยาย
หลายค�าตามค�าขยายดูแล้วน่าจะเป็นโลกุต
ตระ	 	 แต่มาดูค�าอธิบายในพระไตรปิฎกพบ
ว่าอุตตริมนุสสธรรมมีความหมายท้ังโลกิย
ธรรมและโลกตุตรธรรม		และโลกยิธรรมนัน้
เริม่ตัง้แต่ฌาน		ทีฌ่านเป็นธรรมของมนสุสผู้
สงูสดุเพราะข่มกเิลสได้				
      
							๒.		เรือ่งเกดิขึน้ภายหลงัทีพ่ระพทุธเจ้า
ทรงวนิจิฉยัแล้ว	 	 ผู้วิจัยพบว่า	 สิกขาบท
ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้	 	 พระพุทธเจ้า
จะทรงใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและ
วนิจิฉยัการการท�าผดิทีเ่กดิขึน้ภายหลงั		หาก

มีองค์ประกอบของการท�าผิดครบถ้วนก็เป็น
ปาราชกิ		แต่ถ้าไม่ครบถ้วน		หากมคีวามผดิ
อยูบ้่างกท็รงปรบัอาบตัลิดหลัน่กนัลงมา		หรอื
เมือ่เทยีบเคยีงแล้วหากไม่เข้าข่ายมคีวามผดิก็
ไม่ปรบัอาบตัิ	
	 ผู ้เรียนผู้สอนจะต้องศึกษาเรื่อง
ประกอบเหล่านี้ให ้ถ ่องแท้จะได้ใช ้เป ็น
หลักฐานประกอบการพิจารณา	 	 อย่างที่
พระพทุธเจ้าทรงชีน้�าไว้ในมหาปเทส	(ข้ออ้าง
ใหญ่)			๔		ประการ	
	 ๓.	ค�าอธบิายของพระอรรถกาจาร
ย์	ในแต่ละสกิขาบทมคี�าอธบิายทีเ่รยีกว่า	ปท
ภาชนียะ	 	 (บทหรือค�าในสิกขาบทที่จะต้อง
แจกแจง)	 	 ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสามารถเรียกว่า	
“อรรถกถาในพระไตรปิฎก”			แต่ผูว้จิยัเรยีก
ผูท้ีอ่ธบิายว่า	พระสงัคตีกิาจารย์		เพราะเชือ่
ว่าเป็นค�าอธิบายของพระผู้ท�าสังคายนาเริ่ม
ตัง้แต่พระอรหนัต์	 	๕๐๐	 	 รปูซึง่มพีระมหา
กัสสปะเป็นต้นเป็นประธาน	 	 แต่ในขณะ
เดยีวกนักม็คี�าอธบิายของพระอรรถกถาจารย์
จรงิอยูใ่นคมัภร์ีอรรถกถาสมนัตปาสาทกิา		ซึง่
พระพทุธโฆสะคือพระอรรถกถาจารย์ผูเ้ขยีน
อธิบาย	 	 ซึ่งมีการน�ามติหรือข้อคิดเห็นของ
พระอรรถกถาจารย์ยุคก่อนในลังกามาเสนอ
ไว้ด้วย		เช่น	มตกิลุม่พระอรรถกถาจารย์ชาว
อันธกะ	 (อินเดียใต้)	 	 มติของพระปทุมเถระ		
มตขิองพระสวิเถระ	นัน่แสดงถงึทีม่าทีไ่ปของ
การอธิบายชั้นอรรถกถาว่ามีพัฒนาการเป็น
อย่างไร		

	 ค�าอธิบายของพระอรรถกถาจาร
ย์ช่วยให้พบแนวทางการวินิจฉัยได้กว้าง
ขวาง		โดยเฉพาะการอธบิายเรือ่งการถอืเอา
ทรพัย์สินทีเ่จ้าของไม่อนญุาตให้เป็นคณุปูการ
แก่การเรยีนการสอนมาก		จงึพบว่าไม่ง่ายนกั
ทีจ่ะวนิจิฉยัเกีย่วกับราคาของทรัพย์สนิ		สรปุ
แล้วคอืท่านให้ถอืราคาท้องถิน่เป็นหลกั	 	 จงึ
ท�าให้มั่นใจว่ามาสกหรือบาทนั้นคือน�้าหนัก
ทองค�าซึง่เป็นราคามาตรฐานสากลทีย่อมรบั
กันมานานจึงสามารถไปใช้เทียบกับราคา
สนิค้าของท้องถิน่ต่างๆได้

    ผลการวิจัย (ต่อ)

วิเคราะห์ปาราชิก ๔ เพื่อการเรียนการสอน
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ประโยชน์แรกสุดที่ผู้วิจัยมุ่งหวัง	คือ	ต้องการให้เกิดการสอนและการเรียนปาราชิก	๔	อย่างละเอียดเพราะเป็น
สิกขาบทหลักที่มีประเด็นที่หากท�าความเข้าใจได้ดีแล้วจะท�าให้การเรียนการสอนสิกขาบทรองลงมาง่ายขึ้น		
และยังกระบวนการพิจารณาตัดสินมีกล่าวไว้อย่างละเอียดซึ่งถือเป็นแบบอย่างในการศึกษาสิกขาบทรองลง
มาเป็นอย่างดี	 	 ประโยชน์ต่อมาสามารถใช้เป็นคู่มือของพระวินัยธรในการวินิจฉัยตัดสินอธิกรณ์ของพระภิกษุ
ที่อาจเกิดขึ้นในการปกครองคณะสงฆ์ได้	 	 ประโยชน์สุดท้ายอาจให้นักกฏหมายได้ใช้องค์ความรู้ศึกษาเปรียบ
เทียบกับกฏหมายอาญาหรือกฏหมายแพ่งได้ตามควรแก่กรณีก่อนจะวินิจฉัยตัดสินในกรณีที่ต้องมาเก่ียวข้อง
กับการวินิจอธิกรณ์ของพระภิกษุ		

    การน�าวิจัยไปใช้ประโยชน์

												มีการศึกษาปาราชิก	๔	ในภาพรวมก่อนและแยกวิเคราะห์	แต่ละสิกขาบทตามหลักฐานที่ปรากฏ
โดยยึดพระไตรปิฎกและอรรถกถาเป็นหลัก		จากนั้นจึงเสนอมติของผู้วิจัยประกอบ	วิธีการศึกษาอย่างนี้ท�าให้
ผู้ศึกษามีความรู้จากคัมภีร์เป็นหลักยึดแลัวเชื่อมโยงไปหาความรู้จากศาสตร์สมัยใหม่	 	 และหากจะกล่าวโยง
ถึงพฤติกรรมของพระภิกษุในเรื่องต่าง	ๆ	ทั้ง	๔	สิกขาบท	พฤติกรรมท�าผิดแบบใหม่	ๆ	แม้จะต่างออกไปบ้าง
ตามสภาพแวดล้อมหรือเพราะมีเครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง		แต่ความใหม่เหล่านั้นก็ไม่อาจหลบหลีก
ไปจากหลักการณ์เดิมที่พระพุทธเจ้าทรงวางและวินิจฉัยไว้และจากที่พระอรรถกถาจารย์เสนอไว้	 	 	 	สรุปแล้ว
งานวิจัยต้องการเสนอแนวทางการศึกษาการเรียนการสอนให้เข้าถึงเจตนาเดิมของสิกขาบท	 	 ที่บางทีอาจจะ
ถูกลืมไปเพราะอิทธิพลของศาสตร์สมัยใหม่ต่าง	ๆ	

    จุดเด่นของงานวิจัย
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กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชญา
ตะวนัตก : บูรณาการเพื่อความสมานฉันท ์
ในสังคมไทย 

พระมหาไพรัชน์  ธมฺมทีโป,ดร
หัวหน้าโครงการวิจัย

พระมหาดวงเด่น ฐติญาโณ,ดร.
ผู้ร่วมวิจัย

   ที่มาและความส�าคัญของงานวิจัย 

	 สงัคมไทยในปัจจบุนัมปัีจจยัส�าหรับการด�าเนนิชวีติทีเ่อือ้อ�านวยให้มคีวาม
สขุสบายมากขึน้	ตลอดจนได้มีโอกาสเรียนรูแ้ละรบัรูเ้รือ่งราวต่าง	ๆ 	ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย	แต่ในความเป็นจริงคนในสังคมไทยกลับมีสภาพที่
ขาดความไว้วางใจ	ไร้มิตรภาพ	และความเชื่อมั่นระหว่างกัน	เนื่องจากรอยร้าวแห่ง
ความขัดแย้ง	 แตกแยก	 และบาดแผลเก่าในอดีตจากปัญหาการเมืองของกลุ่มเสื้อ
เหลืองเสื้อแดงตลอดทศวรรษที่ผ่านมายังไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดส้ิน	 	 ส่งผลให้
เกิดความสูญเสียแก่ประเทศไทย		และคนไทยมากมาย	รัฐบาลที่ผ่านมาจนกระทั่ง
ในยุคปัจจุบันโดยการน�าของพลเอกประยุทธ์	 	 จันทร์โอชา	 	 มีความพยายามที่จะ
สร้างความสมานฉันท์เพื่อน�าพาประเทศไทย		ก้าวพ้นความเจ็บปวดในอดีต	 	ก้าว
ไปข้างหน้าเพื่อความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน		ความพยายามในการแก้ไขความขัด
แย้งและเสรมิสร้างความสมานฉนัท์ปรองดองดงักล่าว	ถอืว่ามคีวามก้าวไปในระดบั
หนึง่	แต่ในส่วนลกึ	ๆ 	แล้วความรูส้กึขดัแย้ง	ขุน่เคอืง	หวาดระแวงยงัแฝงอยูใ่นใจของ
ผู้เป็นคู่กรณีแห่งความขัดแย้ง		ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์		การตอบโต้กล่าว
หาซึ่งกันและกันอยู่เนือง	ๆ 	จนถึงปัจจุบันนี้	ผู้วิจัยเห็นว่า	แนวค�าสอนของพระพุทธ
ศาสนาเรือ่งกลัยาณมิตรและแนวความคดิเรือ่งมิตรภาพของนักปรชัญาตะวนัตก	น่า
จะเป็นหลกัการในการสร้างความสมานฉนัท์ในสงัคมได้อีกทางหนึง่	จงึได้ศึกษาวจิยั
ในเรื่องนี้

ศ.ดร.ภัทรพร  สิริกาญจน
ผู้ร่วมวิจัย

Prof.Dr.G.T. Maurits Kwee 
ผู้ร่วมวิจัย
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	 การศกึษาวิเคราะห์เรือ่งกลัยาณมติรในพทุธศาสนาและมติรภาพในปรชัญา
ตะวันตกจากหนังสือ	วารสาร	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง		เพื่อท�าการวิเคราะห์ให้เห็น
ความเหมือนกันและความแตกต่างกัน		จากนั้นท�าการสังเคราะห์และสร้างหลักการ
แห่งกัลยาณมิตรระหว่างพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก	 	 ศึกษาองค์กรที่ท�างาน
ด้านการสร้างความสมาฉันท์คือสถาบันพระปกเกล้า	 	กรุงเทพมหานคร	และชุมชน
ที่ประสบผลส�าเร็จในการสร้างความสมานฉันท์และปรองดอง	ได้แก่บ้านนาโคก		ต.	
ศรีสองรัก		อ.	เมือง		จ.	เลย	พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมในการแสดงออกซึ่งความเป็น
มติรภาพ	ความสมานฉนัท์	ปรองดอง	และการสมัภาษณ์เชงิลกึ	(In-depth	Interview)	
ผู้บริหาร	 นักวิชาการและผู้น�าองค์กรและชุมชนดังกล่าว	 โดยมีประชากรผู้ให้ข้อมูล
ที่ส�าคัญประกอบการท�าวิจัย	 	 ได้แก่	 ๑)	 ผู้บริหารและนักวิชาการของสถาบันพระ
ปกเกล้า		จ�านวน		๓		คน			๒)	เจ้าอาวาส		ผู้ใหญ่บ้าน		ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน		ชาวบ้าน		
และผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านนาโคก		ต.	ศรีสองรัก		อ.	เมือง		จ.	เลย	จ�านวน		๒๓	
รูป/คน		รวมทั้งสิ้น		๒๖		รูป/คน	โดยใช้แบบสัมภาษณ์หรือค�าถามในการสัมภาษณ์
เชิงลึก		๒	แบบ	คือ	๑)	ค�าถามในการสัมภาษณ์ผู้บริหารและนักวิชาการของสถาบัน
พระปกเกล้า		๒)	ค�าถามในการสัมภาษณ์เจ้าอาวาส		ผู้ใหญ่บ้าน		ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน		
ชาวบ้าน		และผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านนาโคก	เป็นเครื่องมือวิจัย

   วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก : บูรณาการเพื่อความสมานฉันท์ในสังคมไทย 
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	 กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนา	
กัลยาณมติรในพระพทุธศาสนา	 หมาย
ถงึ	 เพ่ือนทีด่	ี เพือ่นแท้หรอืมติรแท้	 	 	 ผู้
ทีม่คีวามเยือ่ใยอนัดีต่อคนอืน่ๆ	 หรอืผูม้ี
น�า้ใจเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่	 บคุคลผูม้จิีตเมตตา
ปรารถนาดต่ีอผูอ้ืน่	 มุง่หวงัประโยชน์อนั
ยัง่ยนื	 	 ความเจรญิงอกงาม	 	 ด้านวตัถุ		
ปัญญาและจติใจให้เกดิแก่มติร	 และยงั
หมายถงึ	 บคุคลผูม้คีวามใฝ่รูแ้ละต้ังตนอยู่
ในธรรม	 อกีทัง้ยงัเป็นผูแ้นะน�าแนวทาง
แห่งความเจริญ	 สัง่สอน	 	 อบรม	 เป็นที่
ปรึกษา		รวมถงึหนงัสอืหรอืสือ่หลากหลาย
รูปแบบทีส่่งเสริมให้เกดิปัญญา	 ตลอดจน
ส่ิงแวดล้อมทางสงัคมโดยทัว่ไปทีดี่	มคีวาม
เก้ือกลูซ่ึงจะชกัจงู	 หรอืกระตุ้นให้เกดิ
ปัญญาได้หลายทางที่ก่อประโยชน์ท้ังใน
ระดบัโลกยิะและโลกตุระ	
	 ส่วนในปรชัญาตะวนัตก	 	 ค�าว่า	
เพ่ือนหรือมติร		(Friend)		หรอื	มติรภาพ	
(Friendship)	 มีรากศพัท์จากค�าว่าฟีเลยี	
(philia)	 ในปรัชญากรกี	 	 ซึง่ถอืว่าเป็น
รากฐานของปรัชญาตะวันตกที่แปลว่า
ความรัก		ดงัน้ันมติรภาพ		หรอืเพือ่นจงึถอื
ได้ว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความรักอย่าง
หน่ึง	 โดยเพลโต	 (Plato)	ผูเ้ป็นนกัปรชัญา
กรีกคนแรกที่วางรากฐานทางความคิด
เร่ืองมติรภาพ	 ได้เสนอความเหน็ว่าความ
รักคือความปรารถนาท่ีจะได้ครอบครอง

สิง่ทีด่แีละงาม		โดยแบ่งความรกัเป็นหลาย
ระดับ	 เช่น	 ความรกัแบบเสน่หา	 (eros)	
ความรกัแบบครอบครวัและเพือ่น	(philia)	
และความรกัในปรชีาญาณ	 (sophia)	 โดย
ความรกัแบบครอบครวัหรอืเพือ่น	 	 หรอื
มติรภาพ	 (philia)	 หมายถงึความสมัพนัธ์
แบบเอือ้อาทรทัว่ไปแต่ยงัไม่ได้อยูใ่นระดบั
คณุธรรม	 ดงันัน้จงึมทีัง้เพือ่นทีด่แีละเพือ่น
ทีไ่ม่ด	ี 	 ต่อมาอารสิโตเตลิ	 ได้อธบิายความ
รักให้มีความชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ
มากยิง่ขึน้	 โดยอธบิายว่าความรกัหรอื
มิตรภาพว่าไม่ใช่เรื่องของความเสน่หา	
แต่เป็นเรือ่งเกีย่วกบัท่าททีีม่เีหตผุล	 	 ซึง่
มอียูส่ามชนดิคอื	 ๑)	 มติรภาพแบบหวงั
ประโยชน์	 (Friendship	 of	 Utility)	 ๒)	
มติรภาพเพือ่ความพงึพอใจ	 (Friendship	
of	 Pleasure)	 และ	 ๓)	 	 มติรภาพทีเ่กดิ
จากคณุธรรม	 (Friendship	 of	 Virtue)		
โดยยกย่องมิตรภาพท่ีเกิดจากคุณธรรม
ให้อยูร่ะดบัสงูสดุ	 	 เพราะถอืว่าเป็นความ
ดี	 คณุธรรม	 	 และปรชีาญาณ	 แต่ด้วยข้อ
จ�ากัดของความเป็นมนุษย์ซ่ึงยังมีความ
รกัตนเองอยู	่ จงึไม่อาจบรรลมุติรภาพที่
สมบรูณ์แบบได้	 	 เพยีงแต่สามารถพฒันา
ตนให้เข้าใกล้มิตรภาพท่ีสมบูรณ์ได้เรื่อยๆ	
ส่วนอมิมานเูอล	 คานต์	 ได้เสนอแนวคดิ
เรือ่งมติรภาพโดยยดึตามแนวความคดิของ
นกัปรชัญากรกี	เฉพาะอย่างยิง่แนวคดิของ

อารสิโตเตลิทีว่่า	 มติรภาพคอือดุมคตขิอง
ความเป็นเพื่อนและเป็นแรงกระตุ้นเพ่ือ
สนับสนุนความเป็นอยู่อันดีงามของมนุษย	์
แต่มนุษย์ไม่อาจเข้าถึงอย่างครบครันได	้	
เพราะมนุษย์โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ยัง
ถกูผลกัดนัโดยความรกัตนเอง	(Self-love)		
จึงไม่สามารถเปิดเผยตนเองทั้งหมดให้
ใครได้	 (complete	 self-disclosure)	
อย่างไรกต็าม	 มนษุย์สามารถพฒันาและ
เพิ่มพูนมิตรภาพระหว่างกันเพื่อให้เข้าใกล้
มติรภาพทีส่มบรูณ์ได้มากยิง่ขึน้
	 ใ น ขั้ น ต อ น ก า ร บู ร ณ า ก า ร
และประยกุต์ผลของการวจิยั	 ผูว้จิยัพบ
ปรากฏการณ์ว่า	 ชมุชนประชารฐัของ
บ้านนาโคก	 ได้ให้เกยีรตวิดัเป็นศนูย์รวม
ทางจติใจของชาวบ้าน	 ปัจจยัทีส่่งเสรมิ
ความเป็นกัลยาณมิตรในหมู ่บ ้านนี้คือ
การให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกับทุก
คน	 	 และมกีารปฏบิตัต่ิอกนัเสมอืนญาติ
และสมาชกิของครอบครวัเดยีวกนั	ทีม่กีาร
แบ่งปัน	 เหน็อกเหน็ใจ	 และให้อภยัต่อกนั		
ส่วนผู้บริหารและนักวิชาการแห่งสถาบัน
พระปกเกล้า	 	 เน้นการขจดัความขดัแย้ง
และเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง
สมานฉนัท์ด้วยสนัตวิธิ	ี โดยเน้นความร่วม
มอืกนั	 อนัเป็นการสร้างกลัยาณมติรหรอืมี
มติรภาพทีด่ต่ีอกนันัน่เอง

ผลการวิจัย
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เชิงนโยบำย
	 นักปกครอง	 ผู้บริหารองค์กร	 	 ผู้น�าชุมชน	 สามารถน�าเอาแนวทางการสร้างความสมานฉันท์จากงานวิจัยนี้ไป
พัฒนาชุมชน	หมู่บ้านหรือองค์กรของตนให้มีความเจริญมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนยิ่งๆขึ้นไปได้

เชิงสำธำรณะ
	 องค์กรทางศาสนา	 สามารถน�าองค์ความรู้จากงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกฝนอบรมเพื่อพัฒนาจิตใจของ
ศาสนิกชนและเพื่อสันติสุขของสังคมได้

เชิงวิชำกำร
	 สามารถน�าความรู้เกี่ยวกับกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนา	 มิตรภาพในปรัชญาตะวันตก	 และการบูณาการ
แนวคิดเรื่องกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับมิตรภาพในปรัชญาตะวันตกเพื่อความสมานฉันท์ในสังคมไทยไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของสาขาวิชาพระพุทธศาสนา	 	 สาขาวิชาปรัชญา	 และสาขาวิชาสันติศึกษาได้	 ครู	
อาจารย์	บุคลากรทางการศึกษา	นักวิชาการ	นิสิต	นักศึกษา	นักเรียนของสถานศึกษาต่าง	ๆ	สามารถน�าข้อมูลการวิจัย
ไปเป็นแนวทางประกอบการศึกษา	การท�าวิจัยได้	

การน�าวิจัยไปใช้ประโยชน์

	 ในงานวิจัยนี้เน้นคุณธรรม	 เรื่อง	 ทาน	 โดยเฉพาะอภัยทาน	 ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ส�าคัญของกัลยาณมิตร	 เพราะ
เป็นการให้โอกาสผู้ส�านึกผิดได้พัฒนาตนไปสู่ความดีงาม	อันเป็นการสร้างบารมีขั้นสูงที่เรียกว่ามหาทาน	เพราะเป็นการ
ละปาณาติบาตหรือการให้ความไม่มีภัย	และไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่น	อันเป็นมหากุศลที่น�าสุขมาให้แก่ผู้ปฏิบัติ	ดังค�า
กล่าวที่ว่า	 “กัลยาณมิตรเพิ่มความสุขเป็นสองเท่า	 ลดความเศร้าให้เบาบางลง”	 ทั้งนี้	 พระพุทธศาสนาและนักปรัชญา
ตะวันตก	 	 ไม่ได้คัดค้านการให้อภัยอย่างมีเงื่อนไข	 	แต่สนับสนุนให้พัฒนาจิตใจเพื่อพร้อมที่จะให้อภัยได้อย่างมีเหตุผล	
ซึ่งจะก่อให้เกิดความสมานฉันท์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมอย่างยั่งยืน

จุดเด่นของงานวิจัย

กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก : บูรณาการเพื่อความสมานฉันท์ในสังคมไทย 
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สิกขาบทปริทัศน์: ศึกษาข้อถกเถียง 
และการตีความศีลในพระพุทธศาสนา

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร.

หัวหน้าโครงการวิจัย

ที่มาและความส�าคัญของงานวิจัย 

 พระวินัยบัญญัติ	 หมายถึง	 สิกขาบทที่เป็นข้อห้ามและข้ออนุญาตใน
พระพทุธศาสนา	ทีพ่ระพทุธองค์ทรงบญัญตัใิห้เป็นแนวทางในการปฏบัิตสิ�าหรบั
บุคคลที่จะเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุและภิกษุณีในพระพุทธศาสนา			การบัญญัติ
สิกขาก็เพื่อเป็นกฎเกณฑ์และระเบียบอันดีงามของสงฆ์	แต่การบัญญัติสิกขานั้น
พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติตามความต้องการที่จะให้เป็นไป	 แต่พระพุทธเจ้า
ทรงอาศัยเหตุที่เกิดแก่พระภิกษุแล้วจึงทรงบัญญัติสิกขาบทนั้นๆ	
	 ประเดน็ข้อถกเถยีงเรือ่งสกิขาบทหรอืการตคีวามศลีในพระพทุธศาสนา
ในสังคมไทยปัจจุบันที่ก�าลังปรากฏตัวขึ้น	 มักจะเกิดขึ้นกับกระแสของพระพุทธ
ศาสนาแนวใหม่	 ประเด็นหลัก	 ๆ	 ในข้อถกเถียงมักจะเป็น	 ข้อถกเถียงปัญหา
เกีย่วกบัแนวคดิเชงิสงัคมในพระพทุธศาสนา	ไม่ว่าจะเป็นกรณศีลี	๑๕๐	และการ
ตคีวามศลี	๕	ตามแนวจารตีประเพณแีบบเดมิ	มกัมปัีญหาในการตอบปัญหาสงัคม
ยุคใหม่ส่ิงเหล่าล้วนแล้วแต่เป็นการไม่เข้าถึงบทบัญญัติทางพระพุทธศาสนา	 ซึ่ง
บทบัญญัตินั้นมีทั้งส่วนที่เป็นพุทธบัญญัติ	คือ	ข้อห้าม	และอภิสมาจารคือขบนบ
ธรรมเนียม	เมื่อไม่เข้าใจในพุทธประสงค์จึงเกิดข้อถกเถียงเรื่องบทบัญญัตินี้ขึ้น	
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	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร	(Documentary	Research)	โดย
ศึกษาค้นคว้าทางเอกสารโดยศึกษาค้นคว้าจากพระไตรปิฏกฉบับไทย	มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	๒๕๓๙	 	 เอกสาร	 ต�าราวิชา	 งานวิชาการต่างๆ	 ของ
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา	 นักวิชาการในสาขาวิชาอื่นๆ	 สิ่งตีพิมพ์	 และงาน
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง	 	 แล้วท�าการรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลและจัดหมวดหมู	่
วิเคราะห์ข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการการศึกษาค้นคว้าเอกสาร	 ต�ารา
วิชาการ	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้การปริทัศน์และตีความแล้วน�าเสนอข้อมูล
โดยการพรรณนาตีความ(interpretations)	 เพื่ออธิบายแนวคิดในประเด็นข้อถก
เถยีงและประเด็นการตีความศลีในพระพุทธศาสนาแล้วน�าผลการตีความจากมลูมาส
รูปเป็นองค์ความรู้ของงานวิจัยและแนะน�าเสนอผลการวิจัยนั้นต่อสังคมหรือองค์กร
ต่างๆ	

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

สิกขาบทปริทัศน์: ศึกษาข้อถกเถียง และการตีความศีลในพระพุทธศาสนา
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	 ปริทศัน์ประเดน็ข้อถกเถียงและ
การตคีวามศีลในพระพทุธศาสนา:		พบว่า	
สกิขาบทหรอืศลีของภกิษเุปรยีบเสมอืน
รั้วลวดหนามอันแหลมคมสองข้างทาง
ที่คอยประกบขนาบภิกษุเพื่อป้องกันไม่
ให้ภิกษุเดินออกนอกลู่นอกทาง	 ทั้งยัง
เป็นเครื่องป้องกันภัยท่ีมาจากภายนอก
หนทาง	 ซึ่งรั้วแห่งสิกขาบทหรือศีลนั้น
จะมีปรากฏเฉพาะตนขึ้นมาพร้อมกับ
ความเป็นภิกษุของแต่ละรูป	 อันเป็น
เหตุให้ภิกษุทุกรูปทุกนามต้องสังวร
ระมัดระวังไปจนกว่าตนเองจะลาสิกขา
หรอืมรณภาพ	
	 ก า ร บั ญ ญั ติ สิ ก ข า บ ท ใ น
พระพุทธศาสนาก็เพื่อใช้เป็นข้อห้าม
และข้ออนุญาตส�าหรับพระภิกษุ	 เพ่ือ	
เป็นหลกัเกณฑ์ในการอยูร่่วมกนัของหมู่
คณะ	และเพือ่ความตัง้มัน่แห่งพระพทุธ
ศาสนา	 เมื่อใดท่ีภิกษุท�าความผิดข้ึน	 ก็
น�าเอาบทบัญญัติมาคอยตรวจสอบเพื่อ
น�าไปสูก่ารตดัสนิ	 เป็นกระบวนการแห่ง
การไต่สวน	 สอนสวน	 พิจารณาตรวจ
สอบ	ปรบัโทษส�าหรบัผูท้ีท่�าความผดิได้
ถกูและเป็นกฎเกณฑ์กตกิาในการตดัสนิ
เสมอเหมือนกัน	 การก�าหนดโทษเช่นนี้
ถอืว่ามีความส�าคญัเพราะผูท้ีเ่ข้ามาอาศยั

เพศสมณะ	 มีพื้นฐานทางด้านจริยาวัตร
ท่ีแตกต่างกัน	 การบัญญัติพระวินัยจึงมี
เหต	ุมผีลครอบคลมุทัง้หมูส่งฆ์ผูป้ระพฤติ
นอกรีตซึ่งมีมาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาล
มใิช่พึงมใีนปัจจุบนัเท่านัน้	
	 ส ่วนการก�าหนดโทษนั้นจ�า
ต้องมีท้ังโทษหนัก	 ปานกลาง	 และโทษ
เบาตามเหตุการณ์	 ในส่วนการตีความ
ศีล	 150	 ในสังคมสงฆ์และการตีความ
ศีล	 5	 ในเครือข่ายพุทธศาสนิกเพื่อ
สังคมนานาชาติ	 จะเห็นว่าการตีความ
ขอบเขตและความหมายศีลแตกต่างกัน
ไปบ้างในรายละเอียด	 แต่ก็มีความเห็น
ร่วมกันอย่างหนึ่งว่า	 ศีลมีส่วนประกอบ	
2	อย่าง	คอื	ส่วนทีเ่ป็นเจตนารมณ์ดัง้เดมิ
ของศลี	 คอื	 ความมสีติ	 ความปรารถนา
ที่จะให้มนุษย์และสรรพสัตว์อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข	 ไม่มีการเบียดเบียน
ซึ่งกันและกัน	 ในส่วนเจตนารมณ์นี้จะ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้	 ส่วนที่เป็นค�า
นยิามของศลี	 กม็กัจะนยิามความหมาย
ของศีลแต่ละข้อให้สอดคล้องกับปัญหา
สังคมแต่ละยุคสมัย	 ชาวพุทธบางกลุ่ม
มองว่า	ในอดีตความหมายของศลี	5	ได้
รับการนิยามให้เหมาะสมกับสังคมแบบ
เกษตรกรรมที่มีปัญหาไม่สลับซับซ้อน

อะไรมากนัก	 แต่ปัญหาสังคมยุคใหม่มี
ความสลับซับซ้อนมาก	 แนบเนียนจน
แทบจะดูไม่ออกว่าผิดศลีหรอืไม่ผดิ	ด้วย
เหตุน้ี	 ความหมายของศีล	 5	 ในสังคม
ปัจจุบันจ�าต้องได้รับการนิยามใหม่เพื่อ
ให้สามารถตอบปัญหาสังคมยคุใหม่ได้	

ผลการวิจัย
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เชิงนโยบำย
	 สร ้างระบบและกลไกลให ้
พระภิกษุสงฆ์เข้าถึง	 เข้าใจในหลักพระ
ธรรมวินัยให้มากขึ้นและส่งเสริมให้
คฤหัสถ์สามารถศึกษาพระธรรมวินัย
ทางพระพุทธศาสนาให้มากกว่าเป็น
อยู ่ในปัจจุบัน	 โดยอาศัยสถานการณ์
ทางสังคมในประเด็นของข้อถกเถียง
และการตีความศีลของกลุ่มเป้าหมาย
ต่าง	ๆ		ทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ของ
ประเทศไทย

เชิงสำธำรณะ
	 ๑.	 การน�าผลงานวิจัยไปสร้าง
องค์ความรูเ้ก่ียวประเดน็ข้อถกเถยีงและ
การตคีวามศีลในพระพทุธศาสนาแก่องค์
บริหารคณะสงฆ์	 ในรูปแบบแผ่นพับ	
หนังสือทางวิชาการให้กับองค์กรต่างๆ	

เช่น	องค์วัฒนธรรม	สาธารณสุขเป็นต้น	
	 ๒.	 น�าผลท่ีเกิดจากงานวิจัย
อย่างเป็นรูปธรรมน�ามาเป็นแผ่นในการ
พฒันา	หรอืใช้ประโยชน์	สร้างรปูแบบใน
การจัดองค์ความรู้ตามยุทธศาสตร์ชาต	ิ
ไทยแลนด์	๔.๐

เชิงวิชำกำร
	 ๑.	 จัดท�ารายละเอียดของ
การน�างานวิจัยไปใช้บูรณาการกับการ
เรยีนการสอนใน	มคอ.๓	ให้สอดคล้องกบั
ข้อก�าหนดในหมวดที่	 4	 การพัฒนาการ
เรียนรู้ของนิสิตให้สอดคล้องกับทักษะ
ต่าง	ๆ	
	 ๒.	 น�าความรู้ที่ได้รับจากการ
วิจัยมาจัดท�า	 หรือน�าเนื้อหาน�ามาสอด
แทรกในเอกสารประกอบการสอน	หรือ	
จัดท�าเป็นต�ารา

การน�าวิจัยไปใช้ประโยชน์

	 งานวิจัยเรื่องปริทัศน์ประเด็นข้อถกเถียงและการตีความศีลในพระพุทธศาสนานี้ได้น�าเสนอสถานการณ์ท่ีเกิด
ขึ้นเก่ียวกับการตีความเรื่องศีลในทางพระพุทธศาสนาที่ก�าลังเป็นประเด็นข้อถกเถียงในสังคมปัจจุบันให้กับหน่วยงาน
ของรัฐ	 เอกชนและคณะพระสงฆ์	 ท่ีมากไปกว่านั้นได้น�าผลวิจัยเสนอให้กับนิสิตทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งระดับ
ปริญญาตรี	โท	และปริญญาเอก	ในส่วนที่นิสิตที่เป็นพระสังฆาธิการได้น�าไปใช้กับวัดและการปกครองของตนเอง
	 ผลการวจิยัน้ีมกีารน�าไปใช้ประโยชน์อย่างรอบด้านท้ังในเชงินโยบาย	เชงิสาธารณะ	และเชงิวชิาการ	มส่ีวนส�าคญั
ทีท่�าให้เกดิการจดัท�าหนงัสอืวชิาการ	เอกสารประกอบการเรียนการสอนในรายวชิา	มกีารเผยแพร่ไปสู่หน่วยงานของรฐั	
เอกชน	และองค์กรคณะสงฆ์	สร้างความเข้าใจในหลักพระธรรมวินัยให้สังคมได้มากขึ้น

สิกขาบทปริทัศน์: ศึกษาข้อถกเถียง และการตีความศีลในพระพุทธศาสนา

จุดเด่นของงานวิจัย
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ผลงานวิจัยเด่น 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

๒๕๖๐

กลุ่มวิจัยด้านโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม
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ผลงานวิจัยเด่น 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
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ผลงานวิจัยเด่น ๒๕๖๐  I   สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของวัด 
ในจังหวัดพะเยา 

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ, ดร.

