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คำ�นำ�
		การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น “ประเทศไทย ๔.๐” เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้างสรรค์ นวัตกรรม และส่ง
เสริมให้เกิดการใช้ผลงานวิจัยในภาคส่วนต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนในทุกระดับ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความ
พร้อมต่อการก้าวไปข้างหน้าของประเทศอย่างมีสว่ นร่วม สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เห็นความสำ�คัญ และให้คณ
ุ ค่าแก่ผลงานวิจยั ทุกประเภทมาโดยตลอด เนือ่ งจากผลงานวิจยั ต่างๆ ล้วนเป็นฐานความรูท้ สี่ ำ�คัญ
ต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์   ได้สนับสนุนงาน
วิจัย และบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพ โดยบูรณาการหลักพุทธธรรม กับศาสตร์ต่างๆ ในการพัฒนาจิตใจและสังคม  อีกทั้งส่ง
เสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และมีกลไกผลักดันให้งานวิจัยได้เข้าไปมีส่วนในการยกระดับ วงวิชาการ สร้างความรู้และ
เสนอข้อเท็จจริงให้แก่ภาคนโยบายและภาคประชาชน รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิจัย
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์   ได้พิจารณาเห็นคุณค่าของผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
และเพือ่ เป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้แก่ผวู้ จิ ยั และผลงาน สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์   จึงได้จดั คัดเลือกผลงานวิจยั ทีส่ มควร
ได้รับการยกย่องให้เป็น ผลงานวิจัยเด่น สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  สำ�หรับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการตัดสินผลงานเด่น
ได้คัดเลือก ผลงานวิจัยเด่น จำ�นวนทั้งสิ้น ๑๙ ผลงาน แบ่งตามการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้าน ต่างๆ ได้แก่ ๑) ผล
งานวิจัยเด่นด้านคัมภีร์ จำ�นวน ๕ ผลงาน  ๒) ผลงานวิจัยเด่นด้านโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม จำ�นวน ๕ ผลงาน และ ๓)
ผลงานวิจัยเด่นด้านพัฒนาชุมชนและสังคม จำ�นวน ๙ ผลงาน โดยสาระสำ�คัญของผลงานแต่ละกลุ่ม ได้ปรากฏในเอกสาร
“ผลงานวิจัยเด่น สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ประจำ�ปี ๒๕๖๐” เล่มนี้ นอกจากนี้ในงานได้จัดเวทีเพื่อ นำ�เสนอผลงานวิจัยใน
รายละเอียดแก่ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
โอกาสนี้ สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกบั คณะผูว้ จิ ยั ทีผ่ ลงานได้รบั คัดเลือกเป็นผลงานวิจยั เด่นประจำ�
ปี ๒๕๖๐ และขอชื่นชมในความมุ่งมั่น ทุ่มเทกำ�ลังกาย กำ�ลังใจ และกำ�ลังปัญญาของนักวิจัยทุกท่าน ตลอดจน สถาบันต้น
สังกัด รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และชุมชนที่ให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ผลงานวิจัยและ
ร่วมผลักดันไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ความสำ�เร็จในครัง้ นีถ้ อื เป็นกำ�ลังใจหนึง่ ของผูท้ ำ�งานแต่เหนือสิง่ อืน่ ใด คือ ความ
ภาคภูมใิ จทีท่ า่ นได้รว่ มกันผลิตผลงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อวงวิชาการ ซึง่ องค์ความรู้ นวัตกรรม และบุคลากรวิจยั ทีเ่ กิดขึน้ นีล้ ว้ น
เป็นฐานและกำ�ลังสำ�คัญของการพัฒนาประเทศต่อไป

พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
เรื่อง ผลงานวิจัยเด่น สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ประจำ�ปี พ.ศ.๒๕๖๐
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์   โดยคณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัยเด่นได้คัดเลือกผลงาน/โครงการวิจัยเด่น   ประจำ�ปี
พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบด้วย ผลงานวิจัยด้านคัมภีร์ จำ�นวน ๕ ผลงาน  ผลงานวิจัยด้านโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม  จำ�นวน ๕
ผลงาน  และผลงานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม  จำ�นวน ๙ ผลงาน รวมทั้งสิ้น ๑๙ ผลงาน รายละเอียดังนี้
งานวิจัยเด่น กลุ่มวิจัยด้านคัมภีร์
ชื่อผลงาน
หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย
คัมภีร์ปทสังคหะ : การตรวจชำ�ระและการ
พระเทพปริยัติมุนี, ผศ.ดร.
ศึกษาวิเคราะห์
พระศรีสุทธิเวที,ดร.
รศ.ดร.เวย์ บรรณกรกุล
การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องการแสดงผล รศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์
ของกรรมและการตกทอดกรรมสู่ทายาท
นายพีระพล  สงสาป
วิเคราะห์ปาราชิก ๔ เพื่อการเรียนการสอน
ผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, ดร.
กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชญา
ตะวันตก : บูรณาการเพื่อความสมานฉันท์ใน พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ,ดร.,
สังคมไทย
ศ.ดร.ภัทรพร  สิริกาญจน,
Prof.Dr.G.T. Maurits Kwee
สิกขาบทปริทัศน์ : ศึกษาข้อถกเถียงและการ พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.,ดร.
ตีความศีลในพระพุทธศาสนา

สังกัด/หน่วยงาน
วิทยาเขตบาฬีศกึ ษาพุทธโฆส

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะพุทธศาสตร์
คณะพุทธศาสตร์

วิทยาเขตขอนแก่น

กลุ่มวิจัยด้านโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม

ชื่อผลงาน
การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของวัดในจังหวัด
พะเยา
ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม: ประวัติศาสตร์ หลัก
พุทธธรรม และเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาในสมัยสุโขทัยและล้านนา

หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย
พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ

ดร.สหัทยา วิเศษ
พระมหาพงษ์ประภากรณ์ วิสุทธิญาณเมธี,
ดร.นางพิศมัย วงศ์จำ�ปา
นางสาวนภาพร หงษ์ทอง
การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ในชุมชน พระราชวชิรเมธี, ดร.
โบราณ : เมืองนครชุม  เมืองไตรตรึงษ์และ
พระเมธีวชิรภูษิต, ดร.   
เมืองบางพาน  จังหวัดกำ�แพงเพชร
พระครูโกศลวชิรกิจ, ดร.
นายธีระวัฒน์ แสนคำ�
ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม: ประวัติศาสตร์ เส้น
พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล,ผศ.ดร.
ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและหลักพุทธ นางสาวสหัทยา  วิเศษ
ธรรมในสมัยลพบุรี
นายชนิศร์  ชูเลื่อน
นายธรรมธัช บาศรี
เสมา: ประวัติศาสตร์ คุณค่าและการจัดการ
ดร. ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ
การอนุรักษ์ขององค์กรพระพุทธศาสนาใน
พระครูศรีปัญญาวิกรม,ดร.
จังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์ไว  ชึรัมย์

กลุ่มวิจัยด้านพัฒนาชุมชนและสังคม

การสร้างและพัฒนาโปรแกรมโยคะสมาธิเพื่อ
สนับสนุนการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบา
หวานประเภทที่ 2 โรงพยาบาลพาน จังหวัด
เชียงราย
รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาทางจริยธรรมการอุ้ม
บุญในสังคมไทย

พระบุญรอด ปคุณธมฺโม
นางชมพร สีเงิน

สังกัด/หน่วยงาน
วิทยาเขตพะเยา
วิทยาเขตพะเยา

นวบ.วิทยาเขตนครสวรรค์

วิทยาเขตอุบลราชธานี

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ผศ.ดร. ธนู ศรีทอง

วิทยาเขตสุรินทร์

ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ ทองทิพย์

วิทยาเขตสุรินทร์

ชื่อผลงาน
ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษที่ ๒๖ :  ถอดบท
เรียนชุมชนสันติสุขในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง
การปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานตาม
หลักพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย
ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วน
ร่วมพื้นที่ป่าต้นน้ำ� เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์

หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย
ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

พระมหาชิต  ฐานชิโต
พระครูพิพิธวรกิจจานุการ,ดร.
นางสาวอนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์
พระครูสิริคีรีรักษ์, ดร.
ดร.อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด
นางสาวพูลลาภ จันทร์เฉลิม
นายปัญญา  พรหมบุตร
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหาร พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ, ดร.
จัดการศูนย์พัฒนาชาวเขา จังหวัดแพร่
ผศ.รวีโรจน์  ศรีคำ�ภา
ดร.ธาดา  เจริญกุศล
ดร.กาญจนา  ดำ�จุติ
ดร.ดำ�เนิน  หมายดี
ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ำ�กับ ดร. อัครเดช พรหมกัลป์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
พระราชรัตนเวที, ดร.
พระวิเทศพรหมคุณ, ดร.
พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ผศ.ดร.
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, ผศ.ดร.
ดร.อัครนันท์ อริยศรีพงษ์
นางรัตติยา พรมกัลป์
การอยู่ร่วมกันของประชาคมอาเซียน : แนวคิด พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.
และวิถีปฏิบัติตามหลักศาสนา

สังกัด/หน่วยงาน
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

วิทยาเขตแพร่
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ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
คัมภีร์ปทสังคหะ จัดเป็นคัมภีร์ไวยากรณ์บาลีประเภทไม่มีสูตร แต่เป็น
คัมภีร์ที่มีเนื้อหาแสดงประมวลบท การรวบรวมบทในภาษาบาลี ๔ บท คือ นาม
อาขยาต อุปสรรค และนิบาต แล้วน�ำมาอธิบายแจกแจงตามหลักภาษาโดย
ละเอียด เป็นผลงานรจนาของพระอาทิจจวงศ์ พระเถระชาวย่างกุ้ง ประเทศ
สหภาพเมียนมาร์ ซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่างพุทธศักราช ๒๔๒๕ – ๒๔๙๔ ท่านเป็น
พระเถระที่เชี่ยวชาญหลายภาษา เช่น ภาษาบาลี สันสกฤต และภาษาอังกฤษ
เคยเดินทางไปเผยแผ่พระศาสนาในประเทศฝรั่งเศสและอิตาลีเป็นต้น ท่านได้
รับยกย่องว่ามีความสามารถทางภาษาทัดเทียมกับโบราณาจารย์ชาวพม่า ๑ ใน
๖ ท่าน ตั้งแต่สมัยพุกามเป็นต้นมา  ท่านผู้แต่งคัมภีร์นี้เห็นว่า การศึกษาภาษา
อย่างเป็นระบบ จะช่วยพัฒนาความรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างดี จึงแต่งคัมภีร์นี้เป็น
หลักสูตรการเรียนภาษาบาลี และรัฐบาลพม่าก็เคยบรรจุคัมภีรน์ ไี้ ว้เป็นหลักสูตร
ครั้งเมื่อยังเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษด้วยความส�ำคัญคัมภีร์ดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงเห็น
ว่า หากมีการน�ำคัมภีร์ปทสังคหะมาศึกษาวิเคราะห์เกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมา
โครงสร้าง เนื้อหา ก็จะมีประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาบาลี อันจะเป็นข้อมูลพื้น
ฐานในก�ำหนดนโยบายด้านการศึกษาบาลีไวยากรณ์ของคณะสงฆ์ไทย

คัมภีร์ปทสังคหะ : การตรวจช�ำระและการศึกษาวิเคราะห์

วิธีด�ำเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary   Research)
เพื่อให้ได้ค�ำตอบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีวิธีด�ำเนินการศึกษา ดังนี้   รวบ
รวมคัมภีร์ปทสังคหะต้นฉบับภาษาบาลีอักษรพม่า ทั้งในรูปแบบของหนังสือและ
ใบลาน และฉบับบาลีอักษรไทยของส�ำนักศาสนศึกษาวัดท่ามะโอ จังหวัดล�ำปาง
ศึกษาล�ำดับเรื่องเนื้อหาตามคัมภีร์ปทสังคหะ และท�ำการวิเคราะห์ในประเด็น
ที่ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า มีส่วนสัมพันธ์สอดคล้องกับคัมภีร์ต่าง ๆ   น�ำเสนอผู้
เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา   เรียบเรียงบรรยายเชิงพรรณนา
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คั ม ภี ร ์ ป ทสั ง คหะ แปลว่ า  
“ประมวลบท” หมายถึง   การรวบรวม
บทในภาษาบาลีทั้ง ๔ อย่าง คือ นาม
อาขยาต อุปสรรค และนิบาต แล้ว น�ำ
มาอธิบายแจกแจงบทตามหลักภาษาโดย
ละเอียด รจนาโดยพระอาทิจจวงศ์  อดีต
เจ้าอาวาสวัดอาทิจจวงศ์จังหวัดย่างกุ้ง
ประเทศสหภาพพม่า ขณะแต่งคัมภีร์
พ�ำนักอยู่ ณ วัด อโศการาม จังหวัด มัน
ดเลย์ แต่งจบในพุทธศักราช ๒๔๕๕ เมือ่
มีอายุ ๓๐ ปี ผลงานทีท่ า่ นแต่งและเป็นที่
รูจ้ กั โดยทัว่ ไป มี ๔ คัมภีร์ คือ ปทสังคหะ
กัจจายนสังคหะ มิลนิ ทปัญหานิสสัย และ
ศิลาจารึกเสาอโศก แม้คัมภีร์นิสสัยของ
ปทสังคหะ ท่านผู้แต่งก็เขียนขึ้นตามค�ำ
อาราธนาของพระญาณธชะ  (แลดีสยาด
อ)ในพุทธศักราช ๒๔๖๑ พระอาทิจจวง
ศ์ มีพรรษาครบ ๑๗ พรรษา ได้เดินทาง
ไปศึกษาภาษาอังกฤษและเผยแพร่พระ
ศาสนายังประเทศอินเดีย ลังกา และ
อังกฤษ เนื่องจากเป็นคนมีพรสวรรค์
ในด้านภาษา จึงสามารถศึกษาภาษา
อื่นนอกจากภาษาบาลี สันสกฤต และ
อังกฤษ อันได้แก่ ภาษาฮินดี เบงกาลี คุ
รุมขุ ี อูรดู และญีป่ นุ่ หลังจากเดินทางไป
เผยแพร่ศาสนาในประเทศยุโรปมีฝรัง่ เศส
และอิตาลีเป็นต้นแล้วจึงได้เดินทางกลับ
มาถึงประเทศสหภาพพม่าในวันแรม ๗

ค�ำ 
่ เดือน ๗ พุทธศักราช ๒๔๗๑  ท่านผู้
แต่งเป็นพระภิกษุผมู้ วี ริ ยิ ะอุตสาหะยิง่ นัก
กล่าวกันว่าท่านชอบอ่านต�ำราวิชาการจน
บางคราวมิได้จำ� วัดหลายวัน และได้ศกึ ษา
พระไตรปิฎกจบถึง ๔๐ รอบ ในบัน้ ปลาย
ชีวิตของท่านได้เปิดหลักสูตรสอนพระ
ไตรปิฎกโดยย่อ ๖ เดือน และได้สอน
หลักสูตรนี้หลายครั้งจนถึงวาระสุดท้าย
เนื่องจากท่านผู้แต่งมีความเชี่ยวชาญใน
ภาษาบาลีสนั สกฤตพร้อมทัง้ พระไตรปิฎก
จึงได้ประมวลเนือ้ หาอันเป็นแก่นสารจาก
ไวยากรณ์บาลีทสี่ ำ� คัญ ๓ คัมภีร์ คือ กัจ
จายนไวยากรณ์ โมคคัลลานไวยากรณ์
และสัททนีตปิ กรณ์ โดยเลือกสรรเฉพาะ
สาระที่ส�ำคัญมาประมวลแต่งเป็นเป็น
ร้อยกรองสลับรร้อยแก้ว เพื่อให้เรียนรู้
และทรงจ�ำได้ง่าย เพื่อเป็นพื้นฐานแก่
นั ก ศึ ก ษาบาลี ใ หม่ ทั้ ง แสดงปทมาลา
ของบทนามตามล�ำดับการันต์ในลิงค์ทั้ง
๓ พร้อมด้วยศัพท์ที่แจกตามการันต์ใน
ลิงค์นั้น ๆ และบทอาขยาต ตามล�ำดับ
หมวดธาตุ วิภตั ติ พร้อมด้วยตัวอย่างบท
อาขยาตทีแ่ จกเหมือนบททีย่ กขึน้ เป็นแม่
แบบของหมวดธาตุ วิภตั ติ ปัจจัยเหล่านัน้   
และเหมาะส�ำหรับผูป้ รารถนาจะเพิม่ พูน
ความรู้ภาษาบาลีให้มากยิ่งขึ้นจากพื้น
ฐานไวยากรณ์ที่มีพอสมควรแล้ว ท่านผู้
แต่งเห็นว่าการศึกษาอย่างเป็นระบบจะ

ช่วยพัฒนาความรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างดี
จึงแต่งคัมภีร์นี้เพื่อใช้เป็นหลักสูตรเรียน
และรัฐบาลพม่าก็ได้บรรจุไว้เป็นหลักสูตร
กลางสมัยครั้งเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ  
ต่อมาเมื่อได้เอกราชแล้วจึงยกเลิกการ
บังคับใช้คมั ภีรน์ ไี้ ป
คัมภีรป์ ทสังคหะ โดยส่วนมาก
แต่งเป็นคาถา เพื่อสะดวกต่อการท่องจ�ำ 
ท�ำความเข้าใจ ล�ำดับขั้นตอนน�ำเสนอ
ไม่ซับซ้อน   มีลักษณะอาศัยปทมาลา
จากคัมภีร์ต้นแบบ เช่น คัมภีร์กัจจาย
นะ ปทรูปสิทธิ และสัททนีติไวยากรณ์
เป็นต้น และอาศัยเนื้อความบางส่วน
จากคัมภีร์กลุ่มสุโพธาลังการบ้าง คัมภีร์
สัททัตเภทจินตาเป็นต้นบ้าง ดังนั้น ผู้
วิจยั จึงได้นำ� เสนอความเชือ่ มโยงของเนือ้
ความในคัมภีร์ปทสังคหะ ๖ วิภาคแรก
ที่เป็นส่วน สฺยาทฺยนฺต วิภาคที่ ๗  เป็น
ตฺยาทฺยนฺต และ ๒ วิภาคสุดท้ายกับคัมภีร์
ที่อาศัยหรือจะเรียกว่าคัมภีร์ต้นแบบใน
การรจนาคัมภีร์ปทสังคหะ  เช่น  ปทมา
ลา การกระจายบท  บทที่น�ำมากระจาย
ตาม การแสดงลักษณะอาขยาต เป็นต้น

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
คัมภีร์ปทสังคหะ มีล�ำดับขั้นตอนน�ำเสนอไม่
ซับซ้อนมีลักษณะอาศัยปทมาลาจากคัมภีร์ต้นแบบ
เช่น คัมภีรก์ จั จายนะ ปทรูปสิทธิ และสัททนีตไิ วยากรณ์
เป็นต้น และอาศัยเนือ้ ความบางส่วนจากคัมภีรส์ โุ พธาลัง
การบ้าง คัมภีรส์ ทั ทัตเภทจินตาเป็นต้นบ้าง เชือ่ มโยงของ
เนือ้ ความในคัมภีรป์ ทสังคหะ ๖ วิภาคแรก ทีเ่ ป็นส่วน
สฺยาทฺยนฺต วิภาคที่ ๗  เป็นตฺยาทฺยนฺต และ ๒ วิภาค
สุดท้ายกับคัมภีรท์ อี่ าศัยหรือจะเรียกว่าคัมภีรต์ น้ แบบใน
การรจนาคัมภีรป์ ทสังคหะ  เช่น  ปทมาลา การกระจาย
บท  บททีน่ ำ� มากระจายตาม การแสดงลักษณะอาขยาต
เป็นต้น ดังนัน้ องค์กรทีจ่ ดั การศึกษาเกีย่ วกับภาษาบาลี
สามารถน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั นี้ ก�ำหนดเป็น

เชิงนโยบาย
ในการจัดท�ำต�ำราเกี่ยวกับการเรียนการสอน
เช่น หลักสูตรเปรียญธรรมของคณะสงฆ์เป็นต้น
เชิงวิชาการ
เนื้อหาในคัมภีร์ปทสังคหะมีความสัมพันธ์กับ
คัมภีรต์ า่ ง ๆ คือ  คัมภีรพ์ ระวินยั สัททนีตปิ ทมาลา สุ
โพธาลังการ สัททัตถเภทจินตา นิรตุ ติเภทสังคหและ  สัท
ทสารัตถชาลินี วาจฺจวาจโก วิภตั ยัตถะ อภิธานัปปทีปกิ า
สัททปาทวินิจฉัย เป็นต้น สามารถน�ำสาระส�ำคัญจาก
คัมภีรต์ า่ ง ๆ มาประมวลเป็นองค์ความรูแ้ บบสัน้ กะทัดรัด
หากเรียนรูใ้ นปทสังคหะอย่างคล่องแคล่วแล้ว ย่อมอาศัย
คัมภีรป์ ทสังคหะเป็นบาทฐานเพิม่ พูนความรูห้ ลักภาษา
ในคัมภีรอ์ นื่ ๆ ได้เป็นอย่างดี

จุดเด่นของงานวิจัย
คัมภีรป์ ทสังคหะ มีลกั ษณะเด่น คือ แจกแจงระเบียบบทตามหลักภาษาโดยละเอียด โดยเลือกสรรเฉพาะที่
ส�ำคัญมาประมวลแต่งเป็นร้อยกรองเพือ่ ให้เรียนรูไ้ ด้งา่ ย โดยแสดงล�ำดับบทพร้อมศัพท์แจกตาม  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�ำเสนอไว้ โดยคัดเลือกค�ำศัพท์เพิ่มเติมไว้   ให้มากพอ ใช้ฝึกแจกจนเกิดความคุ้นชิน ๔) ได้พบเห็นวิธีแจกปทมา
ลาของบทนามด้วยวิภัตติทั้ง ๗ คู่ เข้ากับการแจกปทมาลาบทอาขยาตด้วยอ�ำนาจนามโยคเป็นต้น  ๕)เมื่อแสดง
ไวยากรณ์ส่วนหลักจบแล้ว  ท่านได้แสดง ปกิณณกะ ที่รวบรวมวิชาความรู้ส่วนต่อขยายที่นักศึกษาใหม่ มีความ
จ�ำเป็นต้องรู้
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การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องการ
แสดงผลของกรรมและการตกทอด
กรรมสู่ทายาท
รศ. สมบูรณ์ บุญฤทธิ์
หัวหน้าโครงการวิจัย