หัวหน้าโครงการวิจัย

   ที่มาและความส�าคัญของงานวิจัย 

	 คนในสังคมไทยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามายาวนานโดยมีวัด
เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ		วัดจึงเป็นเป็นศูนย์กลางของแต่ละชุมชน	ดังนั้นวัด
จึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน	และได้รับการเอาใจใส่จากคนในชุมชน		สังคม
ไทยในอดตี		วดั	ถอืได้ว่าเป็นสถาบนัทางสงัคมทีม่บีทบาทต่อสงัคมในหลายๆ	ด้าน	
ดงันัน้หลายๆ	วดัจงึได้พยายามเกบ็รวบรวมสิง่ของต่างๆ	ไว้ด้วยกัน	และจดัแสดง
ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น		แต่ว่ารูปแบบการบริหารจัดการยังมีรูปแบบที่
แตกต่างกันออกไป		ส่วนใหญ่ถูกปิดทิ้งไว้		เพราะขาดการจัดการ	ที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ	นับว่าเป็นปัญหาส�าคัญที่ต้องหาทางแก้ไข
	 จังหวัดพะเยามีหลายวัดได้พยายามเก็บรวบรวมสิ่งของเพื่อจัดแสดงใน
รูปของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น			แต่รูปแบบการจัดการยังมีลักษณะที่แตกต่างกัน		ดัง
นัน้เพือ่ให้ทราบถงึรูปแบบการบรหิารจดัการ	และการมส่ีวนร่วมของชุมชน		เพือ่
หาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับท้องถิ่นและประเทศชาติ	 	 จึงควรมีการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการ
จัดการที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป
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	 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาที่ผสมผสานท้ังในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ประกอบด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัด	และ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ได้แก่	เจ้าอาวาส		ไวยาวัจกร	คณะกรรมการวัด		ผู้น�าชุมชน		เจ้า
หน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง			นักวิชาการ		ปราชญ์ท้องถิ่น	และชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนที่
ศกึษาของแต่ละวดั		เคร่ืองมอืวจัิยประกอบด้วย	แบบสอบถาม	ส�าหรบัผูท้ีใ่ช้ประโยชน์
จากพิพิธภณัฑ์ท้องถิน่	การส�ารวจภาคสนามแบบสัมภาษณ์	และการวเิคราะห์เอกสาร	
ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา	 	 จะศึกษาเปรียบเทียบหาความสัมพันธ	์	
ความเชื่อมโยงของตัวแปรต่างๆ	 	สรุปเป็นรูปแบบการบริหารจัดการการพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน		

   วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของวัดในจังหวัดพะเยา
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รูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ของวัดในจังหวัดพะเยา	 แบ่งได้	 2	 รูป
แบบ	 รูปแบบที่	 	 1	 	 การบริหารในรูป
ของคณะกรรมการโดยอยู่ภายใต้การ
ดูแลของวัด	 มีโครงสร้างการบริหารที่
ชัดเจน	 มีกฎระเบียบว่าด้วยการบริหาร		
มียุทธศาสตร์ในการบริหาร	 เช่น	 หอ
วฒันธรรมนทิศัน์	 วดัศรโีคมค�า	 รปูแบบ
ที	่2		การบรหิารในรปูแบบทีเ่จ้าอาวาส
เป็นผูม้อี�านาจในการตดัสนิใจ	ได้แก่	การ
บริหารที่ไม่มีความชัดเจน	 	 ไม่มีคณะ
กรรมการ	แต่	มผีูท้ีเ่จ้าอาวาสมอบหมาย	
บางแห่งมีคณะกรรมการแต่ไม่มีอ�านาจ
ในการตดัสนิใจ
  
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในวัด	
ชมุชนจะมส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการ	
ค่อนข้างสูงใน	 โดยเฉพาะ	 การให้การ
สนบัสนนุด้านงบประมาณ			การร่วมมอื
ในการจัดกิจกรรม	 	 การใช้เป็นสถานที่
ศึกษาดูงาน	 	 การให้การสนับสนุนด้าน
การประชาสัมพันธ์	 การบริจาคสิ่งของ		
การมีส่วนร่วมในการวางแผนในการ
บรหิารจดัการ	ในรปูแบบของคณะกรรม		
และการมส่ีวนร่วมในการรบัผลประโยชน์		
เช่น	การเข้ามาจ�าหน่ายสนิค้าแก่นกัท่อง
เทีย่วของคนในชมุชน	เป็นต้น

แนวทางในการบรหิารจดัการพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นที่เหมาะสมอันจะน�าไปสู ่การ
อนุรักษ์ที่ยั่งยืน	 	 ท�าให้ได้แนวทางใน
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	
ซึง่เรยีกง่ายๆ	 ว่า	 8	 P	 	MODEL	 	 โดย
มองไปท่ีปัจจัยหลัก	8		ประการ	คอื		1)	
Product	 	 	ผลิตภณัฑ์	 	 ซ่ึงในท่ีนีห้มาย
ถึงสิ่งของที่จัดแสดง	 	 ต้องหาจุดเด่น
เอกลกัษณ์ของตัวเอง		สร้างจุดขาย		หา
เรือ่งราวประวติัความเป็นมา		เพ่ือให้เหน็
คณุค่าและความส�าคญั	และเพือ่ดงึดดูนัก
ท่องเท่ียว	2)	Place	 	สถานท่ี	 	 ท้ังการ
จัดแสดง	 	 และการเชื่อมโยงกับสถานที่
ท่องเทีย่วทีใ่กล้กนั	 เพ่ือสร้างกลุ่มแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม	 	 ท�าให้นกัท่อง
เท่ียวมีทางเลือกมากขึ้นในการเดินทาง
มาเทีย่วชม	3)Price		การสร้างมูลค่าจาก
ผลติภัณฑ์ในท้องถิน่		การจ�าหน่ายของที่
ระลกึ		หรือการให้บริการแก่นกัท่องเท่ียว	
เพือ่การหารายได้	4)	Promotion		การ
ประชาสมัพนัธ์		รปูแบบการจดัแสดงผ่าน
สื่อต่างๆ	 5)	 Physical	 Environment		
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 ได้แก่การ
สร้างบรรยากาศทางการท่องเทีย่ว	 การ
ตกแต่งสถานท่ี		6)	Process		ขบวนการ
จัดการ	 	 ได้แก่	 การจัดโครงสร้างการ
บริหารจัดการภายในให้เป็นระบบที่ทัน

สมยั		7)	People		บคุลากร		ควรได้รบั
การพัฒนาด้านศักยภาพในการท�างาน
ด้านพิพิธภัณฑ์	 และการให้บริการ	 	 8)	
Participations		การมส่ีวนร่วม		ได้แก่	
การสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน	
ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และประชาชน
ที่อยู่โดยรอบพิพิธภัณฑ์	 มีการน�าหลัก
สัปปุริสธรรม	 	 7	 มาเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ
วิถีพุทธ	 โดยมีการวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาเพือ่วางกลยทุธในการแก้ไขปัญหา
(อัตถัญญุตา)	 วิเคราะห์ผลอันเกิดจาก
สาเหตุ		คอืการรู้จักก�าหนดเป้าหมายใน
การท�างาน	(ธมัมญัญตุา)	มกีารประเมนิ
ตนเองท้ังในด้านความรู้	 	ความสามารถ	
ศักยภาพในการบริหารจัดการ	 (อัตถัน
ญตุา)	มกีารน�าทรัพยากรภมูปัิญญาท้อง
ถิน่มาเป็นทีม่อียูม่าประยกุต์ใช้	(มัตตญัญุ
ตา)	 	 จัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์มีชีวิตให้
สอดคล้องกับฤดูกาลและความเหมาะ
สม	 (กาลญัญตุา)	 	 มกีารสร้างเครอืข่าย
เพื่อหาความร่วมมือทั้งในระดับปัจเจก	
และองค์กร	(ปริสัญญตุา)	มกีารคดัเลอืก
บุคลากรทีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการ
ดูแลพิพิธภณัฑ์	(ปคุลัญญตุา)

ผลการวิจัย
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	 ผลงานวจิยัน�าไปเป็นองค์ความรูด้้านการบรหิารจดัการพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่	แนวทางการบรหิารจดัการทีเ่หมาะ
สม	 โดยเฉพาะระบบทะเบียนวัตถุ	 ระบบรักษาความปลอดภัย	และน�าเสนอกฏระเบียบมาตรฐานในการใช้บริการที่
สอดคล้องกบัชุมชนก่อเกดิเครอืข่ายทางวฒันธรรม	รวมถงึมีกีารเชือ่มโยงแหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมกบัแหล่งท่อง
เทีย่วในบรเิวณทีใ่กล้เคยีงกนั		มสีถาบนัศกึษาใกล้เคยีงให้ความสนใจเข้าศกึษาเรยีนรูว้ฒันธรรมของตนเอง	โดยมกีาร
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา	และเข้าชมแหล่งพิพิธภัณฑ์ชุมชนอย่างต่อเนื่อง	พร้อมทั้งมีการน�าไปใช้ในการจัดอบรม	และ
เป็นเอกสารการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชน	 ทั้งในสถานศึกษา	 และองค์กการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นควรมีการศึกษาวิจัยข้อมูลวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ในแต่ละแห่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน		เช่น		พระพุทธ
รูปไม้		พระพุทธรูปหินทราย		หรือ	เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ		ในลักษณะที่เจาะลึกลงไป

การน�าวิจัยไปใช้ประโยชน์

	 จากการท�างานวิจัยนอกจากจะได้โมเดลในการบริหารจัดการแล้วยังได้ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น		โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและการบริหารจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม	
อันเป็นแนวทางพัฒนาและฟื้นฟูรูปแบบการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน	 เพ่ิมศักยภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม		กระดับการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของวัด	และชุมชนได้มีส่วนร่วม
และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว	และยุทธศาสตร์การจัดการแบบบูรณาการ	ซึ่งจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ	และชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	อันเป็นการสร้างพิพิธภัณฑ์ให้มีความยั่งยืนอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป

จุดเด่นของงานวิจัย

การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของวัดในจังหวัดพะเยา
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ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม : ประวัติศาสตร์  
เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
และหลักพุทธธรรมในสมัยล้านนา-สุโขทัย 

ดร.สหัทยา วิเศษ
หัวหน้าโครงการวิจัย

   ที่มาและความส�าคัญของงานวิจัย 

	 ประมาณปี	พ.ศ.๑๘๒๐	สมยัสโุขทยั	พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชทรงอาราธนา
พระมหาเถระสังฆราช	ชาวลังกามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่นครศรีธรรมราช	ปี	พ.ศ.
๑๘๙๗	พระยาลิไทขึ้นครองราชย์	ได้ทรงส่งทูตไปอาราธนาพระสุมนะเถระชาวลังกา	
มายังกรุงสุโขทัย	 พระองค์ได้เสด็จออกผนวช	 และทรงนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วง	 ท�าให้
พระพทุธศาสนาเจรญิรุง่เรอืงมากในยคุสุโขทยั	ในช่วงเดยีวกนั	ประมาณปีพ.ศ.	๑๘๓๙	
พระยามังรายแห่งอาณาจักรล้านนา	ทรงสร้างราชธานีที่เชียงใหม่	พระองค์ทรงสร้าง
วัดฝ่ายคามวาสีและอรัญญวาสีในเมืองเชียงราย	ล�าพูน	ล�าปาง	แพร่	น่าน	พะเยา	ปี	
พ.ศ.	๒๐๒๐	สมัยพระเจ้าติโลกราช	กษัตริย์ล้านนาราชวงศ์มังราย	ได้สังคายนาพระ
ไตรปิฎกครัง้แรกในดนิแดนประเทศไทย	ณ	วดัโพธาราม	(ปัจจบุนัคอืวดัเจด็ยอด	จงัหวดั
เชียงใหม่)	เป็นการสังคายนาครั้งที่	๘	ในประวัติพระพุทธศาสนา	กษัตริย์ล้านนาเกือบ
ทุกพระองค์ให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา	 ท�าให้เกิดพระนักปราชญ์ล้านนาที่มีความ
รู้แตกฉานในภาษาบาล	ี และได้นิพนธ์วรรณกรรมภาษาบาลี	 เช่น	 พระสิริมังคลาจาร
ย์	นิพนธ์มังคลัตถทีปนี	พระรัตนปัญญาเถระ	นิพนธ์ชินกาลมาลี	พระสุวัณณรังสีเถระ	
นิพนธ์ปฐมสัมโพธิกถา	วรรณกรรมเหล่านี้มีชื่อเสียงและทรงคุณค่าจนถึงปัจจุบัน	
	 จากประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย	 จะเห็นถึงเส้น
ทางการเข้ามาของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในสมัยล้านนาและสุโขทัย	 ท่ีได้รับ
การอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์	ปรากฎจากหลักฐานทางโบราณวัตถุ	 โบราณสถาน	
ศิลปวัตถุ	และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

พระมหาพงษ์ประภากรณ์  
วสิทุธิญาณเมธี, ดร.  
ผู้ร่วมวิจัย

นางพิศมัย วงศ์จ�าปา 
ผู้ร่วมวิจัย

น.ส.นภาพร หงษ์ทอง 
ผู้ร่วมวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้	เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ	โดยศึกษาเอกสารทุติยภูมิทีเกี่ยวข้อง	รวม
ท้ังการศึกษาภาคสนามโดยลงพื้นที่ส�ารวจแหล่งโบราณคดีทางพุทธศาสนา	 เส้น
ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	 ถ่ายภาพหลักฐานทางโบราณคดีตามเส้นทางการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา	สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลัก	ประชมุกลุ่มย่อยและท�าแผนทีเ่ส้น
ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและภูมิศาสตร์วัฒนธรรมในสมัยล้านนา	 –	 สุโขทัย	
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย	 พระสงฆ์	 นักวิชาการในท้องถิ่นด้านประวัติศาสตร์	 นัก
วชิาการในหน่วยงานภาครฐั	และสถาบนัการศกึษาในท้องถิน่	ในจงัหวัดพะเยา	จังหวัด
เชียงราย	จังหวัดเชียงใหม่	และจังหวัดสุโขทัย		

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม : ประวัติศาสตร์ เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และหลักพุทธธรรมในสมัยล้านนา-สุโขทัย 
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	 ๑.	เส้นทางภมูศิาสตร์วฒันธรรม
ทางพระพทุธศาสนาในสมยัสโุขทยั-ล้าน
นา	 ในสมัยสุโขทัยครั้งท่ี	 ๑	 สมัยพ่อขุน
ศรีอินทราทิตย์	 และพ่อขุนรามค�าแหง	
(ปลายพุทธศตวรรษที่	 ๑๘	 -	 ต้นพุทธ
ศตวรรษที่	 ๑๙)	 เริ่มจากจากลังกา	 -	
นครศรธีรรมราช	–	สโุขทยั	และครัง้ที	่๒	
สมัยพระยาเลอไท	 และพระมหาธรรม
ราชาลไิท	(ปลายศตวรรษที	่๑๙	-	ต้นพทุธ
ศตวรรษที	่๒๐)	 เริม่จากสโุขทยั	 -	 เมอืง
พนั	-	อนิเดยี	-	ลงักา	–	สโุขทยั	ส่วนสมยั
ล้านนา	ครัง้ที	่ ๑	ลงักาวงศ์ส�านกัรามญั	
เริม่จากลงักา	-เมอืงพัน-	สโุขทัย	-	ล�าพนู-	
เชยีงใหม่	(วดัสวนดอก)	ต้นพทุธศตวรรษ
ที	่ ๒๐	พระพทุธศาสนาลงักาวงศ์ส�านกั
รามัญเข้าสู่ล้านนา	 และครัง้ที่	 ๒	 ลังกา
วงศ์ส�านักสีหล	 เริ่มจากเชียงใหม่-ลังกา	
-อยธุยา	-ศรสีชันาลยั	-สโุขทยั	-ล�าพนู	-	
เชยีงใหม่	(วดัป่าแดง)-	พะเยา	โดยเมอืง
ลังกาถือเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา
เถรวาท	พระมหากษตัรย์ิจากอาณาจกัร
ล้านนาและสุโขทัยได้เกิดความเลื่อมใส
ศรัทธา	 จึงอาราธนาพระสงฆ์มาเผยแผ	่
รวมทั้งส่งพระสงฆ์ไปศึกษาพระธรรม
วินัย	 และบวชแปลงเพ่ือเข้านิกายลังกา
วงศ์

	 ๒.	พระพทุธศาสนาเถรวาทจาก
ลังกา	 ได้ส่งผลต่อแบบแผนทางศิลปะ	
สถาปัตยกรรม	 	 จิตรกรรม	 คติความ
เชื่อ	 เช่น	 คติเกี่ยวกับพระศรีอริยเมต
ไตรย	 คติความเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์ของ
พระพทุธเจ้า	 ความเชือ่เรือ่งทศชาติ	 คติ
การบชูาพระพทุธบาท	การบชูาพระบรม
ธาต	ุรวมไปถงึการสร้างพระพทุธรปู	การ
สร้างสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ	 การ
สร้างวัดอรัญญิก	 นอกจากนี้ยังส่งผลให้
เกดิเป็นประเพณทีีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมาใน
ระดบัรัฐ	ระดับสังคม	และระดับหมูบ้่าน	
เช่น	 ประเพณทีอดกฐิน	 ประเพณเีทศน์
มหาชาติ	ประเพณกีารบวช	เป็นต้น
	 ๓.	 หลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนาทีส่�าคัญ	ในพระพทุธรปู	ได้อธบิาย
ถงึลกัษณะของมหาบรุุษ	๓๒	ประการ	ท่ี
เรยีกว่า	“มหาปรุสิลกัษณะ”	ในเจดย์ีหรอื
พระธาตุ	“พุทธเจดีย์”	ประกอบด้วย	๔	
หลกัธรรมได้แก่		บชูา	๒	เจดีย์	๔	ถูปาร
หบคุคล	๔	และสังเวชนยีสถาน	๔	และ
ในศิลาจารึก	 หลักทศพิธราชธรรม	 ๑๐	
ประการ	และจารึกในล้านนา	ได้แก่	บญุ
กริยิาวตัถุ	๑๐	ประการ

	 ๔.	ข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่อ
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	เช่น	กรมศลิปากร	
ควรจะมีการวางแผนส�ารวจข้อมูลเพิ่ม
เติมจากผลการศกึษาด้านประวตัศิาสตร์	
เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	
และหลักพุทธธรรมในสมัยล ้านนา-
สุโขทัย	 เพื่อให้หน่วยงานน�าไปพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล	 และระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์	 เส้น
ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	 และ
หลักพุทธธรรมในสมยัล้านนา	–	สโุขทยั	
รวมทั้งในระดับนโยบายท้องถิ่น	 หน่วย
งานภาครัฐ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	
และสถาบนัการศกึษาในจงัหวดั	ควรน�า
ข้อมูลผลการศึกษาด้านประวัติศาสตร์	
เส้นทางการเผยแผ่พระพทุธศาสนา	และ
หลักพุทธธรรมในสมัยล้านนา-สุโขทัย	
ไปปฏบัิตใิห้เป็นรปูธรรม	 โดยการจัดท�า
แผนงาน	 โครงการ	 กิจกรรมที่มีความ
สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมใน
แต่ละพืน้ที	่และการมส่ีวนร่วมของชมุชน
ในท้องถ่ิน

           ผลการวิจัย
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เชิงนโยบำย  

๑)	 ได้เครือข่ายการเรียนรู้และเครือข่าย
ความร่วมมือของคนในท้องถิ่น	 และ
พิพิธภัณฑ์ในท้องถ่ินจังหวัดพะเยา	 เพ่ือ
สร้างพ้ืนที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และ
การช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในกิจกรรม
ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์	 เส้น
ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	 และ
หลักพุทธธรรมในสมัยล้านนา-สุโขทัย	
๒)	 ได้เครือข่ายนักวิจัยชุดภูมิศาสตร์
จากมหาวิทยา ลัยมหา จุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยใน	 ๔	 ภูมิภาค	 ที่มีการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 	 และการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ	

เชิงสำธำรณะ	
๑)	 จัดนิทรรศการเร่ือง	 พุทธศาสนา
เถรวาทในล้านนา	ณ	หอวฒันธรรมนทิศัน์	

วัดศรีโคมค�า	สถาบันปวงผญาพยาว	และ
พิพิธภัณฑ์เวียงพะเยา	(วัดลี)	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดพะเยา	 เป็นระยะเวลา	 ๓	 เดือน	
ตั้งแต่เดือนธันวาคม	๒๕๖๐	–	กุมภาพันธ์	
๒๕๖๑	ท�าให้สาธารณชนได้รบัความรูด้้าน
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
เส้นทางการเผยแผ่	และหลกัธรรมทีป่ราก
ฎตามเส้นทางในล้านนา-สุโขทัย	๒)	มอบ
ชุดนิทรรศการให้กับโครงการจัดตั้งหอ
พุทธศิลป์	 ส�านักวิชาการ	 มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต
พะเยา	 ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	 เพื่อน�า
มาจัดแสดงให้คณาจารย์และนิสิต	 และ
บุคคลภายนอกที่สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้	

เชิงวิชำกำร  
๑)	 อาจารย์นภาพร	 หงษ์ทอง	 อาจารย์
ป ระจ� าสาขา วิชาพระพุทธศาสนา	
มหา วิทยา ลัยมหา จุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	 วิทยาเขตพะเยา	 ได้น�าองค์
ความรู้จากการวิจัยจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาพุทธปรัชญาเถรวาท	 ชั้นปีที่	
๓	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	ภาคเรียนที่	
๒	ปีการศึกษา	๒๕๖๐	มหาวิทยาลัยมหา
จฬุาลงกรณราชวิทยาลยั	วทิยาเขตพะเยา	
จากการจัดการเรียนการสอน	ท�าให้นิสิต
ได้รับความรู ้และการแลกเปลี่ยนเรียน
รู ้ด ้านประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา	
เส้นทางการเผยแผ่	 และหลักธรรมที่
ปรากฎตามเส้นทางในล้านนา-สุโขทัย	๒)	
การผลิตชุดนิทรรศการพระพุทธศาสนา
เถรวาทในล้านนา	 ประกอบด้วย	 แผ่น
ป้ายไวนลิเส้นทางพระพทุธศาสนาเถรวาท		
โบราณสถานทีส่�าคญั	และแผ่นพบัชดุองค์
ความรู้พระพุทธศาสนาเถรวาทในล้านนา	

การน�าวิจัยไปใช้ประโยชน์

	 งานวิจัยนี้ได้น�าเสนอว่า	อาณาจักรล้านนาและสุโขทัย	เป็นดินแดนที่มีความสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่และวัฒนธรรม	
คือเป็นพื้นที่ที่มีใกล้ชิดเชื่อมโยงกัน	 มีการไปมาหาสู่	 ติดต่อค้าขายกัน	 ในด้านการเมืองการปกครองของทั้งสองดินแดน	
กษัตริย์ยังมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพ่อขุนรามค�าแหงแห่งสุโขทัย	 ซึ่งนับถือเป็นสหายกับ
พ่อขุนเม็งรายแห่งล้านนา	 ในทางพระพุทธศาสนา	 ก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเสมอมา	 อาทิ	 ในสมัยพญากือนาได้
นิมนต์พระสุมนเถระจากสุโขทัยมาล้านนา	 เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ส�านักรามัญ	 เมื่อพระพุทธศาสนาใน
ล้านนาเจริญจนถึงขีดสุด	 ได้น�าวรรณกรรมคัมภีร์ที่มีชื่อเสียงเผยแผ่ไปยังดินแดนข้างเคียง	 หรือการนิยมสร้างเจดีย์ช้าง
ล้อมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นอิทธิพลของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์	เป็นต้น

ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม : ประวัติศาสตร์ เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และหลักพุทธธรรมในสมัยล้านนา-สุโขทัย 

จุดเด่นของงานวิจัย
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การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ใน
ชมุชนโบราณ : เมอืงนครชมุ เมอืงไตรตรงึษ์
และเมืองบางพาน จังหวัดก�าแพงเพชร 

พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร.

หัวหน้าโครงการวิจัย

ที่มาและความส�าคัญของงานวิจัย 

	 ชุมชนโบราณเมืองนครชุม	เมืองไตรตรึงษ์	เมืองบางพาน	ก�าแพงเพชร	เป็น
ชุมชนโบราณท่ีมีความเจริญประมาณพุทธศตวรรษท่ี	 ๑๙-๒๐	 เมืองนครชุมมีความ
เจริญรุ่งเรืองสูงสุดในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทย	โดยพระองค์สถาปนาพระบรม
ธาตุและทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ท่ีเมืองนครชุม	 ย่านชุมชนเหล่าน้ีเป็นพื้นที่เมือง
โบราณ	มสีถานทซึง่เป็นโบราณสถานส�าคญั	โดยเฉพาะวดัเจดย์ีเจด็ยอด	วดัพระปรางค์	
และวัดวังพระธาตุ
	 แต่โบราณสถานท่ีปรากฏในชมุชนโบราณทัง้	๓	แห่ง	อยูใ่นสภาพทีท่รุดโทรม	
บางส่วนถูกบุกรกุท�าลาย	และบางส่วนเส่ียงต่อการบุกรุกท�าลาย	รวมทัง้ขาดการศกึษา
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์	พุทธศิลป์	การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีอย่าง
เป็นรูปธรรม
		 คณะผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ความส�าคญัและความจ�าเป็นอย่างเร่งด่วนในการศึกษา
และปลูกฝังจิตส�านึกในการตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานในเขตชุมชน
โบราณดงักล่าว	ก่อนทีโ่บราณสถานเหล่านีจ้ะถกูท�าลายโดยการกระท�าของประชาชน
ทีป่ราศจากความรูค้วามเข้าใจ	อนัจกัได้เกดิความรูค้วามเข้าใจและความภาคภมูใิจ	น�า
ไปสูค่วามร่วมมอืร่วมใจท่ีลุม่ลกึในการดแูลและอนรุกัษ์โบราณสถาน	แหล่งเรยีนรูท้าง
ประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีบ่ง
บอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของท้องถิ่นและประเทศชาติแบบมีส่วนร่วมให้คงอยู่สืบไป

พระเมธวีชริภูษติ, ดร.    
ผู้ร่วมวิจัย

พระครูโกศลวชิรกิจ, ดร.
ผู้ร่วมวิจัย

ดร.ธีระวัฒน์ แสนค�า
ผู้ร่วมวิจัย
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การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 เน้นการศึกษาเอกสารและการปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม	เพ่ือศกึษาข้อมลูเกีย่วกบัประวติัศาสตร์และพทุธศลิป์ในชมุชนโบราณเมือง
นครชมุ	เมอืงไตรตรึงษ์และเมอืงบางพาน	จากหนงัสือ	งานวรรณกรรม	งานวจิยั	แล้ว
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการ	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	 เพื่อศึกษาความเป็นมา
ของชุมชนโบราณและโบราณสถาน	 และกระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาโดยชุมชน
มีส่วนร่วม	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ		เผยแพร่ข้อมูลประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์
ในชุมชนโบราณเมืองนครชุม	 เมืองไตรตรึงษ์และเมืองบางพาน	 ตลอดจนแนวทาง
อนุรักษ์และพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	และการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์
และพัฒนาโบราณสถานในชุมชนโบราณทั้งสามแห่ง	

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ในชุมชนโบราณ : เมืองนครชุม  เมืองไตรตรึงษ์และเมืองบางพาน จังหวัดก�าแพงเพชร



36

ผลงานวิจัยเด่น ๒๕๖๐  I   สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 ง านวิ จั ย เรื่ อ ง 	 การ ศึกษา
ประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ในชุมชน
โบราณ:	 เมืองนครชุม	 เมืองไตรตรึงษ์
และเมืองบางพาน	 จังหวัดก�าแพงเพชร	
มี วั ต ถุประสงค ์ 	 (๑ ) 	 เพื่ อ ศึ กษา
ประวัติศาสตร์และลักษณะพุทธศิลป์
ในชุมชนโบราณเมืองนครชุม	 เมืองไตร
ตรงึษ์และเมอืงบางพาน,	(๒)	เพือ่ศกึษา
แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณ
สถานในชมุชนโบราณเมอืงนครชมุ	เมอืง
ไตรตรึงษ์และเมืองบางพาน	 โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน	และ	 (๓)	 เพือ่สร้าง
เครอืข่ายการอนรุกัษ์และพฒันาโบราณ
สถานในชมุชนโบราณเมอืงนครชมุ	เมอืง
ไตรตรงึษ์และเมอืงบางพาน
		 ผลการศึกษาพบว ่ าชุมชน
โบราณเมืองนครชุม	 เมืองไตรตรึงษ์
และเมืองบางพานมีพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีร่วมสมัยกัน	 มีความ
รุ ่ งเรืองสูงสุดในสมัยสุโขทัย	 (พุทธ
ศตวรรษที่	 ๑๙-๒๐)	 จึงท�าให้ลักษณะ
พุทธศิลป์ส่วนใหญ่ในชุมชนโบราณเป็น
ศลิปะสโุขทยั		โดยในชมุชนโบราณเมอืง
นครชุมพบโบราณสถานส�าคัญ	 ๙	 แห่ง	
ชุมชนโบราณเมืองไตรตรึงษ์พบโบราณ
สถานส�าคญั	๓	แห่ง	และชมุชนโบราณ

เมืองบางพานพบโบราณสถานส�าคัญ	
๑	แห่ง	โบราณสถานส่วนใหญ่ท่ีพบเป็น
เจดย์ีประธาน	ฐานวหิาร	ฐานมณฑปและ
ฐานเจดีย์ราย
		 โบราณสถานในชุมชนโบราณ
เมืองนครชุม	 เมืองไตรตรึงษ์และเมือง
บางพานส่วนหนึ่งต้องเผชิญกับสภาพ
ปัญหาการรกุล�า้	 ท�าลายและละเลยการ
อนุรักษ์	 ท�าให้อยู่ในสภาพช�ารุด	 ทรุด
โทรม	รกร้าง	เส่ือมโทรมและเส่ียงต่อการ
พังทลาย	 จากการศึกษาพบว่าแนวทาง
การอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานใน
ชมุชนโบราณเมอืงนครชมุ	เมอืงไตรตรึง
ษ์	 และเมืองบางพาน	 ควรเป็นการร่วม
มือกันของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการ
มีส่วนร่วมของชุมชน	 โดยมีการก�าหนด
แนวทางการอนรัุกษ์และพัฒนาในระดับ
นโยบาย	แนวทางการอนรุกัษ์และพฒันา
โบราณสถานโดยประชาชน	และแนวทาง
การอนรัุกษ์และพัฒนาโบราณสถานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วย
งานท่ีเกีย่วข้อง
		 ผลการสร ้างเครือข ่ายการ
อนรุกัษ์และพฒันาโบราณสถานในชมุชน
โบราณเมืองนครชุมเมืองไตรตรึงษ์และ
เมอืงบางพาน	จงัหวดัก�าแพงเพชร	ท�าให้

เกิดกระบวนการท�างานเพ่ือสร้างเครือ
ข่ายเร่ิมต้ังแต่ขั้นตอนการประสานงาน
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง	 ขั้นตอนการประชุม
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ขั้นตอนการคัดเลือก
คณะท�างานเครือข่าย			ขัน้ตอนก�าหนด
บทบาทหน้าท่ีของคณะท�างานเครอืข่าย	
คณะท�างานเครือข่ายการอนุรักษ์และ
พฒันาโบราณสถานในชมุชนโบราณเมือง
นครชุม	 เมืองไตรตรึงษ์และเมืองบาง
พาน	 จังหวัดก�าแพงเพชร	 ซึ่งประกอบ
ไปด้วยตัวแทนจากทุดภาคส่วนได้ร่วมกนั
ก�าหนดทศิทางการท�างานโดยน�าแนวคิด	
“3E-Model”	ได้แก่	กระบวนการเรียนรู้
และการให้การศึกษา	 (E1-Education)	
การสร้างสรรค์และประดิษฐ์นวัตกรรม
ในการจัดการ	 (E2-Engineering)	 และ
การบังคับใช้กฎระเบียบ	 (E3-Enforce-
ment)	 มาปรับประยุกต์ในส�าหรับการ
อนรุกัษ์และพฒันาโบราณสถานในชมุชน
โบราณเมอืงนครชมุ	 เมอืงไตรตรงึษ์และ
เมืองบางพาน	 เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์
และพฒันาโบราณสถานอย่างจริงจังและ
ยัง่ยนืต่อไป

ผลการวิจัย
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เชิงนโยบำย
 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนและเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลความรู้ที่
เกีย่วข้องกบัชมุชนโบราณ		ประวตัศิาสตร์	
พุทธศิลป์	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่
ชาวบ้าน	 มีการผสานงานกับหน่วยงาน
หลายฝ่ายและทุกครั้งที่จัดอบรม	 เปิด
โอกาสให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็น
เพื่อให้รัฐมีส่วนร่วมเพื่อหาทางออกให้
กับประชาชน	 มีการจัดสิ่งอ�านวยความ
สะดวกและสาธารณูปโภคต่างๆ	ให้ทัว่ถงึ	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และชมุชนได้
ร่วมมอืและประสานงานกบักรมศิลปากร	
ในการเฝ้าระวังการบุกรุกและท�าลาย
โบราณสถาน	ช่วยดูแลโบราณจนเกิดเป็น
เครอืข่ายชมุชนในการดแูลโบราณสถาน

เชิงสำธำรณะ
		 ชุมชนเกิดจิตส�านึกและมีส่วน
ร่วมในการการอนุรกัษ์และพฒันาโบราณ
สถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่อง
เที่ยว	มีการร่วมบริหารจัดการทั้งในส่วน
ของการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่อง
เที่ยว

เชิงวิชำกำร
		 เกิดการน�าองค์ความรู ้และ
แนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์และ
พุทธศิลป์ในชุมชนโบราณเชิงบูรณา
การมาใช้ในสถานศึกษาในท้องถ่ิน	 เช่น
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม	 โรงเรียน
นครไตรตรึงษ์	 เป็นต้น	 ในขณะเดียวกัน
ก็มีการเผยแพร่ความรู้ให้เข้าถึงชุมชน
และกลุม่เป้าหมายท่ีเป็นก�าลงัส�าคญัของ

สังคมท้องถิ่นต่อไป		นั่นก็คือ	เยาวชน	ที่
ส�าคญัคอืงานวจิยันีย้งัเป็นแรงกระตุน้ให้
มีการศึกษาวิจัยในลักษณะพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์	 พุทธศิลป์	 แนวทาง
การอนรัุกษ์และพฒันาโบราณสถานตาม
ชุมชนโบราณส�าคัญอื่นๆ	 ในเขตจังหวัด
ก�าแพงเพชรด้วย	 ไม่ว่าจะเป็นแหล่ง
โบราณคดีในเขตชุมชนโบราณเมือง
ก�าแพงเพชร	 เมืองคณฑี	 เมืองเทพนคร	
ชมุชนโบราณบ้านแสนตอ	ชมุชนโบราณ
บ้านพรานกระต่ายและชุมชนโบราณ
บ้านคลองเมอืง	รวมทัง้การศกึษาค้นคว้า
วจิยัข้อมลูเกีย่วกบัประวติัศาสตร์ท้องถิน่
ของชมุชนท้องถ่ินต่างๆ	ในจงัหวดัให้เกดิ
ขึ้น	เพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างความ
ภาคภูมิใจ	 ส�านึกรักษ์ถิ่นฐานบ้านเกิด
ของตนเองมากยิ่งขึ้นด้วย

การน�าวิจัยไปใช้ประโยชน์

	 งานวจัิยเรือ่ง	“การศึกษาประวตัศิาสตร์และพทุธศิลป์ในชมุชนโบราณ	:	เมอืงนครชุม	เมอืงไตรตรงึษ์และเมอืงบางพาน	
จงัหวัดก�าแพงเพชร”	ท�าให้เกดิการผลกัดนัและขบัเคลือ่นการท�างานของเครอืข่ายชมุชนในการอนรุกัษ์และพฒันาโบราณสถาน
ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	จนเกิดเป็น	“เครือข่ายการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานในชุมชนโบราณเมืองนครชุม	เมืองไตร
ตรงึษ์และเมอืงบางพาน	จงัหวัดก�าแพงเพชร”	ขึน้	โดยได้น�าหลกัทฤษฎมีาประยกุต์ใช้เพือ่ให้เกดิแนวทางการอนรุกัษ์และพฒันา
โบราณสถานเชิงบูรณาการ	อันจะส่งผลให้เกิดแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	
		 ส่วนการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานในชุมชนโบราณเมืองนครชุม	 เมืองไตรตรึงษ์และเมืองบางพาน	 จังหวัด
ก�าแพงเพชร	 ได้ก�าหนดทิศทางการท�างานโดยน�าหลักทฤษฎีมาบูรณาการ	 โดยใช้แนวคิด	 “3E-Model”	 มาปรับประยุกต์ใน
ส�าหรับการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานในชุมชนโบราณเมืองนครชุม	เมืองไตรตรึงษ์และเมืองบางพาน	จังหวัดก�าแพงเพชร	

การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ในชุมชนโบราณ : เมืองนครชุม  เมืองไตรตรึงษ์และเมืองบางพาน จังหวัดก�าแพงเพชร

จุดเด่นของงานวิจัย
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ผลงานวิจัยเด่น ๒๕๖๐  I   สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม:  ประวัติศาสตร์ 
เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
และหลักพุทธธรรมในสมัยลพบุรี

พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล,ดร.

หัวหน้าโครงการวิจัย

ที่มาและความส�าคัญของงานวิจัย 

	 ประวัติศาสตร์	 ไม่ใช่เป็นอดีตในตัวของมันเองเท่านั้น	 แต่ยังมีความสัมพันธ์
ถึงความเป็นมาของชุมชนความเช่ือ	 ประเพณี	 วัฒนธรรมท่ีสืบทอดมาเป็นเวลานับ
พันปี	อินเดียเป็นประเทศที่ถือก�าเนิดพระพุทธศาสนา	เมื่อมีพ่อค้าชาวอินเดียเดินทาง
มาติดต่อค้าขายในพื้นที่ประเทศไทยในอดีตจึงได้น�าศาสนาเข้ามาด้วย	 นับแต่นั้นมา
พระพุทธศาสนาจึงถูกหล่อหลอมเข้าไปในความคิดจิตใจของชุมชนให้เป็นไปตามสิ่ง
แวดล้อมตามภาวการณ์ต่างๆ	 	 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นจึงถูกวางรูป
แบบและถูกก�าหนดขอบเขตข้ึนด้วยอิทธิพลของกาลสมัยและสถานที่	 การวิจัยครั้งนี้
จงึท�าการศกึษาเพือ่แสดงถงึคณุค่าของประวตัศิาสตร์ด้านพระพทุธศาสนาทีไ่ด้ด�าเนนิ
การควบคู่ไปกับการส�ารวจพื้นที่ทางภูมิศาสตร์	ในพื้นที่เป้าหมาย
	 จากเล็งเห็นความส�าคัญของเส้นทางพระพุทธศาสนา	 ที่ได้เผยแผ่สืบทอด
พระพุทธศาสนามาได้จนถึงปัจจุบัน	 	 โครงการวิจัยนี้จะช่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ	
รวมทั้งจัดรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยให้ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและหลักพุทธ
ธรรมที่ปรากฏในหลักฐานทางโบราณคดีจากการส�ารวจและจัดท�าเส้นทางภูมิศาสตร์
วัฒนธรรมวิเคราะห์บทบาทอิทธิพล	 คุณค่าและการจัดการด้านภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
และหลักฐานทางโบราณคดีของพระพุทธศาสนาในสมัยลพบุรี	 ให้มีความชัดเจนยิ่ง
ข้ึน	 และช่วยให้สามารถค้นคว้าเช่ือมโยงความสัมพันธ์กับภาคอ่ืนๆ	 ของประเทศไทย
ได้เป็นอย่างดี

นางสาวสหทัยา  วเิศษ 
ผู้ร่วมวิจัย

นายชนิศร์  ชูเลื่อน
ผู้ร่วมวิจัย

นายธรรมธัช บาศรี
ผู้ร่วมวิจัย



39

	 ขัน้ที	่๑	ท�าการศกึษาและรวบรวมข้อมลูจากเอกสารและหลกัฐานทีเ่ก่ียวข้อง	
หนังสือ	 รายงานการวิจัย	 รายงานการประชุมทางวิชาการด้านประวัติศาสตร	์
ภาพถ่าย	 เอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเพ่ือรวบรวมหลักฐาน
ทางโบราณคดีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสมัยลพบุรี
	 ข้ันท่ี	 ๒	 ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย	 ซ่ึงเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก	 ที่เป็นบุคคลผู้มี
ประสบการณ์	 มีความรู้	 มีความสามารถ	 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์บุคคล
หนึ่งที่ให้ความอนุเคราะห์	 ถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้วิจัยได้รับรู้	 รับทราบข้อมูลใช้ศึกษา
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อรวบรวมหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยว
กับพระพุทธศาสนาในสมัยลพบุรี	
		 ขั้นที่	๓	ลงพื้นที่ในการรวบรวมข้อมูล	การสัมภาษณ์	ส�ารวจพื้นที่เป้าหมาย
ตามเส้นทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรม	:	ประวัติศาสตร์	พระพุทธศาสนาสมัยลพบุรี	จาก
การเลือกแบบเจาะจง	
	 ขัน้ที	่๔	การวเิคราะห์ข้อมลู	ผูว้จิยัได้จดัเกบ็รวบรวมข้อมลู	จดัหมวดหมูค่รบ
ถ้วน	 เป็นระบบระเบียบตามที่ได้จัดประเด็นเพื่อรายงานการวิจัย	 โดยการบรรยาย
และสรุปเชิงวิเคราะห์	ตามวัตถุประสงค์การวิจัย

    วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม:  ประวัติศาสตร์ เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและหลักพุทธธรรมในสมัยลพบุรี
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	 ราวพทุธศตวรรษที	่๑๒	–	๑๖	
พระพุทธศาสนา	 นิกายมหายาน	 ลัทธิ
วัชรยาน	 และเถรวาท	 ปรากฏหลัก
ฐานทางสถาปัตยกรรม	 เช่น	 	 ปรางค์
แขก	 พระปรางค์วัดมหาธาตุ	 ปรางค์
สามยอด	 ปราสาทหินพิมาย	 พระพุทธ
รปู	พระโพธสิตัว์		เป็นต้น	ลกัษณะของ
ศลิปกรรมส่วนใหญ่จะได้รับอทิธพิลทวาร
วดี	 ยุคต่อมาได้รับอิทธิพลมาจากขอม
ซึ่งเห็นได้จากลักษณะของพระปรางค์
สามยอด	พระพทุธรปูปางนาคปรก	 รปู
ยกัษ์	และเทวรปู	รวมทัง้อโรคยาศาลซึง่
สร้างเป็นจ�านวนมาก	 ศาสนสถานต่างๆ
ที่เกิดข้ึนน้ีล้วนแต่เป็นฝีมือช่างท้องถิ่น	
ทีไ่ด้ดดัแปลงเลยีนแบบผสมผสานข้ึนมา
โดยเหตุนี้นักประวัติศาสตร์จึงก�าหนด
ลักษณะทางศิลปกรรมเหล่านี้ว่าเป็น	
“สมยัลพบรุ”ี	
	 เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาในสมัยลพบุรี	 ตั้งแต่ราวพุทธ
ศตวรรษที	่๑๒	ซึง่กบัสมยัเจนละ	ซึง่ตรง
กบัยคุทวารวด	ีต่อมาอารยธรรมขอมแผ่
อิทธิพลไปในอาณาจักรใกล้เคยีงโดยเข้า
มาทางภาคอสีานเป็นแห่งแรก	แม่น�าม้ลู		

แม่น�า้ช	ีและลุ่มแม่น�า้ป่าสักเป็นต้น	หลัก
ฐานทางโบราณคดีที่พบ	 มีทั้งพระพุทธ
ศาสนานกิายเถรวาท	และมหายาน	วชัร
ยาน	ตนัตระยาน	ศาสนาพราหมณ์	-	ฮนิดู	
ซึ่งช่างพื้นเมืองน�ามาผสมผสานเข้ากับ
ศิลปะท้องถิ่นของตัวเองจนเกิดศิลปะ
สมยัลพบรีุ
	 หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในศลิา
จารึกหลักฐานโบราณคดีในสมัยลพบุรี	
คอื	 ๑)	 แบบทีเ่ป็นแท่งเหลีย่มตนั	 มพีืน้
ผวิให้สลกัตวัหนงัสอืได้ทัง้	๔	หรือ	๘	ด้าน	
จารกึประเภทนีจ้ะถกูตัง้ไว้ตรงประตทูาง
ทศิตะวนัออก	(ทศิหลกั)ของปราสาท	เช่น	
ปราสาทสด๊กก๊อกธม	เป็นต้น		๒)	แบบท่ี
สลักไว้ที่กรอบประตูทางเข้าปราสาท	 มี
พืน้ทีส่ลกัขอ้ความไดเ้ฉพาะกรอบประตู
ด้านข้าง	สองด้านตรงข้ามกนั	พบได้ทัว่ไป		
เช่น	ปราสาทหนิพิมาย	เป็นต้น	๓)	แบบ
ที่เป็นแผ่นคล้ายใบเสมา	 สลักข้อความ
ได้สองด้าน	 คือด้านหน้า	 และด้านหลัง	
เช่น	 จารึกซับจ�าปา	 ๑	 -	 ๔	 ในบรรดา
จารกึเหล่านี	้จะมเีนือ้หา	 เช่น	คาถา	 เย	
ธมมฺาฯ	,	ค�าพรรณนาถึงพระอริยสัจ	๔	,	
พทุธอทุาน	ธมัมจักรกปัปวตันสูตร	และ

เร่ืองการบริจาค	ทาน	เพือ่บ�าเพญ็บารม	ี
เป็นพระโพธสัิตว์	เป็นต้น	
เส้นทางการเผยแผ่พระพทุธศาสนา	และ
หลักพุทธธรรมในสมัยลพบุรีได้กระจาย
ไปตามจงัหวดัต่างๆ	๙	จงัหวดั	คอื	ลพบรุ	ี
,	กาญจนบุรี	,	ราชบุรี	,	สุโขทัย,	สระแก้
ว,ปราจีนบุรี,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,สุริน
ทร์	โดยมหีลกัฐานแหล่งโบราณคดใีนรปู
แบบศลิปะขอม	กระจายอยูใ่น	๙	จงัหวดั
ดงักล่าว	ถอืเป็นเส้นทางการศึกษาเรยีนรู้	
และท่องเท่ียวอารยธรรมขอม	เพือ่ซมึซบั
รบัรู้ประวตัศิาสตร์แห่งยคุสมัยลพบุร	ีได้
อย่างชัดเจน

    ผลการวิจัย
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เชิงนโยบำย
	 หน่วยงานของรัฐและเอกชน
สามารถใช้ผลการวจัิยในการก�าหนดพืน้ที่
พเิศษเพือ่การท่องเทีย่วเชงิประวติัศาสตร์	
เกิดการบูรณาการการท�างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	 สถาบันการ
ศึกษา	 และองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น	
ก�าหนดกรอบการพฒันาการท่องเทีย่ว	เช่น	
ด้านสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร	์
ซ่ึงจะน�าไปสู ่การส่งเสริมและโฆษณา
สินค้าและบริการของชุมชนเจ้าของ
แหล่งท่องเทีย่ว	การสร้างอาสาสมคัรเพือ่
ช่วยพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์มรดกทาง
วฒันธรรม	การพฒันาแหล่งท่องเทีย่วเชิง
ประวัตศิาสตร์พระพทุธศาสนาให้สวยงาม
ตามวตัถปุระสงค์ดงัเดมิของสถานที	่ได้แก่	
ศาสนสถาน	โบราณสถาน	มากกว่าจะเป็น
แหล่งท่องเทีย่วเพยีงอย่างเดยีว

 เชิงสำธำรณะ
	 ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู ้ ด ้ า น
ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม:	 	 ประวัติศาสตร	์
เส้นทางการเผยแผ่พระพทุธศาสนา	และ
หลักพุทธธรรมในสมัยลพบุรีสามารถ
ท�าให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจความ
เป็นมาของท้องถิน่	สร้างความภาคภมูใิจ
และการตระหนกัในคณุค่าของอัตลกัษณ์
ของท้องถิ่นตนเอง	 รวมท้ังการจัดการ
ด้านทรัพยากรทาง	 สังคม	 ศิลปะและ
วัฒนธรรม	โดยการปลูกฝังจิตส�านึกของ
ชุมชน	 และนักท่องเที่ยวให้ปกป้องและ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม	 มีความ
เคารพต่อทรพัย์สนิทางปัญญาของชุมชน
แหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

	เชิงวิชำกำร
		 การศึกษาเส้นทางภูมิศาสตร์
วัฒนธรรม	 ประวัติศาสตร์พระพุทธ
ศาสนาเป็นกระบวนการหนึ่งที่ชุมชน
ต่างๆ	 ในพื้นท่ีเป้าหมายน�ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการสืบค้นประวัติความเป็น
มาของชุมชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชน
ที่ปรากฏหลักฐานที่บ ่งบอกเร่ืองราว
ความเป็นมาอันยาวนานของพื้นที่	 ทั้งที่
ปรากฏอยูใ่นเอกสารประเภทพงศาวดาร	
จารึก	 รวมถึงโบราณวัตถุ	 โบราณสถาน
ต่างๆ	ซึง่เป็นหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์
ทีท่�าให้ทราบประวตัศิาสตร์ความเป็นมา
ของชุมชนย้อนกลับไปได้ไกลหลายยุค
หลายสมัย	 ชุมชนต่างๆ	 ได้ตระหนักถึง
ความส�าคัญกับหลักฐานต่างๆ	 เหล่านั้น
ในฐานะเป็นภาพแทนประวตัศิาสตร์ของ
ชุมชน

การน�าวิจัยไปใช้ประโยชน์

	 งานวิจัยนี้	จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้มีความเข้าใจ	“ตัวตน”	ของคนไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน	สร้างแนวทางในการ
ปรบัเปลีย่นความสมัพนัธ์ทัง้ภายในประเทศและประเทศใกล้เคยีง	ในการสร้าง	“ความทรงจ�าใหม่”	หรอืปรบัเปลีย่น	“ความทรง
จ�าเดิม”	เพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในอนาคต	โดยเกิดจากกระบวนการสร้างส�านึกทางประวัติศาสตร์
อย่าง	“สร้างสรรค์”	เป็นพ้ืนฐาน	อนัเป็นความส�านกึท่ีท�าให้แต่ละคนสามารถวางตนเองอยูใ่นความเป็น	“ชาวพุทธ”	ทีจ่ะร่วมกนั
เผชญิกับกระแสความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึนได้อย่างมพีลงั	ทัง้ยงัเป็นการปลกุกระแสให้เยาวชนคนรุน่ใหม่	เหน็คุณค่าของการท�า
วิจัยประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา	สมัยต่างๆในประเทศไทย	และข้อมูลต่างๆ	ที่ได้จากงานวิจัยยังเป็นประโยชน์ต่อ	ชุมชนและ
สังคม	รวมทั้งเป็นกระบวนการที่สามารถสร้างความเข้มแข็งและสร้างพลัง	ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน	ชุมชนเกิดจิตส�านึกหันมา
อนุรักษ์หวงแหนโบราณสถานหรือโบราณวัตถุต่างๆ	มากขึ้น	

ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม:  ประวัติศาสตร์ เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและหลักพุทธธรรมในสมัยลพบุรี

จุดเด่นของงานวิจัย
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เสมา : ประวัติศาสตร์ คุณค่าและการ
จัดการการอนุรักษ์ขององค์กรพระพุทธ
ศาสนาในจังหวัดบุรีรัมย์

ดร.ชยาภรณ์  สุขประเสริฐ

หัวหน้าโครงการวิจัย

ที่มาและความส�าคัญของงานวิจัย 

	 ศิลปะเกิดข้ึนตามความเชื่อความศรัทธาและอิทธิพลค�าสอนของ
พระพุทธเจ้าของมนษุย์		ทีม่คีวามแตกต่างและลกัษณะ	ทีส่ร้างขึน้เพ่ือความเกีย่ว
เนื่องกับพระพุทธศาสนา	เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา	และเพื่อเป็นการด�ารงรักษาไว้
ซ่ึงพระพุทธศาสนา		ผลงานทางศลิปะเหล่านีไ้ด้สร้างขึน้มาเป็นเวลายาวนาน	ต่อ
มามีการช�ารุดหรือเสื่อมสภาพลง
	 บุรีรัมย์	 เป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่ส�าคัญ	 ใบ
เสมาหินเป็นโบราณวัตถุส�าคัญที่แสดงให้เห็นว่าดินแดนภาคอีสานน�าเอา
พระพุทธศาสนาจากอินเดียเข้ามายังเอเซียอาคเนย์	 มีพิธีกรรม	 แนวคิด	 ความ
เชื่อ	ขนบธรรมเนียม	วัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นของตนเอง	แต่ปัจจุบันได้ลด
จ�านวนลง	เป็นของหายาก	จงึเป็นทีต้่องการของกลุ่มนกัสะสม	แต่บางหลกัได้ถกู
ท�าลายด้วยน�้ามือมนุษย์ซึ่งไม่รู้คุณค่า	
	 ผูว้จิยัได้ลงส�ารวจใบเสมาโบราณ	และได้ลงท�าการศกึษาใบเสมาโบราณ
บ้านปะเคยีบ	วดัทรงศริินาวาส		เพ่ือศกึษาประวติัความเป็นมา	และศึกษาคุณค่า
ของใบเสมา	 การจัดการการอนุรักษ์ขององค์กรพระพุทธศาสนาของจังหวัด
บุรีรัมย์	ที่ต้องมีส่วนในการดูแลอนุรักษ์ใบเสมาเหล่านี้	มีการจัดการอย่างไรบ้าง	
มีการอนุรักษ์แบบยั่งยืนในอนาคตอย่างไร	

ผู้ร่วมวิจัย
พระครูศรีปัญญาวิกรม,ดร.

อาจารย์ไว  ชึรัมย์
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	 มุ่งศึกษา	 ศึกษาใบเสมาบุรีรัมย์	 :	 ประวัติศาสตร์	 คุณค่าและการจัดการ
การอนุรักษ์ขององค์กรพระพุทธศาสนา	 	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	
Research)	 โดยได้ลงพ้ืนที่	 	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ศึกษาข้อมูลใบเสมาโบราณบ้านปะ
เคียบ	 วัดทรงศิรินาวาส	 	ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	จ�านวน๑๐	รูป/คน	ประกอบไปด้วย	
ปราชญ์ชาวบ้าน	เจ้าอาวาสวัดทรงศิรินาวาส	,พระภิกษุ,	ผู้ใหญ่บ้าน,	ผู้ช�านาญการ
ด้านโบราณสถานที่	 ๑๐	พิมาย	 และชาวบ้าน	 	 ผู้วิจัยท�าการส�ารวจข้อมูลเบื้องต้น
จากเอกสาร	หนังสือต�ารา	จดหมายเหตุ	บทความ	และด้วยการสัมภาษณ์	สอบถาม	
จากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	และเก็บรวบรวมข้อมูล	จดบันทึก	และน�าข้อมูลทั้งหมดพร้อม
รูปภาพลงในคอมพิวเตอร์	 อย่างเป็นระบบ	 และได้จัดท�าผังการต้ังใบเสมาแต่ละจุด	
แล้ววิเคราะห์ข้อมูล		น�าข้อมูล	ปรึกษาผู้รู้ด้านโบราณคดีจากกรมศิลปากร		จากนั้น
ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด	และเขียนรายงานผลการวิจัย		พิมพ์เผยแพร่		

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เสมา : ประวัติศาสตร์ คุณค่าและการจัดการการอนุรักษ์ขององค์กรพระพุทธศาสนาในจังหวัดบุรีรัมย์
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เสมาน้ัน	 ใช้เป็นนิมิต	 หรือเคร่ืองหมาย	
เพ่ือก�าหนดขอบเขตของพระอุโบสถ	
ตามคติความเช่ือเหตุผลในการสร้าง	 คือ
ใช้เป็นนิมิต	หรือเคร่ืองหมาย	เพ่ือก�าหนด
ขอบเขตของพระอุโบสถ	 อันเป็นสถานท่ี
ร่วมท�าสังฆกรรมของพระสงฆ์
	 คุณค่าของใบเสมาในจังหวัด
บุรีรัมย์	เป็นคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์	
อาทิ	 ใบเสมาวัดขุนก้อง	 ท่ีท�าให้ทราบถึง
ประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา	
		 ในส่วนของการจัดการอนุรักษ์
ใบเสมาของจังหวัดบุรีรัมย์ขององค์กร
พระพุทธศาสนาน้ัน	 พบ	 ว่ามีการดูแล
อนุรักษ์บ้างบางพ้ืนท่ี	อาทิ	วัดขุนก้อง	วัด
เขาอังคาร	เป็นต้น		แต่จากการส�ารวจ	พบ
ว่ายังมีบางพ้ืนท่ีท่ียังไม่ได้รับการอนุรักษ์	
น่ันคือใบเสมาโบราณบ้านปะเคียบ	 ของ
จังหวัดบุรีรัมย์	พบว่ายังคงสภาพเดิม	การ
อนุรักษ์ขององค์กรพระพุทธศาสนายังไม่
การขับเคล่ือนเท่าท่ีควร	 ไม่มีการแสดง
องค์ความรู้ท่ีท�าให้ทราบว่าใบเสมาเหล่า
น้ันมีประวัติและความเป็นมา	การดูแลคง
เป็นวัด	ผู้น�าชาวบ้าน	และชาวบ้าน
	 	 	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการส่งเสริม
การอนุรักษ์ใบเสมาโบราณบ้านปะเคียบ	

โดย	 	 ๑.ท�าซุ้มแสดงประวัติความเป็นมา
ของใบเสมา	 	 ๒.	 จัดท�าป้ายขนาดใหญ่
ประชาสัมพันธ์เร่ืองราวเก่ียวกับใบเสมา		
๓.	จัดท�าเอกสาร	แผ่นพับประชาสัมพันธ์	
แจก	ส�าหรับผู้ท่ีสนใจ			๔.	จัดท�าทะเบียน
ใบเสมาโบราณและแผนท่ีต้ังของใบเสมา
แต่ละใบ	 	 ๕.จัดท�าป้ายค�าอธิบายใบ
เสมาโบราณ	 	๖.จัดให้มีวิทยากรหรือมัค
คุเทศน้อย	 เพ่ือบรรยายเร่ืองราวเก่ียวกับ
ใบเสมา	 ๗.	 จัดอบรมเพ่ือปลูกฝังให้เด็ก	
เยาวชน	รักและหวงแหนโบราณวัตถุของ
บ้านเกิด		๘.จัดให้ความรู้ในเร่ืองใบเสมา
โบราณ	 ควบคู่กับการท�าความเข้าใจใน
เร่ืองการอนุรักษ์ใบเสมา			๙.	ได้มอบเงิน
จ�านวน	 ๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท	 ให้หัวหน้า
ชุมชน	 และเจ้าอาวาส	 วัดทรงศิรินาวาส	
เพ่ือการอนุรักษ์ท�ากิจกรรมส่งเสริมความ
รู้ใบเสมาบ้านปะเคียบ	ต่อไป

ผลการวิจัย
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เชิงนโยบาย	 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์	โดยร่วมมือกันระหว่างวัด	ผู้น�าชุมชน	ชาวบ้าน	เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่างๆ	ของ
ประชาชนผู้สนใจ	นักศึกษา	และมาตรการการดูแลอนุรักษ์ใบเสมาโบราณ	ต่อไป
	 เชิงสาธารณะ	 	 เพื่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชาวชุมชนให้ดีขึ้น	 โดยร่วมกันอนุรักษ์ด้านศิลปะใบเสมา
โบราณ	เพื่อการศึกษาเรียนรู้ให้แก่ผู้สนใจซึ่งจะเดินทางมาศึกษาต่อไป		
เชิงวิชาการ	 	 ได้จัดท�าองค์ความรู้เกี่ยวกับใบเสมาโบราณบ้านปะเคียบ	 เป็นป้ายขนาดใหญ่	 จัดท�าผังที่ตั้งของใบเสมา	
และร่วมกับวัด	ผู้น�าชุมชน	สร้างซุ้มขนาดใหญ่ติดตั้งป้ายองค์ความรู้ให้เป็นที่ประจักษ์	