นายพีระพล สงสาป
ผู้ร่วมวิจัย
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ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
ความเชือ่ เรือ่ งกรรมและการแสดงผลของกรรม เป็นความเชือ่ ทีย่ งิ่ ใหญ่และ
ส�ำคัญอย่างยิง่ ของผูท้ นี่ บั ถือพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มคี วามเชือ่ ว่า
ผูท้ ี่เกิดมาล้วนมีวถิ ชี วี ติ ทีด่ ำ� เนินไปกรรมทีแ่ ต่ละชีวติ ได้กระท�ำไว้ ดังที่พระพุทธองค์
ทรงตรัสไว้ว่า  “กมฺมุนา วตฺตตี โลโก : สัตว์โลกย่อมด�ำเนินไปตามกรรม”  
ส่วนการแสดงผลของกรรมนั้น ก็เป็นไปตามหลักค�ำสอนเรื่องกรรมหรือ
เรียกว่า กฎแห่งกรรม พระพุทธองค์ทรงตรัสยืนยันถึงการให้ผลของกรรมว่า “เรามี
กรรมเป็นของตน เป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นก�ำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มี
กรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราท�ำกรรมใดไว้ จะเป็นกรรมดี หรือกรรมชั่วก็ตาม ย่อมเป็น
ผู้รับผลของกรรมนั้น”  
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาวิเคราะห์ถึงความเชื่อเรื่องกรรม การ
แสดงผลของกรรมต่อผูก้ ระท�ำและการตกทอดผลกรรมสูท่ ายาทว่า การแสดงผลของ
กรรมนัน้ มีสาเหตุและการแสดงผลของกรรมอย่างไร ผูท้ ไี่ ด้รบั การแสดงผลของกรรม
นั้นมีความเชื่ออย่างไร ผลของการวิจัยนี้จะเป็นองค์ความรู้ด้านความเชื่อเรื่องกรรม
มีผลต่อพฤติกรรมและการปฏิบัติตนของคนในสังคม ช่วยท�ำให้สังคมเกิดความเชื่อ
และมีความมั่นใจในเรื่องกฎแห่งกรรมมากขึ้น เมื่อทุกคนมีความเชื่อเรื่องกรรมและ
การแสดงผลของกรรมอย่างถูกต้องก็จะเป็นพื้นฐานน�ำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมและจริยธรรมของสังคมต่อไป

คัมภีร์ปทสังคหะ : การตรวจช�ำระและการศึกษาวิเคราะห์

วิธีด�ำเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องกรรมและการ
แสดงผลของกรรมจากพระไตรปิฎก เอกสาร ต�ำรา และเอกสารต่างๆ  และสัมภาษณ์
บุคคลทีเ่ ชือ่ ว่าตนเองได้รบั ผลของกรรมทีต่ นเป็นผูก้ ระท�ำไว้และจากผูท้ เี่ ชือ่ ว่าตนเอง
ได้รบั ผลของกรรมจากการกระท�ำของบรรพบุรษุ หรือบุคคลในครอบครัวและผลของ
กรรมนั้นได้ตกทอดมาสู่ตน  โดยใช้เวลาในเก็บรวบรวมข้อมูลประมาณ ๓๐ วัน
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ผลการวิจัย
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๑. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความเชือ่ เรือ่ ง
การแสดงผลของกรรมและการตกทอดกรรมสู่
ทายาท เป็นเพศชาย จ�ำนวน ๙  คน เป็นเพศ
หญิงจ�ำนวน ๔ คน ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นพระภิกษุ
จ�ำนวน ๑ รูป มีอายุระหว่าง ๕๕ – ๘๖ ปี ให้
ข้อมูลเกีย่ วกับความเชือ่ เรือ่ งการแสดงผลของ
กรรมและการตกทอดกรรมสู่ทายาท จ�ำนวน
๑๒ กรณี เมือ่ จ�ำแนกเป็นรายกรณีพบว่า เป็น
กรณีของผู้ที่เชื่อว่าตนได้รับการแสดงผลของ
กรรมจากการกระท�ำของตนโดยแสดงผลที่
ตนเอง จ�ำนวน ๕  กรณี และเป็นกรณีของผู้
ที่เชื่อว่าได้รับการแสดงผลของกรรมจากการ
กระท�ำของตนหรือของบรรพบุรุษและแสดง
ผลของกรรมตกทอดสูท่ ายาท จ�ำนวน ๗ กรณี   
ในจ�ำนวนนี้เป็นกรณีการแสดงผลของกรรมที่
เกิดจากกรรมไม่ดี จ�ำนวน ๑๑ กรณี และเป็น
กรณีการแสดงผลของกรรมที่เกิดจากกรรมดี
จ�ำนวน ๑ กรณี ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดยินดีเปิด
เผยชือ่ นามสกุลและทีอ่ ยูจ่ ริงเพือ่ ประโยชน์ใน
การศึกษาเรือ่ งนี้
๒.เชือ่ ว่าเป็นการแสดงผลของกรรม
ต่อตนเองซึ่งเป็นผู้กระท�ำกรรม   จ�ำนวน ๕
กรณี ในทีน่ ยี้ กมาเป็นตัวอย่าง ๒ กรณี คือ
๒.๑   กรณีนายพร้อม  หอมธนู ที่
เชื่อว่าการที่ตนตกจากต้นไม้ท�ำให้ข้อมือข้าง
ซ้ายหักพับ มีกระดูกข้อมือหักโผล่ออกมา และ
ท�ำให้ตนต้องเป็นผู้พิการนั้น เป็นเพราะตน
ได้รับการแสดงผลของกรรมจากการหักเท้า
กระจงทีจ่ บั ได้
๒.๒ กรณีบงั สะมะ  ทนี่ ายไสว  อสิ ระ

ผูเ้ ห็นและรับรูเ้ หตุการณ์ของบังสะมะ ซึง่ เป็น
ผู้รับจ้างตอนวัว และมีอาการทุรนทุรายด้วย
ความเจ็บปวดจากการบีบเคล้นลูกอัณฑะของ
ตนจนแหลกเหลวก่อนตายนัน้ เชือ่ ว่าเป็นการ
แสดงผลของกรรมที่บังสะมะได้กระท�ำการ
ตอนวัวโดยการทุบลูกอัณฑะของวัว ก่อนตาย
บังสะมะได้แสดงอาการที่เป็นลักษณะการ
แสดงผลของกรรมต่อผูก้ ระท�ำ
๓.เชือ่ ว่าเป็นการแสดงผลของกรรม
โดยพ่อแม่หรือบรรพบุรษุ เป็นผูก้ ระท�ำ และผล
ของกรรมตกมาสูต่ นซึง่ เป็นทายาท  จ�ำนวน ๗
กรณี ในทีน่ ี้ ยกมาเป็นตัวอย่าง ๒ กรณี
๓.๑ กรณีนายแหว่ง หรือนายแสวง
ทีน่ ายเพิม่ ส�ำเภาพล และตัวนายแสวงเอง ที่
เชือ่ ว่าการทีน่ ายแสวง มีลกั ษณะรอยบาดแผล
ขนาดใหญ่ บนใบหน้าของนายแสวง ท�ำให้นาย
แสวงมีความพิการบนใบหน้าและพูดไม่ชดั นัน้
เป็นเพราะการแสดงผลของกรรมที่บิดาของ
นายแสวงได้กระท�ำกับลิงโดยใช้มีดพร้าฟัน
เข้าบริเวณใบหน้าของลิงตัวหนึ่ง การกระท�ำ
นัน้ เป็นการกระท�ำก่อนทีน่ ายแสวงเกิดมา เมือ่
นายแสวงเกิดมาปรากฏรอยแผลขนาดใหญ่บน
ใบหน้าของนายแสวง จึงเชือ่ ว่าเป็นการแสดง
ผลของกรรมจากการกระท�ำของบรรพบุรุษ
และตกทอดกรรมนัน้ สูท่ ายาท
๓.๒ กรณีน้องกัปตัน ที่เพื่อนบ้าน
เชือ่ ว่า การทีน่ อ้ งกัปตันเกิดมามีสภาพร่างกาย
พิการ แขนขาไม่แข็งแรง ไม่สามารถหยิบจับ
สิ่งของได้ ไม่สามารถเดินด้วยฝ่าเท้าได้ การ
เดินของน้องกัปตันต้องใช้ปลายเท้า เดินเป๋ไป

เป๋มา มือทัง้ สองข้างแกว่งไปแกว่งมา ลักษณะ
คล้ายกับการเดินของลิง เชือ่ ว่าเป็นเพราะการก
ระท�ำของบิดาน้องกัปตัน ทีจ่ บั ลิงซึง่ เข้ามาขุด
ต้นข้าวโพดทีบ่ ดิ าของน้องกัปตันปลูกไว้  ด้วย
ความโกรธเมื่อจับลิงตัวหนึ่งได้ก็ใช้ไม้ตีแขน
และขาของลิงตัวนั้นจนหัก แล้วปล่อยหนีเข้า
ป่าไป เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในขณะที่มารดา
น้องกัปตันก�ำลังตั้งครรภ์ เมื่อน้องกัปตันเกิด
มา ก็มีสภาพความพิการของแขนและขา จึง
เชือ่ ว่าเป็นการแสดงผลของกรรมทีบ่ รรพบุรษุ
(บิดา) เป็นผูก้ ระท�ำและกรรมได้แสดงผลของ
กรรมนัน้ ตกทอดสูท่ ายาท
๔. ผลการวิเคราะห์ความเชื่อเรื่อง
การแสดงผลของกรรมและการตกทอดกรรม
สู่ทายาท ตามแนวคิดเรื่องกรรมตามหลักค�ำ
สอนทางพระพุทธศาสนา
จาก ๔ กรณีทยี่ กมาเป็นตัวอย่างนัน้
เมือ่ พิจารณาตามฐานกรรม ๑๒  พบว่า ทัง้ หมด
เป็นชนกกรรม คือ กรรมทีไ่ ด้รบั จากการกระ
ท�ำของตนในอดีต และเป็น ทิฎฐธรรมเวทนีย
กรรม ซึง่ เป็นกรรมทีไ่ ด้รบั การแสดงผลในชาติ
ปัจจุบนั กรณีของนายพร้อม และบังสะมะ มี
อาจิณณกรรม หรือ พาหุลกรรม ซึง่ เป็นกรรม
ที่ได้กระท�ำติดต่อกันหลายครั้ง นอกจากนั้น
บังสะมะ ยังมีอาสันนกรรม คือเป็นกรรมที่ผู้
ก่อกรรมระลึกได้กอ่ นตายด้วย

คัมภีร์ปทสังคหะ : การตรวจช�ำระและการศึกษาวิเคราะห์

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วัด สถาบันการศึกษาทุกระดับ สถานีวิทยุกระจายเสียงโดยเฉพาะสถานีวิทยุเพื่อการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ได้น�ำผลการวิจัยไปเผยแพร่ทำ� ให้เกิดทัศนคติและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การปฏิบัติตนที่ดี ท�ำให้ลดปัญหาต่างๆในสังคมได้
เชิงสาธารณะ
สังคมได้รับทราบกรณีตัวอย่างของความเชื่อเรื่องการแสดงผลของกรรม จากการเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ได้แก่
หนังสือ  บทความวิชาการ และบทความวิจัย ตลอดถึงการเผยแพร่ผลการวิจัยทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม
เชิงวิชาการ
ได้มีการผลิตผลงานทางวิชาการจากองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ในลักษณะต่างๆ คือ หนังสือ เรื่อง  “ความเชื่อ
เรื่องกรรมและการแสดงผลของกรรม”   บทความวิชาการ เรื่อง “ผู้ก่อกรรมและผู้รับกรรม : ความเชื่อเรื่องกรรมและ
การแสดงผลของกรรมในมิติทางสังคม”   บทความวิจัย เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องการแสดงผลของกรรม
และการตกทอดกรรมสู่ทายาท”

จุดเด่นของงานวิจัย
งานวิจัยนี้ได้น�ำเสนอความเชื่อเรื่องกรรมและการแสดงผลของกรรมโดยยกกรณีตัวอย่างบุคคลและกรณีการ
แสดงผลของกรรม ทั้งที่เชื่อว่าตนเองได้รับการแสดงผลของกรรมจากการกระท�ำของตน และได้รับการแสดงผลของ
กรรมจากการกระท�ำของบรรพบุรุษซึ่งได้กระท�ำไว้ในอดีต   และผลของกรรมนั้นได้แสดงผลของกรรมตกทอดมาที่ตน
บุคคลผู้ให้ข้อมูลที่ปรากฏในงานวิจัยนี้ เป็นบุคคลยังมีชีวิตอยู่และยินดีที่จะให้เปิดเผยเรื่องของตน โดยอนุญาตให้ใช้ ชื่อ
นามสกุล และที่อยู่จริง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมและการแสดงผลของกรรม
จากการเผยแพร่องค์ความรูข้ องงานวิจยั เรือ่ งนี้ ทางสถานีวทิ ยุเพือ่ พระพุทธศาสนาและสังคม วัดศรีทวี ต.ท่าวัง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดย พ.อ. อรุณ  ศุภรัตนดิลก ซึ่งสามารถกระจายเสียงให้ประชาชนได้รับฟังครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ได้รับความสนใจและมีผลตอบรับถึงเนื้อหาและเรื่องราวของกรณีตัวอย่าง
ในงานวิจัยนี้เป็นอย่างมาก
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วิเคราะห์ปาราชิก ๔ เพื่อการเรียนการสอน

ผศ.ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
หัวหน้าโครงการวิจัย
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ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
นักบวชอินเดียโบราณจากทุกศาสนาทุกลัทธิยอมรับร่วมกันและถือปฏิบตั ิ
สืบๆมาในข้อก�ำหนด  ๔    ได้แก่  ไม่ฆ่าสัตว์  ๑  ไม่ถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้  ๑  
ไม่มีเพศสัมพันธ์  ๑  ไม่กล่าวอวดอุตริมนุสสธรรมที่ตัวเองไม่มี   ๑   ซึ่งพระพุทธเจ้า
ทรงเรียกว่า  อกรณียะ  คือ  พฤติกรรมที่นักบวชท�ำไม่ได้  และนักปราชญ์ตะวันตก
เรียกว่า  ข้อห้าม  (prohibition)  อันหมายความว่า  ในสังคมอินเดียโบราณ ข้อ
ก�ำหนด ๔   ข้อนี้ท�ำให้ชีวิตนักบวชต่างจากชีวิตของฆราวาส   นักบวชท่านใดล่วง
ละเมิดข้อห้ามทั้ง  ๔  ข้อ  ย่อมขาดจากความเป็นนักบวช   และพระพุทธเจ้าเมื่อ
ตอนออกบวชเป็นสมณะก็น่าจะทรงถือปฏิบัติตามข้อก�ำหนดนี้   ซึ่งอาจเรียกได้อีก
ว่า  สมณปฏิญญา  (ข้อปฏิญญาหรือข้อยืนยันว่าเป็นสมณะ)  
เมื่อกรณียะ ๔ ข้อนี้ในพระพุทธศาสนามาจากข้อก�ำหนด ๔   ข้อของ
นักบวชอินเดียโบราณ ผู้วิจัยเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะต้องทรงใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ก�ำหนดอาบัติหรือความผิดขั้นปาราชิก  ซึ่งถือเป็นขั้นร้ายแรงสุด  เทียบได้กับโทษ
ประหารชีวิตในทางโลก เพราะเมื่อน�ำ ไปศึกษาเทียบกับ อกรณียะ  ๔  จะพบความ
สอดคล้องกันในด้านเนือ้ หา  ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังพบความสอดคล้องของอกรณียะ  ๔ กับ
ศีล  ๕    ประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องวิจัยให้กระจ่างเพื่อประโยชน์ทางการ
ศึกษา ตั้งแต่ การใช้เรียนใช้สอนในมหาจุฬาลงกรณราชวิททยาลัยเป็นเบื้องต้น ต่อ
การศึกษาและการปกครองของคณะสงฆ์  

วิเคราะห์ปาราชิก ๔ เพื่อการเรียนการสอน

วิธีด�ำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่กล่าวถึงภาพองค์รวมของปาราชิก ๔ แล้ว
แยกวิเคราะห์แต่ละสิกขาบท   ตามเนื้อหาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกอรรถกถาฏีกา
และแหล่งความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น พระวินิจฉัยของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม
พระยาวชิรญาณวโรรสและพระเถระรูปอื่น ๆ

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ปาราชิก ๔ เพือ่ การเรียนการสอนสรุปได้วา่   ปาราชิก  ๔เป็นสิกขาบท
ส�ำคัญสูงสุด  ภิกษุรปู ใดล่วงละเมิดแล้วก็จะขาดจากความเป็นพระทันที  ดังนัน้   ในการเรียนการ
สอน  ผูว้ จิ ยั เห็นว่า  จะต้องท�ำความเข้าใจประเด็นต่างๆให้ชดั เจนไปตามล�ำดับ  จากการวิจยั พบ
ว่าประเด็นส�ำคัญทีจ่ ะต้องท�ำความเข้าใจในเบือ้ งต้นมีดงั นี้
๑.ทีม่ าของปาราชิก  ๔
จากการวิจัยพบว่า ที่มาของปาราชิก ๔   คือ อกรณียะ หรือ กิจที่พระท�ำไม่ได้ ที่
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตใิ นพระวินยั ได้แก่  การฆ่าสัตว์  การถือเอาสิง่ ทีเ่ จ้าของไมอนุญาตให้  การ
มีเพศสัมพันธ์   และการพูดอวดคุณวิเศษทีต่ วั เองไม่ม  
ี ซึง่ ถือเป็นกิจขัน้ พืน้ ฐานทีแ่ สดงความเป็น
พระ หรือจะเรียกว่าวิถชี วี ติ ของสมณะก็ได้ซงึ่ เป็นธรรมดัง้ เดิมส�ำหรับนักบวชอินเดียทุกนิกาย
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ผลการวิจัย (ต่อ)
ถือปฏิบตั เิ หมือนกัน  พระพุทธเจ้าเองเมือ่ ตอน
ที่ เ สด็ จ ออกบรรพชาก็ทรงถือปฏิบัติต ามอก
รณียะนี้   ต่อมาเมื่อพระสาวกปฏิบัติตามอก
รณียะนีไ้ ม่ได้   เช่น  พระสุทนิ มีเพศสัมพันธ์กบั
ภรรยาเก่า   พระธนิยะถือเอาของหลวงทีไ่ ม่ได้
พระราชทานให้โดยตรง  พระองค์กท็ รงยึดเอา
อกรณียะ  ๔ นีเ้ ป็นฐานในการพิจารณาตัดสิน
และบัญญัตสิ กิ ขาบท
๒.วิธกี ารบัญญัตสิ กิ ขาบท
จากการวิจยั พบว่า   พระพุทธเจ้าไม่
ได้บญ
ั ญัตโิ ดยพลการ  แต่ทรงบัญญัตโิ ดยล�ำดับ
ขัน้ ตอนดังต่อไปนี  ้ คือ  มีเรือ่ งเกิดขึน้ (มีพระท�ำ
ผิด)  สังคมวิพากษ์วจิ ารณ์  ภิกษุรปู ใดรูปหนึง่ น�ำ
ความไปกราบทูลพระพุทธเจ้า  พระพุทธเจ้าทรง
รับสัง่ ประชุมสงฆ์  ทรงเบิกตัวภิกษุรปู ทีถ่ กู กล่าว
หามาชีแ้ จงในทีป่ ระชุมสงฆ์ จากนัน้ พระพุทธเจ้า
ทรงต�ำหนิภกิ ษุรปู ทีท่ ำ� ผิดแล้วบัญญัตสิ กิ ขาบท
ให้สงฆ์รว่ มกันทรงจ�ำสอนสาธยายกันต่อ
๓.วัตถุประสงค์ในการบัญญัตสิ กิ ขาบท
จากการวิจยั พบว่า   เป็นเรือ่ งส�ำคัญ
ที่ต้องศึกษาให้เข้าใจว่าท�ำไมพระพุทธเจ้าต้อง
บัญญัติพฤติกรรมการท�ำผิดของภิกษุไว้ให้เป็น
สิกขาบทก็เพื่อต้องการให้ภิกษุได้เรียนรู้เพื่อ
ควบคุมพฤติกรรมตนเอง ควบคุมพฤติกรรมของ
เพื่อนภิกษุด้วยกัน   เพื่อให้ได้เรียนรู้ว่าอาสวะ
หรือกิเลสทีห่ มักหมมอยูภ่ ายในจิตส่วนลึกคือต้น
เหตุแห่งพฤติกรรมการท�ำผิด เพือ่ ให้ได้เรียนรูว้ า่
สิกขาบทจะช่วยควบคุมคนทีเ่ ก้อยาก(หน้าด้าน)
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ระท�ำ  เช่น ค�ำว่า  เสพเมถุน  มีจติ คิดลักถือเอา
ทรัพย์ทเี่ จ้าไม่ได้ให้ปลงกายมนุษย์จากชีวติ   และ
พูดอวดอุตตริมนุสสธรรม  ค�ำส�ำคัญเหล่านีม้ กี าร
อธิบายไว้อย่างชัดเจนในพระไตรปิฎก  จึงเป็น
หน้าทีท่ ผี่ เู้ รียนผูส้ อนจะต้องท�ำความเข้าใจความ
หมายให้ถูกต้องทั้งตามตัวอักษรและบริบทที่
เกี่ยวข้อง   เพราะในพฤติกรรมที่ค�ำส�ำคัญเอ่ย
ถึงนัน้ บ่งบอกถึงขัน้ ตอนของการกระท�ำและขัน้
ตอนของความผิดทีเ่ กิดจากกระท�ำ  ซึง่ มีตงั้ แต่ทุ
กกฏถุลลัจจัยและปาราชิก  ตัวอย่างเช่น
๑.๑ เสพเมถุน   เมื่อพูดกันทั่วไปก็
จะเข้าใจได้   แต่หากจะบอกว่าผู้ท�ำมีความผิด
นัน้ มีความผิดขัน้ ไหน ต้องพิจารณาดูวา่ ครบขัน้
ต้องของความผิดหรือเปล่า ซึ่งมีองค์ประกอบ
อีกหลายอย่าง นับตั้งแต่สอดอวัยวะเพศของ
ตนเองเข้าไปทางอวัยวะเพศทางทวารหนักหรือ
ทางปาก  มีจติ คิดเสพซึง่ ประกอบด้วยความยินดี   
ทีย่ กมาเป็นตัวอย่างนีผ้ เู้ รียนผูส้ อนต้องศึกษาให้
เข้าใจ สิ่งที่น่าสนใจคือการที่ภิกษุสอดอวัยวะ
เพศเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้หญิงตรงส่วนที่
ลงไม่พดั ถูกต้องได้แม้เพียงชัว่ เมล็ดงาเดียว หาก
องค์ประกอบอย่างอืน่ พร้อมต้องอาบัตปิ าราชิก
๑.๒ การถือเอาทรัพย์สงิ่ ของทีเ่ จ้าของ
ไม่อนุญาตให้   ซึง่ ในสิกขาบทขยายไปเป็นจาก
หมูบ่ า้ นหรือจากป่า   ก็เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งท�ำความ
เข้าใจให้ชดั เจนทัง้ การถือเอา  ทัง้ ทรัพย์สนิ ซึง่
๑.  ค�ำส�ำคัญ
มีเป็นจ�ำนวนมาก   ทัง้ คนสัตว์พชื ผักผลไม้และ
ในปาราชิก ๔   สิกขาบทแต่ละสิกขาบทมีค�ำ สิง่ ของถือเป็นทรัพย์สงิ่ ของได้หมด  สงิ่ ทีน่ า่ สนใจ
ส�ำคัญทีน่ า่ สนใจ  ซึง่ เป็นค�ำส�ำคัญทีร่ ะบุถงึ การก คือภิกษุถอื เอาทรัพย์สงิ่ ของราคาเพียง ๕ มาสก