	 ๑.	ท�าให้ค้นพบใบเสมาโบราณ	ทีแ่สดงให้เหน็ถงึคติความเชือ่	ความศรทัธาในพระพุทธศาสนาผ่านรปูสลกับนใบ
เสมา	เป็นแหล่งโบราณคดบ้ีานปะเคยีบ		ทีม่กีารตัง้ถิน่ฐานอยูอ่าศยัของมนษุย์อย่างยาวนานตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตร์
ยุคเหล็กราว	 ๒,๐๐๐-๑,๕๐๐	 ปีมาแล้ว	 และน่าจะมีการอยู่อาศัยต่อเนื่องเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี(พุทธ
ศตวรรษที่	๑๒-๑๖)	และสมัยเขมร	หรือลพบุรี	(ราวพุทธศวรรษที่	๑๖-๑๙)
	 ๒.	 ทีมงานวิจัยได้ลงส�ารวจพื้นที่	ณ	บ้านปะเคียบ	 ตามหาร่องรอยใบเสมาโบราณและเลือกท�าการอนุรักษ์ใบ
เสมา	ให้คงอยู่ถาวรต่อไป
	 ๓.	 ได้เชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากศิลปากรท่ี	 ๑๐	พิมาย	 มาให้ความรู้ในเรื่องใบเสมาโบราณ	 ให้แก่ชาวบ้าน	
ผู้น�าชุมชนและวัด	ท�าให้คนในพื้นที่เหล่านี้มีความรู้ที่ถูกต้อง
	 ๔.	ได้สร้างรูปแบบองค์ความรู้และแนวทางการอนุรักษ์ใบเสมา	ไว้เป็นต้นแบบให้แก่ชุมชน
	 ๕.	ได้ท�าป้ายขนาดใหญ่แสดงความองค์รูใ้บเสมาบ้านปะเคียบ	ตดิตัง้ทีซุ่ม้ไม้และเหล็ก	ขนาดใหญ่เพือ่การเผยแพร่
	 ๖.	จัดท�าแผนผังที่ตั้งของใบเสมาแต่ละใบ	ว่าตั้งอยู่ตรงไหนบ้าง
	 ๗.	ท�าโบรชัวร์	เอกสารแจกเพื่อการเผยแพร่	ศึกษาต่อไป

การน�าวิจัยไปใช้ประโยชน์

จุดเด่นของงานวิจัย

เสมา : ประวัติศาสตร์ คุณค่าและการจัดการการอนุรักษ์ขององค์กรพระพุทธศาสนาในจังหวัดบุรีรัมย์
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ผลงานวิจัยเด่น 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

๒๕๖๐

กลุ่มวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม
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ผลงานวิจัยเด่น 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
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 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมโยคะ
สมาธิเพื่อสนับสนุนการดูแลของผู้ป่วย
โรคเบาหวานประเภทที่ ๒ โรงพยาบาล
พาน จังหวัดเชียงราย

พระบุญรอด ปคุณธมฺโม
หัวหน้าโครงการวิจัย

นางชมพร สีเงิน
ผู้ร่วมวิจัย

ที่มาและความส�าคัญของงานวิจัย 

	 ปัจจุบันโรคเบาหวานเป็นโรคเร้ือรังที่เป็นปัญหาส�าคัญระดับประเทศ		
ซึ่งผู้ป่วยไม่ได้เผชิญอยู่กับโรคทางกายเท่านั้นผู้ป่วยยังพบปัญหาทางด้านจิตใจ	
อารมณ์	สังคมด้วย	โยคะเป็นศาสตร์ดั้งเดิมของทางอินเดียซึ่งมีวิธีคิดและปฏิบัติ
หลายประการที่ใกล้เคียงกับแนวปฏิบัติในทางพุทธศาสนา	 	 ที่สามารถช่วยให้ผู้
ป่วยลดความทุกข์จากสภาวะที่เผชิญอยู่	 	 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงประยุกต์ใช้โยคะ
ตามต�าราโยคะดั้งเดิม	 	 มาใช้เป็นโปรแกรมสนับสนุนการดูแลตนเองของผู้ป่วย
เบาหวาน		
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง	ชนิดวัดก่อนและหลังทดลอง	โดย
ให้กลุ่มทดลองได้ปฏบิติัตามโปรแกรมโยคะสมาธ	ิ	ซ่ึงน�ารูปแบบของโปรแกรมมา
จากสถาบันโยคะวิชาการ	 ประกอบทั้งการฝึกท่าทางกาย	 การปรับทัศนคติทาง
บวก	การหายใจ	สมาธิและการผ่อนคลายซึ่งเหมาะที่จะน�ามาปรับใช้ในการที่จะ
ส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างเบาหวานเกิดความตระหนักในการดูแลตนเอง	
การปฏิบัติโยคะนอกจากจะพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายแล้วโยคะยังน�าไป
สู่สมาธิ	 	 ลดการปรุงแต่งของจิตและพฤติกรรม	 เกิดการตระหนักรู้ถึงเป้าหมาย	
และเกิดกระบวนการของชีวิตวิถีแบบองค์รวมไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้น
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	 สัปดาห์ที่	๑		เริ่มต้นการทดลอง	เป็นกิจกรรมที่ทบทวนความรู้	ความเข้าใจ
เกีย่วกบัโรคเบาหวาน	ภาวะแทรกซ้อนและการป้องกนั	สอบถามอาการ		เปิดโอกาส
ให้สมาชกิได้สนทนาถงึการปฏบิตัติวัทีผ่่านมา	และเป็นการสร้างความคุน้เคย	จากนัน้
ได้บรรยายเรื่องของโยคะ	แนวคิด	ที่มา	และวิธีการปฏิบัติอาสนะพื้นฐาน	๑๔		ท่า
ฝึกการผ่อนคลาย	ฝึกอาสนะพื้นฐาน
	 เดือนที่	๑		หลังการฝึกตามโปรแกรม	ได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสอบถามถึง
ผลการฝึกปฏิบัติตามโปรแกรมที่ให้ไป		ความสม�่าเสมอ	และผลที่เกิดขึ้น		พร้อมทั้ง
ฝึกทบทวนอาสนะพื้นฐาน		๑๔	ท่า	ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ		และฝึกการหายใจด้วย
ท้อง		เพิ่มฝึกการหายใจสลับรูจมูก	เทคนิคการปฏิบัติของแต่ละคน
	 เดือนที่	๒		หลังการฝึกตามโปรแกรม	ได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสอบถามถึง
ผลการฝึกปฏิบัติตามโปรแกรมที่ให้ไป		ความสม�่าเสมอ	และผลที่เกิดขึ้น		พร้อมทั้ง
ฝึกทบทวนอาสนะพื้นฐาน		๑๔		ท่า	เพิ่มเทคนิคการปฏิบัติของแต่ละคน
	 เดือนที่	๓		หลังการฝึกตามโปรแกรม	ได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสอบถามถึง
ผลการฝึกปฏิบตัติามโปรแกรมทีใ่ห้ไป		ความสม�า่เสมอ	และผลทีเ่กดิข้ึน		พร้อมทัง้ฝึก
ทบทวนอาสนะพื้นฐาน		๑๔	ท่าเพิ่มเทคนิคการปฏิบัติของแต่ละคน	มีการสอบถาม
ถึงการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง	

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การสร้างและพัฒนาโปรแกรมโยคะสมาธเิพ่ือสนบัสนุนการดูแลของผูป่้วยโรคเบาหวานประเภทที ่๒ โรงพยาบาลพาน จงัหวดัเชยีงราย
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ผลงานวิจัยเด่น ๒๕๖๐  I   สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 ๑.	ได้โปรแกรมโยคะสมาธิส�าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่	๒	หลังจากกลุ่มผู้ป่วยได้เข้า
ร่วมฝึกปฏิบตัพิฤตกิรรมสุขภาพด้านบวกของผู้ป่วยกลุ่มทดลองดีขึน้และได้มกีารสะท้อนถงึรปูแบบการ
ฝึกจึงมาเป็นรูปแบบโปรแกรมการฝีกโยคะสมาธิส�าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่	๒
	 ๒.ได้องค์ความรู้โยคะกบัพระพุทธศาสนา	ท้ังสองกล่าวถึงจิต	ซ่ึงถือว่าเป็นการแก้ทุกข์ทีต้่นตอ
ของปัญหา	การทีม่นษุย์เป็นทุกข์กเ็พราะเราไม่ได้ควบคมุจิต	กล่าวถึงสมาธท้ัิงโยคะกบัพระพทุธศาสนา
ต่างเป็นการเอ้ือให้ผูฝึ้กเป็นผูม้อีารมณ์มัน่คง	มจีติอนัสงบ	ลดการปรงุแต่งของจติจติลึกลงสูส่มาธ	ิจติจะ
คืนไปสู่พรหม	เป็นสภาวะแห่งไกวัลหรือโมกษะ	ส่วนพระพุทธศาสนา	เมื่อตามดูรู้จิตของตนประจักษ์
ชัดว่า	จิตไม่ใช่ของเรา	ไม่ยึดมั่น	เป็นอิสระหลุดพ้นหรือเข้าถึงพระนิพพานในที่สุด
	 ๓.เกดิเครอืข่ายความรูแ้ละการแลกเปลีย่นฝึกปฏบิตัขิองผูป่้วยด้วยการท�าอาสนะ	และปราน
ยามะ	ซึ่งเครือผู้ป่วยได้รับรู้ผลจากการฝึกฝนด้วยตนเองและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม

ผลการวิจัย
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	 ๑.	 ได้โปรแกรมโยคะสมาธิส�าหรับผู้ป่วยโรค
เบาหวานประเภทที	่๒	หลงัจากกลุม่ผูป่้วยได้เข้าร่วมฝึก
ปฏิบตัพิฤตกิรรมสขุภาพด้านบวกของผูป่้วยกลุม่ทดลอง
ดีขึ้นและได้มีการสะท้อนถึงรูปแบบการฝึกจึงมาเป็นรูป
แบบโปรแกรมการฝีกโยคะสมาธิส�าหรับผู้ป่วยโรคเบา
หวานประเภทที	่๒
	 ๒.ได้องค์ความรู้โยคะกับพระพุทธศาสนา	 ท้ัง
สองกล่าวถึงจิต	 ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ทุกข์ที่ต้นตอของ
ปัญหา	การที่มนุษย์เป็นทุกข์ก็เพราะเราไม่ได้ควบคุมจิต	
กล่าวถึงสมาธิทั้งโยคะกับพระพุทธศาสนาต่างเป็นการ
เอื้อให้ผู้ฝึกเป็นผู้มีอารมณ์มั่นคง	 มีจิตอันสงบ	 ลดการ

ปรุงแต่งของจิตจิตลึกลงสู่สมาธ	ิจิตจะคนืไปสูพ่รหม	เป็น
สภาวะแห่งไกวัลหรือโมกษะ	ส่วนพระพุทธศาสนา	เมื่อ
ตามดูรู้จิตของตนประจักษ์ชัดว่า	จิตไม่ใช่ของเรา	 ไม่ยึด
มั่น	เป็นอิสระหลุดพ้นหรือเข้าถึงพระนิพพานในที่สุด
	 ๓.เกิดเครือข่ายความรู้และการแลกเปลี่ยนฝึก
ปฏิบัติของผู้ป่วยด้วยการท�าอาสนะ	และปรานยามะ	ซึ่ง
เครอืผูป่้วยได้รบัรูผ้ลจากการฝึกฝนด้วยตนเองและมกีาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม

การน�าวิจัยไปใช้ประโยชน์

“งำนวิจัยนี้เป็นกำรท�ำให้มนุษย์	โดยเฉพำะผู้ป่วยที่มีควำมทุกข์จำกพยำธิสภำพของโรคเบำหวำนและภำวะ
แทรกซ้อนได้รับรู้ประโยชน์ของสมำธิผ่ำนกำรฝึกอำสนะและปรำนยำมะเป็นกำรเรียนรู้ของผู้ป่วยผ่ำนกำรฝึก
ปฏิบัติกำรท�ำอำสนะ	 และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม	 ซึ่งผู้ป่วยหลำยคนสำมำรถน�ำวิธีกำรและประโยชน์
ที่ตนเองได้รับไปบอกสอนคนในครอบครัวหรือในชุมชน	 รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่สำมำรถน�ำผลจำกกำรฝึกของผู้
ป่วยกลุ่มน้ีไปเผยแพร่กับผู้ป่วยและกลุ่มคนอื่นต่อ	 และผู้ป่วยสำมำรถน�ำวิธีกำรจำกกำรฝึกไปประยุกต์ใช้กับ
สถำนกำรณ์อื่นในชีวิตประจ�ำวัน	 เช่น	 เมื่อเกิดอำรมณ์ที่ไม่พอใจให้เฝ้ำดูลมหำยใจที่ลึกยำวเบำสบำยเพื่อให้
เกิดควำมผ่อนคลำย”

จุดเด่นของงานวิจัย

การสร้างและพัฒนาโปรแกรมโยคะสมาธเิพ่ือสนบัสนุนการดูแลของผูป่้วยโรคเบาหวานประเภทที ่๒ โรงพยาบาลพาน จงัหวดัเชยีงราย
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รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผศ.ดร.ธนู  ศรีทอง
หัวหน้าโครงการวิจัย

ที่มาและความส�าคัญของงานวิจัย 

กระแสโลกาภิวัตน์และการรวมตัวของกลุ่มประเทศอาเซียนก่อให้เกิดการเปิดเสรีทางการ
ศึกษา	 สถาบันอุดมศึกษาจะเป็นองค์กรที่สามารถช่วยในการผลิตก�าลังคนที่มีความรู้ความ
สามารถตอบสนองและเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ภาคเอกชนเหล่านั้นให้สามารถแข่งขันได้
ปัจจุบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ประเด็นที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา	
คือ	การเตรียมความพร้อมในการพัฒนากาลังคนการพัฒนาคนโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 เป็นปัจจัยส�าคัญต่อการผลิตสินค้าและบริการอันเนื่องมาจากการใช้ความ
รู้สร้างมูลค่าเพิ่ม	 ดังนั้นการอบรมและเตรียมก�าลังคนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของ
วิวัฒนาการของโลก	จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ในฐานะ
เป็นองค์กรหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้การก�ากับของรัฐบาล	 ได้
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นที่ยอมรับของสังคมท้ังในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ	ตามหลักปรัชญาและวิสัยทัศน์เพื่อจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา	บูรณการ
กบัศาสตร์สมยัใหม่	พฒันาจติใจและสงัคม	และมุง่พฒันามหาวทิยาลยัให้เป็นศนูย์กลางการ
ศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ	 จากปัญหาและผลกระทบดงักล่าว	จงึมคีวามจ�าเป็น
ต้องศกึษารปูแบบการจดัการศกึษาเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีนของมหาวทิยาลยัมหาจฬุา
ลงกรณราชวิทยาลัย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาของประชาคม
อาเซียน	เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	
และเพือ่น�าเสนอรปูแบบการจัดการศกึษาเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีนของมหาวทิยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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	 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัแบบผสม	กล่าวคอื	การศึกษาเชงิปรมิาณ	และการ
ศกึษาเชงิคุณภาพ	โดยประยกุต์ใช้เทคนคิการวจิยัแบบเดลฟาย	จงึแบ่งวธิดี�าเนนิการวจิยั
ออกเป็น	๒	ระยะ	ดงันี้
	 ระยะท่ี	 ๑	 การศกึษาข้อมลูพ้ืนฐานเพ่ือยกร่างรูปแบบการจดัการศกึษาเพือ่
รองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 จากการ
ศกึษาวเิคราะห์เอกสารและจัดท�าเป็นรูปแบบการจัดการศกึษาของประชาคมอาเซยีน		
สภาพปัจจบุนั	ปัญหา	และรปูแบบการจัดการศกึษาของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั	 และยกร่างรปูแบบการจัดการศกึษาเพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีนของ
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย	
	 ระยะที	่ ๒	 การตรวจสอบและปรบัปรุงรปูแบบการจดัการศกึษาเพ่ือรองรบั
ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย	
	 ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา	ได้แก่	มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย	
ซึง่ตัง้อยูใ่นภาคเหนอื	ภาคกลาง	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	และภาคใต้	กลุม่ตวัอย่างทีผู่้
วจิยัเลอืกแบบเจาะจง	ได้แก่	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ระดบัวทิยาเขต
ซึง่เป็นตวัแทนของภาคเหนอื	ภาคกลาง	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	และภาคใต้

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เป็นรูปแบบการ
จดัการศกึษาเชงิระบบ	ประกอบด้วย	๓	องค์
ประกอบหลกั	 ๑๘	 องค์ประกอบรอง	 และ	
๖๐	องค์ประกอบย่อย	 ดังมรีายละเอยีดต่อ
ไปน้ี
	 องค์ประกอบหลกัที	่๑	ด้านปัจจัย
น�าเข้า	ประกอบด้วย	องค์ประกอบรองที	่๑	
การจดัโครงสร้างองค์กร	ม	ี๓	องค์ประกอบ
ย่อย	 ได้แก่	 ๑.๑)	 มีความสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐ	 ๑.๒)	 มีความครอบคลุม
ภาระงาน	๑.๓)	มีความชดัเจนในด้านอ�านาจ
หน้าที่	 องค์ประกอบรองที่	 ๒	 บุคลากร	 มี	
๕	องค์ประกอบย่อย	ได้แก่	๒.๑)	บคุลากร
สามารถการใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับดี
มาก	 ๒.๒)	 การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ	 ๒.๓)	 การพัฒนาบุคลากร
ด้านการปฏิบัติงาน	 ๒.๔)	 การแลกเปลี่ยน
บุคลากรฝึกงานกับสถาบันการศึกษาต่าง
ประเทศ	 ๒.๕)	 การส่งเสริมให้บุคลากรมี
จิตบริการ	 องค์ประกอบรองที่	 ๓	 นิสิต	 มี	
๔	 องค์ประกอบย่อย	 ได้แก่	 ๓.๑)	 การรับ
นิสิตชาวต่างประเทศเข้าศึกษา	 ๓.๒)	 การ
แลกเปลี่ยนนิสิตกับสถาบันการศึกษาต่าง
ประเทศ	๓.๓)	นิสติต่างประเทศเข้ามาศึกษา
ร้อยละ	๕๐		๓.๔)	มกีารก�าหนดคณุลกัษณะ
ของบัณฑิตที่เอื้อต่อความเป็นนานาชาติ	

องค์ประกอบรองที่	 ๔	 งบประมาณ	 มี	 ๕	
องค์ประกอบย่อย	 ได้แก่	 ๔.๑)	 การจัดท�า
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน	 ๔.๒)	 ระบบการ
จัดหางบประมาณเหมาะสม	 ๔.๓)	 จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนหลักสูตรนานาชาต	ิ
๔.๔)	 ระบบการใช้จ่ายงบประมาณชัดเจน	
๔.๕)	ระบบตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	
องค์ประกอบรองที	่๕	หลกัสตูร	ม	ี๓	องค์
ประกอบย่อย	 ได้แก่	 ๕.๑)	 มีหลักสูตร
นานาชาติ	 ๕.๒)	 มีการบูรณาการหลักสูตร
ที่เชื่อมโยงความเป็นอาเซียน	 ๕.๓)	 มีการ
พฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูรทีท่นัสมยัและ
เชือ่มโยงกบัประชาคมอาเซยีน	องค์ประกอบ
รองที	่๖	แหล่งการเรยีนรู	้ม	ี๓	องค์ประกอบ
ย่อย	 ได้แก่	๖.๑)	มเีอกสารการสอน	ต�ารา	
หนังสือ	 วารสาร	 ภาษาอังกฤษแต่ละสาขา
วิชาที่เพียงพอ	 ๖.๒)	 มีห้องสมุดอิเลคทรอ
นคิ	๖.๓)	มคีวามร่วมมอืให้บรกิารห้องสมดุ
ระหว่างสถาบันต่างชาติ	 องค์ประกอบรอง
ที	่๗	สือ่เทคโนโลย	ีม	ี๒	องค์ประกอบย่อย	
ได้แก่	 	 ๗.๑)	 มีสื่อเทคโนโลยีการปฏิบัติ
งานท่ีเพียงพอและหลากหลาย	๗.๒)	 มีสื่อ
เทคโนโลยีการปฏิบัติงานท่ีพร้อมใช้งาน
อยูเ่สมอ	และองค์ประกอบรองที	่๘	สภาพ
แวดล้อม	 มี	 ๑	 องค์ประกอบย่อย	 ได้แก่	
๘.๑)	 มีการจัดบริบทและสภาพแวดล้อมท่ี
เป็นกายภาพให้เอื้อต่อความเป็นนานาชาต	ิ
เช่น	สถานท่ีพกัของนกัศกึษาหรอืนสิติ	สถาน

ที่ประสานงานที่ใช้ภาษาอังกฤษ	 สภาพ
แวดล้อมทางธรรมชาติ
	 องค ์ประกอบหลักที่ 	 ๒	 ด ้าน
กระบวนการ	ประกอบด้วย	องค์ประกอบรอง
ที	่๑	การบรหิารจดัการ	ม	ี๑๒	องค์ประกอบ
ย่อย	 ได้แก่	 ๑.๑)	 ปรัชญามหาวิทยาลัย
มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
ระดบันานาชาตใินประชาคมอาเซียน	๑.๒)	
วสิยัทัศน์ของมหาวทิยาลยั	 มคีณุลกัษณะที่
เอื้อต่อการจัดการศึกษาระดับนานาชาติใน
ประชาคมอาเซียน	 ๑๓)	 พันธกิจท่ีปรากฏ
ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเอื้อต่อการ
จัดการศึกษาระดับนานาชาติในประชาคม
อาเซียน	 ๑.๔)	 เป้าหมายที่ปรากฏในแผน
พฒันามหาวทิยาลยัเอือ้ต่อการจดัการศึกษา
ระดบันานาชาตใินประชาคมอาเซียน	๑.๕)	
กลยทุธ์ท่ีปรากฏในแผนพฒันามหาวทิยาลยั
เอื้อต่อการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ
ในประชาคมอาเซียน	 ๑.๖)	 ตัวช้ีวัดการ
จัดการศึกษาระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ	 มีความชัดเจน
และเป็นไปได้	๑.๗)	มแีผนงานทีเ่อือ้ต่อการ
จัดการศึกษาระดับนานาชาติในประชาคม
อาเซียน	 ประกอบด้วย	 การจัดท�าแผน
พัฒนาระยะยาว	 แผนปฏิบัติการประจ�า
ปี	 ๑.๘)	 การบรหิารจดัการเป็นไปตามหลกั
ธรรมาภบิาลสากล	 (Good	Governance)	
๑.๙)	 มีส่วนงานด้านกิจการต่างประเทศ	

ผลการวิจัย
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๑.๑๐)	 มีกิจกรรม/โครงการความร่วมมือ
กับองค์กรต่างประเทศ	 ๑.๑๑)	 มีการสร้าง
ความตระหนักเกีย่วกับความเป็นนานาชาติ
ในประชาคมอาเซยีน	๑.๑๒)	มกีารเปิดเทอม
และปิดเทอมการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน	 องค์
ประกอบรองที	่ ๒	 การเรยีนการสอน	ม	ี ๖	
องค์ประกอบย่อย	 ได้แก่	 ๒.๑)	 คณาจารย์
ใช้ภาษาอังกฤษในกิจกรรมการเรียนการ
สอน	๒.๒)	 รูปแบบการสอนเน้นผูเ้รยีนเป็น
ส�าคัญ	 ๒.๓)	 การบูรณาการการเรียนการ
สอนระหว่างรายวิชาและข้ามสาขาวชิา	๒.๔)	
การใช้งานวิจัยเป็นฐานการเรียนรู้	 ๒.๕)	 มี
การเรียนการสอนที่บูรณาการเชื่อมโยง
ประเด็นนานาชาติและวัฒนธรรมข้ามชาติ
ในประชาคมอาเซียน	 ๒.๖)	 มีการจัดการ
เรยีนการสอนผ่านสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศ
ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ	 องค์
ประกอบรองที่	 ๓	 การใช้สื่อการเรียนการ
สอน	 มี	 ๒	 องค์ประกอบย่อย	 ได้แก่	 ๓.๑)	
คณาจารย์ใช้สื่อเพ่ือการเรียนการสอนทัน
สมัยหลากหลายและมีความเป็นนานาชาติ	
๓.๒)	 มกีารเปิดโอกาสให้นสิติฝึกใช้สือ่ทีท่นั
สมัยหลากหลายและมีความเป็นนานาชาติ
ในกิจกรรมการเรยีนการสอน	องค์ประกอบ
รองที่	 ๔	 การวัดผลประเมินผล	 มี	 ๔	 องค์
ประกอบย่อย	 ได้แก่	 ๔.๑)	 มีการวัดผล
ประเมนิผลโดยใช้วธิกีารและเครือ่งมอืทีท่นั
สมยัและหลากหลาย	๔.๒)	 มกีารใช้สือ่การ

วัดผลประเมินผลด้วยภาษาอังกฤษ	 ๔.๓)	
มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพเป็นจริง	
๔.๔)	 มีการวัดผลประเมินผลที่เน้นผลการ
ปฏบิตัขิองนสิติอย่างเป็นรปูธรรม
	 องค์ประกอบหลกัที	่๓	ด้านผลผลิต	
ประกอบด้วย	องค์ประกอบรองท่ี	๑	บัณฑิตมี
มาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา	ม	ี๕	องค์ประกอบ
ย่อย	ได้แก่	๑.๑)	บณัฑติมพีฤตกิรรมทีไ่ด้รบั
การยอมรบัในสงัคม	ประกอบด้วย	ความกล้า
หาญทางจรยิธรรม	 ความเข้าใจผูอ้ืน่	 ความ
เข้าใจโลก	การมจีติสาธารณะ	ความเสยีสละ	
ความรบัผดิชอบ	และการเป็นแบบอย่างทีด่ี	
๑.๒)	 บัณฑิตมีความรอบรู้	 ความตระหนัก	
ความเข้าใจ	 ท้ังในมิติความกว้างและความ
ลุม่ลกึในศาสตร์สาขาท่ีศกึษา	ความสามารถ	
ประเมินค่าองค์ความรู้	 และน�าไปประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงานได้	 ๑.๓)	 บัณฑิตมี
ศกัยภาพการคดิค้นหาข้อเทจ็จรงิ	 ท�าความ
เข้าใจ	ความคดิวเิคราะห์	สงัเคราะห์	ความ
คดิสร้างสรรค์	มวีสิยัทศัน์	ความสามารถใน
การประเมิน	การวนิจิฉยั	การแก้ปัญหา	และ
การพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง	 ๑.๔)	
บณัฑติมศีกัยภาพในการรบัรูค้วามรูส้กึของ
ผู้อื่น	 เข้าใจผู้อื่น	 การใส่ใจช่วยเหลือ	 มีมุม
มองเชิงบวก	 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์	 และ
ทางสงัคม	 รวมถงึการมคีวามรบัผดิชอบต่อ
ตนเองและสงัคม	๑.๕)	บัณฑติมศีกัยภาพใน
การวเิคราะห์ข้อมลูและการสือ่สาร	 รวมถงึ

ศกัยภาพในการเข้าถงึ	การประมวลผลและ
การเลอืกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ	ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ	องค์ประกอบรองที	่๒	ทกัษะ
การใช้ภาษาองักฤษ	ม	ี๑	องค์ประกอบย่อย	
ได้แก่	๒.๑)	บณัฑติมศีกัยภาพในการสือ่สาร
ด้วยภาษาองักฤษอย่างมปีระสิทธิภาพท้ังใน
ด้านการฟัง	พดู	อ่าน	และเขยีน	องค์ประกอบ
รองที	่๓	ทกัษะการวจิยั	ม	ี๑	องค์ประกอบ
ย่อย	ได้แก่	๓.๑)	บณัฑติมคีวามสามารถใน
การค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อ
หาค�าตอบประเด็นที่สงสัยโดยมีระเบียบ
วิธีอันเป็นท่ียอมรับในแต่ละศาสตร์สาขา
ที่เกี่ยวข้อง	 องค์ประกอบรองท่ี	 ๔	 ทักษะ
ความเป็นประชาธปิไตย	ม	ี๑	องค์ประกอบ
ย่อย	 ได้แก่	 ๔.๑)	 บัณฑิตมีศักยภาพใน
การเข้าใจ	 ยอมรบั	 และปฏบิตัติามระบอบ
ประชาธิปไตย	 องค์ประกอบรองที่	 ๕	 การ
ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม	 มี	 ๑	
องค์ประกอบย่อย	ได้แก่	๕.๑)	บณัฑติมคีวาม
เข้าใจ	และการประนปีระนอมในรูปแบบของ
กิจกรรรมมนุษย์ที่มีความแตกต่างทางการ
ปฏบิตัใินวถิชีวีติของกลุม่ตนเองและกลุ่มคน
อืน่	องค์ประกอบรองที	่๖	ทักษะทางวิชาชีพ	
ม	ี๑	องค์ประกอบย่อย	ได้แก่	๖.๑)	บณัฑติ
มคีวามสามารถประเภทต่าง	ๆ	ทีจ่�าเป็นต่อ
การน�าความรู้ทางวิชาชีพ	 ค่านิยม	 จรรยา
บรรณและทัศนคติทางวิชาชีพไปปฏิบัติ
อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ

ผลการวิจัย(ต่อ)
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ผลงานวิจัยเด่น ๒๕๖๐  I   สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หรือยากจนเล่าเรียนมากหรือเล่าเรียน
น้อยกต็ามทกุชาต	ิ ทกุภาษา	ทกุศาสนา	
หรอืแม้แต่คนมร่ีางกายพกิารเคลือ่นไหว
อวัยวะได้เป็นบางส่วนและมีความรู้สึก
ตัวกับการเคลื่อนไหวไดก้็สามารถปฏิบตัิ
ได้โดยไม่เลือกสถานที่และเวลา	 หลัก
ปฏบิตักิรรมฐาน	ประกอบด้วย	(๑)	การ
เคล่ือนไหวอิริยาบถตามธรรมชาติและ
การสร้างจังหวะเคลื่อนไหว	 (๒)	 ความ
นกึคดิปรงุแต่งเรือ่งราวต่างๆ	 (ความคดิ)	
(๓)	 การรูส้กึตวัอยูกั่บการเคลือ่นไหวทกุ
อิริยาบถทุกจังหวะ	 และรู้ทันท�าให้เรามี
ชวีติต่อไปด้วยความไม่ทกุข์	
	 การเคลื่อนไหวในอิริยาบถ	๑๕	
จังหวะ	 มีการควบคมุและตรวจสอบการ
ปฏบิตั	ิ๒	ทาง	คอื		(๑)	การควบคมุและ
การตรวจสอบโดยครูอาจารย์ผู้ควบคุม
ดูแลให้การแนะน�า	 ซึ่งท�าหน้าที่เป็น
กัลยาณมิตรชี้ทางผิดทางถูกแก่ผู้ปฏิบัติ
เมือ่ประสบปัญหา	โดยยดึหลกั	๓	ประการ	
คอื	 ๑.	 แนะน�าวธิกีารปฏบัิตแิละอธิบาย
หลักการอื่นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
ให้ผู ้เข้ารับการปฏิบัติได้เข้าใจชัดเจน	
๒.	 ควบคุมผู้ปฏิบัติให้ตั้งอยู่ในความไม่
ประมาท	 ๓.	 สอบถามปัญหาและให้ค�า
แนะน�า	 เพื่อเป็นการประเมินผลการ

ปฏิบัติของผู้เข้ารับการปฏิบัติว่ามีความ
ก้าวหน้าหรอืถอยหลังพร้อมทัง้แนะน�าวธิี
การทีถ่กูต้องในการแก้ไขปัญหาอปุสรรค
ทีเ่กดิข้ึนแก่ตวัผูป้ฏบิตั	ิ (๒)	 การควบคุม
อารมณ์และตรวจสอบโดยผู้เข้ารับการ
ปฏิบัติ	 การปฏิบัติกรรมฐานตามแนว
หลวงพ่อเทียนจะมีประสิทธิภาพจ�าเป็น
ต้องอาศยัครอูาจารย์ผูค้อยควบคมุตรวจ
สอบให้แนะน�าวิธีการปฏิบัติและการแก้
ปัญหาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัและ
ผูป้ฏิบัติจะต้องรับผิดชอบตัวเองเคารพใน
กฎกตกิาระเบยีบในการปฏบิตั	ิเคารพเชือ่
ฟังครูอาจารย์ผู้ควบคมุดูแลจะท�าให้การ
ปฏบัิติด�าเนนิไปสู่จุดมุง่หมายได้เร็ว	
๕)	 กรรมฐานแบบอานาปานสติตาม
แนวพทุธทาสภกิข	ุ เป็นกรรมฐานในการ
พฒันาจติเพือ่การบรรลมุรรค	ผล	นพิพาน	
โดยการมีสติก�าหนดตามติดลมหายใจ
เข้าออก	 การปฏิบัติกรรมฐานแนวเจริญ								
อานาปานสติ		จงึเน้นการฝึกฝนจติให้สงบ	
สะอาด	บริสุทธิ	์ด้วยคณุประโยชน์นีแ้ละ
อานสิงส์ดังกล่าว						ท่านพุทธทาสจึงได้
ประยุกต์การปฏิบัติกรรมฐานอานาปาน
สตด้ิวยเลง็เหน็ความส�าคญัของอานาปาน
สติกรรมฐานที่พระพุทธองค์ทรงปฏิบัติ
และตรัสรู้	 	 เพ่ือเน้นการศกึษาให้มคีวาม

ละเอียดลึกซึ้ง	 มีฝึกได้หลายวิธี	 จะใช้วิธี
นบัในระหว่างระยะทีว่ิง่จากจดุหนึง่ไปยงั
อกีจุดหนึง่โดยมกีารนบั	๑-๒-๓		ถงึ	๑๐	
กไ็ด้	หรือบางคนชอบบริกรรมว่า	“พทุโธ”	
ทกุครัง้ทีห่ายใจเข้าหายใจออกเป็นเครือ่ง
นบั		หรอืเครือ่งผกูสตใินอนัดบัแรกให้ง่าย
ข้ึน	จะเป็นการนบักดี็	 เป็นการออกเสยีง
ว่าพุทโธกดี็	เรียกว่า	บริกรรม			แนวทาง
การเจรญิอานาปานสตกิรรมฐาน	คือ	การ
ใช้สติก�าหนดพิจารณาลมหายใจ	 (กาย)	
เจตนา	จิต	ธรรม		ทุกลมหายใจเข้า-ออก	
มกี�าหนดลักษณะของจิต		หมายความว่า	
ก�าหนดลักษณะของจิตในขณะนั้นว่าจิต
ประกอบอยู่ด้วยลักษณะอย่างไร	 	 จิตมี
ราคะหรือไม่มีราคะ	 จิตมีโทสะหรือไม่มี
โทสะ	 จิตมีโมหะหรือไม่มีโมหะ	 จิตมีจิต
อืน่ยิง่กว่า	 จิตแช่มชืน่หรือจติหดหู	่อย่าง
นีเ้ป็นต้น	หลายลักษณะแล้ว	แต่มนัจะมี
ลกัษณะอะไรขึน้มาเป็นเครือ่งก�าหนด	เรา
ก�าหนดดูลักษณะของจิตในทุกลักษณะ
อย่างนี้เร่ือยไปจนรู้ลักษณะของจิตหมด
สิน้	 	 และมกีระบวนการปฏบิตั	ิ ๑๖	 ขัน้	
ซึ่งแนวทางของท่านพุทธทาสเป็นไป
ในลักษณะท่ีมีจุดประสงค์เพื่อบ่มเพาะ
สติสัมปชญัญะ	จัดว่าเป็นการเจรญิสมถะ
น�าหน้าวปัิสสนา

ผลการวิจัย(ต่อ)

การปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย
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ในงานวิจัยนี้	 มีการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย	 กล่าวคือ	 วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์	 และส�านักงานวิทยาเขต
สรุนิทร์	มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย	วทิยาเขตสรุนิทร์	ทีอ่ยู	่ต�าบลนอกเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จังหวัดสุรนิทร์	ได้
มกีารน�าผลงานวจิยั	 เรือ่ง	 “รูปแบบการจัดการศกึษาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนของมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราช
วทิยาลยั”		โดยน�าไปใช้ประโยชน์ในการก�าหนดนโยบาย	ยทุธศาสตร์	และกลยทุธ์	เพือ่เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาใน
ระดบันานาชาตต่ิอไป

การน�าวิจัยไปใช้ประโยชน์

รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จุดเด่นของงานวิจัย

	 เป็นงานวิจัยที่มีมุมมองในอนาคตโดยได้เสนอรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เพื่อรองรับการจัดการศึกษา	 ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับ	 รูปแบบการ
จัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน	สอดคล้องกับส�านักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน	(Asean	University	Network	
:	 AUN)	 ซึ่งได้กล่าวถึงเกณฑ์มาตรฐานอาเซียนด้านการผลิตบัณฑิตในการจัดการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
โดยได้จัดท�ารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรสาขาวิชา	จ�านวนทั้งสิ้น	๑๕	เกณฑ์	และสอดคล้องกับ
แนวคิดด้านสภาพแวดล้อมขององค์กรตามทัศนะของ	บาร์โทล	และคณะ	ซึ่งได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมขององค์การทีประ
กอบด้วยองค์ประกอบส�าคัญ	๓	ด้าน	ได้แก่	ปัจจัยป้อนเข้า	ปัจจัยกระบวนการ	และปัจจัยป้อนออก	
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ผลงานวิจัยเด่น ๒๕๖๐  I   สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาทางจริยธรรม
การอุ้มบุญในสังคมไทย

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์

หัวหน้าโครงการวิจัย

ที่มาและความส�าคัญของงานวิจัย 

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	ปัญหาการอุม้บญุในประเทศไทย	ถกูน�าเสนอเป็นข่าว
ใหญ่ในสือ่สารมวลชนหลายแขนง	บคุคลหลายฝ่าย	เช่น	แพทย์	นกักฎหมาย	พระ
สงฆ์	รัฐบาล	ได้ออกมาแสดงทัศนะ	วิพากษ์	วิจารณ์	ทั้งด้านที่มาของปัญหาและ
ประเด็นที่เป็นปัญหาซึ่งมีความรุนแรงอยู่ช่วงเวลานั้น	 ปัญหาการอุ้มบุญที่สังคม
ไทยเหน็แย้งกนัสรปุได้เป็น	๓	ปัญหาหลกั	ได้แก่	๑)	ด้านกฎหมาย	๒)	ด้านการท�า
หน้าทีข่องแพทย์	และ	๓)	ด้านจรยิธรรม	ส�าหรบัปัญหาทางด้านกฎหมายและด้าน
การท�าหน้าทีแ่พทย์	มอีงค์กรวชิาชพีทีเ่กีย่วข้องทางด้านกฎหมายและด้านการท�า
หน้าทีแ่พทย์ออกมาชีแ้จง	ท�าให้สงัคมได้ค�าตอบอนัเป็นข้อยตุไิด้ในระดบัหนึง่แล้ว		
ส่วนปัญหาด้านจริยธรรมสังคมไทยยงัมีความเห็นแย้งกนัอยู	่ในประเดน็ปัญหาที่
ว่า	“การท�าอุ้มบุญเป็นสิ่งผิดจริยธรรมหรือไม่”	ผู้วิจัยเห็นว่าประเด็นของปัญหา
นี้ควรศึกษาหาค�าตอบให้ชัดเจน	 เพื่อน�าไปใช้อธิบายตอบปัญหาทางจริยศาสตร์
และปัญหาศีลธรรมในสังคมไทยต่อไป	
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เน้นการสืบค้นข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย	 ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย	 เอกสารทางวิชาการ	 ความเห็นของนักวิชาการกลุ่มต่าง	 ๆ	 ที่น�าเสนอ
ในสื่อสิ่งพิมพ์	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 สื่อออนไลน์	 รวมทั้งได้สัมภาษณ์ความเห็นจาก
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา	 โดยใช้แบบบันทึกเอกสารและแบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล	ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาทางจริยธรรมการอุ้มบุญในสังคมไทย
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ผลงานวิจัยเด่น ๒๕๖๐  I   สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทยช่วงเวลา
นั้นเกิดปัญหาหลายด้าน	 คือ	 สังคมไทย
ยังขาดกฎหมาย	 เพื่อใช้ด�าเนินการเรื่อง
การอุม้บญุให้มปีระสทิธภิาพ	แพทย์หรอื
ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมการอุม้บญุยงั
ขาดกฎหมายให้อ�านาจหน้าที่ไว้ชัดเจน	
ท�าให้ขาดความมั่นใจในการให้บริการ
รกัษาผูป่้วยทีม่าขอรบับรกิารการอุม้บญุ	
และคนในสังคมไทยยังมีข้อโต้แย้งกัน
ในประเด็นที่ว่าการท�าอุ้มบุญเป็นสิ่งผิด
จรยิธรรมหรอืไม่
	 พทุธจรยิศาสตร์	 เป็นระบบวชิา
ความรู้ว่าด้วยความประพฤติในหลักค�า
สอนพทุธศาสนา	แบ่งเป็น	๓	ระดบั	คอื	
๑)	 ระดับต้น	 เป็นจริยศาสตร์เพื่อความ
สงบเรยีบร้อยของสงัคม	 	หลกัธรรม	คอื	
ศลี	๕	เป็นข้อปฏบิตัสิ�าหรบัฝึกพฤตกิรรม
ทางกายและวาจา	 ๒)	 ระดับกลาง	 เป็น
จริยศาสตร์เพื่อการขัดเกลาตนเองให้
มีคุณธรรมสูงขึ้น	 หลักธรรม	 คือ	 กุศล
กรรมบถ	 ๑๐	 เป็นหลักปฏิบัติในข้ันศีล

และจิต	๓)	ระดับสูง	เป็นจริยศาสตร์เพ่ือ
พฒันาตนสู่ความเป็นอริยชน	หลักธรรม	
คอื	มรรคมอีงค์	๘	เป็นหลักปฏบิติัในข้ัน
ศลี	 จิต	และปัญญา	 ท้ังหมดนีอ้ยูใ่นหลัก
ไตรสิกขา	 	
	 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ ห ลั ก พุ ท ธ
จริยศาสตร์ในพุทธศาสนาเถรวาทกับ
ปัญหาทางจริยธรรมการอุ้มบุญในสังคม
ไทย	 ได้พบว่าศลีห้าคอืจรยิธรรมพืน้ฐาน
ของสงัคมไทย	ทศันะพทุธศาสนามไิด้ห้าม
หรอืสนบัสนนุการท�าอุม้บญุ	หากผู้ท�าอุม้
บุญมิได้ท�าผิดศีลห้า	 ท�าด้วยจิตเป็นกุศล	
มีมโนธรรม	 ในทางพุทธจริศาสตร์ถือว่า	
“การท�าอุ้มบุญไม่เป็นส่ิงผิดจริยธรรม”	
แต่ในทางกลับกันหากผู้ท�าอุ้มบุญท�าผิด
ศลีห้า	ท�าด้วยจิตเป็นอกศุล	ขาดมโนธรรม	
ในทางพุทธจริศาสตร์ถือว่า	 “การท�าอุ้ม
บญุเป็นส่ิงผิดจริยธรรม”

ผลการวิจัย
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เชิงนโยบำย	 รัฐบาลไทยโดยกระทรวง
ศกึษาธกิาร	ได้ข้อมูลก�าหนดเป็นนโยบาย
จัดการศึกษาวิชาจริยศาสตร ์ระดับ
มัธยมศึกษา	 ให้ผู ้เรียนมีความรู ้เข้าใจ
เกี่ยวกับอุดมคติหรือความดีสูงสุดของ
ชวิีตมนษุย์	วธิปีฏบัิติเพือ่การเข้าถงึความ
ดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์	และเกณฑ์ตัดสิน
จรยิธรรม	เพือ่เป็นพืน้ฐานในการอธบิาย
ตอบปัญหาทางจริยศาสตร์และปัญหาศีล
ธรรมในสังคม

 เชิงสำธำรณะ	 สถาบันทาง
สังคมของไทย	 ด ้านกฎหมาย	 ด ้าน
การแพทย์	 หรือ	 ด้านพระพุทธศาสนา	
สามารถน�าผลการวิจัยไปปรับใช้กับการ

ให้บริการสาธารณะ	 และอธิบายตอบ
ปัญหาทางจริยศาสตร์และปัญหาศีล
ธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมในลักษณะคล้าย
กันนี้ให้สังคมเข้าใจได้

 เชิงวิชำกำร ได้องค์ความรู ้
พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาทางจริยธรรม
การอุ้มบุญในสังคมไทย	 ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่สามารถใช้อ้างอิงในเชิงวิชาการ	 เช่น	
เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมแบบพุทธ	 เพื่อ
เป ็นพื้นฐานอธิบายตอบปัญหาทาง
จริยศาสตร์และปัญหาศีลธรรมในสังคม	
ดังกรณีปัญหาการอุ ้มบุญท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมไทย	เป็นต้น

การน�าวิจัยไปใช้ประโยชน์

งานวิจัยเรื่องนี้นอกจากจะให้ค�าตอบในประเด็นปัญหาการอุ้มบุญที่เกิดขึ้นในสังคมไทยช่วงที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจนแล้ว	
ผู้วิจัยยังได้น�าเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา	การค้นหาค�าตอบ	และการใช้หลักพุทธธรรม	เพื่ออธิบายตอบ
ปัญหาทางจริยศาสตร์และปัญหาศีลธรรมในสังคมได้อย่างสมเหตุสมผล	 มีคุณค่าทางวิชาการ	 ก่อให้เกิดประโยชน์คือ
สามารถใช้เป็นตัวอย่างในการอธิบายตอบปัญหาทางจริยศาสตร์และปัญหาศีลธรรมในสังคมไทยในกรณีอื่นได้ด้วย

พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาทางจริยธรรมการอุ้มบุญในสังคมไทย

จุดเด่นของงานวิจัย
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ชมุชนสนัติสขุในพุทธศตวรรษที ่๒๖: ถอด
บทเรยีนชมุชนสันติสขุในพ้ืนทีท่ีมี่ความขัด
แย้ง

ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

หัวหน้าโครงการวิจัย

ที่มาและความส�าคัญของงานวิจัย 

การพัฒนาสังคมไทยให้มีความสันติสุขและท�าให้สังคมไทยมีสันติภาพ	มีความ
เข้มแข็งสามารถรู้เท่าทันกระแสการเปล่ียนแปลงได้	จ�าเป็นต้องเริม่ต้นจากพฒันา
ชุมชน	ให้เป็น	“ชุมชนสันติสุข”	ที่ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้	มีการแสดงออก
ต่อกันทั้งกาย	วาจา	และใจ	ที่สร้างความสมานฉันท์	มีสันติวิถีในการด�าเนินชีวิต	
หากชุมชนสันติสุขปัญหาสังคมในด้านต่างๆ	 ย่อมคลี่คลาย	 ดังค�ากล่าวของมหา
ตมคานธทีีว่่า	หมูบ้่านหรอืชมุชน	เป็นจดุเริม่ต้นของการแก้ปัญหาและการพฒันา
สังคม	การถอดบทเรียนพื้นที่ชุมชนทั้ง	๓	แห่ง	อันได้แก่	ชุมชนแพรกหนามแดง	
ชุมชนหมู่บ้านท่าคอยนาง	 และชุมชนย่านกะดีจีน	 ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ที่สามารถแปร
เปลี่ยนความขัดแย้ง	ความแตกต่างทางชาติพันธ์	ศาสนา	มาเป็นพลังแห่งความ
รกัสามคัคที�าให้ชมุชนเกดิสนัติสุข	บทเรยีนทีไ่ด้จากทัง้	๓	พืน้ทีน่ีจ้ะเป็นกญุแจน�า
ไปสู่การค้นหาค�าตอบ	ชมุชนสันติสุขในพุทธศตวรรษที	่๒๖	อนัเป็นแนวทางทีจ่ะ
สามารถน�าไปขยายพื้นที่ชุมชนสันติสุขให้กับประเทศให้สามารถเดินหน้าสู่ไทย
แลนด์	๔.๐	ที่มีความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	และประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
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โครงการวิจัยนี้อยู ่ภายใต้แผนการวิจัยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านสันติภาพ
เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างสันติภาพในสังคมไทย	 	 โดยโครงการวิจัยนี้จะศึกษา
ปรากฏการณ์จริงในสังคม	โดยพ้ืนท่ีศกึษาเป็นชมุชน	๓	แห่ง	ได้แก่	ชมุชนแพรกหนาม
แดง	 ชุมชนหมู่บ้านท่าคอยนาง	 ชุมชนย่านกะดีจีน	 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบภาคสนาม	 (Qualitative	 field	 Research)	 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	
(key	informants)	ได้แก่	ผู้น�า	ปราชญ์ชาวบ้าน	ผู้น�าศาสนา	สมาชิกชุมชน	ตัวแทน
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน	 จ�านวนทั้งสิ้น	 ๓๐	คน	 เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	การสัมภาษณ์เชิงลึก	(In–depth	Interviews)		ประกอบกับ
การสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม	วิเคราะห์ผลด้วยการการท�า	SWOT	และวิธีการ
วเิคราะห์เนือ้หา	(Content	Analysis)	ด้วยเทคนคิการตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า	
(triangulation)	ได้แก่	การเปรียบเทียบข้อมูลของทั้ง	๓	พื้นที่	เพื่อหาความเชื่อมโยง	
ตรวจสอบความส�าเรจ็กระบวนการสร้างสนัตภิาพตามกรอบเกณฑ์ชีว้ดัความส�าความ
ส�าเรจ็กระบวนการสร้างสนัตภิาพของนกัสนัตภิาพและองค์การสนัตภิาพโลก	จากงาน
วจิยัโครงการย่อย	๒	ของงานวจัิยชดุนีป้ระกอบกบักรอบมติิสันติภาพในมมุศาสนาใน
การวิเคราะห์กระบวนการสร้างสันติภาพ	สรุปผลการวิจัย	ตามหลักอุปนัยวิธี

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษที่ ๒๖: ถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง
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	 โครงการวิ จั ยนี้ อยู ่ ภายใต ้
แผนการวิจัยการบูรณาการองค์ความรู้
ด้านสันติภาพเพื่อพัฒนากระบวนการ
สร้างสันติภาพในสังคมไทย	 โดยศึกษา
ปรากฏการณ์จริงในสังคมในพื้นที่ศึกษา	
๓	 ชุมชน	 ได้แก่	 ชุมชนแพรกหนามแดง	
ชมุชนหมูบ้่านท่าคอยนาง	ชมุชนย่านกะดี
จนี	
	 แนวคิดชุมชนสันติสุขจากการ
ถอดบทเรียนชุมชนพื้นที่ทั้ง	 ๓	 แห่ง	 ที่
ประกอบด้วยมติด้ิานมติทิางกาย	(Phys-
ical	 development)	 มิติทางสังคม	
(Moral	 development)	 มิติด้านจิตใจ	
(Emotional	 development)	 มิติด้าน
ปัญญา	 (Intellectual	development)	
มิตด้ิานผูน้�า	(Leaders)		และได้องค์ความ
รู้ใหม่	 คือ	 สมการสร้างชุมชนสันติสุขใน
พทุธศตวรรษที	่๒๖		คอื	“D&P	(LINE)	=	
2	D”	D	=	Dhrama	คอื	รากฐานศาสน
ธรรมน�าพาซึ่งสันติสุข	 ด้วยหลักธรรม
ค�าสอนของทุกศาสนาต่างก็มีจุดหมาย
เพ่ือน�าพามนุษย์เข้าสู่ความสันติ	 ความ
สุข	 ความสงบ	 “ธรรมะ”	 จึงเป็นหัวใจ
และเส้นเลือดหล่อเลี้ยงพัฒนามนุษย์
ให้เข้าถึงสันติสุขซึ่งธรรมะต้องท�างาน
ควบคูก่บัวธิกีารท่ีดใีนการสร้างสนัตภิาพ
และสันติสุข	 กล่าวคือ	 P	 =	 Peaceful	
means	 คือ	 การมีอุดมการณ์และความ

เช่ือมั่นในกระบวนการสันติวิธี	 เป็นเรื่อง
ของมุมมองท่ีมีเกี่ยวกับสันติภาพท่ีควร
ท�าความเหน็ให้ตรงกนั	เพราะหากชมุชน
มองภาพสันติภาพท่ีไม่ตรงกัน	 	 ย่อมน�า
ไปสู่การใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาที่
แตกต่างกนั	 D	&	 P	 เป็นส่วนทีเ่สรมิกนั
และกันผ่านกระบวนการภายใต้หลัก	
การเจรจา	(Negotiation)	การไกล่เกล่ีย	
(Reconciliation)	 การประนีประนอม	
(Compromising)	 การมส่ีวนรวม	 (Par-
ticipation)	ท่ีผลักดันให้	L-I-N-E	ซ่ึงเป็น	
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในการพฒันาชมุชนสนัตสิขุในศตวรรษที่	
๒๖	อนัได้แก่	ผู้น�าชมุชน	แทนสัญลักษณ์
ด้วย	L=Leader		สมาชกิชมุชน	(Mem-
ber)	แทนสัญลักษณ์ด้วย	I	=	Intellec-
tual	development	(การพัฒนาปัญญา)	
E	=	Emotional	development	 (การ
พฒันาจิต)เครือข่าย	แทนสัญลักษณ์ด้วย	
N	=	Network		โดยกระบวนการท�างาน
ของ	D	&	P	แบ่งเป็น	D	&	P	สายดบั	เป็นก
ระบวนการทีท่�าให้ผูเ้กีย่วข้องต่างระลกึถงึ
และระมัดระวงัเหตุทีน่�าไปสู่ความขดัแย้ง	
ประกอบด้วย	๑)	Self-peace	ความเข้าใจ
เรือ่งสันติภาพในตนเอง	๒)	Resolution	
การขจัดความขัดแย้งหรือความรุนแรงที่
เกดิข้ึนแล้ว	ส่วน	D	&	P	สายเกดิ	เป็นกระ
บวนการท่ีต้องมาจากปัญญาเป็นวิถีทาง

แก้ปัญหา	 อนัมจีดุหมายสงูสดุตามความ
เชื่อทางศาสนาเป็นส่วนจูงใจให้ด�าเนิน
ตามในวิถีทางที่ดีงาม	 น�าไปสู่การเรียน
รู้และปฏิบัติตนที่จะร่วมสร้างสันติภาพ
ให้งอกงาม	(Outer	Prevention	&	De-
velopment)	และการรกัษาสนัตภิาพให้
ยัง่ยนื	(Sustainable	Preservation)	หวั
รถจักรส�าคัญที่กระบวนการต่างๆ	 เหล่า
นีส้�าเร็จผล	 ต้องอาศยั	การมผีูน้�าทีด่ขีอง
ชมุชน	ดังนัน้ในพุทธศตวรรษที	่๒๖	การ
คัดสรรหรือการคัดเลือกผู้น�าจึงเป็นเรื่อง
ที่จ�าเป็นและต้องมีการน�าเสนอเป็นองค์
ความรู้ให้กับชุมชน	 ขี้ให้เห็นถึงการให้
ความส�าคัญต่อการคัดคนมาเป็นผู้น�าที่
ต้องมคีณุธรรมเป็นรากฐาน	มากกว่าการ
มพีวกพ้องหรื	บารมท่ีีมาจากการหวงัผล
ประโยชน์	 ค�าตอบทีไ่ด้จากสมการนี	้ คือ	
ภาพความเป็นชุมชนสันติสุข	 ซึ่งผู้วิจัย
เสนอไว้	2	D	โดย	D	ท่ี	1	หมายถงึ	การ
มีภาพสะท้อนเชิงกายภาพของชุมชน	
(Physical	development)	 	และ	D	ที่	
2	คอื	การมภีาพสะท้อนเชงิสงัคมทีแ่สดง
ถึงการอยูร่่วมกนัได้อย่างสันตสิขุในชมุชน	
(Moral	development)

ผลการวิจัย
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เชิงนโยบำย
	 สามารถน�าไปใช้เป็นกรอบใน
การวางวางแผนพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน
และเป็นกรอบในการวิเคราะห์ให้เห็น
จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 เพื่อพัฒนาส่งเสริม
ชุมชนได้สอดคล้องกับบริบทของ
แต่ละชมุชน	หน่วยงานภาครฐัสามารถ
น�าไปเผยแผ่ในรูปแบบการอบรมให้
เจ้าหน้าที่รัฐ	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
สามารถมอีงค์ความรูแ้ละเครือ่งมอืใน
การจัดการความขัดแย้ง	 กรณีปัญหา
ต่างๆ	 ที่รัฐต้องไปมีส่วนร่วมในการ
แก้ไข	 และภาครัฐสามารถถอดบท

เรียนมาใช้เป็นแนวทางป้องกันความ
ขัดแย้ง	 และเสริมสร้างกระบวนการ
สร้างสันติภาพในภาคนโยบาย	 ผ่าน
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

เชิงสำธำรณะ
	 ประชาชนและหน่วยงานที่
สนใจ	เช่น	วัด	โรงเรียน	องค์กรเอกชน		
สามารถน�าองค์ความรู้ไปประยุกต์
ใช้เพื่อแก้ไขจัดการความขัดแย้งใน
องค์กรและสร้างสันติภาพให้เกิดข้ึน
ในชุมชน	 องค์กร	 หรือหน่วยงาน
ของตนเอง	 รวมถึงน�าไปการพัฒนา
หลักสูตรอบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้น�า

ท้องถิ่น	ผู้น�าศาสนา	นักพัฒนาชุมชน	
และผู้สนใจงานเกี่ยวกับชุมชน

เชิงวิชำกำร
	 ได้บทความวิชาการ	๑	 เรื่อง	
และเอกสารประกอบการสอนสาขา
วิชาสันติศึกษาท้ังในระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก	 และรายวิชาพื้น
ฐานทีเ่กีย่วกบัสนัติวธิใีนระดบัปรญิญา
ตรี	 นอกจากนั้นยังได้น�าองค์ความรู้
ไปแลกเปลี่ยนในเวทีวิชาการระหว่าง
สถาบันด้านสันติวิธี	สิทธิมนุษยชน	

การน�าวิจัยไปใช้ประโยชน์

	 งานวิจัยนี้ได้น�าเสนอแง่มุมของรากเหง้าแห่งปัญหาความขัดแย้งในชุมชน	 และถอดบทเรียนการจัดการความขัดแย้ง	 มาแปร
เปลีย่นเป็นพลงัทีท่�าให้ชมุชนสนัตสิขุ	ท�าให้ชมุชนทีก่�าลังประสบปัญหาหรอืเริม่จะมร่ีองรอยความขดัแย้งทีน่�าไปสู่ความแตกแยก	ความไม่
เข้มแข็งในชุมชน	สามารถน�าองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนไปเป็นกระจกสะท้อนให้กับชุมชนตนเอง	นอกจากนี้องค์ความรู้ใหม่	โมเดล
ทีไ่ด้เป็นจดุเด่นทีท่�าให้เหน็ถึงงานสร้างสนัตภิาพและสันตสิขุทีจ่�าเป็นต้องน�าหลกัศาสนามาเกีย่วข้องในฐานะเครือ่งมือในการพฒันาคนซ่ึง
เป็นทีม่าของความขดัแย้งและเป็นจดุเริม่ต้นทีท่�าให้เกิดสันตสุิขในการอยูร่่วมกนั	ทัง้นีอ้ยูท่ีจ่ติภาพของคนในชมุชน	สังคม	ซึง่ต้องอาศยัหลกั
ค�าสอนทางศาสนาเป็นตัวหล่อหลอมทีส่�าคัญ	และการเพิม่องค์ความรูเ้ครือ่งมอืด้านสนัตวิธิ	ีผลงานวจัิยนีค้รอบคลมุมติใินการพฒันาชมุชน	
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรอบด้าน	ทั้งในเชิงนโยบาย	เชิงสาธารณะ	และเชิงวิชาการ		องค์ความรู้ที่ได้เป็นพื้นฐานส�าคัญที่น�าไป
สู่การพัฒนาชุมชนสันติสุขของหน่วยงานภาครัฐ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ต้องศึกษาท�าความเข้าใจบริบทชุมชนที่นอกจากจะมองเรื่อง
กายภาพแล้ว	ในเชิงจิตภาพถือว่าเป็นหัวใจส�าคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน			ชุดองค์ความรู้งานด้านสันติภาพ
นีส้ามารถชีใ้ห้ตระหนกัถงึความส�าคัญการพฒันาสงัคมไทยบนพืน้ฐานบรบิท	ทีส่อดคล้องกบัสงัคมไทย	เพ่ือให้สามารถจดัการปัญหาและ
พฒันาทีต่รงจุดหรอืรากแห่งปัญหาทีแ่ท้จรงิ	ชดุองค์ความรูถ้อืว่าเป็นคูม่อืทีส่ามารถน�าพาชมุชนก้าวข้ามปัญหาไปสูก่ารมปัีญญาหรือพลงั
สร้างสรรค์ให้ชุมชนเกิดสันติสุข	ชุมชนมั่งคั่ง	มั่นคงและยั่งยืน	ตามนโยบายไทยแลนด์	๔.๐

ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษที่ ๒๖: ถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง

จุดเด่นของงานวิจัย
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การปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐาน
ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทใน
ประเทศไทย

พระมหาชิต   ฐานชิโต,ดร.
หัวหน้าโครงการวิจัย

ที่มาและความส�าคัญของงานวิจัย 

แนวการปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐานในประเทศไทยปัจจบุนัมีรปูแบบแนวการปฏบัิติ
ที่หลากหลาย		ตามแนวทางที่คณาจารย์ได้คิดค้นพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับจริต
และอปุนสิยัของบุคคลเช่น	ส�านกัยบุหนอ-พองหนอ	ส�านกัภาวนาพุทโธ	ส�านกัอา
นาปานสติ	ส�านักสัมมาอะระหัง	เป็นต้น		ทุกส�านักล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อท�าจิต
ให้สงบระงับและเพื่อให้เกิดปัญญารู้เท่าทันตามความเป็นจริงของนามรูปที่เป็น
อารมณ์ของวิปัสสนาภาวนาทั้งนั้น	 รูปแบบวิธีการปฏิบัติอาจดูต่างกันแต่ก็เป็น
ไปเพื่อเข้าถึงจุดหมายอันเดียวกันคือการพ้นทุกข์มีความสงบระงับใจและให้เกิด
สติปัญญาก็ถือว่าไม่ออกนอกจากจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ทางพระพุทธศาสนา		
	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการปฏิบัติกรรมฐาน	 ตลอด
จนถึงการสอบอารมณ์กรรมฐานในประเทศไทย	จึงได้ท�าการศึกษาการสอนการ
สอบอารมณ์วิปัสสนาภาวนาว่าการสอบอารมณ์มีรูปแบบอย่างไร	 	 และมีผล
ปรากฏการปฏบิติัทีส่อดคล้องกบัการปฏบิติัวปัิสสนาภาวนาของการเจรญิสตปัิฏ
ฐาน	๔	ทีป่รากฏในคมัภร์ีพระไตรปิฎกอย่างไร		เพือ่เป็นแนวทางในการจดัท�าคู่มอื
การสอบอารมณ์กรรมฐานให้มีรูปแบบที่ถูกต้อง		และเป็นมาตรฐานเดียวกันจะ
ได้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทั้งหลายสืบไป	