ให้ละอายใจและจะช่วยภิกษุทปี่ ระพฤติดปี ฏิบตั ิ
ชอบให้ให้ไม่ถกู รังแกเบียดเบียน  สุดท้ายคณะ
สงฆ์จะอยู่ได้อย่างสง่างาม    เพราะอยู่ได้ด้วย
ธรรมและวินยั   ซึง่ เท่ากับว่าธรรมกับวินยั รักษา
ตัวเองรักษาคณะสงฆ์ด้วย จากนั้น จึงศึกษา
ลงไปทีภ่ าพรวมของปาราชิก  ๔  ในฐานะเป็น
สิกขาบท ศีล  วินยั และยังเรียกว่า ธรรม ได้อกี   
ด้วยเหตุผลทีว่ า่
     ๑.ปาราชิกเป็นสิกขาบท คือ ทางแห่งการ
ฝึกหัด หรือ  บทฝึกหัดมาจากการทีพ่ ระพุทธเจ้า
ต้องการให้ส่ิงที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ได้เป็น
แนวทางให้พระสาวกของพระองค์ได้ศกึ ษาและ
ปฏิบตั ติ าม
          ๒. ปาราชิกเป็นศีล  หมายถึง  เป็นปกติ
คือพระนัน้ จะมีความเป็นปกติตามอกรณียะโดย
ไม่ฆา่ สัตว์ไม่ลกั ทรัพย์ไม่มเี พศสัมพันธ์และไม่พดู
อวดอุตตริมนุสสธรรม    แต่ถา้ ไม่ทำ� ตามอกรณี
ยะก็ถอื ว่าไม่ปกติ หากศีลขาดก็หมายถึง ปกติ
ขาดหรือขาดจากความปกติ  
           ๓.ปาราชิกเป็นวินยั หมายถึง เป็นการ
ฝีกฝนกายวาจาให้เป็นระเบียบแต่แน่นอนว่า
ต้องฝึกทีใ่ จก่อน
จากนัน้ จึงศึกษาแต่ละสิกขาบทลงไป
ให้ละเอียด  เพราะเนือ้ หาของแต่ละสิกขาบทมี
จุดทีต่ อ้ งศึกษาเป็นพิเศษโดยผ่าน

วิเคราะห์ปาราชิก ๔ เพื่อการเรียนการสอน

ผลการวิจัย (ต่อ)
หรือ ๑ บาทต้องอาบัติปาราชิกเพราะทรง
เทียบกับกฏหมายประหารชีวติ ของแคว้นมคธ
ตามที่ภิกษุอดีตผู้พิพากษารูปหนึ่งกราบทูล
ให้ทรงทราบ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� เสนอการตีราคาว่า
บาทหนึง่ นัน้ คือ น�ำ้ หนักทองค�ำ    
๑.๓ การปลงกายมนุษย์จากชีวติ   ผู้
วิจยั พยายามท�ำความเข้าใจกับค�ำ กายมนุษย์  
ซึ่งในพระพุทธพจน์ที่เป็นตัวสิกขาบทใช้เป็น
มนุสฺสวิคฺคห   ที่ไปสัมพันธ์กับความรู้ส�ำคัญ
เรือ่ ง ปฐมจิต หรือ ปฐมวิญญาณ  ทีส่ ามารถ
อธิบายถึงก�ำเนิดมนุษย์ได้  ผูเ้ รียนผูส้ อนต้อง
ท�ำความเข้าใจให้ชดั เจน   มิฉะนัน้ จะยุง่ ยาก
ในการพิจารณาตัดสินเมื่อมีภิกษุรูปใดถูก
กล่าวหาว่าฆ่ามนุษย์   แต่หากเข้าใจแล้วเป็น
อันตัดสินได้ถกู ต้อง สิง่ ทีน่ า่ สนใจ  
๑.๔  การพูดอวดอุตตริมนุสสธรรม
ทีไ่ ม่มใี นตน   ผูว้ จิ ยั ศึกษาดูเห็นว่ามีคำ� ขยาย
หลายค�ำตามค�ำขยายดูแล้วน่าจะเป็นโลกุต
ตระ   แต่มาดูค�ำอธิบายในพระไตรปิฎกพบ
ว่าอุตตริมนุสสธรรมมีความหมายทั้งโลกิย
ธรรมและโลกุตตรธรรม  และโลกิยธรรมนัน้
เริม่ ตัง้ แต่ฌาน  ทีฌ
่ านเป็นธรรมของมนุสสผู้
สูงสุดเพราะข่มกิเลสได้    
       ๒.  เรือ่ งเกิดขึน้ ภายหลังทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงวินจิ ฉัยแล้ว
ผู้วิจัยพบว่า สิกขาบท
ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้   พระพุทธเจ้า
จะทรงใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและ
วินจิ ฉัยการการท�ำผิดทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง  หาก

มีองค์ประกอบของการท�ำผิดครบถ้วนก็เป็น
ปาราชิก  แต่ถา้ ไม่ครบถ้วน  หากมีความผิด
อยูบ่ า้ งก็ทรงปรับอาบัตลิ ดหลัน่ กันลงมา  หรือ
เมือ่ เทียบเคียงแล้วหากไม่เข้าข่ายมีความผิดก็
ไม่ปรับอาบัติ
ผู ้ เรี ย นผู ้ ส อนจะต้ อ งศึ ก ษาเรื่ อ ง
ประกอบเหล่ า นี้ ใ ห้ ถ ่ อ งแท้ จ ะได้ ใช้ เ ป็ น
หลักฐานประกอบการพิจารณา   อย่างที่
พระพุทธเจ้าทรงชีน้ ำ� ไว้ในมหาปเทส (ข้ออ้าง
ใหญ่)   ๔  ประการ
๓. ค�ำอธิบายของพระอรรถกาจาร
ย์ ในแต่ละสิกขาบทมีคำ� อธิบายทีเ่ รียกว่า ปท
ภาชนียะ   (บทหรือค�ำในสิกขาบทที่จะต้อง
แจกแจง)   ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสามารถเรียกว่า
“อรรถกถาในพระไตรปิฎก”   แต่ผวู้ จิ ยั เรียก
ผูท้ อี่ ธิบายว่า พระสังคีตกิ าจารย์  เพราะเชือ่
ว่าเป็นค�ำอธิบายของพระผู้ท�ำสังคายนาเริ่ม
ตัง้ แต่พระอรหันต์   ๕๐๐   รูปซึง่ มีพระมหา
กัสสปะเป็นต้นเป็นประธาน   แต่ในขณะ
เดียวกันก็มคี ำ� อธิบายของพระอรรถกถาจารย์
จริงอยูใ่ นคัมภีรอ์ รรถกถาสมันตปาสาทิกา  ซงึ่
พระพุทธโฆสะคือพระอรรถกถาจารย์ผเู้ ขียน
อธิบาย   ซึ่งมีการน�ำมติหรือข้อคิดเห็นของ
พระอรรถกถาจารย์ยุคก่อนในลังกามาเสนอ
ไว้ดว้ ย  เช่น มติกลุม่ พระอรรถกถาจารย์ชาว
อันธกะ (อินเดียใต้)   มติของพระปทุมเถระ  
มติของพระสิวเถระ นัน่ แสดงถึงทีม่ าทีไ่ ปของ
การอธิบายชั้นอรรถกถาว่ามีพัฒนาการเป็น
อย่างไร  

ค�ำอธิบายของพระอรรถกถาจาร
ย์ ช ่ ว ยให้ พ บแนวทางการวิ นิ จ ฉั ย ได้ ก ว้ า ง
ขวาง  โดยเฉพาะการอธิบายเรือ่ งการถือเอา
ทรัพย์สนิ ทีเ่ จ้าของไม่อนุญาตให้เป็นคุณปู การ
แก่การเรียนการสอนมาก  จึงพบว่าไม่งา่ ยนัก
ทีจ่ ะวินจิ ฉัยเกีย่ วกับราคาของทรัพย์สนิ   สรุป
แล้วคือท่านให้ถอื ราคาท้องถิน่ เป็นหลัก  จึง
ท�ำให้มั่นใจว่ามาสกหรือบาทนั้นคือน�้ำหนัก
ทองค�ำซึง่ เป็นราคามาตรฐานสากลทีย่ อมรับ
กันมานานจึงสามารถไปใช้เทียบกับราคา
สินค้าของท้องถิน่ ต่างๆได้
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การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
ประโยชน์แรกสุดที่ผู้วิจัยมุ่งหวัง คือ ต้องการให้เกิดการสอนและการเรียนปาราชิก ๔ อย่างละเอียดเพราะเป็น
สิกขาบทหลักที่มีประเด็นที่หากท�ำความเข้าใจได้ดีแล้วจะท�ำให้การเรียนการสอนสิกขาบทรองลงมาง่ายขึ้น  
และยังกระบวนการพิจารณาตัดสินมีกล่าวไว้อย่างละเอียดซึ่งถือเป็นแบบอย่างในการศึกษาสิกขาบทรองลง
มาเป็นอย่างดี   ประโยชน์ต่อมาสามารถใช้เป็นคู่มือของพระวินัยธรในการวินิจฉัยตัดสินอธิกรณ์ของพระภิกษุ
ที่อาจเกิดขึ้นในการปกครองคณะสงฆ์ได้   ประโยชน์สุดท้ายอาจให้นักกฏหมายได้ใช้องค์ความรู้ศึกษาเปรียบ
เทียบกับกฏหมายอาญาหรือกฏหมายแพ่งได้ตามควรแก่กรณีก่อนจะวินิจฉัยตัดสินในกรณีที่ต้องมาเกี่ยวข้อง
กับการวินิจอธิกรณ์ของพระภิกษุ  

จุดเด่นของงานวิจัย
            มีการศึกษาปาราชิก ๔ ในภาพรวมก่อนและแยกวิเคราะห์ แต่ละสิกขาบทตามหลักฐานที่ปรากฏ
โดยยึดพระไตรปิฎกและอรรถกถาเป็นหลัก  จากนั้นจึงเสนอมติของผู้วิจัยประกอบ วิธีการศึกษาอย่างนี้ท�ำให้
ผู้ศึกษามีความรู้จากคัมภีร์เป็นหลักยึดแลัวเชื่อมโยงไปหาความรู้จากศาสตร์สมัยใหม่   และหากจะกล่าวโยง
ถึงพฤติกรรมของพระภิกษุในเรื่องต่าง ๆ ทั้ง ๔ สิกขาบท พฤติกรรมท�ำผิดแบบใหม่ ๆ แม้จะต่างออกไปบ้าง
ตามสภาพแวดล้อมหรือเพราะมีเครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง  แต่ความใหม่เหล่านั้นก็ไม่อาจหลบหลีก
ไปจากหลักการณ์เดิมที่พระพุทธเจ้าทรงวางและวินิจฉัยไว้และจากที่พระอรรถกถาจารย์เสนอไว้     สรุปแล้ว
งานวิจัยต้องการเสนอแนวทางการศึกษาการเรียนการสอนให้เข้าถึงเจตนาเดิมของสิกขาบท   ที่บางทีอาจจะ
ถูกลืมไปเพราะอิทธิพลของศาสตร์สมัยใหม่ต่าง ๆ
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กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชญา
ตะวันตก : บูรณาการเพื่อความสมานฉันท์
ในสังคมไทย
พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,ดร

ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย

สังคมไทยในปัจจุบนั มีปจั จัยส�ำหรับการด�ำเนินชีวติ ทีเ่ อือ้ อ�ำนวยให้มคี วาม
สุขสบายมากขึน้ ตลอดจนได้มโี อกาสเรียนรูแ้ ละรับรูเ้ รือ่ งราวต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ในความเป็นจริงคนในสังคมไทยกลับมีสภาพที่
ขาดความไว้วางใจ ไร้มิตรภาพ และความเชื่อมั่นระหว่างกัน เนื่องจากรอยร้าวแห่ง
พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ,ดร.
ความขัดแย้ง แตกแยก และบาดแผลเก่าในอดีตจากปัญหาการเมืองของกลุ่มเสื้อ
ผู้ร่วมวิจัย
เหลืองเสื้อแดงตลอดทศวรรษที่ผ่านมายังไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดสิ้น  ส่งผลให้
เกิดความสูญเสียแก่ประเทศไทย  และคนไทยมากมาย รัฐบาลที่ผ่านมาจนกระทั่ง
ในยุคปัจจุบันโดยการน�ำของพลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา   มีความพยายามที่จะ
ศ.ดร.ภัทรพร สิริกาญจน
สร้างความสมานฉันท์เพื่อน�ำพาประเทศไทย  ก้าวพ้นความเจ็บปวดในอดีต  ก้าว
ผู้ร่วมวิจัย
ไปข้างหน้าเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  ความพยายามในการแก้ไขความขัด
แย้งและเสริมสร้างความสมานฉันท์ปรองดองดังกล่าว ถือว่ามีความก้าวไปในระดับ
หนึง่ แต่ในส่วนลึก ๆ แล้วความรูส้ กึ ขัดแย้ง ขุน่ เคือง หวาดระแวงยังแฝงอยูใ่ นใจของ
Prof.Dr.G.T. Maurits Kwee ผู้เป็นคู่กรณีแห่งความขัดแย้ง  ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์  การตอบโต้กล่าว
ผู้ร่วมวิจัย
หาซึ่งกันและกันอยู่เนือง ๆ จนถึงปัจจุบันนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า แนวค�ำสอนของพระพุทธ
ศาสนาเรือ่ งกัลยาณมิตรและแนวความคิดเรือ่ งมิตรภาพของนักปรัชญาตะวันตก น่า
จะเป็นหลักการในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมได้อกี ทางหนึง่ จึงได้ศกึ ษาวิจยั
ในเรื่องนี้

หัวหน้าโครงการวิจัย
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาวิเคราะห์เรือ่ งกัลยาณมิตรในพุทธศาสนาและมิตรภาพในปรัชญา
ตะวันตกจากหนังสือ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพื่อท�ำการวิเคราะห์ให้เห็น
ความเหมือนกันและความแตกต่างกัน  จากนั้นท�ำการสังเคราะห์และสร้างหลักการ
แห่งกัลยาณมิตรระหว่างพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก   ศึกษาองค์กรที่ท�ำงาน
ด้านการสร้างความสมาฉันท์คือสถาบันพระปกเกล้า  กรุงเทพมหานคร และชุมชน
ที่ประสบผลส�ำเร็จในการสร้างความสมานฉันท์และปรองดอง ได้แก่บ้านนาโคก  ต.
ศรีสองรัก  อ. เมือง  จ. เลย พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมในการแสดงออกซึ่งความเป็น
มิตรภาพ ความสมานฉันท์ ปรองดอง และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ผู้บริหาร นักวิชาการและผู้น�ำองค์กรและชุมชนดังกล่าว โดยมีประชากรผู้ให้ข้อมูล
ที่ส�ำคัญประกอบการท�ำวิจัย   ได้แก่ ๑) ผู้บริหารและนักวิชาการของสถาบันพระ
ปกเกล้า  จ�ำนวน  ๓  คน   ๒) เจ้าอาวาส  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ชาวบ้าน  
และผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคก  ต. ศรีสองรัก  อ. เมือง  จ. เลย จ�ำนวน  ๒๓
รูป/คน  รวมทั้งสิ้น  ๒๖  รูป/คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์หรือค�ำถามในการสัมภาษณ์
เชิงลึก  ๒ แบบ คือ ๑) ค�ำถามในการสัมภาษณ์ผู้บริหารและนักวิชาการของสถาบัน
พระปกเกล้า  ๒) ค�ำถามในการสัมภาษณ์เจ้าอาวาส  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
ชาวบ้าน  และผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคก เป็นเครื่องมือวิจัย
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ผลการวิจัย
กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนา
กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนา หมาย
ถึง เพือ่ นทีด่ ี เพือ่ นแท้หรือมิตรแท้    ผู้
ทีม่ คี วามเยือ่ ใยอันดีตอ่ คนอืน่ ๆ หรือผูม้ ี
น�ำ้ ใจเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ บุคคลผูม้ จี ติ เมตตา
ปรารถนาดีตอ่ ผูอ้ นื่ มุง่ หวังประโยชน์อนั
ยัง่ ยืน   ความเจริญงอกงาม   ด้านวัตถุ  
ปัญญาและจิตใจให้เกิดแก่มติ ร และยัง
หมายถึง บุคคลผูม้ คี วามใฝ่รแู้ ละตัง้ ตนอยู่
ในธรรม อีกทัง้ ยังเป็นผูแ้ นะน�ำแนวทาง
แห่งความเจริญ สัง่ สอน   อบรม เป็นที่
ปรึกษา  รวมถึงหนังสือหรือสือ่ หลากหลาย
รูปแบบทีส่ ง่ เสริมให้เกิดปัญญา ตลอดจน
สิง่ แวดล้อมทางสังคมโดยทัว่ ไปทีด่ ี มีความ
เกือ้ กูลซึง่ จะชักจูง
หรือกระตุน้ ให้เกิด
ปัญญาได้หลายทางที่ก่อประโยชน์ทั้งใน
ระดับโลกิยะและโลกุตระ
ส่วนในปรัชญาตะวันตก   ค�ำว่า
เพือ่ นหรือมิตร  (Friend)  หรือ มิตรภาพ
(Friendship) มีรากศัพท์จากค�ำว่าฟีเลีย
(philia) ในปรัชญากรีก   ซึง่ ถือว่าเป็น
รากฐานของปรั ช ญาตะวั น ตกที่ แ ปลว่ า
ความรัก  ดังนัน้ มิตรภาพ  หรือเพือ่ นจึงถือ
ได้ว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความรักอย่าง
หนึง่ โดยเพลโต (Plato) ผูเ้ ป็นนักปรัชญา
กรี ก คนแรกที่ ว างรากฐานทางความคิ ด
เรือ่ งมิตรภาพ ได้เสนอความเห็นว่าความ
รักคือความปรารถนาที่จะได้ครอบครอง
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สิง่ ทีด่ แี ละงาม  โดยแบ่งความรักเป็นหลาย
ระดับ เช่น ความรักแบบเสน่หา (eros)
ความรักแบบครอบครัวและเพือ่ น (philia)
และความรักในปรีชาญาณ (sophia) โดย
ความรักแบบครอบครัวหรือเพือ่ น   หรือ
มิตรภาพ (philia) หมายถึงความสัมพันธ์
แบบเอือ้ อาทรทัว่ ไปแต่ยงั ไม่ได้อยูใ่ นระดับ
คุณธรรม ดังนัน้ จึงมีทงั้ เพือ่ นทีด่ แี ละเพือ่ น
ทีไ่ ม่ด  
ี ต่อมาอาริสโตเติล ได้อธิบายความ
รักให้มีความชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ
มากยิง่ ขึน้
โดยอธิบายว่าความรักหรือ
มิ ต รภาพว่ า ไม่ ใช่ เรื่ อ งของความเสน่ ห า
แต่เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับท่าทีทมี่ เี หตุผล   ซึง่
มีอยูส่ ามชนิดคือ ๑) มิตรภาพแบบหวัง
ประโยชน์ (Friendship of Utility) ๒)
มิตรภาพเพือ่ ความพึงพอใจ (Friendship
of Pleasure) และ ๓)   มิตรภาพทีเ่ กิด
จากคุณธรรม (Friendship of Virtue)  
โดยยกย่องมิตรภาพที่เกิดจากคุณธรรม
ให้อยูร่ ะดับสูงสุด   เพราะถือว่าเป็นความ
ดี คุณธรรม   และปรีชาญาณ แต่ดว้ ยข้อ
จ�ำกัดของความเป็นมนุษย์ซึ่งยังมีความ
รักตนเองอยู่ จึงไม่อาจบรรลุมติ รภาพที่
สมบูรณ์แบบได้   เพียงแต่สามารถพัฒนา
ตนให้เข้าใกล้มิตรภาพที่สมบูรณ์ได้เรื่อยๆ
ส่วนอิมมานูเอล คานต์ ได้เสนอแนวคิด
เรือ่ งมิตรภาพโดยยึดตามแนวความคิดของ
นักปรัชญากรีก เฉพาะอย่างยิง่ แนวคิดของ

อาริสโตเติลทีว่ า่ มิตรภาพคืออุดมคติของ
ความเป็นเพื่อนและเป็นแรงกระตุ้นเพื่อ
สนับสนุนความเป็นอยู่อันดีงามของมนุษย์
แต่มนุษย์ไม่อาจเข้าถึงอย่างครบครันได้  
เพราะมนุษย์โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ยัง
ถูกผลักดันโดยความรักตนเอง (Self-love)  
จึ ง ไม่ ส ามารถเปิ ด เผยตนเองทั้ ง หมดให้
ใครได้ (complete self-disclosure)
อย่างไรก็ตาม มนุษย์สามารถพัฒนาและ
เพิ่มพูนมิตรภาพระหว่างกันเพื่อให้เข้าใกล้
มิตรภาพทีส่ มบูรณ์ได้มากยิง่ ขึน้
ใ น ขั้ น ต อ น ก า ร บู ร ณ า ก า ร
และประยุกต์ผลของการวิจยั
ผูว้ จิ ยั พบ
ปรากฏการณ์วา่
ชุมชนประชารัฐของ
บ้านนาโคก ได้ให้เกียรติวดั เป็นศูนย์รวม
ทางจิตใจของชาวบ้าน ปัจจัยทีส่ ง่ เสริม
ความเป็ น กั ล ยาณมิ ต รในหมู ่ บ ้ า นนี้ คื อ
การให้ ค วามเสมอภาคเท่ า เที ย มกั บ ทุ ก
คน   และมีการปฏิบตั ติ อ่ กันเสมือนญาติ
และสมาชิกของครอบครัวเดียวกัน ทีม่ กี าร
แบ่งปัน เห็นอกเห็นใจ และให้อภัยต่อกัน  
ส่วนผู้บริหารและนักวิชาการแห่งสถาบัน
พระปกเกล้า   เน้นการขจัดความขัดแย้ง
และเสริ ม สร้ า งความสามั ค คี ป รองดอง
สมานฉันท์ดว้ ยสันติวธิ ี โดยเน้นความร่วม
มือกัน อันเป็นการสร้างกัลยาณมิตรหรือมี
มิตรภาพทีด่ ตี อ่ กันนัน่ เอง
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การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
นักปกครอง ผู้บริหารองค์กร   ผู้น�ำชุมชน สามารถน�ำเอาแนวทางการสร้างความสมานฉันท์จากงานวิจัยนี้ไป
พัฒนาชุมชน หมู่บ้านหรือองค์กรของตนให้มีความเจริญมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งๆขึ้นไปได้
เชิงสาธารณะ
องค์กรทางศาสนา สามารถน�ำองค์ความรู้จากงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกฝนอบรมเพื่อพัฒนาจิตใจของ
ศาสนิกชนและเพื่อสันติสุขของสังคมได้
เชิงวิชาการ
สามารถน�ำความรู้เกี่ยวกับกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนา มิตรภาพในปรัชญาตะวันตก และการบูณาการ
แนวคิดเรื่องกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับมิตรภาพในปรัชญาตะวันตกเพื่อความสมานฉันท์ในสังคมไทยไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของสาขาวิชาพระพุทธศาสนา   สาขาวิชาปรัชญา และสาขาวิชาสันติศึกษาได้ ครู
อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา นักเรียนของสถานศึกษาต่าง ๆ สามารถน�ำข้อมูลการวิจัย
ไปเป็นแนวทางประกอบการศึกษา การท�ำวิจัยได้