ผู้ร่วมวิจัย 

พระครูพิพิธวรกิจจำนุกำร,ดร.
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ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษา	 ประมวลองค์ความรู้เนื้อหาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก	 และงาน
เอกสารต�าราต่าง	ๆ	รวมถึง	หนังสือการสอนกรรมฐานทั้ง	๕	ส�านัก	ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	
(Qualitative	 Research)	 เพื่อให้ได้ค�าตอบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 โดยมีวิธีด�าเนินการ
ศึกษา	 ได้แก่	 ๑.ศึกษารวมรวมข้อมูลความรู้เร่ืองกรรมฐานจากคัมภีร์พระพุทธศาสนา
เถรวาทเถรวาท	๒.	ศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือต�าราวิชาการต่าง	ๆ		๓.	ศึกษารวม
รวมข้อมูลจากหนังสือเรื่องการปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานจาก	๕	ส�านักปฏิบัติ	
๔.วเิคราะห์ความสอดคล้องสมัพนัธ์กนัของการสอนกรรมฐานทัง้	๕	ส�านกัจากพระไตรปิฎก	
อรรถกถา	 ฎีกา	 และน�าเสนอการปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย	๕.	สรุปวิเคราะห์และน�าเสนอผลงานวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย
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ค�าว่า	กรรมฐาน	หรอื	กมัมฏัฐาน	มคีวาม
หมายไปในทิศทางเดียวกันคือ	 ที่ตั้งแห่ง
การงาน	 ที่ตั้งแห่งความเพียร	 อารมณ์
เป็นที่ตั้งแห่งการงาน	 	 เป็นต้น	 เป็นกิจ
เบื้องต้นในการท�าความดีให้สูงยิ่งๆ	 ข้ึน
ไปตามหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนา
กรรมฐาน	 ส่วนกรรมฐานทีป่รากฏในช่ือ
อ่ืนๆ	คือ	ภาวนาเช่น	อานาปานสตภิาวนา		
สมถะเช่น	สมถกรรมฐาน		และวปัิสสนา
เช่น	วปัิสสนากรรมฐาน	เอกคัคตาเช่น	เอกั
คคตาจติเป็นต้น	 แต่กม็คีวามหมายไปใน
ทศิทางเดยีวกัน	 ส่วนวิปัสสนากรรมฐาน	
เป็นอุบายเรืองปัญญา	 เป็นการท�าจิต
ให้สงบระงับหมดจากความฟุ้งซ่านจาก
กเิลสทัง้หลาย	 	 เพือ่พจิารณาให้เหน็แจ้ง
รูต้ามความเป็นจรงิ	 คอืเหน็ตรงต่อความ
เป็นจริงของสภาวธรรมได้แก่	 ปัญญาท่ี
พิจารณาเห็นไตรลักษณ์ละสังโยชน์	 ๑๐	
ประการ	ได้จนสามารถบรรลพุระอรหันต์
นพิพานแล้วไม่กลบัมาเกดิอกีต่อไป
		 อารมณ์ของสมถะและวปัิสสนา
กรรมฐาน	 เป็นหลักส�าคัญในการปฏิบัติ
สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน		
เพราะเมื่อโยคีบุคคลปฏิบัติจนจิตเป็น
สมาธิแล้วจึงใช้สมถะน�าหน้าเป็นบาท
ฐานแล้วเจริญวิปัสสนาต่อไป	 เพื่อไปให้

ถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา
คอืพระนพิพานนัน่เอง	 อารมณ์ของสมถ
กรรมฐานและวปัิสสนากรรมฐานมคีวาม
ต่างกันคือ	 อารมณ์ของสมถกรรมฐาน	
ได้แก่	 กสิณ	 ๑๐	 อนุสสติ	 ๑๐	 อสุภะ	
๑๐		อปัปมญัญา	๔	อรูปฌาน	๔	อาหาเร
ปฏกิลูสญัญา	๑	 และ	 จตธุาตวุวัตถานะ	
๑	ใช้บญัญติัอารมณ์อย่างในอย่างหนึง่ใน
อารมณ์	๔๐	ตามต้องการ	จึงได้ชือ่ว่า	อา
รมัมณปูณฌิาน	สมถกรรมฐานทีเ่ป็นโลกยี
ธรรมสามารถปฏิบัติสูงสุดได้ถึงสมาบัต	ิ
๘	คือ	รูปฌาน	๔	อรูปฌาน	๔	แต่ยงัต้อง
เวยีนว่ายตายเกดิอยูใ่น	๓๑	ภพภมูอิกีต่อ
ไป	ไม่สามารถพ้นออกจากวฏัฏะได้	ส่วน
อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐาน	 ผู้เจริญ
จะต้องศึกษาในเรื่องวิปัสสนาภูมิ	 ๖	 ให้
เข้าใจก่อนทีจ่ะลงมอืปฏบิติั	 คอื	 ขนัธ์	 ๕		
อายตนะ	๑๒	ธาตุ	๑๘	อนิทรีย์	๒๒	ปฏิ
จจสมปุบาท	๑๒	และอริยสัจจ์	๔	เป็นต้น	
ใช้ปรมัตถอารมณ์	 คือเพ่งวิเสสลักษณะ
ของรูปธรรม	 นามธรรม	 จึงได้ชื่อว่าลัก
ขณปูณฌิาน	วปัิสสนากรรมฐานซ่ึงเป็นวธิี
ปฏิบัติเพื่อไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคล
ขัน้สงูสดุคอื	พระอรหนัต์และสามารถพ้น
วฏัฏะได้ในท่ีสุด
		 การปฏบิติักรรมฐานในพระพุทธ

ศาสนาเถรวาท		แบ่งออกเป็น	การปฏบิตัิ
กรรมฐานตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก	
โดยพระพุทธองค์ได้ตรัสกรรมฐานคือ	
ท้ังสมถกรรมฐานและวปัิสสนากรรมฐาน
ไว้กับพุทธบริษัท	 ๔	 คือ	 ภิกษุ	 ภิกษุณี	
อุบาสก	 และอุบาสิกาเพื่อให้พุทธบริษัท	
๔	 ได้ประพฤติตามและปฏิบัติตามตาม
ค�าสอนของพระพทุธองค์	ส่วนการปฏบิติั
กรรมฐานตามท่ีปรากฏในอรรถกถา	โดย
พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายพระพุทธ
พจน์ที่เกี่ยวกับกรรมฐานคือ	 ทั้งสมถ
กรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ทรง
แสดงแก่พุทธบริษทั	๔	คอื	ภกิษ	ุภกิษณุี	
อุบาสก	 และอุบาสิกาเพื่อให้พุทธบริษัท	
๔	 	 ได้ประพฤติตามและปฏบัิตติามตาม
ค�าสอนของพระองค์ต่างกรรมต่างวาระ
กนั
		 แนวทางการสอบอารมณ ์
กรรมฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาท	
แบ่งออกเป็น	 แนวทางการสอบอารมณ์
กรรมฐานในอนตัตลักขณสตูร		พระพทุธ
องค์ทรงสร้างศรัทธาก่อน	 ทรงแสดงอนุ
ปุพพิกถาให้ฟัง	 ท�าจิตใจให้อ่อนลงเพื่อ
พร้อมรบัพระธรรมเทศนาทีส่งูขึน้แล้วต่อ
จากนัน้ทรงแสดง	ขันธ์	๕	และไตรลกัษณ์
เพ่ือการบรรลุธรรม	 ส่วนแนวทางการ

ผลการวิจัย
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สอบอารมณ์กรรมฐานในจปลายมานสตูร			
โดยทรงสอนอุบายแก้ง่วงแก่พระมหา
โมคคัลลานเถระจนได้บรรลุพระอรหันต์
ในเวลาต่อมา	 	 หลกัธรรมทีเ่กีย่วข้องกบั
การสอบอารมณ์กรรมฐาน	 เป็นหมวด
หมู่ธรรมทีเ่ป็นปัจจยัแก่กนัและกันในการ
สอบอารมณ์กรรมฐาน	 เป็นหลักธรรม
ที่มีความเก่ียวข้องกัน	 มี	 ๗	 หมวด	 ๓๗	
ประการ	คอื	สติปัฏฐาน	๔	สมัมปัปธาน	๔	
อทิธบิาท	๔	อนิทรย์ี	๕	พละ	๕	โพชฌงค์	
๗	และมรรค	๘	เรยีกว่า	โพธปัิกขยิธรรม		
เป็นหัวข้อธรรมท่ีเป็นสาระแก่นสารแห่ง
พระพทุธศาสนาท้ังหมด	จงึเรยีกอีกอย่าง
หนึง่ว่า	อรยิปัปเวทติธรรม	แปลว่า	ธรรม
ทีพ่ระอรยิะ	คอื	พระพทุธเจ้าประกาศไว้
แล้ว
การปฏบิตักิารสอบอารมณ์กรรมฐาน	 ๕	
ส�านกัในประเทศไทย	แบ่งออกได้ดงันี้		
๑)	กรรมฐานแบบพอง-ยุบ	ในประเทศไทย	
มกีารปฏบิตัโิดยมกีารก�าหนด	“พองหนอ	
ยุบหนอ”	 	 ถือว่าเป็นการก�าหนดทุกข		
อรยิสจัจ์	เพราะภาวะทีพ่องยบุเป็นความ
ทกุข์โดยสภาวะ	แม้จะไม่ได้รบัความเจบ็
ปวด	แต่กเ็ป็นก้อนทกุข์ของขนัธ์	๕	การ
ก�าหนดรู	้(ยบุหนอ	พองหนอ)	คอืการใส่ใจ	
การนกึในใจ	การพดูในใจ	พร้อมกบัอาการ

ทีเ่กิดข้ึนทางกายและใจ	ให้ได้ปัจจุบนั	ไม่
ก่อนไม่หลงักบัอาการทีเ่กดิขึน้	คอืก�าหนด
และรูอ้าการไปพร้อมกัน	 เหมอืนกบัการ
วางจติเป็นเพยีงผูก้�าหนดรูแ้ล้วปล่อย	อย่า
ไปอยากให้เป็นอย่างนัน้อย่างนี	้		กจ็ะเหน็
ความเป็นจริง	หมายถึงการก�าหนดรู้ตาม
สภาพท่ีเป็นจริง	 การก�าหนดรู้อิริยาบถ
ทัง้	๔	คอื	ยนื	เดิน	นัง่	และนอนนัน้	ไม่ใช่
เป็นการสิน้สดุของการก�าหนดรู	้เพราะใน
อริยิาบถท้ัง	๔	 กม็อีริิยาบถย่อย	 คอืการ
ก�าหนดรู้ในหมวดสัมปชัญญะเป็นเครื่อง
เชื่อมต่ออิริยาบถหลัก	 เพ่ือให้สติเกิดข้ึน
อย่างต่อเนือ่ง	เป็นการปฏบิติัในอริิยาบถ
ปัพพะ			
ส่วนการสอบอารมณ์กรรมฐานแบบพอง-
ยบุ	ผูส้อบอารมณ์จะสอบอยูใ่นกรอบของ
สต	ิ	ปัฏฐาน	๔	คอื	กาย	เวทนา	จิต	และ
ธรรม	 จงึมปีระเดน็หลกัส�าคญั	 การสอบ
อารมณ์ผู้ปฏิบัติ	 อยู่ในลักษณะ	 สอบถึง
ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติก่อนเข้ามาปฏิบัติ	
และหลังจากการปฏิบัติครบวันท่ีเข้ามา	
ว่ามผีลอย่างไร	 สอบในอริยิาบถยนื	 เดนิ	
นั่ง	 นอน	 ที่เรียกว่าอิริยาบถใหญ่	 และ
อิริยาบถย่อยต่างๆ	 ว่ามีสติพิจารณา
ก�าหนดรับ	รู้ทันอาการ	ความเคล่ือนไหว
ของกาย	ก�าหนดทันทุกคร้ัง	ทันเกอืบทุก

ครั้ง	 ทันเป็นบางครั้ง	 และก�าหนดไม่ทัน
เลย	 และความรู้สึกทางใจลึกๆ	 ใจมีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นจาก
เดิมหรือต�า่ลง	โดยใช้ทักษะการถาม	การ
สังเกต	การแนะน�า	และการให้ก�าลงัใจ
๒)	กรรมฐานแบบพุท-โธ	ตามแนวหลวง
ปูม่ัน่	 ภริูทตฺโต	 เน้นการปฏบิตัใิห้ซือ่ตรง
ต่อพระธรรมวินัย	 ด้วยการปฏิบัติตน
ให้เคร่งครัดต่อศีลหรือพระวินัยที่ตน
สมาทาน	 ตั้งแต่วันอุปสมบท	 วิธีการ
ปฏบิตักิรรมฐานทีท่่านปฏบิตัอิยูเ่สมอ	คอื
การนั่งสมาธิ	 การภาวนาบทบริกรรมว่า	
“พุท-โธ”ตามแบบของหลวงปูเ่สาร์	พระ
อาจารย์ของท่าน		เพ่ือให้จติสงบเป็นสมาธ	ิ
เพือ่ให้จติมพีลงัและการใช้สตสิมัปชญัญะ
พิจารณาตามดูกาย	เวทนา	จติและธรรม
ที่เป็นไปอยู่	 เพื่อให้เกิดปัญญารู้เท่าทัน
สภาวะตามที่เป็นจริง	 ด้วยการพิจารณา
อาการของจิตให้สอดคล้องกับความเป็น
ไปของอิริยาบถส�าคัญไม่ว่าจะเป็นการ
ยนืการเดิน	การนัง่	การนอนและอิริยาบถ
ย่อยอื่นๆ	 เช่น	 การฉัน	 การพูด	 การคิด	
เป็นต้น	เพ่ือให้เหน็ข้ันตอนและวธิปีฏบิตัิ
กรรมฐานตามแนวของหลวงปู่ม่ัน	จึงสรปุ
ได้ดังนี	้(๑)	วธิกีารภาวนาในการนัง่สมาธิ
ใช้การบรกิรรม	“พทุ-โธ”	และการก�าหนด
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ลมหายใจเข้า-ออก	 (๒)	 ในการก�าหนด
ลมหายใจ	นยิมใช้วธิกี�าหนดจติในฐาน	๕	
คือ	 จมูก	 หน้าผาก	 กลางกระหม่อมข้าง
นอก	 ในสมองตรงกลาง	 กะโหลกศีรษะ	
และทรวงอก	(๓)	หลกัปฏบิตัมิตีามล�าดบั
ดงันี	้ ๑.	 ก�าจดัอารมณ์ความชัว่ออกจาก
จติให้หมด	๒.	 ท�าจติให้อยูใ่นอารมณ์ทีด่ี	
๓.	อารมณ์ทีด่ต่ีางๆ	ให้ต้อนเข้าไปรวมอยู่
ในจุดเดยีวกัน	๔.	 พจิารณาอารมณ์หนึง่
นัน้ให้เป็นอนจิจงั	 ไม่เท่ียง	 เป็นทุกข์เป็น
อนตัตา	 	๕.	 วางอารมณ์ทีด่แีละอารมณ์
ทีช่ัว่ไปตามสภาพอารมณ์
๓)	 กรรมฐานแบบสัมมา-อะระหังตาม
แนวพระมงคลเทพมุนี	 (สด	 จนฺทสาโร)	
ผู้ซ่ึงได้ค้นพบวิชชาธรรมกาย	 ผู้เป็นต้น
แบบการปฏิบัติสมถวิปัสสนาตามแนว
สมัมา-อะระหงั	โดยการมสีตพิจิารณากาย
ในกาย	เป็นเวทนาในเวทนา	เห็นจิตในจติ	
และเห็นธรรมในธรรม	 	 เป็นทั้งภายใน
และภายนอก	 ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ให้เข้า
ถงึ	 รู-้เหน็	 และกายในกาย	 อนัประกอบ
ด้วยเวทนาในเวทนา	จติในจติ	และธรรม
ในธรรมทีล่ะเอยีดต่อไปจนละเอยีดสดุถงึ
ธรรมกาย	ท่านสอนให้บรกิรรมภาวนาว่า	
สมัมา-อะระหงั	ซึง่เป็นภาษาบาล	ีมศีพัท์
ควบคูก่นัอยู	่๒	ศพัท์	คอื	สมัมา	แปลว่า	

ชอบ	 ในพระพุทธคณุ	๙	บท	 และอะระ
หัง	 แปลว่า	 พระพุทธองค์ทรงเป็นพระ
อรหันต์	 เมื่อเข้าคู่กันเป็น	 สัมมา	 อะระ
หงั	 กแ็ปลว่า	 พระพทุธองค์ทรงเป็นพระ
อรหันต์โดยชอบ	 คือถูกต้อง	 ไม่ผิด	 โดย
นัยว่า	 บทบริกรรมสัมมา-อะระหังของ
หลวงพ่อวัดปากน�้า	 จึงมีความหมายสูง
และอยู่ในขอบข่ายของพุทธานุสสติโดย
แท้	ธรรมกายกดี็	สัมมา-อะระหงักดี็	เป็น
ค�ามทีีม่าเป็นค�าทีม่คีวามหมายสูงมาก	ใน
หลกัและวธีิการปฏบิติัตามแนวสัมมา-อะ
ระหงันี	้ 	 	มกีารเตรียมตัวก่อนนัง่ภาวนา	
มุง่ให้เรียนรูเ้กีย่วกบัฐานทัง้	๗	 คอืฐานที	่
๑	ปากช่องจมกู	หญงิซ้าย	ชายขวา	ฐานที่	
๒	เพลาตา	หญงิซ้าย	ชายขวา	ตรงหวัตา
พอด	ีฐานท่ี	๓	กลางกัก๊ศรีษะ	ระดับเดียว
กบัเพลาตา	ฐานที	่๔	ช่องเพดานปาก	ฐาน
ที	่๕	ปากช่องล�าคอ	ฐานท่ี	๖	ศนูย์กลาง
กาย	ระดับสะดือ	ฐานท่ี	๗	ศนูย์กลางกาย	
เหนอืระดับสะดือ	๒	นิว้มอื	และลักษณะ
ของฐานท่ี	๗	อกี	๕	ศนูย์ได้แก่	๑)	ศนูย์
ด้านหน้าธาตุน�้า	 ๒)	 ศูนย์ด้านขวาธาตุ
ดนิ	๓)	ศนูย์ด้านหลังธาตุไฟ	๔)	ศนูย์ด้าน
ซ้ายธาตุลม	 ๕)	 ศูนย์กลางอากาศธาตุ,	
โดยก�าหนดดวงนมิติเคร่ืองหมายส�าหรับ
ฐานท่ี	 ๗	 	 คือมีเคร่ืองหมายที่ใสสะอาด

อยูก่ลางช่องอากาศ	พร้อมด้วยความรู	้ที่
เรียกว่าวิญญาณธาตุ	 เมื่อแรกเกิดมา	 ก็
พร้อมด้วยธาตุท้ัง	๖	เมือ่ไปเกดิ	กพ็ร้อม
ด้วยธาตุท้ัง	 ๖	 ธาตุไม่ประชุมพร้อมกัน	
ปฐมมรรคกเ็กดิไม่ได้	สภาวธรรมในขณะ
ปฏบิตัติามแนวสมัมา-อะระหงั	 จะมีการ
เหน็	จ�า	คดิ	รู้	อย่างนี	้	คอื	เมือ่ดวงแก้ว
ใสเกดิข้ึน	กจ็ะดับไป	เกดิเป็นดวงใหม่ขึน้
มา	 ตั้งแต่ใจของมนุษย์จนถึงใจของพระ
อรหนัต์	และท่ีศนูย์กลางกายนี	้ เป็นทีต่ัง้
แห่งการพิจารณากายในกาย	 เวทนาใน
เวทนา	 จิตในจิต	 และธรรมในธรรม	 ถ้า
บุคคลใดก็ตาม	 เอาใจไปหยุดน่ิงแน่นที่
ศูนย์กลางกายให้เป็นสมาธิ	 ไม่นึกไม่คิด
ไปในสิ่งต่างๆ	 เอาใจหยุดอยู่ที่ดวงธรรม
นัน้ให้มากท่ีสุดหรือนานทีส่ดุ	จะสามารถ
เห็นสภาวธรรมที่เกิดดับได้	 และตัวหยุด
นั่นแหละเป็นตัวส�าเร็จ	 ส่วนการที่ใจไม่
หยุดนั้น	 เป็นเพราะมีอุปกิเลส	 ๑๑	 ข้อ
ประจ�าอยูน่ัน่เอง
๔)	 กรรมฐานแบบเคลื่อนไหว	 ตามแนว
หลวงพ่อเทียน	 จิตฺตสุโภ	 มีจุดเด่นคือ
เป็นวิธีการที่ง่ายต่อการปฏิบัติและเน้น
ความเป็นสากลในทางปฏิบัติ	 กล่าวคือ	
ทุกคนที่มีความรู้สึกตัวอยู่ไม่ว่าผู้นั้นจะ
เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่	 เป็นคนแก่เป็นเศรษฐ	ี
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	 ส ่ ว น ก า ร ปฏิ บั ติ แ ล ะ ก า ร
สอบอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย	 คือการปฏิบัติกรรมฐาน
ตามหลกัสตปัิฏฐาน	๔	ได้แก่	 	๑.	กายา
นุปัสสนาสติปัฏฐาน	 คือ	 การใช้สติตั้ง
มั่นในการพิจารณากาย	 ซึ่งเป็นรูปธรรม	
เพื่อให้เห็นว่า	 แท้ที่จริงรูปนั้นเป็นอสุภะ	
(ความไม่งาม	 ความน่าเกลียด)	 เป็นการ
ท�าลาย	 สุภวิปลาส	 ส�าคัญว่างาม	 ว่าน่า
รัก)	 ๒.	 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน	 คือ
การใช้สติตั้งมั่นในการพิจารณาเวทนา	
ซึง่เป็นนามธรรม	เพือ่ให้เหน็ว่า	แท้ทีจ่รงิ
แล้ว	 นามเป็นทุกข์	 เป็นการท�าลาย	 สุข
วปิลาส	 ส�าคญัว่าเป็นสขุ	๓.	 จติตานปัุส
สนาสตปัิฏฐาน	คอืการใช้สตติัง้มัน่ในการ
พจิารณาจติ	ซึง่เป็นนามธรรม	เพือ่ให้เหน็
ว่า	แท้ท่ีจริงแล้วนามเป็นอนิจจัง	เป็นการ
ท�าลาย	นจิจวปิลาส	ส�าคญัว่าเทีย่ง	๔.	ธร
รมานุปัสสนาสติปัฏฐาน	 	 คือการใช้สติ
ตัง้มัน่ในการพจิารณาธรรม	ซึง่เป็นทัง้รปู
ธรรม	 และนามธรรม	 เพือ่ให้เหน็ว่า	 แท้
ทีจ่รงิแล้ว	 รปู	 และนามน้ัน	 เป็นอนตัตา	
เป็นการท�าลาย	อตัตวปิลาสส�าคัญว่าเป็น
ตวัตน	เป็นการปฏบิตักิรรมฐานทีถ่กูต้อง
ตามพระไตรปิฎกที่พระพุทธองค์ได้ทรง
วางแนวทางในการปฏิบัติไว้ตั้งแต่สมัย

พทุธกาล	
	 การสอบอารมณ์กรรมฐาน	 ค�า
ว่า	 การสอบอารมณ์	 ม	ี ๒	 อย่าง	 คอื	 ผู้
ปฏิบัติจะเรียกว่า	 การส่งอารมณ์	 ส่วน
พระวิปัสสนาจารย์จะเรียกว่า	 การสอบ
อารมณ์	 	 การสอบอารมณ์ตามหลักสติ
ปัฏฐาน	 ๔	 นั้นควรมีพระวิปัสสนาจาร
ย์ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยแนะแก่ผู้ปฏิบัติ
กรรมฐานเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
หลักพระพุทธศาสนา	 โดยจะมีการสอบ
อารมณ์เป็นระยะเพ่ือความก้าวหน้าใน
การปฏบิติักรรมฐานแบ่งออกเป็น	๔	ข้ัน
ตอนคือ	๑.	 การสอบอิริยาบถ	 ยืน	 เดิน	
นัง่	นอนเช่น	ต้ังสติก�าหนดทันทุกคร้ัง	ทัน
เกอืบทกุครัง้	ทนัเป็นบางครัง้	หรอืก�าหนด
ไม่ทันเลย	๒.การสอบความเข้าใจเช่นเรือ่ง	
การเดินจงกรม	การนัง่สมาธ	ิการก�าหนด
เวทนา	 การก�าหนดจิต	 การก�าหนด
อารมณ์ต่างๆ	 ท่ีผู้ปฏิบัติจะได้ปฏิบัติให้
ถูกต้อง	 ๓.การสอบสภาวะผู้ปฏิบัติเช่น	
ขณะเดินจงกรม	มสีภาวะเดินตัวเบา	เดิน
สบาย	เดินไม่เหนือ่ย	ไม่หนดื	เหล่านี	้เป็น
สภาพสภาวะที่เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติอย่าง
นี้	 เรียกสอบสภาวะของผู้ปฏิบัติ	 ๔.การ
ให้ก�าลงัใจผูป้ฏบิติั	 พระวปัิสสนาจารย์ที่
ฉลาดควรบรรยายธรรมเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติ

มกี�าลังใจ	อาจหาญ	 ร่าเรงิ	 เบกิบาน	ตืน่
ตัวในการปฏบิติัอยูต่ลอดเวลาเช่น		ท่าน
มีความเช่ือม่ัน	 ศรัทธาต่อพระรัตนตรัย	
และพระวปัิสสนาจารย์อย่างไร	 	 	 ฉะนัน้	
หลักการปฏิบัติและการสอบอารมณ์
กรรมฐานทีเ่หมาะสมกบัประเทศไทย	คอื
การปฏบิตัแิละการสอบอารมณ์กรรมฐาน
ตามหลักสติปัฏฐาน	๔		คอื	กาย	เวทนา	
จิต	และธรรม	เพราะเป็นการปฏบิตัทิีถ่กู
ต้องตามพระไตรปิฎกท่ีพระพทุธองค์ทรง
วางแนวทางในการปฏิบัติและการสอบ
อารมณ์กรรมฐานต้ังแต่สมัยพุทธกาล	
และมีการประยุกต์เร่ืองการปฏิบัติและ
การสอบอารมณ์ให้เหมาะสมกับผูป้ฏบัิติ
กรรมฐานสืบต่อมาจนถึงปัจจบุนั

ผลการวิจัย(ต่อ)
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๑.	เชิงนโยบำย
	 -	 สามารถน�าความรู ้และ
กระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใน
การเรยีนการสอนในรายวชิา	เช่น		ธรรม
ภาคปฏิบตั	ิ๑-๗		ในระดบัปรญิญาตร	ี
และวิชาสมถภาวนา	 	 วิชาวิปัสสนา
ภาวนา	 วิชาสติปัฏฐานภาวนา	 และ
วิชาปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา	 ในระดับ
ปรญิญาโท	ของมหาวทิยาลยัมหาจฬุา
ลงกรณราชวทิยาลัย	
	 -	 สามารถน�าผลการศกึษาไป
สะท้อนข้อมูลให้กับวัดต่างๆ	 เพื่อให้
เข้าใจเกีย่วกับการปฏบิตัแิละแนวทาง
การสอบอารมณ์กรรมฐานในคัมภีร์
พุทธศาสนาเถรวาท	 การปฏิบัติการ
สอบอารมณ์กรรมฐาน	 ๕	 ส�านักใน
ประเทศไทย	 	 การปฏิบัติและการ
สอบอารมณ์กรรมฐานท่ีเหมาะสมกับ
ประเทศไทย	 	 และสามารถน�าผลของ
การวิจัยไปใช้บูรณาการและประยุกต์
ใช้เพือ่การปฏิบัตแิละการสอบอารมณ์
กรรมฐานที่เหมาะสมกับประเทศไทย
ให้เกดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้
	 -	 สามารถน�าผลการศกึษาไป
วิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการทางด้าน

คนัธธรุะ	 และด้านวิปัสสนาธรุะ	 	 เพ่ือ
การพัฒนาจิตใจและปัญญา	 การจัด
กิจกรรมฟื้นฟู	 สืบสานเร่ืองกรรมฐาน
โดยความร่วมมอืของมหาวทิยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ส�านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาต	ิและมหาเถร
สมาคมเป็นต้น

๒.	เชิงสำธำรณะ
	 -	 สามารถพัฒนาโครงการ
สัมมนาทางพระพุทธศาสนาในด้าน
วปัิสสนาภาวนาให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ	
และช�านาญในการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานท่ีถูกต้องตามหลักพระพุทธ
ศาสนาท้ังในภาคปริยติัและภาคปฏบิติั		
-	 	 น�าหลักธรรมค�าสอนท่ีปรากฏใน
งานวจิยัเรือ่ง	 การปฏบิติัและการสอบ
อารมณ์กรรมฐานตามหลักพระพุทธ
ศาสนาเถรวาทในประเทศไทย	 เช่น	
หลักธรรมเรื่องสมาธิ	 (กรรมฐาน)	 มา
ประยุกต์ใช้กับโครงการปฏิบัติธรรม
ตามวัด	 หรือส�านักปฏิบัติธรรมต่างๆ	
ทัว่ประเทศ	 เพ่ือให้ประชาชนได้ศกึษา
และน�าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ�า
วนัได้จรงิ

๓.	เชิงวชิำกำร
	 -	 มีการพัฒนาทักษะในการ
วิจัยให้กับนิสิตในระดับปริญญาโท
ของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วทิยาลัย	 เพ่ือการเรียนรูใ้นมติทิีห่ลาก
หลาย	 เช่น	การจัดสมัมนา	 	การเรยีน
การสอนในช้ันเรยีน	 เพือ่ให้นักศึกษามี
ความรู	้ มทีกัษะ	 ความสามารถศึกษา
ค้นคว้า	 	 และวิจัยหลักการปฏิบัติ
วปัิสสนาภาวนาในระดบัสูงต่อไป	
	 -	มกีารหารอืและรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพระ
เถรานเุถระ	ผูบ้รหิารและบุคลากรของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
พระพทุธศาสนา	เพือ่วเิคราะห์แนวทาง
การสอนธรรมน�าปฏิบัติวิปัสสนาที่
ถูกต ้องตามพุทธประสงค ์และมี
ประสิทธภิาพ

การน�าวิจัยไปใช้ประโยชน์
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การปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย

	 งานวิจัยนี้ได้น�าเสนอรูปแบบการปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานที่ปรากฏเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
พระพุทธศาสนาที่สืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณในประเทศไทย	 เนื่องจากส�านักปฏิบัติธรรมทั้ง	 ๕	 มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมไป
ปฏิบัติกันเป็นจ�านวนมากของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศ	คือ	๑)	ส�านักกรรมฐาน	แบบพอง-ยุบ	ตามแนว
พระธรรมธีรราชมหามุนี	(โชดก	ญาณสิทฺธิ	ป.ธ.๙)	ใช้สติปัฏฐาน	๔	มีการก�าหนด	ยุบหนอ-พองหนอ	เป็นอารมณ์หลัก	๒)	
ส�านักกรรมฐานแบบพุท-โธ	ตามแนวหลวงปู่มั่น	ภูริทตฺโต	ใช้กายคตาสติภาวนา	มีการก�าหนดพุท-โธ	เป็นอารมณ์หลัก	๓)	
ส�านักกรรมฐานแบบสัมมา-อะระหัง	ตามแนวพระมงคลเทพมุนี	(สด	จนฺทสาโร)	ใช้สติปัฏฐาน	๔	มีการก�าหนดสัมมา-อะระ
หังเป็นอารมณ์หลัก		๔)	ส�านักกรรมฐานแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน	จิตฺตสุโภ	ใช้สติปัฏฐาน	๔	ข้อที่	๑	คือ	กา
ยานุปัสสนาสติปัฏฐาน	มีการเคลื่อนไหวร่างกาย	๑๕	จังหวะเป็นหลัก	๕)	ส�านักกรรมฐานแบบอานาปานสติตามแนวพุทธ
ทาสภิกขุ	 ใช้สติปัฏฐาน	 ๔	 กับอานาปานสติเป็นหลักส�าคัญในการปฏิบัติ	 ซึ่งในการปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐาน	
จาก	๕	ส�านักดังที่กล่าวมานั้น	 เมื่อกล่าวโดยรวมแล้วก็อยู่ในหลักของการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน	๔	 	คือ	กาย	 เวทนา	
จิตและธรรมนั่นเอง	 ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องถูกต้องตามพระไตรปิฎก	 อรรถกถา	 และฎีกา	 ที่พระพุทธองค์ทรงวาง
แนวทางในการปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานตั้งแต่สมัยพุทธกาล	 และมีการประยุกต์เรื่องการปฏิบัติและการสอบ
อารมณ์ให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติกรรมฐานสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้	 และนอกจากนี้ก็ยังสามารถน�าผลของการวิจัยไปใช้
บูรณาการและประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะสมกับประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น	 นอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์ทั้งต่อบุคคลซึ่งสามารถน�าองค์ความรู้เรื่องการปฏิบัติกรรมฐานและหลักการสอบ
อารมณ์ไปใช้เพื่อตรวจสอบ	 และพัฒนนาจิตของตนเองให้พ้นจากความทุกข์	 และหน่วยงาน	 องค์กรซึ่งมีความประสงค์ใน
การพัฒนาจิตของบุคลากรในองค์กรโดยใช้หลักการของวิปัสสนาภาวนาซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งด้านสังคม	 วัฒนธรรมถือ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศชาติและสังคมโลกในอนาคตซึ่งเป็นจุดประสงค์ของพระพุทธศาสนา
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ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์แบบมี
ส่วนร่วมพื้นที่ป่าต้นน�้า  เขตรอยต่ออุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์

นางสาวอนงค์นาฏ  แก้วไพฑูรย์

หัวหน้าโครงการวิจัย

ผู้ร่วมวิจัย

  

ที่มาและความส�าคัญของงานวิจัย 

พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้เป็นป่ากั้นชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์	 ซึ่งพื้นที่
แนวกันชนบางส่วนอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่เปิน	 อ�าเภอแม่เปิน	
องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่เลย์	อ�าเภอแม่วงก์	จังหวัดนครสวรรค์	อีกส่วนหนึ่ง
อยู่ในอ�าเภอปางศิลาทอง	 จังหวัดก�าแพงเพชร	 ซึ่งในปัจจุบันปัญหาการบุกรุก
ท�าลายป่ามหีลากหลายปัจจัยและสาเหต	ุทัง้เพือ่ขยายพืน้ทีท่�ากินของประชาชน	
ทั้งการเข้าไปล่าสัตว์เพื่อด�ารงชีพหรือการล่าสัตว์ป่าหายากตามใบส่ังอาจท�าให้
สัตว์ป่าบางชนิดสูญพันธุ์หรือเกิดปัญหาต่อการด�ารงชีวิตของสัตว์ป่าซึ่งส่งผลก
ระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ	ทั้งนี้หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีอาจ
จะเกิดปัญหาความขัดแย้งการแย่งชิงทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นป่าต้นน�้าล�าธารจะ
ส่งผลกระทบต่อการบริหารการอนุรักษ์พื้นที่ป่าซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติทั้ง
ระบบ	ทัง้นีห้ากการใช้ป่าไม้ซ่ึงเป็นป่าต้นน�า้โดยไม่มกีารประเมนิความคุ้มค่าอย่าง
รอบคอบแล้ว	ก็จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	บั่นทอนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ	และท้ายที่สุดก็จะกระทบต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่
ได้		งานวจิยัครัง้นี	้มวีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์พืน้ทีป่่า
ต้นน�า้ของชมุชนเขตรอยต่ออทุยานแห่งชาติแม่วงก์	ยทุธศาสตร์และกระบวนการ
บรหิารเชงิพทุธพืน้ทีป่่าต้นน�า้กบัการอนรุกัษ์แบบมส่ีวนร่วมของชมุชนเขตรอยต่อ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์	

พระครูสิริคีรีรักษ์, ดร.