จุดเด่นของงานวิจัย
ในงานวิจัยนี้เน้นคุณธรรม เรื่อง ทาน โดยเฉพาะอภัยทาน ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ส�ำคัญของกัลยาณมิตร เพราะ
เป็นการให้โอกาสผู้ส�ำนึกผิดได้พัฒนาตนไปสู่ความดีงาม อันเป็นการสร้างบารมีขั้นสูงที่เรียกว่ามหาทาน เพราะเป็นการ
ละปาณาติบาตหรือการให้ความไม่มีภัย และไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่น อันเป็นมหากุศลที่น�ำสุขมาให้แก่ผู้ปฏิบัติ ดังค�ำ
กล่าวที่ว่า “กัลยาณมิตรเพิ่มความสุขเป็นสองเท่า ลดความเศร้าให้เบาบางลง” ทั้งนี้ พระพุทธศาสนาและนักปรัชญา
ตะวันตก  ไม่ได้คัดค้านการให้อภัยอย่างมีเงื่อนไข  แต่สนับสนุนให้พัฒนาจิตใจเพื่อพร้อมที่จะให้อภัยได้อย่างมีเหตุผล
ซึ่งจะก่อให้เกิดความสมานฉันท์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมอย่างยั่งยืน
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สิกขาบทปริทัศน์: ศึกษาข้อถกเถียง
และการตีความศีลในพระพุทธศาสนา
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร.
หัวหน้าโครงการวิจัย
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ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
พระวินัยบัญญัติ หมายถึง สิกขาบทที่เป็นข้อห้ามและข้ออนุญาตใน
พระพุทธศาสนา ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงบัญญัตใิ ห้เป็นแนวทางในการปฏิบตั สิ ำ� หรับ
บุคคลที่จะเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุและภิกษุณีในพระพุทธศาสนา   การบัญญัติ
สิกขาก็เพื่อเป็นกฎเกณฑ์และระเบียบอันดีงามของสงฆ์ แต่การบัญญัติสิกขานั้น
พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติตามความต้องการที่จะให้เป็นไป แต่พระพุทธเจ้า
ทรงอาศัยเหตุที่เกิดแก่พระภิกษุแล้วจึงทรงบัญญัติสิกขาบทนั้นๆ
ประเด็นข้อถกเถียงเรือ่ งสิกขาบทหรือการตีความศีลในพระพุทธศาสนา
ในสังคมไทยปัจจุบันที่ก�ำลังปรากฏตัวขึ้น มักจะเกิดขึ้นกับกระแสของพระพุทธ
ศาสนาแนวใหม่ ประเด็นหลัก ๆ ในข้อถกเถียงมักจะเป็น ข้อถกเถียงปัญหา
เกีย่ วกับแนวคิดเชิงสังคมในพระพุทธศาสนา ไม่วา่ จะเป็นกรณีศลี ๑๕๐ และการ
ตีความศีล ๕ ตามแนวจารีตประเพณีแบบเดิม มักมีปญ
ั หาในการตอบปัญหาสังคม
ยุคใหม่สิ่งเหล่าล้วนแล้วแต่เป็นการไม่เข้าถึงบทบัญญัติทางพระพุทธศาสนา ซึ่ง
บทบัญญัตินั้นมีทั้งส่วนที่เป็นพุทธบัญญัติ คือ ข้อห้าม และอภิสมาจารคือขบนบ
ธรรมเนียม เมื่อไม่เข้าใจในพุทธประสงค์จึงเกิดข้อถกเถียงเรื่องบทบัญญัตินี้ขึ้น
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดย
ศึกษาค้นคว้าทางเอกสารโดยศึกษาค้นคว้าจากพระไตรปิฏกฉบับไทย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙   เอกสาร ต�ำราวิชา งานวิชาการต่างๆ ของ
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา นักวิชาการในสาขาวิชาอื่นๆ สิ่งตีพิมพ์ และงาน
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง   แล้วท�ำการรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลและจัดหมวดหมู่
วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต�ำรา
วิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้การปริทัศน์และตีความแล้วน�ำเสนอข้อมูล
โดยการพรรณนาตีความ(interpretations) เพื่ออธิบายแนวคิดในประเด็นข้อถก
เถียงและประเด็นการตีความศีลในพระพุทธศาสนาแล้วน�ำผลการตีความจากมูลมาส
รูปเป็นองค์ความรู้ของงานวิจัยและแนะน�ำเสนอผลการวิจัยนั้นต่อสังคมหรือองค์กร
ต่างๆ
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ผลการวิจัย
ปริทศั น์ประเด็นข้อถกเถียงและ
การตีความศีลในพระพุทธศาสนา:  พบว่า
สิกขาบทหรือศีลของภิกษุเปรียบเสมือน
รั้วลวดหนามอันแหลมคมสองข้างทาง
ที่คอยประกบขนาบภิกษุเพื่อป้องกันไม่
ให้ภิกษุเดินออกนอกลู่นอกทาง ทั้งยัง
เป็นเครื่องป้องกันภัยที่มาจากภายนอก
หนทาง ซึ่งรั้วแห่งสิกขาบทหรือศีลนั้น
จะมีปรากฏเฉพาะตนขึ้นมาพร้อมกับ
ความเป็นภิกษุของแต่ละรูป อันเป็น
เหตุ ใ ห้ ภิ ก ษุ ทุ ก รู ป ทุ ก นามต้ อ งสั ง วร
ระมัดระวังไปจนกว่าตนเองจะลาสิกขา
หรือมรณภาพ
ก า ร บั ญ ญั ติ สิ ก ข า บ ท ใ น
พระพุ ท ธศาสนาก็ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ ห้ า ม
และข้ออนุญาตส�ำหรับพระภิกษุ เพื่อ
เป็นหลักเกณฑ์ในการอยูร่ ว่ มกันของหมู่
คณะ และเพือ่ ความตัง้ มัน่ แห่งพระพุทธ
ศาสนา เมื่อใดที่ภิกษุท�ำความผิดขึ้น ก็
น�ำเอาบทบัญญัติมาคอยตรวจสอบเพื่อ
น�ำไปสูก่ ารตัดสิน เป็นกระบวนการแห่ง
การไต่สวน สอนสวน พิจารณาตรวจ
สอบ ปรับโทษส�ำหรับผูท้ ที่ ำ� ความผิดได้
ถูกและเป็นกฎเกณฑ์กติกาในการตัดสิน
เสมอเหมือนกัน การก�ำหนดโทษเช่นนี้
ถือว่ามีความส�ำคัญเพราะผูท้ เี่ ข้ามาอาศัย
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เพศสมณะ มีพื้นฐานทางด้านจริยาวัตร
ที่แตกต่างกัน การบัญญัติพระวินัยจึงมี
เหตุ มีผลครอบคลุมทัง้ หมูส่ งฆ์ผปู้ ระพฤติ
นอกรีตซึ่งมีมาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาล
มิใช่พงึ มีในปัจจุบนั เท่านัน้
ส่ ว นการก� ำ หนดโทษนั้ น จ� ำ
ต้องมีทั้งโทษหนัก ปานกลาง และโทษ
เบาตามเหตุการณ์ ในส่วนการตีความ
ศีล 150 ในสังคมสงฆ์และการตีความ
ศี ล 5 ในเครื อ ข่ า ยพุ ท ธศาสนิ ก เพื่ อ
สังคมนานาชาติ จะเห็นว่าการตีความ
ขอบเขตและความหมายศีลแตกต่างกัน
ไปบ้างในรายละเอียด แต่ก็มีความเห็น
ร่วมกันอย่างหนึ่งว่า ศีลมีส่วนประกอบ
2 อย่าง คือ ส่วนทีเ่ ป็นเจตนารมณ์ดงั้ เดิม
ของศีล คือ ความมีสติ ความปรารถนา
ที่จะให้มนุษย์และสรรพสัตว์อยู่ร่วมกัน
อย่า งมี ค วามสุ ข ไม่ มี ก ารเบี ย ดเบี ย น
ซึ่งกันและกัน ในส่วนเจตนารมณ์น้ีจะ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ส่วนที่เป็นค�ำ
นิยามของศีล ก็มกั จะนิยามความหมาย
ของศีลแต่ละข้อให้สอดคล้องกับปัญหา
สังคมแต่ละยุคสมัย ชาวพุทธบางกลุ่ม
มองว่า ในอดีตความหมายของศีล 5 ได้
รับการนิยามให้เหมาะสมกับสังคมแบบ
เกษตรกรรมที่มีปัญหาไม่สลับซับซ้อน

อะไรมากนัก แต่ปัญหาสังคมยุคใหม่มี
ความสลับซับซ้อนมาก แนบเนียนจน
แทบจะดูไม่ออกว่าผิดศีลหรือไม่ผดิ ด้วย
เหตุนี้ ความหมายของศีล 5 ในสังคม
ปัจจุบันจ�ำต้องได้รับการนิยามใหม่เพื่อ
ให้สามารถตอบปัญหาสังคมยุคใหม่ได้
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การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
สร้ า งระบบและกลไกลให้
พระภิกษุสงฆ์เข้าถึง เข้าใจในหลักพระ
ธรรมวิ นั ย ให้ ม ากขึ้ น และส่ ง เสริ ม ให้
คฤหั ส ถ์ ส ามารถศึ ก ษาพระธรรมวิ นั ย
ทางพระพุ ท ธศาสนาให้ ม ากกว่ า เป็ น
อยู ่ ใ นปัจ จุบัน โดยอาศัยสถานการณ์
ทางสั ง คมในประเด็ น ของข้ อ ถกเถี ย ง
และการตีความศีลของกลุ่มเป้าหมาย
ต่าง ๆ  ทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ของ
ประเทศไทย
เชิงสาธารณะ
๑. การน�ำผลงานวิจัยไปสร้าง
องค์ความรูเ้ กีย่ วประเด็นข้อถกเถียงและ
การตีความศีลในพระพุทธศาสนาแก่องค์
บริ ห ารคณะสงฆ์ ในรู ป แบบแผ่ น พั บ
หนังสือทางวิชาการให้กับองค์กรต่างๆ

เช่น องค์วัฒนธรรม สาธารณสุขเป็นต้น
๒. น� ำ ผลที่ เ กิ ด จากงานวิ จั ย
อย่างเป็นรูปธรรมน�ำมาเป็นแผ่นในการ
พัฒนา หรือใช้ประโยชน์ สร้างรูปแบบใน
การจัดองค์ความรู้ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ไทยแลนด์ ๔.๐
เชิงวิชาการ
๑. จั ด ท� ำ รายละเอี ย ดของ
การน�ำงานวิจัยไปใช้บูรณาการกับการ
เรียนการสอนใน มคอ.๓ ให้สอดคล้องกับ
ข้อก�ำหนดในหมวดที่ 4 การพัฒนาการ
เรียนรู้ของนิสิตให้สอดคล้องกับทักษะ
ต่าง ๆ
๒. น�ำความรู้ที่ได้รับจากการ
วิจัยมาจัดท�ำ  หรือน�ำเนื้อหาน�ำมาสอด
แทรกในเอกสารประกอบการสอน หรือ
จัดท�ำเป็นต�ำรา

จุดเด่นของงานวิจัย
งานวิจัยเรื่องปริทัศน์ประเด็นข้อถกเถียงและการตีความศีลในพระพุทธศาสนานี้ได้น�ำเสนอสถานการณ์ที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการตีความเรื่องศีลในทางพระพุทธศาสนาที่ก�ำลังเป็นประเด็นข้อถกเถียงในสังคมปัจจุบันให้กับหน่วยงาน
ของรัฐ เอกชนและคณะพระสงฆ์ ที่มากไปกว่านั้นได้น�ำผลวิจัยเสนอให้กับนิสิตทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งระดับ
ปริญญาตรี โท และปริญญาเอก ในส่วนที่นิสิตที่เป็นพระสังฆาธิการได้น�ำไปใช้กับวัดและการปกครองของตนเอง
ผลการวิจยั นีม้ กี ารน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างรอบด้านทัง้ ในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงวิชาการ มีสว่ นส�ำคัญ
ทีท่ ำ� ให้เกิดการจัดท�ำหนังสือวิชาการ เอกสารประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา มีการเผยแพร่ไปสูห่ น่วยงานของรัฐ
เอกชน และองค์กรคณะสงฆ์ สร้างความเข้าใจในหลักพระธรรมวินัยให้สังคมได้มากขึ้น
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ผลงานวิจัยเด่น
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
๒๕๖๐

กลุ่มวิจัยด้านโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม
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การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของวัด
ในจังหวัดพะเยา
พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ, ดร.
หัวหน้าโครงการวิจัย
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ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
คนในสังคมไทยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามายาวนานโดยมีวัด
เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ  วัดจึงเป็นเป็นศูนย์กลางของแต่ละชุมชน ดังนั้นวัด
จึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และได้รับการเอาใจใส่จากคนในชุมชน  สังคม
ไทยในอดีต  วัด ถือได้วา่ เป็นสถาบันทางสังคมทีม่ บี ทบาทต่อสังคมในหลายๆ ด้าน
ดังนัน้ หลายๆ วัดจึงได้พยายามเก็บรวบรวมสิง่ ของต่างๆ ไว้ดว้ ยกัน และจัดแสดง
ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  แต่ว่ารูปแบบการบริหารจัดการยังมีรูปแบบที่
แตกต่างกันออกไป  ส่วนใหญ่ถูกปิดทิ้งไว้  เพราะขาดการจัดการ ที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ นับว่าเป็นปัญหาส�ำคัญที่ต้องหาทางแก้ไข
จังหวัดพะเยามีหลายวัดได้พยายามเก็บรวบรวมสิ่งของเพื่อจัดแสดงใน
รูปของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น   แต่รูปแบบการจัดการยังมีลักษณะที่แตกต่างกัน  ดัง
นัน้ เพือ่ ให้ทราบถึงรูปแบบการบริหารจัดการ และการมีสว่ นร่วมของชุมชน  เพือ่
หาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับท้องถิ่นและประเทศชาติ   จึงควรมีการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการ
จัดการที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป

การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของวัดในจังหวัดพะเยา

วิธีด�ำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาที่ผสมผสานทั้งในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัด และ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ได้แก่ เจ้าอาวาส  ไวยาวัจกร คณะกรรมการวัด  ผู้น�ำชุมชน  เจ้า
หน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   นักวิชาการ  ปราชญ์ท้องถิ่น และชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนที่
ศึกษาของแต่ละวัด  เครือ่ งมือวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถาม ส�ำหรับผูท้ ใี่ ช้ประโยชน์
จากพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ การส�ำรวจภาคสนามแบบสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เอกสาร
ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา   จะศึกษาเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์  
ความเชื่อมโยงของตัวแปรต่างๆ  สรุปเป็นรูปแบบการบริหารจัดการการพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน  
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ผลการวิจัย
รูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ของวัดในจังหวัดพะเยา แบ่งได้ 2 รูป
แบบ รูปแบบที่   1   การบริหารในรูป
ของคณะกรรมการโดยอยู่ภายใต้การ
ดูแลของวัด มีโครงสร้างการบริหารที่
ชัดเจน มีกฎระเบียบว่าด้วยการบริหาร  
มียุทธศาสตร์ในการบริหาร เช่น หอ
วัฒนธรรมนิทศั น์ วัดศรีโคมค�ำ  รูปแบบ
ที่ 2  การบริหารในรูปแบบทีเ่ จ้าอาวาส
เป็นผูม้ อี ำ� นาจในการตัดสินใจ ได้แก่ การ
บริหารที่ไม่มีความชัดเจน   ไม่มีคณะ
กรรมการ แต่ มีผทู้ เี่ จ้าอาวาสมอบหมาย
บางแห่งมีคณะกรรมการแต่ไม่มีอ�ำนาจ
ในการตัดสินใจ
		
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในวัด
ชุมชนจะมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ
ค่อนข้างสูงใน โดยเฉพาะ การให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณ   การร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรม   การใช้เป็นสถานที่
ศึกษาดูงาน   การให้การสนับสนุนด้าน
การประชาสัมพันธ์ การบริจาคสิ่งของ  
การมี ส ่ ว นร่ ว มในการวางแผนในการ
บริหารจัดการ ในรูปแบบของคณะกรรม  
และการมีสว่ นร่วมในการรับผลประโยชน์  
เช่น การเข้ามาจ�ำหน่ายสินค้าแก่นกั ท่อง
เทีย่ วของคนในชุมชน เป็นต้น
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แนวทางในการบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ์
ท้ อ งถิ่ น ที่ เ หมาะสมอั น จะน� ำ ไปสู ่ ก าร
อนุรักษ์ที่ยั่งยืน   ท�ำให้ได้แนวทางใน
การบริ ห ารจั ด การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท ้ อ งถิ่ น
ซึง่ เรียกง่ายๆ ว่า 8 P   MODEL   โดย
มองไปทีป่ จั จัยหลัก 8  ประการ คือ  1)
Product   ผลิตภัณฑ์   ซึง่ ในทีน่ หี้ มาย
ถึงสิ่งของที่จัดแสดง   ต้องหาจุดเด่น
เอกลักษณ์ของตัวเอง  สร้างจุดขาย  หา
เรือ่ งราวประวัตคิ วามเป็นมา  เพือ่ ให้เห็น
คุณค่าและความส�ำคัญ และเพือ่ ดึงดูดนัก
ท่องเทีย่ ว 2) Place  สถานที  
่ ทัง้ การ
จัดแสดง   และการเชื่อมโยงกับสถานที่
ท่องเทีย่ วทีใ่ กล้กนั เพือ่ สร้างกลุม่ แหล่ง
ท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม   ท�ำให้นกั ท่อง
เที่ยวมีทางเลือกมากขึ้นในการเดินทาง
มาเทีย่ วชม 3)Price  การสร้างมูลค่าจาก
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิน่   การจ�ำหน่ายของที่
ระลึก  หรือการให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ ว
เพือ่ การหารายได้ 4) Promotion  การ
ประชาสัมพันธ์  รปู แบบการจัดแสดงผ่าน
สื่อต่างๆ 5) Physical Environment  
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่การ
สร้างบรรยากาศทางการท่องเทีย่ ว การ
ตกแต่งสถานที  ่ 6) Process  ขบวนการ
จัดการ   ได้แก่ การจัดโครงสร้างการ
บริหารจัดการภายในให้เป็นระบบที่ทัน

สมัย  7) People  บุคลากร  ควรได้รบั
การพัฒนาด้านศักยภาพในการท�ำงาน
ด้านพิพิธภัณฑ์ และการให้บริการ   8)
Participations  การมีสว่ นร่วม  ได้แก่
การสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ที่อยู่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ มีการน�ำหลัก
สัปปุริสธรรม   7 มาเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ
วิถีพุทธ โดยมีการวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาเพือ่ วางกลยุทธในการแก้ไขปัญหา
(อัตถัญญุตา) วิเคราะห์ผลอันเกิดจาก
สาเหตุ  คือการรูจ้ กั ก�ำหนดเป้าหมายใน
การท�ำงาน (ธัมมัญญุตา) มีการประเมิน
ตนเองทัง้ ในด้านความรู  
้ ความสามารถ
ศักยภาพในการบริหารจัดการ (อัตถัน
ญุตา) มีการน�ำทรัพยากรภูมปิ ญ
ั ญาท้อง
ถิน่ มาเป็นทีม่ อี ยูม่ าประยุกต์ใช้ (มัตตัญญุ
ตา)   จัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์มีชีวิตให้
สอดคล้องกับฤดูกาลและความเหมาะ
สม (กาลัญญุตา)   มีการสร้างเครือข่าย
เพื่อหาความร่วมมือทั้งในระดับปัจเจก
และองค์กร (ปริสญ
ั ญุตา) มีการคัดเลือก
บุคลากรทีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการ
ดูแลพิพธิ ภัณฑ์ (ปุคลัญญุตา)

การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของวัดในจังหวัดพะเยา

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิจยั น�ำไปเป็นองค์ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ แนวทางการบริหารจัดการทีเ่ หมาะ
สม โดยเฉพาะระบบทะเบียนวัตถุ ระบบรักษาความปลอดภัย และน�ำเสนอกฏระเบียบมาตรฐานในการใช้บริการที่
สอดคล้องกับชุมชนก่อเกิดเครือข่ายทางวัฒนธรรม รวมถึงมีกี ารเชือ่ มโยงแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมกับแหล่งท่อง
เทีย่ วในบริเวณทีใ่ กล้เคียงกัน  มีสถาบันศึกษาใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าศึกษาเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมของตนเอง โดยมีการ
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา และเข้าชมแหล่งพิพิธภัณฑ์ชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการน�ำไปใช้ในการจัดอบรม และ
เป็นเอกสารการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชน ทั้งในสถานศึกษา และองค์กการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นควรมีการศึกษาวิจัยข้อมูลวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ในแต่ละแห่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน  เช่น  พระพุทธ
รูปไม้  พระพุทธรูปหินทราย  หรือ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  ในลักษณะที่เจาะลึกลงไป

จุดเด่นของงานวิจัย
จากการท�ำงานวิจัยนอกจากจะได้โมเดลในการบริหารจัดการแล้วยังได้ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและการบริหารจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
อันเป็นแนวทางพัฒนาและฟื้นฟูรูปแบบการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  กระดับการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของวัด และชุมชนได้มีส่วนร่วม
และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์การจัดการแบบบูรณาการ ซึ่งจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ และชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น อันเป็นการสร้างพิพิธภัณฑ์ให้มีความยั่งยืนอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป
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ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม : ประวัติศาสตร์
เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และหลักพุทธธรรมในสมัยล้านนา-สุโขทัย
ดร.สหัทยา วิเศษ

ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย

ประมาณปี พ.ศ.๑๘๒๐ สมัยสุโขทัย พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราชทรงอาราธนา
พระมหาเถระสังฆราช ชาวลังกามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่นครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.
๑๘๙๗ พระยาลิไทขึ้นครองราชย์ ได้ทรงส่งทูตไปอาราธนาพระสุมนะเถระชาวลังกา
มายังกรุงสุโขทัย พระองค์ได้เสด็จออกผนวช และทรงนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วง ท�ำให้
พระมหาพงษ์ประภากรณ์ พระพุทธศาสนาเจริญรุง่ เรืองมากในยุคสุโขทัย ในช่วงเดียวกัน ประมาณปีพ.ศ. ๑๘๓๙
วิสท
ุ ธิญาณเมธี, ดร.
พระยามังรายแห่งอาณาจักรล้านนา ทรงสร้างราชธานีที่เชียงใหม่ พระองค์ทรงสร้าง
ผู้ร่วมวิจัย
วัดฝ่ายคามวาสีและอรัญญวาสีในเมืองเชียงราย ล�ำพูน ล�ำปาง แพร่ น่าน พะเยา ปี
พ.ศ. ๒๐๒๐ สมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ล้านนาราชวงศ์มังราย ได้สังคายนาพระ
ไตรปิฎกครัง้ แรกในดินแดนประเทศไทย ณ วัดโพธาราม (ปัจจุบนั คือวัดเจ็ดยอด จังหวัด
เชียงใหม่) เป็นการสังคายนาครั้งที่ ๘ ในประวัติพระพุทธศาสนา กษัตริย์ล้านนาเกือบ
นางพิศมัย วงศ์จ�ำปา
ทุกพระองค์ให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท�ำให้เกิดพระนักปราชญ์ล้านนาที่มีความ
ผู้ร่วมวิจัย
รู้แตกฉานในภาษาบาลี และได้นิพนธ์วรรณกรรมภาษาบาลี เช่น พระสิริมังคลาจาร
ย์ นิพนธ์มังคลัตถทีปนี พระรัตนปัญญาเถระ นิพนธ์ชินกาลมาลี พระสุวัณณรังสีเถระ
นิพนธ์ปฐมสัมโพธิกถา วรรณกรรมเหล่านี้มีชื่อเสียงและทรงคุณค่าจนถึงปัจจุบัน
จากประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย จะเห็นถึงเส้น
น.ส.นภาพร หงษ์ทอง
ทางการเข้ามาของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในสมัยล้านนาและสุโขทัย ที่ได้รับ
ผู้ร่วมวิจัย
การอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ ปรากฎจากหลักฐานทางโบราณวัตถุ โบราณสถาน
ศิลปวัตถุ และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