ดร.อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด

นายปัญญา  พรหมบุตร

นางสาวพูลลาภ จันทร์เฉลิม
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								งารวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี	โดยใช้	แบบสอบถาม	ในการแบบ
ส�ารวจความคิดเห็นของคนในชุมชนจ�านวน	๔๐๐	คน	โดยแจกแบบส�ารวจที่ชุมชน
ประชากรในพื้นที่อาศัยอยู่บริเวณป่าแนวกั้นชนอุทยานแห่งชาติแม่วงก์		และใช้การ	
การสมัภาษณ์เชงิลกึ	(In-depth	Interview)	จากผูใ้ห้ข้อมูลส�าคัญ	(Key	Informant)	
จากนัน้รวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์จากผูใ้ห้ข้อมลูในการสมัภาษณ์	เพือ่ก�าหนด
เป็นแบบจ�าลองทางยทุธศาสตร์	และมกีารสนทนากลุม่	(Focus	Group	Discussion)
เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นและแบบแผนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการแบบมส่ีวนร่วมเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูท้กุท่านได้ร่วมกันแสดงความคดิเหน็ถงึแบบ
จ�าลองทางยุทธศาสตร์เพื่อหาข้อสรุปที่จะน�าไปสู่การปรับปรุงพัฒนา

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพื้นที่ป่าต้นน�้า  เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์
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									๑.	การมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์
พ้ืนที่ป ่าต้นน�้าของชุมชนเขตรอยต่อ
อุทยานแห่งชาตแิม่วงก์	 โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก	(x		=๓.๙๘)	เมือ่พจิารณา
เป็นรายด้าน	พบว่า	การมส่ีวนร่วมในการ
อนรุกัษ์พืน้ท่ีป่าต้นน�า้ตะวนัตกของชมุชน
ท้องถิ่นในด้านการการมีส่วนร่วมในการ
รบัประโยชน์มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	(x	=๔.๑๙)	
รองลงมาได้แก่	การมส่ีวนร่วมการด�าเนิน
งาน	 (x	 =๔.๐๗)	 การมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและประเมนิผล	 (x	 =	๓.๙๑)	
และน้อยผลเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนในการตดัสนิใจ	 (x	 =	
๓.๗๘)
											๒.	กระบวนการบรหิารเชงิพทุธ
พื้นที่ป่าต้นน�้ากับการอนุรักษ์แบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนเขตรอยต่ออุทยานแห่ง
ชาติแม่วงก์กระบวนการบริหารเชิงพุทธ
พื้นที่ป่าต้นน�้ากับการอนุรักษ์แบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนต้องเกิดจากความร่วมมือ
ร่วมใจของคนในชุมชนในการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนในการตดัสนิใจ	มส่ีวนร่วม
ในการด�าเนินการ	 มีส่วนร่วมในการรับ
ประโยชน์	และมส่ีวนร่วมในผลการตรวจ
สอบและประเมินผล	 โดยใช้หลักหลัก

ธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นกระ
บวนการในการแก้ปัญหาป่าต้นน�า้ทีถ่กูท�า
ลายบรูณาการกบัหลักธรรม	หลักอริยสัจ	
๔	คอื	 ทุกข์	สมทัุย	นโิรธ	มรรค	 ในการ
แก้ปัญหาป่าต้นน�้าที่ถูกท�าลายจนคนใน
ชุมชนเกิดความทุกข์	 คนในชุมชน	 ผู้น�า
ชุมชน	 เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องหันหน้าหาทาง
แก้ไขท่ีมลูเหตุ(สมทัุย)เพ่ือหาสาเหตุท่ีแท้
จรงิเกดิจากอะไร	 เพ่ือหาทางออกในการ
แก้ไขปัญหาและสามารถบริหารจัดการ
พื้นที่ป่าต้นน�้าได้ตรงสาเหตุ	 โดยทุกคน
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ
ปฏิบัติงานร่วมกันในการระดมก�าลังใน
การอนรัุกษ์พ้ืนท่ีป่าต้นน�า้	 เพ่ือการแก้ไข
ปัญหา(นิโรธ)ป่าต้นน�้าในชุมชนโดยการ
ก�าหนดวธิกีารปฎบิติัเพ่ือขจัดปัญหาโดย
ให้คนในชุมชนเดินทางสายกลาง(มรรค)	
เพ่ือแก้ปัญหาในการดับทุกข์ของคนใน
ชุมชนกับการอยู่ร่วมกับป่าต้นน�้าก้ันชน
แนวเขตรอยต่ออทุยานแห่งชาติแม่วงก์	
๓	 ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์
แบบมส่ีวนร่วมพ้ืนทีป่่าต้นน�า้เขตรอยต่อ
อทุยานแห่งชาติ	 	 	แม่วงก์เป้าหมายของ
ยทุธศาสตร์มุง่เน้นให้คนอยูก่บัป่าได้อย่าง
ยั่งยืนและเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้อย่าง

แท้จริง	 โดยใช้กฎหมายที่บูรณาการกับ
หลักธรรมให้มีประสิทธิภาพและใช้การ
พัฒนาวิถีชีวิตชุมชนที่เหมาะสม	 รวมทั้ง
กฎกติกาที่ชุมชนได้มีส่วนร่วมก�าหนด
ระเบียบ	 ข้อบังคับหมู่บ้านในชุมชนโดย
บูรณาการขีดความสามารถที่ส�าคัญของ
ยทุธศาสตร์	๔	ด้าน	คอื	๑)	การป้องกนั
และรกัษา	๒)	ฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ	๓)	พฒันา
และส่งเสรมิอาชพี	๔)	สร้างองค์ความรูใ้น
การอนรัุกษ์ป่าต้นน�า้บรูณาการเพ่ือความ
ยั่งยืน	 ทั้งนี้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐสนบัสนนุการจดัท�ากฎ
ระเบียบให้กับชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
พืน้ทีป่่าต้นน�า้เขตรอยต่ออทุยานแห่งชาติ
แม่วงก์	 ให้เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันของคน
และป่า	 ตลอดจนการอนุรกัษ์แบบมส่ีวน
ร่วมป่าต้นน�า้ให้สอดคล้องกบัการด�ารงชพี
ของคนชมุชนในพ้ืนทีป่่าต้นน�า้เพือ่ความ
ยัง่ยนืตลอดไป

ผลการวิจัย
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เชิงนโยบำย

๑)	 ส�านักงานบริหารพื้นที่	 ๑๒	 ส่วน
การจดัการต้นน�า้	ได้พจิารณานโยบาย
การอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน�้าเขตรอยต่อ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ระดับจังหวัด	
๒)	 องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินต�าบล
แม่เลย์	 อ�าเภอแม่วงก์	 และองค์การ
บริหารส่วนต�าบลแม่เปิน	 อ�าเภอแม่
เปิน	 จังหวัดนครสวรรค์	 น�าแนวทาง
จากการวจิยัไปพฒันานโยบายท�าแผน
ป้องกันป่าไม้ในเขตป่ากั้นชนอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์

เชิงสำธำรณะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต�าบล
แม่เลย์	 อ�าเภอแม่วงก์	 และองค์การ
บริหารส่วนต�าบลแม่เปิน	 อ�าเภอแม่
เปิน	 จังหวัดนครสวรรค์	 สามารถน�า
กระบวนการบริหารเชิงพุทธพื้นที่ป่า
ต้นน�้ากับการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม
ของการวจัิย	ไปจัดกจิกรรมเพือ่อบรม
พัฒนาเยาวชนในการรักษาป่าในเขต
อ�าเภอแม่เปิน	มกีจิกรรมในชมุชนเพือ่
พฒันาการอนรุกัษ์แบบมีส่วนร่วมของ
พื้นที่ป่าต้นน�้า

เชิงวิชำกำร
๑)	 ได้แผ่นชุดความรู้ยุทธศาสตร์การ
บรหิารการอนรุกัษ์แบบมส่ีวนร่วมพืน้ที่
ป่าต้นน�า้เขตรอยต่ออทุยานแห่งชาตแิม่
วงก์	๒)	งานวิจยัเป็นองค์ความรูบู้รณา
การเป็นฐานข้อมูลความรู้การบริหาร
การอนรัุกษ์แบบมส่ีวนร่วมในพืน้ทีป่่า
ต้นน�้าของชุมชน	 โดยใช้กระบวนการ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพือ่ให้
เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน	 ๓)	 ผลการวิจัยสามารถน�ามา
เชือ่มโยงในกระบวนการเรยีนการสอน
ในสถาบนัการศึกษา

การน�าวิจัยไปใช้ประโยชน์

งานวจิยัน้ีได้น�าเสนอแนวคิดของการจ�าลองยทุธศาสตร์การบรหิารการอนรุกัษ์แบบมส่ีวนร่วม	คอืการมีส่วนร่วมในการวางแผนการ	
การมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานการมส่ีวนร่วมในการรบัผลประโยชน์และการมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลเพือ่ให้
คนในชมุชนเกดิการรกัป่าโดยมกีระบวนการบรหิารจดัการเชงิพทุธในพืน้ทีป่่าต้นน�า้	 เพือ่ให้ชมุชนเกดิความเข้าใจเข้าถงึหลักธรรม
ทางพระพทุธศาสนาหลกัอรยิสจั	๔	มาเป็นแนวทางการประยกุต์เข้ากบัสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้ของชมุชน	ทกุข์	คอื	การก�าหนดรูส้ภาพ
แท้จริงของปัญหาทีเ่กดิข้ึน	สมทุยั	คือ	การสบืหาเหตุแท้จรงิของปัญหาท่ีเกดิข้ึน	นโิรธ	คอื	เป้าหมายท่ีแท้จรงิในการแก้ปัญหาหรอื
การดับทกุข์	 และมรรค	 คือ	 แนวทางในการจดัการปัญหาอย่างถูกต้องเป็นจรงิ	 และครบถ้วนในการจดัการอนรุกัษ์ป่าต้นน�า้นบัว่า
เป็นการน�าหลกัพทุธธรรมมาใช้ได้อย่างเหมาะสมในการสงวน	อนรุกัษ์ฟ้ืนฟ	ูพฒันาและใช้ประโยชน์	 ผลท่ีได้รบัมคีณุค่าอย่างยิง่ใน
การบรหิารการอนรุกัษ์แบบมส่ีวนร่วมพืน้ทีป่่าต้นน�า้แนวกันชนเขตรอยต่ออทุยานแห่งชาตแิม่วงก์และเป็นการบรหิารจดัการทีอ่ย่าง
ยัง่ยนืต่อไปในอนาคต		ผลงานวจัิยสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ท้ังด้านนโยบาย	ด้านสาธารณะ	และในเชิงวชิาการ	และส่วนส�าคญัมี
การสร้างเครอืข่ายเยาวชน	เครอืข่ายราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษ์ป่า	เครอืข่ายป่าชมุชน	เครอืข่ายความร่วมมอืหน่วยงานในการก�าหนด
เหลกัเกณฑ์	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	ในการบรหิารการอนรุกัษ์ป่าในแนวเขตกนัชนรอยต่ออทุยานแห่งชาตแิม่วงก์	ในส่วนงานขององค์การ
บรหิารส่วนต�าบลในท้องถิน่พ้ืนทีป่่าต้นน�า้เขตรอยต่ออทุยานแห่งชาตแิม่วงก์

ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพื้นที่ป่าต้นน�้า  เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์

จุดเด่นของงานวิจัย
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การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัด
แพร่

พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม  
กิตฺติวณฺโณ,ดร.

หัวหน้าโครงการวิจัย

ที่มาและความส�าคัญของงานวิจัย 

	 การบริหารจัดการที่จะให้บรรลุจุดประสงค์ที่ก�าหนดไว ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ	เกิดประสิทธิผลนั้น			ย่อมจะต้องอาศัยองค์ประกอบ	๔	ประการ	
คือ	 คน	 หรือ	 บุคลากร	 (Man)	 เงินหรืองบประมาณ	 (Money)	 วัสดุอุปกรณ์	
(Material)	ทีส่�าคญัต้องอาศยับคุลากรเป็นผูขั้บเคลือ่นองค์กร	ในพระพทุธศาสนา
มหีลักพุทธธรรมท่ีสามารถน�ามาประยกุต์ใช้กบัการบริหารจัดการ	ได้แก่หลกัอทิธิ
บาท	๔	พรหมวิหาร	๔	สังคหวัตถุ	๔	และหิริโอตัปปะ	เป็นต้น	เมื่อน�ามาประยุกต์
ใช้แล้วก็จะท�าให้การบริหารจัดการประสบผลความส�าเร็จ	
	 ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่	 เป็นหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคม
และสวสัดิการ	กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์	โดยมหีน้าทีเ่ป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพ้ืนที่สูงในรูปแบบเขตพื้นที่พัฒนา
สมบูรณ์แบบ	อย่างไรก็ตาม	การบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผนงาน	
ก�าลงัคน	ด้านวสัดอุปุกรณ์	และงบประมาณในการบรหิารจดัการศูนย์ดงักล่าวยงั
ไม่สบผลส�าเร็จเท่าที่ควร	คณะวิจัยจึงท�าการวิจัยการประยุกต์หลักพุทธธรรมใน
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่ต่อไป	

ผู้ร่วมวิจัย

ผศ.รวีโรจน์  ศรีค�าภา 
ดร.ธาดา  เจริญกุศล
ดร.กาญจนา  ด�าจุติ  

ดร.ด�าเนิน  หมายดี
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การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี	 (Mix	Methods	 Research)	 ทั้งการวิจัยการ
วจิยัเชงิคณุภาพ	(Qualitative	Research)	กบ็ข้อมลูจากเอกสาร	และจากผูใ้ห้ข้อมูล
ส�าคญั	(Key	Informants)	เพือ่สมัภาษณ์เชงิลกึ	จากประชาชนทีเ่ป็นผูน้�าในเขตพืน้ที่
สูง	จ�านวน	๑๖	รูป/คน	และ	การสนทนากลุ่มเฉพาะ	(Focus	Group	Discussion)	
จากผู้บริหาร	และเจ้าหน้า	ศูนย์พัฒนาชาวเขา	จ�านวน	๘	รูป/คน	ท�าการวิเคราะห์
ข้อมลูโดยการพรรณนาความ		และเชงิปรมิาณ	(Quantitative	Research)โดยศึกษา
จากกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงในจังหวัดแพร่โดยท�าการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม
โดยใช้เขตหมู่บ้านและเขตต�าบลเป็นเขตพ้ืนท่ีในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบแบ่ง
กลุ่ม	 จ�านวน	 ๓๘๗	 คน	 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม	 จากประชากรที่เป็นชาว
พื้นที่สูงในจังหวัดแพร่ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์	วเิคราะห์ข้อมอืมลูด้วยร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่
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ผลการศึกษารูปแบบและกระบวนการ
บริหารจัดการของศูนย์พัฒนาชาวเขา
จงัหวดัแพร่	 พบว่า	 	 ศนูย์พฒันาชาวเขา
จังหวดัแพร่	 มีรปูแบบในการบรหิารร่วม
กับพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
แพร่	 ในรปูแบบการให้การสนบัสนนุการ
ตั้งถิ่นฐานถาวร	 การส่งเสริมอาชีพและ
การจัดสวัสดิการสังคม	 สิทธิและหน้าท่ี
ในฐานะพลเมืองไทย	 การเสริมสร้าง
ศักยภาพของชุมชน	 สร้างความรู้ความ
เข้าใจทีถ่กูต้องและความผกูพนัทางจติใจ
ต่อสังคมไทย	 การเคารพกฎหมายและ
ระเบยีบของทางราชการ	 	 กระบวนการ
บรหิารโดยการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มี
ทีอ่ยูอ่าศยั	ทีท่�ากนิเป็นหลกัแหล่งทัง้ภาค
เกษตรและนอกภาคเกษตร	ให้การศกึษา	
มรีะบบสาธารณสขุและบรกิารอืน่ๆ	จาก
หน่วยงานของรฐั	 ส่งเสรมิและสนบัสนนุ
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ
สงัคมด้วยตนเอง	 เสรมิสร้างศกัยภาพให้
เข้มแขง็สามารถพึง่ตนเองได้	 รกัษาไว้ซึง่
วัฒนธรรมอันดีงามของชนเผ่า	 ในการ
บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่
แวดล้อม	ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้อง
และความผกูพันทางจติใจของราษฎรบน
พืน้ทีส่งูต่อสงัคมไทย	มสีทิธิและหน้าท่ีใน
ฐานะพลเมอืงไทย	
	 ผลการศึกษาความคิดเห็นของ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการ
บนพื้นที่สูงต่อการประยุกต์ใช้หลักพุทธ
ธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
ชาวเขาจงัหวดัแพร่	พบว่า	มคีวามคดิเหน็
โดยภาพรวม	 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก	
เมือ่พิจารณาในแต่ละด้าน	พบว่า	 อยูใ่น
ระดบัมากทกุด้านได้แก่ด้านบคุลากร	ด้าน
ระบบงาน	และด้านงบประมาณ	ซ่ึงหมาย
ถงึเจ้าหน้าทีข่องศนูย์พฒันาชาวเขามกีาร
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหาร
จดัการเป็นอย่างดี	 มกีารดูแลเอาใจใส่ใน
การช่วยเหลือและส่งเสริมประชาชนบน
พืน้ท่ีราบสูงจนประสบผลส�าเร็จ
	 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการ
บริหารจัดการของศูนย์พัฒนาชาวเขา
จังหวัดแพร่	 ตามแนวพระพุทธศาสนา	
พบว่า	ด้านด้านบุคลากร	ได้น�าหลกัสงัคห
วัตถุมาประยุกต์ใช้	 ได้แก่	 ทาน	 คือการ
ให้การสนับสนุน	 ให้ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัสิทธแิละหน้าทีใ่นฐานะพลเมอืง	
ปิยวาจา	คอื	การประสานงานโดยให้เกดิ
ประโยชน์ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน	 อัต
ถจริยา	 คือ	 การสงเคราะห์ให้ความช่วย
เหลอื	อ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ	สมานั
ตตา	คอื	การสนบัสนนุปฏบิติังานพัฒนา
สงัคมและสวสัดิการ	 ด้านบริหารงาน	ได้
น�าหลักอทิธบิาท	๔	มาประยกุต์ใช้	ได้แก่	
ฉนัทะ	มคีวามพอใจในการท�างาน	บรหิาร

งาน	บริหารงบประมาณต่างๆ	วริยิะ	คอื	
ความขยัน	 หมั่นเพียร	 ในการติดตาม
ความก้าวหน้าของงาน	 จิตตะ	 คือ	 ต้อง
มีการเอาใจใส่ในงาน	 วิมังสา	 คือ	 รู้จัก
พจิารณาใคร่ครวญใช้สตปัิญญาแก้ปัญหา	
ด้านงบประมาณ	 ได้น�าหลักพรหมวิหาร	
๔	 มาประยุกต์ใช้กับการบริหารด้านงบ
ประมาณของศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัด
แพร่	 เมตตา	 เต็มใจความร่วมมอื	 ในการ
ท�ากจิกรรมต่างๆ	กรณุา	การให้ความช่วย
เหลอืเมือ่ประสบภยั	มทิุตา	การสนบัสนนุ
ให้ก�าลังใจ	 ร่วมยินดีจัดหางบประมาณ	
อุเบกขา	 เป็นกลางต่อการจัดสรรงบ
ประมาณ	และมหีริ	ิ คอืมีความรอบคอบ
และตระหนกัว่าเป็นเงินของราชการ	และ
มีโอตัปปะ	 คือไม่น�างบประมาณไปใช้ใน
ทางท่ีผิดวตัถุประสงค์

ผลการวิจัย



81

เชิงนโยบำย	
	 น�าผลการวิจัยไปเสนอแนะใน
เชิงนโยบายเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ	
ได้แก่	 ส�านักงานการส่งเสริมการลงทุน	
พฒันาชมุชนจังหวดัแพร่	ศนูย์พฒันาบน
พื้นที่สูงจังหวัดแพร่ส�านักงานพระพุทธ
ศาสนาจงัหวดัแพร่	ส�านกังานวฒันธรรม
จังหวัดแพร่	 ตลอดถึงคณะสงฆ์จังหวัด
แพร่	 เพื่อน�าองค์ความรู้จากงานวิจัยน้ี
ไปเป็นกรอบในการก�าหนดแนวนโยบาย
ในการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการ

บริหารจัดการเพื่อพัฒนาการบริหาร
จดัการขององค์กรแก่ศนูย์พฒันาชาวเขา
ด้านต่าง	ๆ	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เชิงสำธำรณะ
	 น�าข้อมูลเก่ียวกับการประยุกต์
หลักพุทธธรรมกับการบริหารจัดการ	
ไปเผยแพร่ให้นักบริหารจัดการและ
ผู ้ที่เกี่ยวข้องและเป็นต้นแบบในการ
ประยกุต์พทุธธรรมกบัการบรหิารจดัการ
ศูนย์พัฒนาชาวเขาในพื้นที่อื่น

เชิงวิชำกำร
	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย	วิทยาเขตแพร่	ศูนย์พัฒนา
ราษฎรบนพืน้ท่ีสงู	ร่วมกบัหน่วยงานภาค
รัฐมีการศึกษาร่วมกันเพื่อวิเคราะห์หา
แนวทางการพฒันารปูแบบการประยกุต์
หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการที่
เหมาะสมกบัศนูย์พฒันาราษฎรบนพ้ืนที่
สูง

การน�าวิจัยไปใช้ประโยชน์

	 รูปแบบการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่	 มีรูปแบบที่ชัดเจนโดยมีการบริหารจัดการร่วม
กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	 ในรูปแบบการให้การสนับสนุนการตั้งถิ่นฐาน	ส่งเสริมอาชีพและการจัดสวัสดิการ
สังคม	เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนทั้งในด้านการส่งเสริมการศึกษา	ด้านสุขภาพอนามัย	สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูก
ต้องในการเป็นพลเมืองที่ดี	 ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะประเพณีวัฒนธรรมท่ีมีมาต้ังแต่บรรพบุรุษ	 นอกจากนั้นยังมี
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้เข้ามาสนบัสนนุช่วยเหลือในด้านการส่งเสริมอาชพี	และการพฒันาหาแหล่งน�า้	
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 และการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยมาสมัครเป็นสมาชิกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	อีกทั้งมีพระสงฆ์ได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมศีลธรรมและคุณธรรมโดยการให้การอบรมด้านคุณธรรม	
และเป็นทีพ่ึง่ทางจติใจของประชาชนในพ้ืนทีเ่ป็นอย่างดีและทีส่�าคญัประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีบ่รกิารบนพืน้ทีส่งู
ยังมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่	โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัเหน็ด้วยมาก	ซึง่แสดงให้เหน็ว่าเป็นจดุเด่นทีเ่จ้าหน้าทีใ่นศนูย์พฒันาชาวเขาจงัหวดัแพร่ได้มกีารน�าเอาหลักพทุธ
ธรรมไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานได้เป็นอย่างดี	ในด้านบุคลากร	ได้น�าหลักสังคหวัตถุมาใช้	ในด้านระบบงาน	ได้น�า
หลักอิทธิบาท	๔	มาประยุกต์ใช้	และด้านงบประมาณ	ได้น�าหลักพรหมวิหาร	๔	และหลักหิริและโอตัปปะมาประยุกต์ใช้	
ซึ่งท�าให้ประชาชนที่อยู่บนที่ราบสูงได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข	และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่

จุดเด่นของงานวิจัย
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การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน�้าเชิงกลยุทธ์
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ที่มาและความส�าคัญของงานวิจัย 

	 ในปี	 ๒๕๕๔	 จังหวัดนครสวรรค์ได้รับความเสียหายจากมหาอุทกภัยท้ัง
จังหวัด		๑๕	อ�าเภอ		๑๒๓	ต�าบล	๙	เทศบาล	๑,๒๔๔	หมู่บ้าน	ประชาชนได้รับผลก
ระทบและความเดือดร้อน	๓๕๖,๐๑๒	 คน	 เสียชีวิต	 ๙๑	 ราย	 บ้านเรือนถูกน�้าท่วม	
๑๑๒,๒๑๙	หลังคาเรือน	โรงเรียน	๑๐๕	แห่ง	วัด	๑๙๐	แห่ง	สถานบริการสารธารณ
สุข	๔๕	แห่ง	ถนน	๖๒		สาย	รวมถึงพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายหนักใน	๑๓	
อ�าเภอ	 ๙๐๓,๔๐๐	 ไร่	 	 นอกจากนั้นหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ยังประเมินมูลค่า
ความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมใน
พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ว่า	มีร้านค้า	บริษัท	ห้างร้าน	และโรงงานอุตสาหกรรมได้รับ
ความเสียหายจากมหาอุทกภัยครั้งนี้ไม่ต�่ากว่า	 ๖,๐๐๐	 ราย	 รวมมูลค่ากว่า	 ๙,๐๐๐	
ล้านบาท	งานวจิยันีไ้ด้ท�าการค้นหากลยทุธ์การจดัการชุมชนเพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตักิาร
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย	 เพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะรับมือกับปัญหาซ�้าซาก
ระลอกใหม่	โดยใช้แนวคิด	“จำกภูมิปัญญำสู่แผนปฏิบัติกำร”		เนื่องจากในอดีตจาก
กรณเีกดิน�า้ท่วมขงัหรอืประสบปัญหาอุทกภยั	บรรพชนเขามอีงค์ความรู้หรือกลยทุธ์ใน
การจัดการตัวเองและชุมชน	ทั้งการเตรียมตัว	เตรียมการ	และมีบริหารจัดการชุมชน
ท่ีเข้มแข็ง	 จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้	 โดยไม่หวังการพึ่งพาหรือการเยียวยาช่วย
เหลือจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวเฉกเช่นดังที่เกิดขึ้นซ�้าแล้วซ�้าอีกในปัจจุบัน	 งานวิจัย
เรื่องนี้จึงเป็นการตอบโจทย์เชิงกลยุทธ์ในการจัดการชุมชนและสังคมเพ่ือการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤต	 โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากชุมชนฐานราก
เพื่อความยั่งยืนในอนาคต

คณะนักวิจัย
๑.	พระราชรัตนเวที,	ดร. 
๒.	พระวิเทศพรหมคุณ,	ดร.
๓.	พระครูนิวิฐศีลขันธ์,	ผศ.ดร.	 	
๔.	พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์	ภูริปญฺโญ,	ผศ.ดร.
๕.	ดร.อัครนันท์	อริยศรีพงษ์	  
๖.	นางรัตติยา	พรมกัลป์