หัวหน้าโครงการวิจัย
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเอกสารทุติยภูมิทีเกี่ยวข้อง รวม
ทั้งการศึกษาภาคสนามโดยลงพื้นที่ส�ำรวจแหล่งโบราณคดีทางพุทธศาสนา เส้น
ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถ่ายภาพหลักฐานทางโบราณคดีตามเส้นทางการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา สัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลัก ประชุมกลุม่ ย่อยและท�ำแผนทีเ่ ส้น
ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและภูมิศาสตร์วัฒนธรรมในสมัยล้านนา – สุโขทัย
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย พระสงฆ์ นักวิชาการในท้องถิ่นด้านประวัติศาสตร์ นัก
วิชาการในหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาในท้องถิน่ ในจังหวัดพะเยา จังหวัด
เชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุโขทัย  
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ผลการวิจัย
๑. เส้นทางภูมศิ าสตร์วฒ
ั นธรรม
ทางพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย-ล้าน
นา ในสมัยสุโขทัยครั้งที่ ๑ สมัยพ่อขุน
ศรีอินทราทิตย์ และพ่อขุนรามค�ำแหง
(ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ต้นพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๙) เริ่มจากจากลังกา นครศรีธรรมราช – สุโขทัย และครัง้ ที่ ๒
สมัยพระยาเลอไท และพระมหาธรรม
ราชาลิไท (ปลายศตวรรษที่ ๑๙ - ต้นพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๐) เริม่ จากสุโขทัย - เมือง
พัน - อินเดีย - ลังกา – สุโขทัย ส่วนสมัย
ล้านนา ครัง้ ที่ ๑ ลังกาวงศ์สำ� นักรามัญ
เริม่ จากลังกา -เมืองพัน- สุโขทัย - ล�ำพูนเชียงใหม่ (วัดสวนดอก) ต้นพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๐ พระพุทธศาสนาลังกาวงศ์สำ� นัก
รามัญเข้าสู่ล้านนา และครัง้ ที่ ๒ ลังกา
วงศ์ส�ำนักสีหล เริ่มจากเชียงใหม่-ลังกา
-อยุธยา -ศรีสชั นาลัย -สุโขทัย -ล�ำพูน เชียงใหม่ (วัดป่าแดง)- พะเยา โดยเมือง
ลังกาถือเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา
เถรวาท พระมหากษัตริยจ์ ากอาณาจักร
ล้านนาและสุโขทัยได้เกิดความเลื่อมใส
ศรัทธา จึงอาราธนาพระสงฆ์มาเผยแผ่
รวมทั้งส่งพระสงฆ์ไปศึกษาพระธรรม
วินัย และบวชแปลงเพื่อเข้านิกายลังกา
วงศ์
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๒. พระพุทธศาสนาเถรวาทจาก
ลังกา ได้ส่งผลต่อแบบแผนทางศิลปะ
สถาปัตยกรรม   จิตรกรรม คติความ
เชื่อ เช่น คติเกี่ยวกับพระศรีอริยเมต
ไตรย คติความเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์ของ
พระพุทธเจ้า ความเชือ่ เรือ่ งทศชาติ คติ
การบูชาพระพุทธบาท การบูชาพระบรม
ธาตุ รวมไปถึงการสร้างพระพุทธรูป การ
สร้างสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ การ
สร้างวัดอรัญญิก นอกจากนี้ยังส่งผลให้
เกิดเป็นประเพณีทปี่ ฏิบตั สิ บื ต่อกันมาใน
ระดับรัฐ ระดับสังคม และระดับหมูบ่ า้ น
เช่น ประเพณีทอดกฐิน ประเพณีเทศน์
มหาชาติ ประเพณีการบวช เป็นต้น
๓. หลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธ
ศาสนาทีส่ ำ� คัญ ในพระพุทธรูป ได้อธิบาย
ถึงลักษณะของมหาบุรษุ ๓๒ ประการ ที่
เรียกว่า “มหาปุรสิ ลักษณะ” ในเจดียห์ รือ
พระธาตุ “พุทธเจดีย”์ ประกอบด้วย ๔
หลักธรรมได้แก่  บูชา ๒ เจดีย์ ๔ ถูปาร
หบุคคล ๔ และสังเวชนียสถาน ๔ และ
ในศิลาจารึก หลักทศพิธราชธรรม ๑๐
ประการ และจารึกในล้านนา ได้แก่ บุญ
กิรยิ าวัตถุ ๑๐ ประการ

๔. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กรมศิลปากร
ควรจะมีการวางแผนส�ำรวจข้อมูลเพิ่ม
เติมจากผลการศึกษาด้านประวัตศิ าสตร์
เส้ น ทางการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา
และหลั ก พุ ท ธธรรมในสมั ย ล้ า นนาสุโขทัย เพื่อให้หน่วยงานน�ำไปพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์ เส้น
ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
หลักพุทธธรรมในสมัยล้านนา – สุโขทัย
รวมทั้งในระดับนโยบายท้องถิ่น หน่วย
งานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และสถาบันการศึกษาในจังหวัด ควรน�ำ
ข้อมูลผลการศึกษาด้านประวัติศาสตร์
เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
หลักพุทธธรรมในสมัยล้านนา-สุโขทัย
ไปปฏิบตั ใิ ห้เป็นรูปธรรม โดยการจัดท�ำ
แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่มีความ
สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมใน
แต่ละพืน้ ที่ และการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ในท้องถิน่

ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม : ประวัติศาสตร์ เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และหลักพุทธธรรมในสมัยล้านนา-สุโขทัย

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
๑) ได้เครือข่ายการเรียนรู้และเครือข่าย
ความร่ ว มมื อ ของคนในท้ อ งถิ่ น และ
พิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เพื่อ
สร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ เส้น
ทางการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา และ
หลั ก พุ ท ธธรรมในสมั ย ล้ า นนา-สุ โขทั ย
๒) ได้ เ ครื อ ข่ า ยนั ก วิ จั ย ชุ ด ภู มิ ศ าสตร์
จากมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัยใน ๔ ภูมิภาค ที่มีการจัด
กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ และการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ

วัดศรีโคมค�ำ สถาบันปวงผญาพยาว และ
พิพิธภัณฑ์เวียงพะเยา (วัดลี) อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา เป็นระยะเวลา ๓ เดือน
ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ – กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ท�ำให้สาธารณชนได้รบั ความรูด้ า้ น
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
เส้นทางการเผยแผ่ และหลักธรรมทีป่ ราก
ฎตามเส้นทางในล้านนา-สุโขทัย ๒) มอบ
ชุดนิทรรศการให้กับโครงการจัดตั้งหอ
พุทธศิลป์ ส�ำนักวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
พะเยา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อน�ำ
มาจัดแสดงให้คณาจารย์และนิสิต และ
บุคคลภายนอกที่สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้

เชิงวิชาการ
๑) อาจารย์นภาพร หงษ์ทอง อาจารย์
เชิงสาธารณะ
๑) จั ด นิ ท รรศการเรื่ อ ง พุ ท ธศาสนา ประจ� ำ สาขาวิ ช าพระพุ ท ธศาสนา
เถรวาทในล้านนา ณ หอวัฒนธรรมนิทศั น์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช

วิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตพะเยา ได้ น� ำ องค์
ความรู้จากการวิจัยจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาพุทธปรัชญาเถรวาท ชั้นปีที่
๓ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเรียนที่
๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
จากการจัดการเรียนการสอน ท�ำให้นิสิต
ได้ รั บ ความรู ้ แ ละการแลกเปลี่ ย นเรี ย น
รู ้ ด ้ า นประวั ติ ศ าสตร์ พ ระพุ ท ธศาสนา
เส้ น ทางการเผยแผ่ และหลั ก ธรรมที่
ปรากฎตามเส้นทางในล้านนา-สุโขทัย ๒)
การผลิตชุดนิทรรศการพระพุทธศาสนา
เถรวาทในล้านนา ประกอบด้วย แผ่น
ป้ายไวนิลเส้นทางพระพุทธศาสนาเถรวาท  
โบราณสถานทีส่ ำ� คัญ และแผ่นพับชุดองค์
ความรู้พระพุทธศาสนาเถรวาทในล้านนา

จุดเด่นของงานวิจัย
งานวิจัยนี้ได้น�ำเสนอว่า อาณาจักรล้านนาและสุโขทัย เป็นดินแดนที่มีความสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่และวัฒนธรรม
คือเป็นพื้นที่ที่มีใกล้ชิดเชื่อมโยงกัน มีการไปมาหาสู่ ติดต่อค้าขายกัน ในด้านการเมืองการปกครองของทั้งสองดินแดน
กษัตริย์ยังมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพ่อขุนรามค�ำแหงแห่งสุโขทัย ซึ่งนับถือเป็นสหายกับ
พ่อขุนเม็งรายแห่งล้านนา ในทางพระพุทธศาสนา ก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเสมอมา อาทิ ในสมัยพญากือนาได้
นิมนต์พระสุมนเถระจากสุโขทัยมาล้านนา เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ส�ำนักรามัญ เมื่อพระพุทธศาสนาใน
ล้านนาเจริญจนถึงขีดสุด ได้น�ำวรรณกรรมคัมภีร์ที่มีชื่อเสียงเผยแผ่ไปยังดินแดนข้างเคียง หรือการนิยมสร้างเจดีย์ช้าง
ล้อมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นอิทธิพลของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ เป็นต้น
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การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ใน
ชุมชนโบราณ : เมืองนครชุม เมืองไตรตรึงษ์
และเมืองบางพาน จังหวัดก�ำแพงเพชร
พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร.
หัวหน้าโครงการวิจัย

พระเมธีวชิรภูษต
ิ , ดร.
ผู้ร่วมวิจัย

พระครูโกศลวชิรกิจ, ดร.
ผู้ร่วมวิจัย

ดร.ธีระวัฒน์ แสนค�ำ
ผู้ร่วมวิจัย
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ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
ชุมชนโบราณเมืองนครชุม เมืองไตรตรึงษ์ เมืองบางพาน ก�ำแพงเพชร เป็น
ชุมชนโบราณที่มีความเจริญประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ เมืองนครชุมมีความ
เจริญรุ่งเรืองสูงสุดในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทย โดยพระองค์สถาปนาพระบรม
ธาตุและทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองนครชุม ย่านชุมชนเหล่านี้เป็นพื้นที่เมือง
โบราณ มีสถานทซึง่ เป็นโบราณสถานส�ำคัญ โดยเฉพาะวัดเจดียเ์ จ็ดยอด วัดพระปรางค์
และวัดวังพระธาตุ
แต่โบราณสถานทีป่ รากฏในชุมชนโบราณทัง้ ๓ แห่ง อยูใ่ นสภาพทีท่ รุดโทรม
บางส่วนถูกบุกรุกท�ำลาย และบางส่วนเสีย่ งต่อการบุกรุกท�ำลาย รวมทัง้ ขาดการศึกษา
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ พุทธศิลป์ การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีอย่าง
เป็นรูปธรรม
คณะผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นความส�ำคัญและความจ�ำเป็นอย่างเร่งด่วนในการศึกษา
และปลูกฝังจิตส�ำนึกในการตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานในเขตชุมชน
โบราณดังกล่าว ก่อนทีโ่ บราณสถานเหล่านีจ้ ะถูกท�ำลายโดยการกระท�ำของประชาชน
ทีป่ ราศจากความรูค้ วามเข้าใจ อันจักได้เกิดความรูค้ วามเข้าใจและความภาคภูมใิ จ น�ำ
ไปสูค่ วามร่วมมือร่วมใจทีล่ มุ่ ลึกในการดูแลและอนุรกั ษ์โบราณสถาน แหล่งเรียนรูท้ าง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมที่บ่ง
บอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของท้องถิ่นและประเทศชาติแบบมีส่วนร่วมให้คงอยู่สืบไป

การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ในชุมชนโบราณ : เมืองนครชุม เมืองไตรตรึงษ์และเมืองบางพาน จังหวัดก�ำแพงเพชร

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการศึกษาเอกสารและการปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม เพือ่ ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์และพุทธศิลป์ในชุมชนโบราณเมือง
นครชุม เมืองไตรตรึงษ์และเมืองบางพาน จากหนังสือ งานวรรณกรรม งานวิจยั แล้ว
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการ การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษาความเป็นมา
ของชุมชนโบราณและโบราณสถาน และกระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาโดยชุมชน
มีส่วนร่วม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เผยแพร่ข้อมูลประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์
ในชุมชนโบราณเมืองนครชุม เมืองไตรตรึงษ์และเมืองบางพาน ตลอดจนแนวทาง
อนุรักษ์และพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์
และพัฒนาโบราณสถานในชุมชนโบราณทั้งสามแห่ง
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ผลการวิจัย
งานวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ในชุมชน
โบราณ: เมืองนครชุม เมืองไตรตรึงษ์
และเมืองบางพาน จังหวัดก�ำแพงเพชร
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ (๑) เพื่ อ ศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์และลักษณะพุทธศิลป์
ในชุมชนโบราณเมืองนครชุม เมืองไตร
ตรึงษ์และเมืองบางพาน, (๒) เพือ่ ศึกษา
แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณ
สถานในชุมชนโบราณเมืองนครชุม เมือง
ไตรตรึงษ์และเมืองบางพาน โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน และ (๓) เพือ่ สร้าง
เครือข่ายการอนุรกั ษ์และพัฒนาโบราณ
สถานในชุมชนโบราณเมืองนครชุม เมือง
ไตรตรึงษ์และเมืองบางพาน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ชุ ม ชน
โบราณเมื อ งนครชุ ม เมื อ งไตรตรึ ง ษ์
และเมื อ งบางพานมี พั ฒ นาการทาง
ประวัติศาสตร์ที่ร่วมสมัยกัน มีความ
รุ ่ ง เรื อ งสู ง สุ ด ในสมั ย สุ โขทั ย (พุ ท ธ
ศตวรรษที่ ๑๙-๒๐) จึงท�ำให้ลักษณะ
พุทธศิลป์ส่วนใหญ่ในชุมชนโบราณเป็น
ศิลปะสุโขทัย  โดยในชุมชนโบราณเมือง
นครชุมพบโบราณสถานส�ำคัญ ๙ แห่ง
ชุมชนโบราณเมืองไตรตรึงษ์พบโบราณ
สถานส�ำคัญ ๓ แห่ง และชุมชนโบราณ
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เมืองบางพานพบโบราณสถานส�ำคัญ
๑ แห่ง โบราณสถานส่วนใหญ่ทพี่ บเป็น
เจดียป์ ระธาน ฐานวิหาร ฐานมณฑปและ
ฐานเจดียร์ าย
โบราณสถานในชุมชนโบราณ
เมืองนครชุม เมืองไตรตรึงษ์และเมือง
บางพานส่วนหนึ่งต้องเผชิญกับสภาพ
ปัญหาการรุกล�ำ 
้ ท�ำลายและละเลยการ
อนุรักษ์ ท�ำให้อยู่ในสภาพช�ำรุด ทรุด
โทรม รกร้าง เสือ่ มโทรมและเสีย่ งต่อการ
พังทลาย จากการศึกษาพบว่าแนวทาง
การอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานใน
ชุมชนโบราณเมืองนครชุม เมืองไตรตรึง
ษ์ และเมืองบางพาน ควรเป็นการร่วม
มือกันของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการ
มีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีการก�ำหนด
แนวทางการอนุรกั ษ์และพัฒนาในระดับ
นโยบาย แนวทางการอนุรกั ษ์และพัฒนา
โบราณสถานโดยประชาชน และแนวทาง
การอนุรกั ษ์และพัฒนาโบราณสถานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลการสร้ า งเครื อ ข่ า ยการ
อนุรกั ษ์และพัฒนาโบราณสถานในชุมชน
โบราณเมืองนครชุมเมืองไตรตรึงษ์และ
เมืองบางพาน จังหวัดก�ำแพงเพชร ท�ำให้

เกิดกระบวนการท�ำงานเพื่อสร้างเครือ
ข่ายเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการประสานงาน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขั้นตอนการประชุม
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขั้นตอนการคัดเลือก
คณะท�ำงานเครือข่าย   ขัน้ ตอนก�ำหนด
บทบาทหน้าทีข่ องคณะท�ำงานเครือข่าย
คณะท�ำงานเครือข่ายการอนุรักษ์และ
พัฒนาโบราณสถานในชุมชนโบราณเมือง
นครชุม เมืองไตรตรึงษ์และเมืองบาง
พาน จังหวัดก�ำแพงเพชร ซึ่งประกอบ
ไปด้วยตัวแทนจากทุดภาคส่วนได้รว่ มกัน
ก�ำหนดทิศทางการท�ำงานโดยน�ำแนวคิด
“3E-Model” ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้
และการให้การศึกษา (E1-Education)
การสร้างสรรค์และประดิษฐ์นวัตกรรม
ในการจัดการ (E2-Engineering) และ
การบังคับใช้กฎระเบียบ (E3-Enforcement) มาปรับประยุกต์ในส�ำหรับการ
อนุรกั ษ์และพัฒนาโบราณสถานในชุมชน
โบราณเมืองนครชุม เมืองไตรตรึงษ์และ
เมืองบางพาน เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์
และพัฒนาโบราณสถานอย่างจริงจังและ
ยัง่ ยืนต่อไป
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การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนและเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลความรู้ที่
เกีย่ วข้องกับชุมชนโบราณ  ประวัตศิ าสตร์
พุทธศิลป์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่
ชาวบ้าน มีการผสานงานกับหน่วยงาน
หลายฝ่ายและทุกครั้งที่จัดอบรม เปิด
โอกาสให้ช าวบ้านแสดงความคิดเห็น
เพื่อให้รัฐมีส่วนร่วมเพื่อหาทางออกให้
กับประชาชน มีการจัดสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกและสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ทวั่ ถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชนได้
ร่วมมือและประสานงานกับกรมศิลปากร
ในการเฝ้าระวังการบุกรุกและท�ำลาย
โบราณสถาน ช่วยดูแลโบราณจนเกิดเป็น
เครือข่ายชุมชนในการดูแลโบราณสถาน

เชิงสาธารณะ
ชุมชนเกิดจิตส�ำนึกและมีส่วน
ร่วมในการการอนุรกั ษ์และพัฒนาโบราณ
สถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่อง
เที่ยว มีการร่วมบริหารจัดการทั้งในส่วน
ของการอนุรักษ์แ ละส่งเสริมการท่อง
เที่ยว
เชิงวิชาการ
เกิ ด การน� ำ องค์ ค วามรู ้ แ ละ
แนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์และ
พุ ท ธศิ ล ป์ ใ นชุ ม ชนโบราณเชิ ง บู ร ณา
การมาใช้ในสถานศึกษาในท้องถิ่น เช่น
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม โรงเรียน
นครไตรตรึงษ์ เป็นต้น ในขณะเดียวกัน
ก็มีการเผยแพร่ความรู้ให้เข้าถึงชุมชน
และกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นก�ำลังส�ำคัญของ

สังคมท้องถิ่นต่อไป  นั่นก็คือ เยาวชน ที่
ส�ำคัญคืองานวิจยั นีย้ งั เป็นแรงกระตุน้ ให้
มีการศึกษาวิจัยในลักษณะพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ พุทธศิลป์ แนวทาง
การอนุรกั ษ์และพัฒนาโบราณสถานตาม
ชุมชนโบราณส�ำคัญอื่นๆ ในเขตจังหวัด
ก� ำ แพงเพชรด้ ว ย ไม่ ว ่ า จะเป็ น แหล่ ง
โบราณคดี ใ นเขตชุ ม ชนโบราณเมื อ ง
ก�ำแพงเพชร เมืองคณฑี เมืองเทพนคร
ชุมชนโบราณบ้านแสนตอ ชุมชนโบราณ
บ้านพรานกระต่ายและชุมชนโบราณ
บ้านคลองเมือง รวมทัง้ การศึกษาค้นคว้า
วิจยั ข้อมูลเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่
ของชุมชนท้องถิน่ ต่างๆ ในจังหวัดให้เกิด
ขึ้น เพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างความ
ภาคภูมิใจ ส�ำนึกรักษ์ถิ่นฐานบ้านเกิด
ของตนเองมากยิ่งขึ้นด้วย

จุดเด่นของงานวิจัย
งานวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาประวัตศิ าสตร์และพุทธศิลป์ในชุมชนโบราณ : เมืองนครชุม เมืองไตรตรึงษ์และเมืองบางพาน
จังหวัดก�ำแพงเพชร” ท�ำให้เกิดการผลักดันและขับเคลือ่ นการท�ำงานของเครือข่ายชุมชนในการอนุรกั ษ์และพัฒนาโบราณสถาน
ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็น “เครือข่ายการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานในชุมชนโบราณเมืองนครชุม เมืองไตร
ตรึงษ์และเมืองบางพาน จังหวัดก�ำแพงเพชร” ขึน้ โดยได้นำ� หลักทฤษฎีมาประยุกต์ใช้เพือ่ ให้เกิดแนวทางการอนุรกั ษ์และพัฒนา
โบราณสถานเชิงบูรณาการ อันจะส่งผลให้เกิดแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ส่วนการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานในชุมชนโบราณเมืองนครชุม เมืองไตรตรึงษ์และเมืองบางพาน จังหวัด
ก�ำแพงเพชร ได้ก�ำหนดทิศทางการท�ำงานโดยน�ำหลักทฤษฎีมาบูรณาการ โดยใช้แนวคิด “3E-Model” มาปรับประยุกต์ใน
ส�ำหรับการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานในชุมชนโบราณเมืองนครชุม เมืองไตรตรึงษ์และเมืองบางพาน จังหวัดก�ำแพงเพชร
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ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม: ประวัติศาสตร์
เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และหลักพุทธธรรมในสมัยลพบุรี
พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล,ดร.
หัวหน้าโครงการวิจัย

นางสาวสหัทยา วิเศษ
ผู้ร่วมวิจัย

นายชนิศร์ ชูเลื่อน
ผู้ร่วมวิจัย

นายธรรมธัช บาศรี
ผู้ร่วมวิจัย
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ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
ประวัติศาสตร์ ไม่ใช่เป็นอดีตในตัวของมันเองเท่านั้น แต่ยังมีความสัมพันธ์
ถึงความเป็นมาของชุมชนความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดมาเป็นเวลานับ
พันปี อินเดียเป็นประเทศที่ถือก�ำเนิดพระพุทธศาสนา เมื่อมีพ่อค้าชาวอินเดียเดินทาง
มาติดต่อค้าขายในพื้นที่ประเทศไทยในอดีตจึงได้น�ำศาสนาเข้ามาด้วย นับแต่นั้นมา
พระพุทธศาสนาจึงถูกหล่อหลอมเข้าไปในความคิดจิตใจของชุมชนให้เป็นไปตามสิ่ง
แวดล้อมตามภาวการณ์ต่างๆ   ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นจึงถูกวางรูป
แบบและถูกก�ำหนดขอบเขตขึ้นด้วยอิทธิพลของกาลสมัยและสถานที่ การวิจัยครั้งนี้
จึงท�ำการศึกษาเพือ่ แสดงถึงคุณค่าของประวัตศิ าสตร์ดา้ นพระพุทธศาสนาทีไ่ ด้ดำ� เนิน
การควบคู่ไปกับการส�ำรวจพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ในพื้นที่เป้าหมาย
จากเล็งเห็นความส�ำคัญของเส้นทางพระพุทธศาสนา ที่ได้เผยแผ่สืบทอด
พระพุทธศาสนามาได้จนถึงปัจจุบัน   โครงการวิจัยนี้จะช่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ
รวมทั้งจัดรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยให้ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและหลักพุทธ
ธรรมที่ปรากฏในหลักฐานทางโบราณคดีจากการส�ำรวจและจัดท�ำเส้นทางภูมิศาสตร์
วัฒนธรรมวิเคราะห์บทบาทอิทธิพล คุณค่าและการจัดการด้านภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
และหลักฐานทางโบราณคดีของพระพุทธศาสนาในสมัยลพบุรี ให้มีความชัดเจนยิ่ง
ขึ้น และช่วยให้สามารถค้นคว้าเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับภาคอื่นๆ ของประเทศไทย
ได้เป็นอย่างดี
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
ขัน้ ที่ ๑ ท�ำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุมทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์
ภาพถ่าย เอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเพื่อรวบรวมหลักฐาน
ทางโบราณคดีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสมัยลพบุรี
ขั้นที่ ๒ ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่เป็นบุคคลผู้มี
ประสบการณ์ มีความรู้ มีความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์บุคคล
หนึ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ ถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้วิจัยได้รับรู้ รับทราบข้อมูลใช้ศึกษา
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อรวบรวมหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยว
กับพระพุทธศาสนาในสมัยลพบุรี
ขั้นที่ ๓ ลงพื้นที่ในการรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ ส�ำรวจพื้นที่เป้าหมาย
ตามเส้นทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรม : ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนาสมัยลพบุรี จาก
การเลือกแบบเจาะจง
ขัน้ ที่ ๔ การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล จัดหมวดหมูค่ รบ
ถ้วน เป็นระบบระเบียบตามที่ได้จัดประเด็นเพื่อรายงานการวิจัย โดยการบรรยาย
และสรุปเชิงวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์การวิจัย
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ผลการวิจัย
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๖
พระพุทธศาสนา นิกายมหายาน ลัทธิ
วั ช รยาน และเถรวาท ปรากฏหลั ก
ฐานทางสถาปัตยกรรม เช่น   ปรางค์
แขก พระปรางค์วัดมหาธาตุ ปรางค์
สามยอด ปราสาทหินพิมาย พระพุทธ
รูป พระโพธิสตั ว์   เป็นต้น ลักษณะของ
ศิลปกรรมส่วนใหญ่จะได้รบั อิทธิพลทวาร
วดี ยุคต่อมาได้รับอิทธิพลมาจากขอม
ซึ่งเห็นได้จากลักษณะของพระปรางค์
สามยอด พระพุทธรูปปางนาคปรก รูป
ยักษ์ และเทวรูป รวมทัง้ อโรคยาศาลซึง่
สร้างเป็นจ�ำนวนมาก ศาสนสถานต่างๆ
ที่เกิดขึ้นนี้ล้วนแต่เป็นฝีมือช่างท้องถิ่น
ทีไ่ ด้ดดั แปลงเลียนแบบผสมผสานขึน้ มา
โดยเหตุนี้นักประวัติศาสตร์จึงก�ำหนด
ลักษณะทางศิลปกรรมเหล่านี้ว่าเป็น
“สมัยลพบุร”ี
เส้ น ทางการเผยแผ่พ ระพุท ธ
ศาสนาในสมั ย ลพบุ รี ตั้ ง แต่ ร าวพุ ท ธ
ศตวรรษที่ ๑๒ ซึง่ กับสมัยเจนละ ซึง่ ตรง
กับยุคทวารวดี ต่อมาอารยธรรมขอมแผ่
อิทธิพลไปในอาณาจักรใกล้เคียงโดยเข้า
มาทางภาคอีสานเป็นแห่งแรก แม่นำ� ม้ ลู   
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แม่นำ� ช้ ี และลุม่ แม่นำ� ป้ า่ สักเป็นต้น หลัก
ฐานทางโบราณคดีที่พบ มีทั้งพระพุทธ
ศาสนานิกายเถรวาท และมหายาน วัชร
ยาน ตันตระยาน ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
ซึ่งช่างพื้นเมืองน�ำมาผสมผสานเข้ากับ
ศิลปะท้องถิ่นของตัวเองจนเกิดศิลปะ
สมัยลพบุรี
หลักพุทธธรรมทีป่ รากฏในศิลา
จารึกหลักฐานโบราณคดีในสมัยลพบุรี
คือ ๑) แบบทีเ่ ป็นแท่งเหลีย่ มตัน มีพนื้
ผิวให้สลักตัวหนังสือได้ทงั้ ๔ หรือ ๘ ด้าน
จารึกประเภทนีจ้ ะถูกตัง้ ไว้ตรงประตูทาง
ทิศตะวันออก (ทิศหลัก)ของปราสาท เช่น
ปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นต้น  ๒) แบบที่
สลักไว้ที่กรอบประตูทางเข้าปราสาท มี
พืน้ ทีส่ ลักข้อความได้เฉพาะกรอบประตู
ด้านข้าง สองด้านตรงข้ามกัน พบได้ทวั่ ไป  
เช่น ปราสาทหินพิมาย เป็นต้น ๓) แบบ
ที่เป็นแผ่นคล้ายใบเสมา สลักข้อความ
ได้สองด้าน คือด้านหน้า และด้านหลัง
เช่น จารึกซับจ�ำปา ๑ - ๔ ในบรรดา
จารึกเหล่านี้ จะมีเนือ้ หา เช่น คาถา เย
ธมฺมาฯ , ค�ำพรรณนาถึงพระอริยสัจ ๔ ,
พุทธอุทาน ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร และ

เรือ่ งการบริจาค ทาน เพือ่ บ�ำเพ็ญบารมี
เป็นพระโพธิสตั ว์ เป็นต้น
เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
หลักพุทธธรรมในสมัยลพบุรีได้กระจาย
ไปตามจังหวัดต่างๆ ๙ จังหวัด คือ ลพบุรี
, กาญจนบุรี , ราชบุรี , สุโขทัย, สระแก้
ว,ปราจีนบุรี,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,สุริน
ทร์ โดยมีหลักฐานแหล่งโบราณคดีในรูป
แบบศิลปะขอม กระจายอยูใ่ น ๙ จังหวัด
ดังกล่าว ถือเป็นเส้นทางการศึกษาเรียนรู้
และท่องเทีย่ วอารยธรรมขอม เพือ่ ซึมซับ
รับรูป้ ระวัตศิ าสตร์แห่งยุคสมัยลพบุรี ได้
อย่างชัดเจน
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การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
หน่วยงานของรัฐและเอกชน
สามารถใช้ผลการวิจยั ในการก�ำหนดพืน้ ที่
พิเศษเพือ่ การท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์
เกิ ด การบู ร ณาการการท� ำ งานร่ ว มกั น
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการ
ศึกษา และองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
ก�ำหนดกรอบการพัฒนาการท่องเทีย่ ว เช่น
ด้านสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ซึ่ ง จะน� ำ ไปสู ่ ก ารส่ ง เสริ ม และโฆษณา
สิ น ค้ า และบริ ก ารของชุ ม ชนเจ้ า ของ
แหล่งท่องเทีย่ ว การสร้างอาสาสมัครเพือ่
ช่วยพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิง
ประวัตศิ าสตร์พระพุทธศาสนาให้สวยงาม
ตามวัตถุประสงค์ดงั เดิมของสถานที่ ได้แก่
ศาสนสถาน โบราณสถาน มากกว่าจะเป็น
แหล่งท่องเทีย่ วเพียงอย่างเดียว

เชิงสาธารณะ
ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู ้ ด ้ า น
ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม:   ประวัติศาสตร์
เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
หลั ก พุ ท ธธรรมในสมั ย ลพบุ รี ส ามารถ
ท�ำให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจความ
เป็นมาของท้องถิน่ สร้างความภาคภูมใิ จ
และการตระหนักในคุณค่าของอัตลักษณ์
ของท้องถิ่นตนเอง รวมทั้งการจัดการ
ด้านทรัพยากรทาง สังคม ศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยการปลูกฝังจิตส�ำนึกของ
ชุมชน และนักท่องเที่ยวให้ปกป้องและ
อนุ รั ก ษ์ ม รดกทางวั ฒ นธรรม มี ค วาม
เคารพต่อทรัพย์สนิ ทางปัญญาของชุมชน
แหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

เชิงวิชาการ
การศึกษาเส้นทางภูมิศาสตร์
วั ฒ นธรรม ประวั ติ ศ าสตร์ พ ระพุ ท ธ
ศาสนาเป็ น กระบวนการหนึ่ ง ที่ ชุ ม ชน
ต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมายน� ำ มาใช้ เ ป็ น
เครื่องมือในการสืบค้นประวัติความเป็น
มาของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชน
ที่ ป รากฏหลั ก ฐานที่ บ ่ ง บอกเรื่ อ งราว
ความเป็นมาอันยาวนานของพื้นที่ ทั้งที่
ปรากฏอยูใ่ นเอกสารประเภทพงศาวดาร
จารึก รวมถึงโบราณวัตถุ โบราณสถาน
ต่างๆ ซึง่ เป็นหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์
ทีท่ ำ� ให้ทราบประวัตศิ าสตร์ความเป็นมา
ของชุมชนย้อนกลับไปได้ไกลหลายยุค
หลายสมัย ชุมชนต่างๆ ได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญกับหลักฐานต่างๆ เหล่านั้น
ในฐานะเป็นภาพแทนประวัตศิ าสตร์ของ
ชุมชน

จุดเด่นของงานวิจัย
งานวิจัยนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้มีความเข้าใจ “ตัวตน” ของคนไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน สร้างแนวทางในการ
ปรับเปลีย่ นความสัมพันธ์ทงั้ ภายในประเทศและประเทศใกล้เคียง ในการสร้าง “ความทรงจ�ำใหม่” หรือปรับเปลีย่ น “ความทรง
จ�ำเดิม” เพื่อน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในอนาคต โดยเกิดจากกระบวนการสร้างส�ำนึกทางประวัติศาสตร์
อย่าง “สร้างสรรค์” เป็นพืน้ ฐาน อันเป็นความส�ำนึกทีท่ ำ� ให้แต่ละคนสามารถวางตนเองอยูใ่ นความเป็น “ชาวพุทธ” ทีจ่ ะร่วมกัน
เผชิญกับกระแสความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างมีพลัง ทัง้ ยังเป็นการปลุกกระแสให้เยาวชนคนรุน่ ใหม่ เห็นคุณค่าของการท�ำ
วิจัยประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา สมัยต่างๆในประเทศไทย และข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากงานวิจัยยังเป็นประโยชน์ต่อ ชุมชนและ
สังคม รวมทั้งเป็นกระบวนการที่สามารถสร้างความเข้มแข็งและสร้างพลัง ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ชุมชนเกิดจิตส�ำนึกหันมา
อนุรักษ์หวงแหนโบราณสถานหรือโบราณวัตถุต่างๆ มากขึ้น
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เสมา : ประวัติศาสตร์ คุณค่าและการ
จัดการการอนุรักษ์ขององค์กรพระพุทธ
ศาสนาในจังหวัดบุรีรัมย์
ดร.ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ
หัวหน้าโครงการวิจัย

ผู้ร่วมวิจัย
พระครูศรีปัญญาวิกรม,ดร.
อาจารย์ไว ชึรัมย์
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ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
ศิ ล ปะเกิ ด ขึ้ น ตามความเชื่ อ ความศรั ท ธาและอิ ท ธิ พ ลค� ำ สอนของ
พระพุทธเจ้าของมนุษย์  ทีม่ คี วามแตกต่างและลักษณะ ทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ความเกีย่ ว
เนื่องกับพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อเป็นการด�ำรงรักษาไว้
ซึง่ พระพุทธศาสนา  ผลงานทางศิลปะเหล่านีไ้ ด้สร้างขึน้ มาเป็นเวลายาวนาน ต่อ
มามีการช�ำรุดหรือเสื่อมสภาพลง
บุรีรัมย์ เป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่ส�ำคัญ ใบ
เสมาหิ น เป็ น โบราณวั ต ถุ ส� ำ คั ญ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ดิ น แดนภาคอี ส านน� ำ เอา
พระพุทธศาสนาจากอินเดียเข้ามายังเอเซียอาคเนย์ มีพิธีกรรม แนวคิด ความ
เชื่อ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นของตนเอง แต่ปัจจุบันได้ลด
จ�ำนวนลง เป็นของหายาก จึงเป็นทีต่ อ้ งการของกลุ่มนักสะสม แต่บางหลักได้ถกู
ท�ำลายด้วยน�้ำมือมนุษย์ซึ่งไม่รู้คุณค่า
ผูว้ จิ ยั ได้ลงส�ำรวจใบเสมาโบราณ และได้ลงท�ำการศึกษาใบเสมาโบราณ
บ้านปะเคียบ วัดทรงศิรนิ าวาส  เพือ่ ศึกษาประวัตคิ วามเป็นมา และศึกษาคุณค่า
ของใบเสมา การจัดการการอนุรักษ์ขององค์กรพระพุทธศาสนาของจังหวัด
บุรีรัมย์ ที่ต้องมีส่วนในการดูแลอนุรักษ์ใบเสมาเหล่านี้ มีการจัดการอย่างไรบ้าง
มีการอนุรักษ์แบบยั่งยืนในอนาคตอย่างไร

เสมา : ประวัติศาสตร์ คุณค่าและการจัดการการอนุรักษ์ขององค์กรพระพุทธศาสนาในจังหวัดบุรีรัมย์

วิธีด�ำเนินการวิจัย
มุ่งศึกษา ศึกษาใบเสมาบุรีรัมย์ : ประวัติศาสตร์ คุณค่าและการจัดการ
การอนุรักษ์ขององค์กรพระพุทธศาสนา   เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยได้ลงพื้นที่   จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาข้อมูลใบเสมาโบราณบ้านปะ
เคียบ วัดทรงศิรินาวาส  ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ จ�ำนวน๑๐ รูป/คน ประกอบไปด้วย
ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าอาวาสวัดทรงศิรินาวาส ,พระภิกษุ, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช�ำนาญการ
ด้านโบราณสถานที่ ๑๐ พิมาย และชาวบ้าน   ผู้วิจัยท�ำการส�ำรวจข้อมูลเบื้องต้น
จากเอกสาร หนังสือต�ำรา จดหมายเหตุ บทความ และด้วยการสัมภาษณ์ สอบถาม
จากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ และเก็บรวบรวมข้อมูล จดบันทึก และน�ำข้อมูลทั้งหมดพร้อม
รูปภาพลงในคอมพิวเตอร์ อย่างเป็นระบบ และได้จัดท�ำผังการตั้งใบเสมาแต่ละจุด
แล้ววิเคราะห์ข้อมูล  น�ำข้อมูล ปรึกษาผู้รู้ด้านโบราณคดีจากกรมศิลปากร  จากนั้น
ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด และเขียนรายงานผลการวิจัย  พิมพ์เผยแพร่  
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ผลการวิจัย
เสมานั้น ใชเปนนิมิต หรือเครื่องหมาย
เพื่ อ กํ า หนดขอบเขตของพระอุ โ บสถ
ตามคติความเชื่อเหตุผลในการสราง คือ
ใชเ ปน นิมติ หรือเครือ่ งหมาย เพือ่ กาํ หนด
ขอบเขตของพระอุโบสถ อันเปน สถานที่
รวมทําสังฆกรรมของพระสงฆ์
คุ ณ ค่ า ของใบเสมาในจั ง หวั ด
บุรรี มั ย์ เป็นคุณค่าทางด้านประวัตศิ าสตร์
อาทิ ใบเสมาวัดขุนก้อง ทีท่ ำ�ให้ทราบถึง
ประวัตศิ าสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา
ในส่วนของการจัดการอนุรักษ์
ใบเสมาของจังหวัดบุรีรัมย์ขององค์กร
พระพุทธศาสนานั้น พบ ว่ามีการดูแล
อนุรกั ษ์บา้ งบางพืน้ ที่ อาทิ วัดขุนก้อง วัด
เขาอังคาร เป็นต้น  แต่จากการสำ�รวจ พบ
ว่ายังมีบางพื้นที่ท่ยี ังไม่ได้รับการอนุรักษ์
นั่นคือใบเสมาโบราณบ้านปะเคียบ ของ
จังหวัดบุรรี มั ย์ พบว่ายังคงสภาพเดิม การ
อนุรกั ษ์ขององค์กรพระพุทธศาสนายังไม่
การขับเคลื่อนเท่าที่ควร ไม่มีการแสดง
องค์ความรู้ท่ที ำ�ให้ทราบว่าใบเสมาเหล่า
นัน้ มีประวัตแิ ละความเป็นมา การดูแลคง
เป็นวัด ผูน้ ำ�ชาวบ้าน และชาวบ้าน
   ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการส่งเสริม
การอนุรักษ์ใบเสมาโบราณบ้านปะเคียบ
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โดย   ๑.ทำ�ซุม้ แสดงประวัตคิ วามเป็นมา
ของใบเสมา   ๒. จัดทำ�ป้ายขนาดใหญ่
ประชาสัมพันธ์เรื่องราวเกี่ยวกับใบเสมา  
๓. จัดทำ�เอกสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ์
แจก สำ�หรับผูท้ ส่ี นใจ   ๔. จัดทำ�ทะเบียน
ใบเสมาโบราณและแผนทีต่ ง้ั ของใบเสมา
แต่ ล ะใบ   ๕.จั ด ทำ�ป้ า ยคำ�อธิ บ ายใบ
เสมาโบราณ  ๖.จัดให้มวี ทิ ยากรหรือมัค
คุเทศน้อย เพือ่ บรรยายเรือ่ งราวเกีย่ วกับ
ใบเสมา ๗. จัดอบรมเพื่อปลูกฝังให้เด็ก
เยาวชน รักและหวงแหนโบราณวัตถุของ
บ้านเกิด  ๘.จัดให้ความรูใ้ นเรือ่ งใบเสมา
โบราณ ควบคู่กับการทำ�ความเข้าใจใน
เรือ่ งการอนุรกั ษ์ใบเสมา   ๙. ได้มอบเงิน
จำ�นวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หัวหน้า
ชุมชน และเจ้าอาวาส วัดทรงศิรนิ าวาส
เพือ่ การอนุรกั ษ์ทำ�กิจกรรมส่งเสริมความ
รูใ้ บเสมาบ้านปะเคียบ ต่อไป

เสมา : ประวัติศาสตร์ คุณค่าและการจัดการการอนุรักษ์ขององค์กรพระพุทธศาสนาในจังหวัดบุรีรัมย์

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ โดยร่วมมือกันระหว่างวัด ผู้น�ำชุมชน ชาวบ้าน เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ของ
ประชาชนผู้สนใจ นักศึกษา และมาตรการการดูแลอนุรักษ์ใบเสมาโบราณ ต่อไป
เชิงสาธารณะ   เพื่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชาวชุมชนให้ดีขึ้น โดยร่วมกันอนุรักษ์ด้านศิลปะใบเสมา
โบราณ เพื่อการศึกษาเรียนรู้ให้แก่ผู้สนใจซึ่งจะเดินทางมาศึกษาต่อไป  
เชิงวิชาการ   ได้จัดท�ำองค์ความรู้เกี่ยวกับใบเสมาโบราณบ้านปะเคียบ เป็นป้ายขนาดใหญ่ จัดท�ำผังที่ตั้งของใบเสมา
และร่วมกับวัด ผู้น�ำชุมชน สร้างซุ้มขนาดใหญ่ติดตั้งป้ายองค์ความรู้ให้เป็นที่ประจักษ์

จุดเด่นของงานวิจัย
๑. ท�ำให้คน้ พบใบเสมาโบราณ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงคติความเชือ่ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาผ่านรูปสลักบนใบ
เสมา เป็นแหล่งโบราณคดีบา้ นปะเคียบ  ทมี่ กี ารตัง้ ถิน่ ฐานอยูอ่ าศัยของมนุษย์อย่างยาวนานตัง้ แต่สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์
ยุคเหล็กราว ๒,๐๐๐-๑,๕๐๐ ปีมาแล้ว และน่าจะมีการอยู่อาศัยต่อเนื่องเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี(พุทธ
ศตวรรษที่ ๑๒-๑๖) และสมัยเขมร หรือลพบุรี (ราวพุทธศวรรษที่ ๑๖-๑๙)
๒. ทีมงานวิจัยได้ลงส�ำรวจพื้นที่ ณ บ้านปะเคียบ ตามหาร่องรอยใบเสมาโบราณและเลือกท�ำการอนุรักษ์ใบ
เสมา ให้คงอยู่ถาวรต่อไป
๓. ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศิลปากรที่ ๑๐ พิมาย มาให้ความรู้ในเรื่องใบเสมาโบราณ ให้แก่ชาวบ้าน
ผู้น�ำชุมชนและวัด ท�ำให้คนในพื้นที่เหล่านี้มีความรู้ที่ถูกต้อง
๔. ได้สร้างรูปแบบองค์ความรู้และแนวทางการอนุรักษ์ใบเสมา ไว้เป็นต้นแบบให้แก่ชุมชน
๕. ได้ทำ� ป้ายขนาดใหญ่แสดงความองค์รใู้ บเสมาบ้านปะเคียบ ติดตัง้ ทีซ่ มุ้ ไม้และเหล็ก ขนาดใหญ่เพือ่ การเผยแพร่
๖. จัดท�ำแผนผังที่ตั้งของใบเสมาแต่ละใบ ว่าตั้งอยู่ตรงไหนบ้าง
๗. ท�ำโบรชัวร์ เอกสารแจกเพื่อการเผยแพร่ ศึกษาต่อไป
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ผลงานวิจัยเด่น
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
๒๕๖๐

กลุ่มวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม
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การสร้างและพัฒนาโปรแกรมโยคะ
สมาธิเพื่อสนับสนุนการดูแลของผู้ป่วย
โรคเบาหวานประเภทที่ ๒ โรงพยาบาล
พาน จังหวัดเชียงราย
พระบุญรอด ปคุณธมฺโม
หัวหน้าโครงการวิจัย

นางชมพร สีเงิน
ผู้ร่วมวิจัย
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ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
ปัจจุบันโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาส�ำคัญระดับประเทศ  
ซึ่งผู้ป่วยไม่ได้เผชิญอยู่กับโรคทางกายเท่านั้นผู้ป่วยยังพบปัญหาทางด้านจิตใจ
อารมณ์ สังคมด้วย โยคะเป็นศาสตร์ดั้งเดิมของทางอินเดียซึ่งมีวิธีคิดและปฏิบัติ
หลายประการที่ใกล้เคียงกับแนวปฏิบัติในทางพุทธศาสนา   ที่สามารถช่วยให้ผู้
ป่วยลดความทุกข์จากสภาวะที่เผชิญอยู่   ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงประยุกต์ใช้โยคะ
ตามต�ำราโยคะดั้งเดิม   มาใช้เป็นโปรแกรมสนับสนุนการดูแลตนเองของผู้ป่วย
เบาหวาน  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ชนิดวัดก่อนและหลังทดลอง โดย
ให้กลุม่ ทดลองได้ปฏิบตั ติ ามโปรแกรมโยคะสมาธิ  ซึง่ น�ำรูปแบบของโปรแกรมมา
จากสถาบันโยคะวิชาการ ประกอบทั้งการฝึกท่าทางกาย การปรับทัศนคติทาง
บวก การหายใจ สมาธิและการผ่อนคลายซึ่งเหมาะที่จะน�ำมาปรับใช้ในการที่จะ
ส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างเบาหวานเกิดความตระหนักในการดูแลตนเอง
การปฏิบัติโยคะนอกจากจะพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายแล้วโยคะยังน�ำไป
สู่สมาธิ   ลดการปรุงแต่งของจิตและพฤติกรรม เกิดการตระหนักรู้ถึงเป้าหมาย
และเกิดกระบวนการของชีวิตวิถีแบบองค์รวมไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้น