83

	 ด�าเนนิการวจิยัเชงิส�ารวจ	(Survey	Research)	เป็นการศกึษาถงึสภาพการบรหิาร
จัดการชุมชนเพือ่การป้องกนัและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในห้วงเวลาท่ีผ่านมาของประชาชนใน	
๘	ชมุชนท่ีประสบปัญหาน�า้ท่วมซ�า้ซากในพืน้ท่ีลุม่ต้นแม่น�า้เจ้าพระยา	(ชุมชนเกาะยม-บาง
ปรอง)	แม่น�า้ปิง	(ชมุชนวดัคลองคราง-บงึเสนาท)	แม่น�า้ยม	(ชมุชนบางพระหลวง-บางเคยีน)	
แม่น�้าน่าน	 (ชุมชนเกรียงไกร-แควใหญ่)	 เพื่อที่จะได้ฐานข้อมูลท่ีจะน�าไปสู่การวิเคราะห	์
(SWOT)	ส่วนการสมัภาษณ์เชงิลกึ	(In–depth	Interview)	เป็นการค้นหาข้อมลูเชงิบรบิท
ของชมุชนท่ีมต่ีอสถานการณ์และภาวะวกิฤตจากปัญหาอทุกภยั	การบรหิารจดัการชมุชนใน
อดีตที่ยึดโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหา	เพื่อประกอบข้อมูล
ในการวิเคราะห์	 (SWOT	MATRIX)	 ให้เกิดความครบถ้วนและสมบูรณ์ในทุกมิติทางการ
บริหารจัดการ	และในการสนทนากลุ่มเฉพาะ	(Focus	Group	Discussion)	นั้น	เป็นการ
ระดมความคิดเพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปใน	๔	 ประเด็นกลยุทธ์	 ทั้ง
กลยุทธ์เพื่อการเตรียมความพร้อมหรือการป้องกันก่อนเกิดอุทกภัย	 กลยุทธ์ในการแก้ไข
สถานการณ์ขณะประสบอทุกภยั	กลยทุธ์ในการเยยีวยาและฟ้ืนฟูหลงัประสบอทุกภัย	และ
กลยุทธ์ในการบูรณาการเพื่อความยั่งยืน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน�้าเชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
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ผลงานวิจัยเด่น ๒๕๖๐  I   สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 เกิดรูปแบบการจัดการชุมชน
เชิงกลยุทธ์ที่มาจากภูมิปัญญาสู ่แผน
ปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอทุกภยัระดบัชุมชน	ประกอบด้วย	
	 กลยุทธ ์ ท่ี 	 ๑ . 	 ว ่ าด ้วยการ
ป้องกันก่อนเกิดอุทกภัย	 พันธกิจส�าคัญ
ที่ประชาชน	 ผู้น�าชุมชน	 หรือส่วนงานท่ี
เกีย่วข้องจะต้องด�าเนนิการ	กค็อื	๑)	ขบั
เคลื่อนนโยบายของรัฐให้สัมพันธ์และ
สอดคล้องกบัวถิแีวดล้อมของชมุชน	และ
ลดระเบียบและขั้นตอนในทางภาครัฐ
เพือ่ให้สอดคล้องกบับรบิททางปัญหา	๒)	
สนบัสนนุส่งเสรมิให้เกดิการเรยีนรูต้ลอด
ชีวิตตามวิถีทางตามธรรมชาติบนพื้น
ฐานมีส่วนร่วมร่วมในการป้องกันปัญหา
อุทกภัยจากรุ่นสู่รุ่น	 ๓)	 ปลูกจิตส�านึก
ที่มีต่อถิ่นฐานบ้านเกิดและการอนุรักษ์
ภูมปัิญญาท้องถิน่เพือ่เสรมิสร้างภูมคิุม้กนั
ทีเ่ข้มแขง็ในการเผชิญกบัปัญหา	๔)	จดัรปู
แบบการบริหารจัดการในชุมชนให้เป็น
รูปแบบองค์การแนวราบเพื่อก่อให้เกิด
พลงัในการขบัเคลือ่นชมุชน	และ	๕)	จดั
เตรยีมอปุกรณ์	เครือ่งมอื	และทรพัยากร
สนับสนุนที่จ�าเป็นในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย	 เช่น	 เครื่องสูบน�้า	
เครือ่งจกัรกล	ยานพาหนะ	เป็นต้น	โดยมี
ตวัชีว้ดัคอื	๑)	จ�านวนโครงการ/กจิกรรม
ที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมโดยชุมชน

หรอืทางภาครัฐ	๒)	 ร้อยละของจ�านวนผู้
เข้าร่วมกจิกรรม	และมโีครงการ/กจิกรรม
ท่ีจัดขึ้นเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อทุกภยัในชมุชน
	 กลยุทธ์ที่	 ๒.	 ว่าด้วยการแก้ไข
สถานการณ์ระหว่างประสบอทุกภยั	พันธ
กิจส�าคัญที่ประชาชน	 ผู้น�าชุมชน	 หรือ
ส่วนงานทีเ่กีย่วข้องจะต้องช่วยกนัด�าเนนิ
การ	กค็อื	๑)	เร่งจดัต้ังศนูย์บญัชาการหรอื
ศูนย์อ�านวยการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินของ
ชมุชนเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาวกิฤต
ทางอทุกภยั	๒)	เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ข่าวสารแก่ประชาชนในพืน้ทีเ่พือ่ให้ทราบ
ข่าวความเคล่ือนไหวและความรุนแรง
ของปัญหา	๓)	 เร่งจัดเตรยีมความพร้อม
ของเครื่องมืออุปกรณ์	 เช่น	 เครื่องสูบ
น�า้	 เคร่ืองจักรกล	ยานพาหนะ	 เพ่ือช่วย
เหลอืผูป้ระสบภยัในทนัททีีเ่กดิเหต	ุ๔)	เร่ง
ประสานงานกบัทางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่	 รวมถึงส่วนงานราชการ	
องค์กรภาคเอกชน	มูลนิธิ	 สมาคม	 เพื่อ
ขอรับการสนบัสนนุช่วยเหลือในกรณีเร่ง
ด่วนหรอืเกนิขดีความสามารถของชมุชน	
๕)	เร่งขดุลอกล�าคลองและเพิม่ช่องทางใน
การระบายน�้าออกจากชุมชน	 รวมถึง
การสร้างแนวป้องกันในจุดเสี่ยงหรือจุด
อันตรายในชุมชน	๖)	 เร่งด�าเนินการจัด
สร้างศูนย์พักพิงเพื่อรองรับประชาชนใน

กรณีท่ีมีการอพยพจากพื้นท่ีวิกฤตไปอยู่
ในจุดท่ีปลอดภยั	๗)	เร่งอพยพประชาชน
ในพืน้ทีเ่สีย่งหรอืพืน้ทีอ่นัตรายไปยงัพืน้ที่
ปลอดภยัหรือศนูย์พักพิงทีไ่ด้เตรยีมไว้	๘)	
เร่งจัดหาหรือขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเข้ามาท�าการรักษาพยาบาลในกรณี
ที่ได้รับบาดเจ็บ	 กรณีเจ็บป่วย	 หรือเกิด
ความเครียดจากปัญหา	 และ	๙)	 เร่งส่ง
มอบความช่วยเหลือทั้งข้าวสารอาหาร
แห้ง	 ยารักษาโรค	 หรืออ่ืนๆ	 ที่จ�าเป็น	
โดยมีตัวชี้วัดคือ	 ๑)	 จ�านวนภาคีเครือ
ข่ายท่ีเข้าร่วมในศนูย์บญัชาการหรอืศูนย์
อ�านวยการแก้ไขปัญหาฉกุเฉนิของชมุชน	
๒)	 จ�านวนผูท้ีไ่ด้รบัการบาดเจบ็หรือเจบ็
ป่วยท่ีเข้ารับการรักษา	๓)	จ�านวนความถี่
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	
๔)	 จ�านวนผู้ที่ถูกช่วยเหลือเข้าพักพิงยัง
ศนูย์ช่วยเหลือของชมุชน	๕)	จ�านวนและ
ปรมิาณการสง่มอบข้าวสาร	 อาหารแหง้
เพือ่ช่วยเหลอืส�าหรบัผูท้ีต่ดิค้างตามบ้าน
เรือนและท่ีศนูย์พักพิง
	 กลยทุธ์ท่ี	๓.	ว่าด้วยการเยยีวยา
และฟื้นฟูหลังประสบอุทกภัย	 พันธกิจ
ส�าคญัทีป่ระชาชน	ผูน้�าชมุชน	ตลอดทัง้
ส่วนงานทีเ่กีย่วข้องจะต้องช่วยกันด�าเนนิ
การ	กค็อื	๑)	จัดชดุปฏบิตักิารหรอืทมีงาน
ในการติดตามให้การช่วยเหลือผู้ประสบ

ผลการวิจัย
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ภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ	 ๒)	 จัดชุด
ปฏิบัติการหรือทีมงานในการปรับปรุง
แก้ไขสภาพแวดล้อมในชุมชนอย่างต่อ
เนือ่ง	๓)	จดัวางมาตรการเพือ่ขอรบัการ
สนับสนุนจากทางภาครัฐในการฟื ้นฟู
หรือแก้ไขจุดเส่ียง	 จุดอันตราย	 เพื่อให้
เกดิความมัน่คงเข้มแขง็ในอนาคต	๔)	จดั
ประชุมหรอืประชาคมเพือ่ถอดบทเรยีนที่
จะน�าไปสูก่ารปรบัประยกุต์ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์	 เวลา	 และเพื่อให้เกิด
ความยืดหยุ่นในอนาคต	 และ	 ๕)	 ปรับ
ประยกุต์วิธีการบรหิารจดัการโดยการน�า
เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนทั้งในการแจ้ง
เตอืนภยั	 เพือ่การบรหิารจดัการท่ีจะเกดิ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยมีตัว
ชีว้ดัคอื	๑)	จ�านวนผูป่้วย	ผูบ้าดเจบ็ทีไ่ด้
รับการดูแลรักษาและฟื้นฟู	 ๒)	 จ�านวน
คนและจ�านวนครั้งในการร่วมกันในการ
แก้ไขและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชุมชน	๓)	
จ�านวนโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
จากทางภาครัฐหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	
และ	๔)	จ�านวนผูท้ีใ่ห้ความสนใจและให้
ความส�าคญัในการร่วมเวทปีระชาคมถอด
บทเรยีน
	 กลยทุธ์ที	่ ๔.	 ว่าด้วยการบรูณา
การเพื่อความยั่งยืน	 พันธกิจท่ีส�าคัญท่ี
ประชาชน	ผูน้�าชมุชน	ตลอดทัง้ส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันด�าเนินการ	 ก็

คือ	 ๑)	 สร้างจิตส�านึกร่วมกันในชุมชน
และผู้คนทกุเพศทกุวยัว่าอทุกภัยคอืความ
รบัผดิชอบร่วมกนั	 ๒)	 ส่งเสริมการเรียน
รู้ตลอดชีวิตเก่ียวกับปัญหาอุทกภัยและ
การอยูร่่วมกบัปัญหาอทุกภยัอย่างเข้าใจ	
เข้าถึง	และพัฒนา	๓)	สร้างจิตส�านกึร่วม
กันระหว่างสมาชิกในชุมชนเพื่อเสริม
สร้างพลังในการขับเคล่ือนเพื่อการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย	๔)	 ปรับลดระเบียบและ
ขั้นตอนในทางภาครัฐเพ่ือให้ขับเคล่ือน
ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอทุกภยัได้
ง่ายข้ึนและสะดวกข้ึน	๕)	บริหารจัดการ
ในทางภาครัฐจะต้องมุง่เน้นเป้าหมายทาง
คณุค่าท่ีสอดคล้องกับวถีิธรรมชาติและวถีิ
ของชุมชนมากกว่าที่จะเน้นสถิติข้อมูล
หรอืตวัเลขทางงบประมาณ	และ	๖)	สร้าง
ความร่วมมอืและเครอืข่ายในการจดัการ
ปัญหาของชุมชนบนฐานของความเป็น
เครอืญาตแิละภมูปัิญญาท้องถ่ิน	โดยมตีวั
ชีว้ดัคอื	 ๑)	 จ�านวนโครงการ/กจิกรรมที่
เกีย่วกบัการปลกูจติส�านกึ	๒)	ร้อยละและ
จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน
เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ในชมุชน	๓)	จ�านวนเครือข่ายของชมุชน	
หมูบ้่าน	ท่ีให้การสนบัสนนุร่วมมอืในการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาอทุกภยัในชมุชน
ทั้งนี้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร	 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	 การวิจัย

เชิงส�ารวจ	 (Survey	 Research)	 การ
เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-
depth	Interview)	จากผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั	
(Key	Informants)	และการสนทนากลุม่
เฉพาะ	(Focus	Group	Discussion)	จาก
ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและประชาชน	 แล้วสังเคราะห์
พฒันาเป็นกลยทุธ์ในการจดัการชมุชนกบั
การป้องกนัและแก้ไขปัญหาอทุกภยัใน	๔	
กลยทุธ์ส�าคญั	ประกอบด้วย	กลยทุธ์ที	่๑		
ด้านการป้องกนัก่อนเกดิอทุกภยั	กลยทุธ์
ท่ี	๒		ด้านการแก้ไขสถานการณ์ระหว่าง
ประสบอุทกภัย	 กลยุทธ์ที่	 ๓	 	 ด้านการ
เยียวยาและฟื้นฟูหลังประสบอุทกภัย	
และกลยทุธ์ท่ี	๔		ด้านการบรูณาการเพือ่
ความยัง่ยนื

ผลการวิจัย(ต่อ)

การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน�้าเชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
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เชิงนโยบำย	 องค์กรภาครัฐตั้งแต่
จงัหวดั	อ�าเภอ	หรอืองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับเขตพื้นท่ีซึ่งมีอาณาเขต
ความรับผิดชอบที่ครอบคลุมชุมชนที่
ประสบปัญหาน�า้ท่วมซ�า้ซาก	น�าผลการ
วิจัยไปสู่การจัดท�านโยบาย	 แผนงาน	
โครงการ	หรอืกจิกรรม	ไปสูก่ารปฏบิติั
ทีเ่ป็นรูปธรรม	ดงันี	้๑)	มกีารขับเคลือ่น
นโยบายท่ีสมัพนัธ์และสอดคล้องกบัวิถี
แวดล้อมของชุมชน	๒)	ลดระเบียบและ
ขัน้ตอนในทางภาครฐัเพือ่ให้สอดคล้อง
กบัความเร่งด่วนแห่งบรบิททางปัญหา	
๓)	 สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียน
รู้ตลอดชีวิตตามวิถีทางตามธรรมชาติ
บนพืน้ฐานมส่ีวนร่วมร่วมในการป้องกัน
ปัญหาอทุกภัยจากรุน่สูรุ่น่เพือ่การแก้ไข
ปัญหาทีย่ัง่ยนื	๔)	เป็นส่วนหนึง่ในการ
ปลูกจิตส�านึกที่มีต่อถ่ินฐานบ้านเกิด
และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งใน
การเผชิญกับปัญหา	๕)	 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการจัดรูปแบบการ
บรหิารจดัการในชมุชนให้เป็นรปูแบบ
องค์การแนวราบเพือ่ก่อให้เกดิพลงัใน
การขบัเคลือ่นชมุชน	และ	๖)	จดัเตรยีม
อุปกรณ์	 เครื่องมือหรือเครื่องจักรกล
หนักเพื่อสนับสนุนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอทุกภยั		เป็นต้น

เชงิสำธำรณะ	ผูน้�าชุมชน	ผูน้�าหมูบ้่าน	
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
ปราชญ์ชมุชน	ปราชญ์ท้องถิน่	และผูน้�า
ทางจิตวิญญาณ	 ในพ้ืนท่ีลุ่มต้นแม่น�้า
เจ้าพระยา	 (ชมุชนเกาะยม-บางปรอง)	
แม่น�้าปิง	 (ชุมชนวัดคลองคราง-บึงเส
นาท)	แม่น�า้ยม	(ชมุชนบางพระหลวง-
บางเคียน)	 แม่น�้าน่าน	 (ชุมชนเกรียง
ไกร-แควใหญ่)	น�ากลยทุธ์ทีไ่ด้จากการ
วจิยัไปสูก่จิกรรม	๑)	การสร้างจติส�านกึ
ร่วมกันในชุมชนและผู้คนทุกเพศทุก
วัยว่าอุทกภัยคือความรับผิดชอบร่วม
กนั	๒)	ส่งเสรมิให้เกดิการเรียนรูต้ลอด
ชวีติเกีย่วกับปัญหาอทุกภยัและการอยู่
ร่วมกบัปัญหาอทุกภยัอย่างเข้าใจ	เข้าถงึ	
และพฒันา	๓)	 การสร้างความร่วมมอื
และเครือข่ายในการจัดการปัญหาร่วม
กนัระหว่างชมุชน	ระหว่างหมูบ้่าน	หรอื
ระหว่างต�าบล	อ�าเภอบนฐานของความ
เป็นเครอืญาตแิละภมูปัิญญาท้องถิน่

เชิงวิชำกำร	 ผลการศึกษาวิจัยน�าไป
สู่	 ๑)	 การน�าเสนอในงานการประชุม
วชิาการ	การพฒันาชมุชน	ท้องถิน่	และ
สงัคม	 ระดบัชาต	ิ CSD	 สมัพันธ์	 ครัง้
ที	่ ๑๗	และระดับนานาชาติ	 คร้ังที	่ ๑	
“คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน”	 ในวันอังคารที่	 ๓๐	 มกราคม	

๒๕๖๑	ณ	หอประชมุ	มวก.	๔๘	พรรษา	
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๒)	ตีพมิพ์ในวารสาร	มจร	สงัคมศาสตร์
ปรทิรรศน์	 (TCI-1)	 ฉบบัปีที	่ ๗	 ฉบบั
ที	่๑	มกราคม	–	เมษายน	๒๕๖๑	๓)	
เป็นกรณีศึกษาประกอบการบรรยาย
ในการจดัอบรมนกัวจิยัรุน่ใหม่	 (ลกูไก่	
วช.)	 รุ่นที	่ ๗	 ทีเ่ป็นความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยกับส�านักงานคณะกรรมการ
วจัิยแห่งชาต	ิ(วช.)	ณ	ห้องประชุมสมเดจ็
พระมหารชัมงัคลาจารย์	 วทิยาลัยสงฆ์
ล�าพนู	จงัหวัดล�าพนู	ระหว่างวนัท่ี	๑๒	
–	๑๖	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๑	และ	๔)	เป็น
กรณีศึกษาประกอบการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
ทางรฐัประศาสนศาสตร์ในหลักสูตรรฐั
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ	 (รป.ม.)	
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธ
ศาสนา	 รายวชิาระเบียบวธิวิีจยัขัน้สงู	
ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต	
(พธ.ม.)	และหลักสตูรพทุธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต	 (พธ.ด.)	 ที่หัวหน้าโครงการ
เป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชาและเป็นผู้
บรรยายร่วมรายวิชาข้างต้น

การน�าวิจัยไปใช้ประโยชน์



87

	 งานวจิยันีไ้ด้เสนอรปูแบบการจดัการชมุชนเชิงกลยทุธ์ทีม่าจากภมูปัิญญาสูแ่ผนปฏบิตักิารเพือ่การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยระดบัชมุชน	และรบัมอืกับปัญหาทีเ่กดิขึน้อย่างซ�าซ้ากในพืน้ทีจ่งัหวดันครสวรรค์ซ่ึงเป็นพืน้ทีร่องรับ
มวลน�้าปริมาณมหาศาลจากล�าน�า้ปิง	 วัง	 ยมน่าน	 ซึ่งเป็นแม่น�้าสายส�าคัญที่มีต้นก�าเนิดในทางภาคเหนือของไทย	ด้วย
วิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพชนของผู้คนในภูมิภาคนี้	เพื่อที่จะน�าไป
สู่การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางการบริหารจัดการชุมชน	ทั้งโดยประชาชน	ภาคีเครือข่าย	และหน่วยงานภาครัฐ
ระดับพื้นที่	อันจะก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ	การถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ที่จะป้องกันและแก้ไข
ภาวะวิกฤตจากอุทกภัยเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต
	 ผลวจิยัในเร่ืองนีส้ามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรอบด้าน	ทัง้ในเชงินโยบายทีจ่ะเกดิขึน้ในทางภาครฐั	องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	หรอืภาคเีครอืข่ายภาคเอกชน	ขณะทีป่ระโยชน์ในเชิงสาธารณะนัน้จะเป็นแรงกระตุน้เตอืนให้ผูค้น
ในพื้นท่ีกลางน�า้เกิดจิตส�านึกร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติจากอุทกภัย	 โดยเร่ิมต้นตั้งแต่ตนเอง	
ครอบครวั	ชมุชน	แลเครอืข่ายชมุชนในระดบัพืน้ที	่ทีจ่ะมามส่ีวนร่วมกนัผนกึก�าลงัเพือ่การก้าวข้ามปัญหาและภาวะวกิฤติ
ไปด้วยกันด้วยความเข้มแขง็และพึง่พาตนเองหรอืกันและกนัได้	และเดยีวกนัอรรถประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในเชิงวชิาการก็จะ
เป็นกรณศีกึษาทีจ่ะสะท้อนไปยงัครอบครัว	ชมุชนทีอ่ยูใ่นพ้ืนทีอ่ืน่	อ�าเภออืน่	หรือจังหวดัอืน่	ทีป่ระสบกับภาวะปัญหาที่
ซ�า้ซากจ�าเจให้ได้น�าเอารูปแบบหรือองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในชุมชนพื้นที่กลางน�้าไปขยายผล	ไปสู่การประยุกต์ใช้	ซึ่งก็จะ
เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือการพึ่งพาตนเองให้กับชุมชนและสังคม	และลดภาระความช่วยเหลือ
และการเยียวยาที่จะเกิดจากภาครัฐหรือมาจากภาครัฐในที่สุด

จุดเด่นของงานวิจัย

การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน�้าเชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
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การอยู่ร่วมกันของประชาคมอาเซียน : 
แนวคิดและวิถีปฏิบัติตามแนวศาสนา

พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.

หัวหน้าโครงการวิจัย

ที่มาและความส�าคัญของงานวิจัย 

	 “อาเซียน”		ในปัจจุบันบริบททางการเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคม	รวม
ทัง้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก	อาเซยีนต้องเผชญิ
สิ่งท้าทายใหม่ๆ	 จึงมีความจ�าเป็นต้องรวมตัวกันเพื่อเพิ่มอ�านาจต่อรองและขีด
ความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงและในเวทีระหว่าง
ประเทศ	 ผู้น�าอาเซียนจึงเห็นพ้องกันว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่น	
เข้มแขง็และมัน่คงยิง่ขึน้	จึงได้ประกาศ	“ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมอืในอาเซยีน”		
อาเซียนนั้น	มีภาพความขัดแย้งในเชิงพื้นที่และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ	ทั้งใน
เรื่องศาสนาและเรื่องผลประโยชน์อื่นๆ	 มีการแข่งขันในมิติต่างๆ	 เช่น	 ความขัด
แย้งด้านศาสนา	 ดินแดน	 ผลประโยชน์	 สิทธิมนุษยชน	 และความแตกต่างทาง
อุดมการณ์	 โดยเฉพาะในมิติความขัดแย้งทางศาสนานั้นพบว่า	 มีเหตุการณ์เกิด
ข้ึนหลายคร้ัง	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวคิดและหลักการอยู่ร่วมกัน
ของประชาคมอาเซียนตามแนวศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 รวมถึงนโยบาย
และกลไกการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของประชาคมอาเชียนตามแนวศาสนาและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 และสะท้อนให้เห็นปัญหา	 อุปสรรค	พร้อมเสนอแนวทางกา
รบูรณาการหลักค�าสอนและแนวปฏิบัติในเชิงนโยบายเพ่ือการอยู่ร่วมกันของ
ประชาคมอาเซียน
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การวจัิยคร้ังนีเ้ป็นการวจัิยเชงิคณุภาพ	(Qualitative	Research)	โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมลูจากเอกสารและจากผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัซึง่เป็นผูน้�าทางศาสนาและผูน้�าฝ่ายบ้าน
เมือง	จ�านวน	๒๐	รูป/คน	ในพื้นที่	๕	ประเทศ	ได้แก่	ไทย	เมียนมาร์	ลาว	มาเลเชีย	
และกัมพูชา	โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการ
วิจัย	แล้วน�ามาวิเคราะห์	สังเคราะห์	เป็นองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของ
ประชาคมอาเซียน	

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การอยู่ร่วมกันของประชาคมอาเซียน : แนวคิดและวิถีปฏิบัติตามแนวศาสนา
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หลักการและแนวปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วม
กนัของประชาคมอาเซยีน
	 ๑.	 การสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน	
(Common	 identity)	 ทั้งในด้านภาษา	
วัฒนธรรม	 สังคม	 การด�าเนินการทาง
เศรษฐกจิและการปกครอง	
	 ๒.	 การใช้หลักขันติธรรมและ
เมตตาธรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพตาม
หลกัทีว่่า	“ถ้าไม่มขีนัต	ิและเมตตา	สนัติ
กไ็ม่ม”ี	 โดยทกุฝ่ายจะต้องมคีวามเคารพ	
(Respect)	 ต่อกัน	 การมีขันติธรรม	 คือ	
การที่ทุกฝ่ายหยุดการสร้างความขัดแย้ง	
เกลยีดชงั	 หรอืก่อกวนผูอ้ืน่ทีม่คีวามเชือ่
หรอืวฒันธรรมท่ีแตกต่างจากตนเอง	และ
ต้องปกป้องคุ้มครองผู้อื่นท่ีอาจเป็นส่วน
น้อยในสังคมให้สามารถด�าเนินชีวิตตาม
วถิทีางทีพ่วกเขาต้องการ	
	 ๓.	 การส่งเสรมิกจิกรรมศาสนกิ
สมัพนัธ์และการสานเสวนาเชงิสร้างสรรค์	
กล่าวคือ	 ผู ้น�าทางศาสนาในอาเซียน
สามารถด�าเนินการเพื่อเสวนาระหว่าง
ความคดิ	ความเช่ือหรอืศาสนาท่ีแตกต่าง
กนัให้มากขึน้	
	 ๔.	การบรูณาการหลกัสากลกบั
หลักปฏิบัติทางศาสนา	 ผู้น�าทางศาสนา
เสนอว่า	 ทุกฝ่ายควรใช้หลักสากล	 เช่น	
หลักความเสมอภาค	 ความเท่าเทียม	
ความยุติธรรม	 และหลักสิทธิมนุษยชน	

รวมถึงการเคารพศักด์ิศรีของความเป็น
มนษุย์กบัหลกัการและแนวปฏบิตัขิองแต่
ศาสนาเพ่ือเอือ้เฟ้ือต่อกนั
	 ๕.	การประยกุต์ใช้กฎหมายแห่ง
รัฐกับหลักศาสนาในการส่งเสริมการอยู่
ร่วมกนั	องค์กรและประเทศทีม่กีารปฏบิตัิ
ตามกฎหมายของบ้านเมืองในระดบัดจีะ
มคีวามขัดแย้งทางศาสนาน้อยลง	และไม่
ค่อยการละเมดิสทิธทิางศาสนาและความ
เชือ่ได้ดีกว่าสงัคมทีไ่ม่กฎหมายหรือกติกา
ทีเ่ป็นส่วนรวมของสังคม
	 ๖.	การประยกุต์ใช้วถีิวฒันธรรม
ของอาเซียนในการส่งเสริมการอยู่ร่วม
กนั	อาเซียนนัน้มวีฒันธรรมร่วมกนัหลาย
ประการทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ศาสนา	
และวถีิการด�ารงชวีติ
	 ๗.	 การอยู่ร่วมกันโดยยึดแนว
ปฏบิตัทิางศาสนา	ด้วยการการสร้างความ
รู้	 ความเข้าใจตามหลักค�าสอนและหลัก
ปฏิบัติของศาสนาต่างๆ	 จะเป็นปัจจัย
ส�าคัญต่อการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของ
ประชาคมอาเซียนและมีผลต่อการสร้าง
สนัติภาพท่ียัง่ยนืสืบต่อไป
	 ๘.	 ปัญหา	อปุสรรคของการอยู่
ร่วมกันตามหลักศาสนาของประชาคม
อาเซียน	 จากการศึกษาพบว่า	 ปัญหา	
อุปสรรคของการส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
ส่วนมาจากปัจจัย	๔	ประการ	คอื	

	 ๑)	 การขาดความเข้าใจในหลัก
ค�าสอนทีแ่ท้จรงิของแต่ละศาสนา	ท�าให้
เกิดการน�าหลักค�าสอนไปตีความเพื่อให้
เกิดความขัดแย้งทางศาสนา	 มองผู้ที่มี
ความแตกต่างทางศาสนาเป็นคนอ่ืน	พวก
อืน่	มใิช่พวกพ้องของตนเอง	
	 ๒)	 ขาดการส่งเสรมิการศาสนกิ
สัมพันธ์ระหว่างผู้น�าและศาสนิกชนของ
ศาสนาต่างๆ	ท�าให้ไม่ไว้วางใจต่อกนั	การ
มีสานเสวนาและการท�ากิจกรรมร่วมกัน
ในพ้ืนท่ีจะท�าให้เกดิความเข้าใจต่อกนั	
	 ๓)	การจัดการในระดบันโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
ระดับต่างๆ	 ท่ีจะส่ือสารเพือ่ให้เกดิความ
เข้าใจต่อกันของประชาชนที่มีความเชื่อ
ทางศาสนาทีแ่ตกต่างกันในประเทศและ
ต่างประเทศ	
	 ๔)	 การใช้มาตรการทางด้าน
สิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศใน
อาเซียนยงัไม่มพีลังเพียงพอทีจ่ะสร้างการ
เปล่ียนแปลงและสร้างการยอมรับความ
หลากหลายของสังคมในพหวุฒันธรรม	

ผลการวิจัย
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยชิ้นนี้	ผู้วิจัยได้รับเชิญให้เข้าร่วมน�าเสนอผลงานวิจัยในประเทศจีน	๒	ครั้ง	คืองานประชุมสัมมนา	
Chongsheng	Forum	2016	ณ	เมือง	Dali	Yunan	China	โดยมีประเทศต่างๆ	เข้าร่วมงาน	๓๒	ประเทศ	เป็นงาน
ประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางศาสนาและวัฒนธรรมของจีนและประเทศต่างๆ	 ตามนโยบาย	 one	 belt	 one	 road	
ของจีน	และได้น�าผลงานวิจัยไปน�าเสนองานเรื่อง	Geography	in	Buddhism	:	Connectivity	of	region	culture	
of	 Southeast	 Asia	 and	 China	 	 ซึ่งผู้วิจัยได้รับเชิญให้เข้าร่วมน�าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง	 Concept	 and	 practice	
for	the	coexidtence	of	Asean	Community	:	an	analytical	from	religious	conflict.	ณ	ที่ประชุม	CHONG	
SHENG	Forum	2015	Dali	city	yunnan	province	China.

	 งานวิจัยครัง้น้ี	เป็นการศกึษาถงึหลกัค�าสอนและแนวปฏบิตัทิางศาสนา	การใช้มาตรการทางสงัคม	และกฎหมาย
ของภาครัฐจึงจะมีส่วนส�าคัญในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของประชาคมอาเซียน	 โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้หลักขันติ
ธรรมและเมตตาธรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพตามคติที่ว่า	“ถ้าไม่มีขันติ	สันติก็ไม่มี”	ดังนั้น	ข้อมูลจากงานวิจัยนี้สามารถ
น�าไปเป็นแนวปฏิบัตขิองทุกประเทศในอาเซียน	ในการสร้างความเข้าใจกนั	มคีวามเคารพ	(Respect)	ต่อกนั	มขัีนตธิรรม	
หยุดการสร้างความขัดแย้ง	 เกลียดชัง	 หรือการก่อกวนผู้อื่นท่ีมีความเชื่อหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างจากตนเอง	 และจะ
ต้องปกป้อง	คุ้มครองผู้อื่นที่อาจเป็นส่วนน้อยในสังคมให้สามารถด�าเนินชีวิตตามวิถีทางที่พวกเขาต้องการ	สันติจะต้อง
มาจากภายในจติใจของตนเองและขยายไปสูว่งนอกของการด�ารงอยูใ่นสงัคมทีม่คีวามแตกต่างทางความเช่ือและศาสนา	
ในขณะทีภ่าครัฐจะต้องใช้วธิกีารทีเ่รยีกว่า	“แสวงหาจดุร่วม	สงวนจดุต่าง”	เพือ่ให้เกดิผลประโยชน์ร่วมกันและการสร้าง
สันติภาพต่อไป

การน�าวิจัยไปใช้ประโยชน์

จุดเด่นของงานวิจัย

การอยู่ร่วมกันของประชาคมอาเซียน : แนวคิดและวิถีปฏิบัติตามแนวศาสนา
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