การสร้างและพัฒนาโปรแกรมโยคะสมาธิเพือ่ สนับสนุนการดูแลของผูป
้ ว่ ยโรคเบาหวานประเภทที่ ๒ โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
สัปดาห์ที่ ๑  เริ่มต้นการทดลอง เป็นกิจกรรมที่ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนและการป้องกัน สอบถามอาการ  เปิดโอกาส
ให้สมาชิกได้สนทนาถึงการปฏิบตั ติ วั ทีผ่ า่ นมา และเป็นการสร้างความคุน้ เคย จากนัน้
ได้บรรยายเรื่องของโยคะ แนวคิด ที่มา และวิธีการปฏิบัติอาสนะพื้นฐาน ๑๔  ท่า
ฝึกการผ่อนคลาย ฝึกอาสนะพื้นฐาน
เดือนที่ ๑  หลังการฝึกตามโปรแกรม ได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสอบถามถึง
ผลการฝึกปฏิบัติตามโปรแกรมที่ให้ไป  ความสม�่ำเสมอ และผลที่เกิดขึ้น  พร้อมทั้ง
ฝึกทบทวนอาสนะพื้นฐาน  ๑๔ ท่า ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  และฝึกการหายใจด้วย
ท้อง  เพิ่มฝึกการหายใจสลับรูจมูก เทคนิคการปฏิบัติของแต่ละคน
เดือนที่ ๒  หลังการฝึกตามโปรแกรม ได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสอบถามถึง
ผลการฝึกปฏิบัติตามโปรแกรมที่ให้ไป  ความสม�่ำเสมอ และผลที่เกิดขึ้น  พร้อมทั้ง
ฝึกทบทวนอาสนะพื้นฐาน  ๑๔  ท่า เพิ่มเทคนิคการปฏิบัติของแต่ละคน
เดือนที่ ๓  หลังการฝึกตามโปรแกรม ได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสอบถามถึง
ผลการฝึกปฏิบตั ติ ามโปรแกรมทีใ่ ห้ไป  ความสม�ำ่ เสมอ และผลทีเ่ กิดขึน้   พร้อมทัง้ ฝึก
ทบทวนอาสนะพื้นฐาน  ๑๔ ท่าเพิ่มเทคนิคการปฏิบัติของแต่ละคน มีการสอบถาม
ถึงการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
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ผลการวิจัย
๑. ได้โปรแกรมโยคะสมาธิส�ำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ ๒ หลังจากกลุ่มผู้ป่วยได้เข้า
ร่วมฝึกปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพด้านบวกของผูป้ ว่ ยกลุม่ ทดลองดีขนึ้ และได้มกี ารสะท้อนถึงรูปแบบการ
ฝึกจึงมาเป็นรูปแบบโปรแกรมการฝีกโยคะสมาธิส�ำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ ๒
๒.ได้องค์ความรูโ้ ยคะกับพระพุทธศาสนา ทัง้ สองกล่าวถึงจิต ซึง่ ถือว่าเป็นการแก้ทกุ ข์ทตี่ น้ ตอ
ของปัญหา การทีม่ นุษย์เป็นทุกข์กเ็ พราะเราไม่ได้ควบคุมจิต กล่าวถึงสมาธิทงั้ โยคะกับพระพุทธศาสนา
ต่างเป็นการเอือ้ ให้ผฝู้ กึ เป็นผูม้ อี ารมณ์มนั่ คง มีจติ อันสงบ ลดการปรุงแต่งของจิตจิตลึกลงสูส่ มาธิ จิตจะ
คืนไปสู่พรหม เป็นสภาวะแห่งไกวัลหรือโมกษะ ส่วนพระพุทธศาสนา เมื่อตามดูรู้จิตของตนประจักษ์
ชัดว่า จิตไม่ใช่ของเรา ไม่ยึดมั่น เป็นอิสระหลุดพ้นหรือเข้าถึงพระนิพพานในที่สุด
๓.เกิดเครือข่ายความรูแ้ ละการแลกเปลีย่ นฝึกปฏิบตั ขิ องผูป้ ว่ ยด้วยการท�ำอาสนะ และปราน
ยามะ ซึ่งเครือผู้ป่วยได้รับรู้ผลจากการฝึกฝนด้วยตนเองและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
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การสร้างและพัฒนาโปรแกรมโยคะสมาธิเพือ่ สนับสนุนการดูแลของผูป
้ ว่ ยโรคเบาหวานประเภทที่ ๒ โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
๑. ได้โปรแกรมโยคะสมาธิส�ำหรับผู้ป่วยโรค
เบาหวานประเภทที่ ๒ หลังจากกลุม่ ผูป้ ว่ ยได้เข้าร่วมฝึก
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพด้านบวกของผูป้ ว่ ยกลุม่ ทดลอง
ดีขึ้นและได้มีการสะท้อนถึงรูปแบบการฝึกจึงมาเป็นรูป
แบบโปรแกรมการฝีกโยคะสมาธิส�ำหรับผู้ป่วยโรคเบา
หวานประเภทที่ ๒
๒.ได้องค์ความรู้โยคะกับพระพุทธศาสนา ทั้ง
สองกล่าวถึงจิต ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ทุกข์ที่ต้นตอของ
ปัญหา การที่มนุษย์เป็นทุกข์ก็เพราะเราไม่ได้ควบคุมจิต
กล่าวถึงสมาธิทั้งโยคะกับพระพุทธศาสนาต่างเป็นการ
เอื้อให้ผู้ฝึกเป็นผู้มีอารมณ์มั่นคง มีจิตอันสงบ ลดการ

ปรุงแต่งของจิตจิตลึกลงสูส่ มาธิ จิตจะคืนไปสูพ่ รหม เป็น
สภาวะแห่งไกวัลหรือโมกษะ ส่วนพระพุทธศาสนา เมื่อ
ตามดูรู้จิตของตนประจักษ์ชัดว่า จิตไม่ใช่ของเรา ไม่ยึด
มั่น เป็นอิสระหลุดพ้นหรือเข้าถึงพระนิพพานในที่สุด
๓.เกิดเครือข่ายความรู้และการแลกเปลี่ยนฝึก
ปฏิบัติของผู้ป่วยด้วยการท�ำอาสนะ และปรานยามะ ซึ่ง
เครือผูป้ ว่ ยได้รบั รูผ้ ลจากการฝึกฝนด้วยตนเองและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม

จุดเด่นของงานวิจัย

“งานวิจัยนี้เป็นการท�ำให้มนุษย์ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความทุกข์จากพยาธิสภาพของโรคเบาหวานและภาวะ

แทรกซ้อนได้รับรู้ประโยชน์ของสมาธิผ่านการฝึกอาสนะและปรานยามะเป็นการเรียนรู้ของผู้ป่วยผ่านการฝึก
ปฏิบัติการท�ำอาสนะ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม ซึ่งผู้ป่วยหลายคนสามารถน�ำวิธีการและประโยชน์
ที่ตนเองได้รับไปบอกสอนคนในครอบครัวหรือในชุมชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่สามารถน�ำผลจากการฝึกของผู้
ป่วยกลุ่มนี้ไปเผยแพร่กับผู้ป่วยและกลุ่มคนอื่นต่อ และผู้ป่วยสามารถน�ำวิธีการจากการฝึกไปประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์อื่นในชีวิตประจ�ำวัน เช่น เมื่อเกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจให้เฝ้าดูลมหายใจที่ลึกยาวเบาสบายเพื่อให้
เกิดความผ่อนคลาย

”
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รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง
หัวหน้าโครงการวิจัย

52

ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
กระแสโลกาภิวัตน์และการรวมตัวของกลุ่มประเทศอาเซียนก่อให้เกิดการเปิดเสรีทางการ
ศึกษา สถาบันอุดมศึกษาจะเป็นองค์กรที่สามารถช่วยในการผลิตก�ำลังคนที่มีความรู้ความ
สามารถตอบสนองและเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ภาคเอกชนเหล่านั้นให้สามารถแข่งขันได้
ปัจจุบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเด็นที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา
คือ การเตรียมความพร้อมในการพัฒนากาลังคนการพัฒนาคนโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการผลิตสินค้าและบริการอันเนื่องมาจากการใช้ความ
รู้สร้างมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นการอบรมและเตรียมก�ำลังคนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของ
วิวัฒนาการของโลก จึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะ
เป็นองค์กรหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้การก�ำกับของรัฐบาล ได้
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ตามหลักปรัชญาและวิสัยทัศน์เพื่อจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณการ
กับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม และมุง่ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการ
ศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ จากปัญหาและผลกระทบดังกล่าว จึงมีความจ�ำเป็น
ต้องศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาเพือ่ รองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาของประชาคม
อาเซียน เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และเพือ่ น�ำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาเพือ่ รองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั แบบผสม กล่าวคือ การศึกษาเชิงปริมาณ และการ
ศึกษาเชิงคุณภาพ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจยั แบบเดลฟาย จึงแบ่งวิธดี ำ� เนินการวิจยั
ออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานเพือ่ ยกร่างรูปแบบการจัดการศึกษาเพือ่
รองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากการ
ศึกษาวิเคราะห์เอกสารและจัดท�ำเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน  
สภาพปัจจุบนั ปัญหา และรูปแบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และยกร่างรูปแบบการจัดการศึกษาเพือ่ รองรับประชาคมอาเซียนของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระยะที่ ๒ การตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบการจัดการศึกษาเพือ่ รองรับ
ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ กลุม่ ตัวอย่างทีผ่ ู้
วิจยั เลือกแบบเจาะจง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับวิทยาเขต
ซึง่ เป็นตัวแทนของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
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ผลการวิจัย
รู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ รองรั บ
ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นรูปแบบการ
จัดการศึกษาเชิงระบบ ประกอบด้วย ๓ องค์
ประกอบหลัก ๑๘ องค์ประกอบรอง และ
๖๐ องค์ประกอบย่อย ดังมีรายละเอียดต่อ
ไปนี้
องค์ประกอบหลักที่ ๑ ด้านปัจจัย
น�ำเข้า ประกอบด้วย องค์ประกอบรองที่ ๑
การจัดโครงสร้างองค์กร มี ๓ องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ ๑.๑) มีความสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐ ๑.๒) มีความครอบคลุม
ภาระงาน ๑.๓) มีความชัดเจนในด้านอ�ำนาจ
หน้าที่ องค์ประกอบรองที่ ๒ บุคลากร มี
๕ องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ๒.๑) บุคลากร
สามารถการใช้ ภ าษาอั ง กฤษได้ ร ะดั บ ดี
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) นิสติ ต่างประเทศเข้ามาศึกษา
ร้อยละ ๕๐  ๓.๔) มีการก�ำหนดคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่เอื้อต่อความเป็นนานาชาติ
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องค์ประกอบรองที่ ๔ งบประมาณ มี ๕
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ๔.๑) การจัดท�ำ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๔.๒) ระบบการ
จัดหางบประมาณเหมาะสม ๔.๓) จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนหลักสูตรนานาชาติ
๔.๔) ระบบการใช้จ่ายงบประมาณชัดเจน
๔.๕) ระบบตรวจสอบการใช้จา่ ยงบประมาณ
องค์ประกอบรองที่ ๕ หลักสูตร มี ๓ องค์
ประกอบย่ อ ย ได้ แ ก่ ๕.๑) มี ห ลั ก สู ต ร
นานาชาติ ๕.๒) มีการบูรณาการหลักสูตร
ที่เชื่อมโยงความเป็นอาเซียน ๕.๓) มีการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทีท่ นั สมัยและ
เชือ่ มโยงกับประชาคมอาเซียน องค์ประกอบ
รองที่ ๖ แหล่งการเรียนรู้ มี ๓ องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ ๖.๑) มีเอกสารการสอน ต�ำรา
หนังสือ วารสาร ภาษาอังกฤษแต่ละสาขา
วิชาที่เพียงพอ ๖.๒) มีห้องสมุดอิเลคทรอ
นิค ๖.๓) มีความร่วมมือให้บริการห้องสมุด
ระหว่างสถาบันต่างชาติ องค์ประกอบรอง
ที่ ๗ สือ่ เทคโนโลยี มี ๒ องค์ประกอบย่อย
ได้แก่   ๗.๑) มีสื่อเทคโนโลยีการปฏิบัติ
งานที่เพียงพอและหลากหลาย ๗.๒) มีสื่อ
เทคโนโลยีการปฏิบัติงานที่พร้อมใช้งาน
อยูเ่ สมอ และองค์ประกอบรองที่ ๘ สภาพ
แวดล้อม มี ๑ องค์ประกอบย่อย ได้แก่
๘.๑) มีการจัดบริบทและสภาพแวดล้อมที่
เป็นกายภาพให้เอื้อต่อความเป็นนานาชาติ
เช่น สถานทีพ่ กั ของนักศึกษาหรือนิสติ สถาน

ที่ ป ระสานงานที่ ใช้ ภ าษาอั ง กฤษ สภาพ
แวดล้อมทางธรรมชาติ
องค์ ป ระกอบหลั ก ที่ ๒ ด้ า น
กระบวนการ ประกอบด้วย องค์ประกอบรอง
ที่ ๑ การบริหารจัดการ มี ๑๒ องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ ๑.๑) ปรัชญามหาวิทยาลัย
มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ อื้ อ ต่ อ การจั ด การศึ ก ษา
ระดับนานาชาติในประชาคมอาเซียน ๑.๒)
วิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ ลักษณะที่
เอื้อต่อการจัดการศึกษาระดับนานาชาติใน
ประชาคมอาเซียน ๑๓) พันธกิจที่ปรากฏ
ในแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เอื้ อ ต่ อ การ
จัดการศึกษาระดับนานาชาติในประชาคม
อาเซียน ๑.๔) เป้าหมายที่ปรากฏในแผน
พัฒนามหาวิทยาลัยเอือ้ ต่อการจัดการศึกษา
ระดับนานาชาติในประชาคมอาเซียน ๑.๕)
กลยุทธ์ทปี่ รากฏในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เอื้อต่อการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ
ในประชาคมอาเซียน ๑.๖) ตัวชี้วัดการ
จัดการศึกษาระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ มีความชัดเจน
และเป็นไปได้ ๑.๗) มีแผนงานทีเ่ อือ้ ต่อการ
จัดการศึกษาระดับนานาชาติในประชาคม
อาเซี ย น ประกอบด้ ว ย การจั ด ท� ำ แผน
พัฒนาระยะยาว แผนปฏิบัติการประจ�ำ
ปี ๑.๘) การบริหารจัดการเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลสากล (Good Governance)
๑.๙) มีส่วนงานด้านกิจการต่างประเทศ

รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลการวิจัย(ต่อ)
๑.๑๐) มีกิจกรรม/โครงการความร่วมมือ
กับองค์กรต่างประเทศ ๑.๑๑) มีการสร้าง
ความตระหนักเกีย่ วกับความเป็นนานาชาติ
ในประชาคมอาเซียน ๑.๑๒) มีการเปิดเทอม
และปิดเทอมการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
กับสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน องค์
ประกอบรองที่ ๒ การเรียนการสอน มี ๖
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ๒.๑) คณาจารย์
ใช้ภาษาอังกฤษในกิจกรรมการเรียนการ
สอน ๒.๒) รูปแบบการสอนเน้นผูเ้ รียนเป็น
ส�ำคัญ ๒.๓) การบูรณาการการเรียนการ
สอนระหว่างรายวิชาและข้ามสาขาวิชา ๒.๔)
การใช้งานวิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ ๒.๕) มี
การเรี ย นการสอนที่ บู ร ณาการเชื่ อ มโยง
ประเด็นนานาชาติและวัฒนธรรมข้ามชาติ
ในประชาคมอาเซียน ๒.๖) มีการจัดการ
เรียนการสอนผ่านสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครอบคลุ ม ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ องค์
ประกอบรองที่ ๓ การใช้สื่อการเรียนการ
สอน มี ๒ องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ๓.๑)
คณาจารย์ใช้ส่ือเพื่อการเรียนการสอนทัน
สมัยหลากหลายและมีความเป็นนานาชาติ
๓.๒) มีการเปิดโอกาสให้นสิ ติ ฝึกใช้สอื่ ทีท่ นั
สมัยหลากหลายและมีความเป็นนานาชาติ
ในกิจกรรมการเรียนการสอน องค์ประกอบ
รองที่ ๔ การวัดผลประเมินผล มี ๔ องค์
ประกอบย่อย ได้แก่ ๔.๑) มีการวัดผล
ประเมินผลโดยใช้วธิ กี ารและเครือ่ งมือทีท่ นั
สมัยและหลากหลาย ๔.๒) มีการใช้สอื่ การ

วัดผลประเมินผลด้วยภาษาอังกฤษ ๔.๓)
มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพเป็นจริง
๔.๔) มีการวัดผลประเมินผลที่เน้นผลการ
ปฏิบตั ขิ องนิสติ อย่างเป็นรูปธรรม
องค์ประกอบหลักที่ ๓ ด้านผลผลิต
ประกอบด้วย องค์ประกอบรองที่ ๑ บัณฑิตมี
มาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา มี ๕ องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ ๑.๑) บัณฑิตมีพฤติกรรมทีไ่ ด้รบั
การยอมรับในสังคม ประกอบด้วย ความกล้า
หาญทางจริยธรรม ความเข้าใจผูอ้ นื่ ความ
เข้าใจโลก การมีจติ สาธารณะ ความเสียสละ
ความรับผิดชอบ และการเป็นแบบอย่างทีด่ ี
๑.๒) บัณฑิตมีความรอบรู้ ความตระหนัก
ความเข้าใจ ทั้งในมิติความกว้างและความ
ลุม่ ลึกในศาสตร์สาขาทีศ่ กึ ษา ความสามารถ
ประเมินค่าองค์ความรู้ และน�ำไปประยุกต์
ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ ๑.๓) บั ณ ฑิ ต มี
ศักยภาพการคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท�ำความ
เข้าใจ ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความ
คิดสร้างสรรค์ มีวสิ ยั ทัศน์ ความสามารถใน
การประเมิน การวินจิ ฉัย การแก้ปญ
ั หา และ
การพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ๑.๔)
บัณฑิตมีศกั ยภาพในการรับรูค้ วามรูส้ กึ ของ
ผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น การใส่ใจช่วยเหลือ มีมุม
มองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และ
ทางสังคม รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ๑.๕) บัณฑิตมีศกั ยภาพใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการสือ่ สาร รวมถึง

ศักยภาพในการเข้าถึง การประมวลผลและ
การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์ประกอบรองที่ ๒ ทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ มี ๑ องค์ประกอบย่อย
ได้แก่ ๒.๑) บัณฑิตมีศกั ยภาพในการสือ่ สาร
ด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ใน
ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน องค์ประกอบ
รองที่ ๓ ทักษะการวิจยั มี ๑ องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ ๓.๑) บัณฑิตมีความสามารถใน
การค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อ
หาค�ำตอบประเด็นที่สงสัยโดยมีระเบียบ
วิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์สาขา
ที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบรองที่ ๔ ทักษะ
ความเป็นประชาธิปไตย มี ๑ องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ ๔.๑) บัณฑิตมีศักยภาพใน
การเข้าใจ ยอมรับ และปฏิบตั ติ ามระบอบ
ประชาธิปไตย องค์ประกอบรองที่ ๕ การ
ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม มี ๑
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ๕.๑) บัณฑิตมีความ
เข้าใจ และการประนีประนอมในรูปแบบของ
กิจกรรรมมนุษย์ที่มีความแตกต่างทางการ
ปฏิบตั ใิ นวิถชี วี ติ ของกลุม่ ตนเองและกลุม่ คน
อืน่ องค์ประกอบรองที่ ๖ ทักษะทางวิชาชีพ
มี ๑ องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ๖.๑) บัณฑิต
มีความสามารถประเภทต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อ
การน�ำความรู้ทางวิชาชีพ ค่านิยม จรรยา
บรรณและทั ศ นคติ ท างวิ ช าชี พ ไปปฏิ บั ติ
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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ผลงานวิจัยเด่น ๒๕๖๐ I สถาบันวิจการปฏิ
ัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลั
ยมหาจุฬาลงกรณราชวิ
ทยาลัย
บัติและการสอบอารมณ์
กรรมฐานตามหลั
กพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย

ผลการวิจัย(ต่อ)
หรือยากจนเล่าเรียนมากหรือเล่าเรียน
น้อยก็ตามทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา
หรือแม้แต่คนมีรา่ งกายพิการเคลือ่ นไหว
อวัยวะได้เป็นบางส่วนและมีความรู้สึก
ตัวกับการเคลื่อนไหวได้ก็สามารถปฏิบตั ิ
ได้โดยไม่เลือกสถานที่และเวลา หลัก
ปฏิบตั กิ รรมฐาน ประกอบด้วย (๑) การ
เคลื่อนไหวอิริยาบถตามธรรมชาติและ
การสร้างจังหวะเคลื่อนไหว (๒) ความ
นึกคิดปรุงแต่งเรือ่ งราวต่างๆ (ความคิด)
(๓) การรูส้ กึ ตัวอยูก่ บั การเคลือ่ นไหวทุก
อิริยาบถทุกจังหวะ และรู้ทันท�ำให้เรามี
ชีวติ ต่อไปด้วยความไม่ทกุ ข์
การเคลื่อนไหวในอิริยาบถ ๑๕
จังหวะ มีการควบคุมและตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิ ๒ ทาง คือ  (๑) การควบคุมและ
การตรวจสอบโดยครูอาจารย์ผู้ควบคุม
ดู แ ลให้ ก ารแนะน� ำ  ซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น
กัลยาณมิตรชี้ทางผิดทางถูกแก่ผู้ปฏิบัติ
เมือ่ ประสบปัญหา โดยยึดหลัก ๓ ประการ
คือ ๑. แนะน�ำวิธกี ารปฏิบตั แิ ละอธิบาย
หลั ก การอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ
ให้ ผู ้ เข้ า รั บ การปฏิ บั ติ ไ ด้ เข้ า ใจชั ด เจน
๒. ควบคุมผู้ปฏิบัติให้ตั้งอยู่ในความไม่
ประมาท ๓. สอบถามปัญหาและให้ค�ำ
แนะน� ำ  เพื่ อ เป็ น การประเมิ น ผลการ
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ปฏิบัติของผู้เข้ารับการปฏิบัติว่ามีความ
ก้าวหน้าหรือถอยหลังพร้อมทัง้ แนะน�ำวิธี
การทีถ่ กู ต้องในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ทีเ่ กิดขึน้ แก่ตวั ผูป้ ฏิบตั ิ (๒) การควบคุม
อารมณ์และตรวจสอบโดยผู้เข้ารับการ
ปฏิบัติ การปฏิบัติกรรมฐานตามแนว
หลวงพ่อเทียนจะมีประสิทธิภาพจ�ำเป็น
ต้องอาศัยครูอาจารย์ผคู้ อยควบคุมตรวจ
สอบให้แนะน�ำวิธีการปฏิบัติและการแก้
ปัญหาทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั แิ ละ
ผูป้ ฏิบตั จิ ะต้องรับผิดชอบตัวเองเคารพใน
กฎกติการะเบียบในการปฏิบตั ิ เคารพเชือ่
ฟังครูอาจารย์ผคู้ วบคุมดูแลจะท�ำให้การ
ปฏิบตั ดิ ำ� เนินไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายได้เร็ว
๕) กรรมฐานแบบอานาปานสติ ต าม
แนวพุทธทาสภิกขุ เป็นกรรมฐานในการ
พัฒนาจิตเพือ่ การบรรลุมรรค ผล นิพพาน
โดยการมีสติก�ำหนดตามติดลมหายใจ
เข้าออก การปฏิบัติกรรมฐานแนวเจริญ        
อานาปานสติ  จึงเน้นการฝึกฝนจิตให้สงบ
สะอาด บริสทุ ธิ์ ด้วยคุณประโยชน์นแี้ ละ
อานิสงส์ดงั กล่าว      ท่านพุทธทาสจึงได้
ประยุกต์การปฏิบัติกรรมฐานอานาปาน
สติดว้ ยเล็งเห็นความส�ำคัญของอานาปาน
สติกรรมฐานที่พระพุทธองค์ทรงปฏิบัติ
และตรัสรู  
้ เพือ่ เน้นการศึกษาให้มคี วาม

ละเอียดลึกซึ้ง มีฝึกได้หลายวิธี จะใช้วิธี
นับในระหว่างระยะทีว่ งิ่ จากจุดหนึง่ ไปยัง
อีกจุดหนึง่ โดยมีการนับ ๑-๒-๓  ถึง ๑๐
ก็ได้ หรือบางคนชอบบริกรรมว่า “พุทโธ”
ทุกครัง้ ทีห่ ายใจเข้าหายใจออกเป็นเครือ่ ง
นับ  หรือเครือ่ งผูกสติในอันดับแรกให้งา่ ย
ขึน้ จะเป็นการนับก็ดี เป็นการออกเสียง
ว่าพุทโธก็ดี เรียกว่า บริกรรม   แนวทาง
การเจริญอานาปานสติกรรมฐาน คือ การ
ใช้สติก�ำหนดพิจารณาลมหายใจ (กาย)
เจตนา จิต ธรรม  ทุกลมหายใจเข้า-ออก
มีกำ� หนดลักษณะของจิต  หมายความว่า
ก�ำหนดลักษณะของจิตในขณะนั้นว่าจิต
ประกอบอยู่ด้วยลักษณะอย่างไร   จิตมี
ราคะหรือไม่มีราคะ จิตมีโทสะหรือไม่มี
โทสะ จิตมีโมหะหรือไม่มีโมหะ จิตมีจิต
อืน่ ยิง่ กว่า จิตแช่มชืน่ หรือจิตหดหู่ อย่าง
นีเ้ ป็นต้น หลายลักษณะแล้ว แต่มนั จะมี
ลักษณะอะไรขึน้ มาเป็นเครือ่ งก�ำหนด เรา
ก�ำหนดดูลักษณะของจิตในทุกลักษณะ
อย่างนี้เรื่อยไปจนรู้ลักษณะของจิตหมด
สิน้    และมีกระบวนการปฏิบตั ิ ๑๖ ขัน้
ซึ่ ง แนวทางของท่ า นพุ ท ธทาสเป็ น ไป
ในลักษณะที่มีจุดประสงค์เพื่อบ่มเพาะ
สติสมั ปชัญญะ จัดว่าเป็นการเจริญสมถะ
น�ำหน้าวิปสั สนา

รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในงานวิจัยนี้ มีการน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย กล่าวคือ วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ และส�ำนักงานวิทยาเขต
สุรนิ ทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรนิ ทร์ ทีอ่ ยู่ ต�ำบลนอกเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์ ได้
มีการน�ำผลงานวิจยั เรือ่ ง “รูปแบบการจัดการศึกษาเพือ่ รองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย”  โดยน�ำไปใช้ประโยชน์ในการก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เพือ่ เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาใน
ระดับนานาชาติตอ่ ไป

จุดเด่นของงานวิจัย
เป็นงานวิจัยที่มีมุมมองในอนาคตโดยได้เสนอรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อรองรับการจัดการศึกษา ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับ รูปแบบการ
จัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน สอดคล้องกับสำ�นักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (Asean University Network
: AUN) ซึ่งได้กล่าวถึงเกณฑ์มาตรฐานอาเซียนด้านการผลิตบัณฑิตในการจัดการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
โดยได้จัดทำ�รูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรสาขาวิชา จำ�นวนทั้งสิ้น ๑๕ เกณฑ์ และสอดคล้องกับ
แนวคิดด้านสภาพแวดล้อมขององค์กรตามทัศนะของ บาร์โทล และคณะ ซึ่งได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมขององค์การทีประ
กอบด้วยองค์ประกอบสำ�คัญ ๓ ด้าน ได้แก่ ปัจจัยป้อนเข้า ปัจจัยกระบวนการ และปัจจัยป้อนออก
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พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาทางจริยธรรม
การอุ้มบุญในสังคมไทย
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์
หัวหน้าโครงการวิจัย
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ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ปัญหาการอุม้ บุญในประเทศไทย ถูกน�ำเสนอเป็นข่าว
ใหญ่ในสือ่ สารมวลชนหลายแขนง บุคคลหลายฝ่าย เช่น แพทย์ นักกฎหมาย พระ
สงฆ์ รัฐบาล ได้ออกมาแสดงทัศนะ วิพากษ์ วิจารณ์ ทั้งด้านที่มาของปัญหาและ
ประเด็นที่เป็นปัญหาซึ่งมีความรุนแรงอยู่ช่วงเวลานั้น ปัญหาการอุ้มบุญที่สังคม
ไทยเห็นแย้งกันสรุปได้เป็น ๓ ปัญหาหลัก ได้แก่ ๑) ด้านกฎหมาย ๒) ด้านการท�ำ
หน้าทีข่ องแพทย์ และ ๓) ด้านจริยธรรม ส�ำหรับปัญหาทางด้านกฎหมายและด้าน
การท�ำหน้าทีแ่ พทย์ มีองค์กรวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องทางด้านกฎหมายและด้านการท�ำ
หน้าทีแ่ พทย์ออกมาชีแ้ จง ท�ำให้สงั คมได้คำ� ตอบอันเป็นข้อยุตไิ ด้ในระดับหนึง่ แล้ว  
ส่วนปัญหาด้านจริยธรรมสังคมไทยยังมีความเห็นแย้งกันอยู่ ในประเด็นปัญหาที่
ว่า “การท�ำอุ้มบุญเป็นสิ่งผิดจริยธรรมหรือไม่” ผู้วิจัยเห็นว่าประเด็นของปัญหา
นี้ควรศึกษาหาค�ำตอบให้ชัดเจน เพื่อน�ำไปใช้อธิบายตอบปัญหาทางจริยศาสตร์
และปัญหาศีลธรรมในสังคมไทยต่อไป

พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาทางจริยธรรมการอุ้มบุญในสังคมไทย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
เน้นการสืบค้นข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เอกสารทางวิชาการ ความเห็นของนักวิชาการกลุ่มต่าง ๆ ที่น�ำเสนอ
ในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ รวมทั้งได้สัมภาษณ์ความเห็นจาก
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา โดยใช้แบบบันทึกเอกสารและแบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา
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ผลการวิจัย
ปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทยช่วงเวลา
นั้นเกิดปัญหาหลายด้าน คือ สังคมไทย
ยังขาดกฎหมาย เพื่อใช้ด�ำเนินการเรื่อง
การอุม้ บุญให้มปี ระสิทธิภาพ แพทย์หรือ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมการอุม้ บุญยัง
ขาดกฎหมายให้อ�ำนาจหน้าที่ไว้ชัดเจน
ท�ำให้ขาดความมั่นใจในการให้บริการ
รักษาผูป้ ว่ ยทีม่ าขอรับบริการการอุม้ บุญ
และคนในสังคมไทยยังมีข้อโต้แย้งกัน
ในประเด็นที่ว่าการท�ำอุ้มบุญเป็นสิ่งผิด
จริยธรรมหรือไม่
พุทธจริยศาสตร์ เป็นระบบวิชา
ความรู้ว่าด้วยความประพฤติในหลักค�ำ
สอนพุทธศาสนา แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
๑) ระดับต้น เป็นจริยศาสตร์เพื่อความ
สงบเรียบร้อยของสังคม  หลักธรรม คือ
ศีล ๕ เป็นข้อปฏิบตั สิ ำ� หรับฝึกพฤติกรรม
ทางกายและวาจา ๒) ระดับกลาง เป็น
จริยศาสตร์เพื่อการขัดเกลาตนเองให้
มีคุณธรรมสูงขึ้น หลักธรรม คือ กุศล
กรรมบถ ๑๐ เป็นหลักปฏิบัติในขั้นศีล
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และจิต ๓) ระดับสูง เป็นจริยศาสตร์เพือ่
พัฒนาตนสูค่ วามเป็นอริยชน หลักธรรม
คือ มรรคมีองค์ ๘ เป็นหลักปฏิบตั ใิ นขัน้
ศีล จิต และปัญญา ทัง้ หมดนีอ้ ยูใ่ นหลัก
ไตรสิกขา
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ ห ลั ก พุ ท ธ
จริย ศาสตร์ ในพุ ท ธศาสนาเถรวาทกั บ
ปัญหาทางจริยธรรมการอุ้มบุญในสังคม
ไทย ได้พบว่าศีลห้าคือจริยธรรมพืน้ ฐาน
ของสังคมไทย ทัศนะพุทธศาสนามิได้หา้ ม
หรือสนับสนุนการท�ำอุม้ บุญ หากผูท้ ำ� อุม้
บุญมิได้ท�ำผิดศีลห้า ท�ำด้วยจิตเป็นกุศล
มีมโนธรรม ในทางพุทธจริศาสตร์ถือว่า
“การท�ำอุ้มบุญไม่เป็นสิ่งผิดจริยธรรม”
แต่ในทางกลับกันหากผู้ท�ำอุ้มบุญท�ำผิด
ศีลห้า ท�ำด้วยจิตเป็นอกุศล ขาดมโนธรรม
ในทางพุทธจริศาสตร์ถือว่า “การท�ำอุ้ม
บุญเป็นสิง่ ผิดจริยธรรม”

พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาทางจริยธรรมการอุ้มบุญในสังคมไทย

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย รัฐบาลไทยโดยกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้ขอ้ มูลก�ำหนดเป็นนโยบาย
จั ด การศึ ก ษาวิ ช าจริ ย ศาสตร์ ร ะดั บ
มัธยมศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับอุดมคติหรือความดีสูงสุดของ
ชีวติ มนุษย์ วิธปี ฏิบตั เิ พือ่ การเข้าถึงความ
ดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์ และเกณฑ์ตัดสิน
จริยธรรม เพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการอธิบาย
ตอบปัญหาทางจริยศาสตร์และปัญหาศีล
ธรรมในสังคม
เชิ ง สาธารณะ สถาบั น ทาง
สั ง คมของไทย ด้ า นกฎหมาย ด้ า น
การแพทย์ หรือ ด้านพระพุทธศาสนา
สามารถน�ำผลการวิจัยไปปรับใช้กับการ

ให้บริการสาธารณะ และอธิบายตอบ
ปั ญ หาทางจริ ย ศาสตร์ แ ละปั ญ หาศี ล
ธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมในลักษณะคล้าย
กันนี้ให้สังคมเข้าใจได้
เชิ ง วิ ช าการ ได้ อ งค์ ค วามรู ้
พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาทางจริยธรรม
การอุ้มบุญในสังคมไทย ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่สามารถใช้อ้างอิงในเชิงวิชาการ เช่น
เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมแบบพุทธ เพื่อ
เป็ น พื้ น ฐานอธิ บ ายตอบปั ญ หาทาง
จริยศาสตร์และปัญหาศีลธรรมในสังคม
ดั ง กรณี ป ั ญ หาการอุ ้ ม บุ ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สังคมไทย เป็นต้น

จุดเด่นของงานวิจัย
งานวิจัยเรื่องนี้นอกจากจะให้ค�ำตอบในประเด็นปัญหาการอุ้มบุญที่เกิดขึ้นในสังคมไทยช่วงที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจนแล้ว
ผู้วิจัยยังได้น�ำเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา การค้นหาค�ำตอบ และการใช้หลักพุทธธรรม เพื่ออธิบายตอบ
ปัญหาทางจริยศาสตร์และปัญหาศีลธรรมในสังคมได้อย่างสมเหตุสมผล มีคุณค่าทางวิชาการ ก่อให้เกิดประโยชน์คือ
สามารถใช้เป็นตัวอย่างในการอธิบายตอบปัญหาทางจริยศาสตร์และปัญหาศีลธรรมในสังคมไทยในกรณีอื่นได้ด้วย
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ชุมชนสันติสขุ ในพุทธศตวรรษที่ ๒๖: ถอด
บทเรียนชุมชนสันติสขุ ในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ค
ี วามขัด
แย้ง
ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์
หัวหน้าโครงการวิจัย
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ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
การพัฒนาสังคมไทยให้มีความสันติสุขและท�ำให้สังคมไทยมีสันติภาพ มีความ
เข้มแข็งสามารถรูเ้ ท่าทันกระแสการเปลีย่ นแปลงได้ จ�ำเป็นต้องเริม่ ต้นจากพัฒนา
ชุมชน ให้เป็น “ชุมชนสันติสุข” ที่ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีการแสดงออก
ต่อกันทั้งกาย วาจา และใจ ที่สร้างความสมานฉันท์ มีสันติวิถีในการด�ำเนินชีวิต
หากชุมชนสันติสุขปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ย่อมคลี่คลาย ดังค�ำกล่าวของมหา
ตมคานธีทวี่ า่ หมูบ่ า้ นหรือชุมชน เป็นจุดเริม่ ต้นของการแก้ปญ
ั หาและการพัฒนา
สังคม การถอดบทเรียนพื้นที่ชุมชนทั้ง ๓ แห่ง อันได้แก่ ชุมชนแพรกหนามแดง
ชุมชนหมู่บ้านท่าคอยนาง และชุมชนย่านกะดีจีน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถแปร
เปลี่ยนความขัดแย้ง ความแตกต่างทางชาติพันธ์ ศาสนา มาเป็นพลังแห่งความ
รักสามัคคีทำ� ให้ชมุ ชนเกิดสันติสขุ บทเรียนทีไ่ ด้จากทัง้ ๓ พืน้ ทีน่ จี้ ะเป็นกุญแจน�ำ
ไปสูก่ ารค้นหาค�ำตอบ ชุมชนสันติสขุ ในพุทธศตวรรษที่ ๒๖ อันเป็นแนวทางทีจ่ ะ
สามารถน�ำไปขยายพื้นที่ชุมชนสันติสุขให้กับประเทศให้สามารถเดินหน้าสู่ไทย
แลนด์ ๔.๐ ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
โครงการวิจัยนี้อยู่ภายใต้แผนการวิจัยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านสันติภาพ
เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างสันติภาพในสังคมไทย   โดยโครงการวิจัยนี้จะศึกษา
ปรากฏการณ์จริงในสังคม โดยพืน้ ทีศ่ กึ ษาเป็นชุมชน ๓ แห่ง ได้แก่ ชุมชนแพรกหนาม
แดง ชุมชนหมู่บ้านท่าคอยนาง ชุมชนย่านกะดีจีน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบภาคสนาม (Qualitative field Research) ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ
(key informants) ได้แก่ ผู้น�ำ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น�ำศาสนา สมาชิกชุมชน ตัวแทน
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน จ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interviews)  ประกอบกับ
การสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์ผลด้วยการการท�ำ SWOT และวิธีการ
วิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) ด้วยเทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
(triangulation) ได้แก่ การเปรียบเทียบข้อมูลของทั้ง ๓ พื้นที่ เพื่อหาความเชื่อมโยง
ตรวจสอบความส�ำเร็จกระบวนการสร้างสันติภาพตามกรอบเกณฑ์ชวี้ ดั ความส�ำความ
ส�ำเร็จกระบวนการสร้างสันติภาพของนักสันติภาพและองค์การสันติภาพโลก จากงาน
วิจยั โครงการย่อย ๒ ของงานวิจยั ชุดนีป้ ระกอบกับกรอบมิตสิ นั ติภาพในมุมศาสนาใน
การวิเคราะห์กระบวนการสร้างสันติภาพ สรุปผลการวิจัย ตามหลักอุปนัยวิธี
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ผลการวิจัย
โครงการวิ จั ย นี้ อ ยู ่ ภ ายใต้
แผนการวิจัยการบูรณาการองค์ความรู้
ด้านสันติภาพเพื่อพัฒนากระบวนการ
สร้างสันติภาพในสังคมไทย โดยศึกษา
ปรากฏการณ์จริงในสังคมในพื้นที่ศึกษา
๓ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแพรกหนามแดง
ชุมชนหมูบ่ า้ นท่าคอยนาง ชุมชนย่านกะดี
จีน
แนวคิดชุมชนสันติสุขจากการ
ถอดบทเรียนชุมชนพื้นที่ทั้ง ๓ แห่ง ที่
ประกอบด้วยมิตดิ า้ นมิตทิ างกาย (Physical development) มิ ติ ท างสั ง คม
(Moral development) มิติด้านจิตใจ
(Emotional development) มิติด้าน
ปัญญา (Intellectual development)
มิตดิ า้ นผูน้ ำ 
� (Leaders)  และได้องค์ความ
รู้ใหม่ คือ สมการสร้างชุมชนสันติสุขใน
พุทธศตวรรษที่ ๒๖  คือ “D&P (LINE) =
2 D” D = Dhrama คือ รากฐานศาสน
ธรรมน�ำพาซึ่งสันติสุข ด้วยหลักธรรม
ค�ำสอนของทุกศาสนาต่างก็มีจุดหมาย
เพื่อน�ำพามนุษย์เข้าสู่ความสันติ ความ
สุข ความสงบ “ธรรมะ” จึงเป็นหัวใจ
และเส้ น เลื อ ดหล่ อ เลี้ ย งพั ฒ นามนุ ษ ย์
ให้เข้าถึงสันติสุขซึ่งธรรมะต้องท�ำงาน
ควบคูก่ บั วิธกี ารทีด่ ใี นการสร้างสันติภาพ
และสันติสุข กล่าวคือ P = Peaceful
means คือ การมีอุดมการณ์และความ
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เชื่อมั่นในกระบวนการสันติวิธี เป็นเรื่อง
ของมุมมองที่มีเกี่ยวกับสันติภาพที่ควร
ท�ำความเห็นให้ตรงกัน เพราะหากชุมชน
มองภาพสันติภาพที่ไม่ตรงกัน   ย่อมน�ำ
ไปสู่การใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาที่
แตกต่างกัน D & P เป็นส่วนทีเ่ สริมกัน
และกั น ผ่ า นกระบวนการภายใต้ ห ลั ก
การเจรจา (Negotiation) การไกล่เกลีย่
(Reconciliation) การประนีประนอม
(Compromising) การมีสว่ นรวม (Participation) ทีผ่ ลักดันให้ L-I-N-E ซึง่ เป็น
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาชุมชนสันติสขุ ในศตวรรษที่
๒๖ อันได้แก่ ผูน้ ำ� ชุมชน แทนสัญลักษณ์
ด้วย L=Leader  สมาชิกชุมชน (Member) แทนสัญลักษณ์ดว้ ย I = Intellectual development (การพัฒนาปัญญา)
E = Emotional development (การ
พัฒนาจิต)เครือข่าย แทนสัญลักษณ์ดว้ ย
N = Network  โดยกระบวนการท�ำงาน
ของ D & P แบ่งเป็น D & P สายดับ เป็นก
ระบวนการทีท่ ำ� ให้ผเู้ กีย่ วข้องต่างระลึกถึง
และระมัดระวังเหตุทนี่ ำ� ไปสูค่ วามขัดแย้ง
ประกอบด้วย ๑) Self-peace ความเข้าใจ
เรือ่ งสันติภาพในตนเอง ๒) Resolution
การขจัดความขัดแย้งหรือความรุนแรงที่
เกิดขึน้ แล้ว ส่วน D & P สายเกิด เป็นกระ
บวนการที่ต้องมาจากปัญญาเป็นวิถีทาง

แก้ปญ
ั หา อันมีจดุ หมายสูงสุดตามความ
เชื่อทางศาสนาเป็นส่วนจูงใจให้ด�ำเนิน
ตามในวิถีทางที่ดีงาม น�ำไปสู่การเรียน
รู้และปฏิบัติตนที่จะร่วมสร้างสันติภาพ
ให้งอกงาม (Outer Prevention & Development) และการรักษาสันติภาพให้
ยัง่ ยืน (Sustainable Preservation) หัว
รถจักรส�ำคัญที่กระบวนการต่างๆ เหล่า
นีส้ ำ� เร็จผล ต้องอาศัย การมีผนู้ ำ� ทีด่ ขี อง
ชุมชน ดังนัน้ ในพุทธศตวรรษที่ ๒๖ การ
คัดสรรหรือการคัดเลือกผู้น�ำจึงเป็นเรื่อง
ที่จ�ำเป็นและต้องมีการน�ำเสนอเป็นองค์
ความรู้ให้กับชุมชน ขี้ให้เห็นถึงการให้
ความส�ำคัญต่อการคัดคนมาเป็นผู้น�ำที่
ต้องมีคณ
ุ ธรรมเป็นรากฐาน มากกว่าการ
มีพวกพ้องหรื บารมีทมี่ าจากการหวังผล
ประโยชน์ ค�ำตอบทีไ่ ด้จากสมการนี้ คือ
ภาพความเป็นชุมชนสันติสุข ซึ่งผู้วิจัย
เสนอไว้ 2 D โดย D ที่ 1 หมายถึง การ
มี ภ าพสะท้ อ นเชิ ง กายภาพของชุ ม ชน
(Physical development)  และ D ที่
2 คือ การมีภาพสะท้อนเชิงสังคมทีแ่ สดง
ถึงการอยูร่ ว่ มกันได้อย่างสันติสขุ ในชุมชน
(Moral development)

ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษที่ ๒๖: ถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
สามารถน�ำไปใช้เป็นกรอบใน
การวางวางแผนพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน
และเป็นกรอบในการวิเคราะห์ให้เห็น
จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อพัฒนาส่งเสริม
ชุ ม ชนได้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
แต่ละชุมชน หน่วยงานภาครัฐสามารถ
น�ำไปเผยแผ่ในรูปแบบการอบรมให้
เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถมีองค์ความรูแ้ ละเครือ่ งมือใน
การจัดการความขัดแย้ง กรณีปัญหา
ต่างๆ ที่รัฐต้องไปมีส่วนร่วมในการ
แก้ ไข และภาครั ฐ สามารถถอดบท

เรียนมาใช้เป็นแนวทางป้องกันความ
ขัดแย้ง และเสริมสร้างกระบวนการ
สร้างสันติภาพในภาคนโยบาย ผ่าน
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
เชิงสาธารณะ
ประชาชนและหน่วยงานที่
สนใจ เช่น วัด โรงเรียน องค์กรเอกชน  
สามารถน� ำ องค์ ค วามรู ้ ไ ปประยุ ก ต์
ใช้เพื่อแก้ไขจัดการความขัดแย้งใน
องค์กรและสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น
ในชุ ม ชน องค์ ก ร หรื อ หน่ ว ยงาน
ของตนเอง รวมถึงน�ำไปการพัฒนา
หลักสูตรอบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้น�ำ

ท้องถิ่น ผู้น�ำศาสนา นักพัฒนาชุมชน
และผู้สนใจงานเกี่ยวกับชุมชน
เชิงวิชาการ
ได้บทความวิชาการ ๑ เรื่อง
และเอกสารประกอบการสอนสาขา
วิ ช าสั น ติ ศึ ก ษาทั้ ง ในระดั บ ปริ ญ ญา
โทและปริญญาเอก และรายวิชาพื้น
ฐานทีเ่ กีย่ วกับสันติวธิ ใี นระดับปริญญา
ตรี นอกจากนั้นยังได้น�ำองค์ความรู้
ไปแลกเปลี่ยนในเวทีวิชาการระหว่าง
สถาบันด้านสันติวิธี สิทธิมนุษยชน

จุดเด่นของงานวิจัย
งานวิจัยนี้ได้น�ำเสนอแง่มุมของรากเหง้าแห่งปัญหาความขัดแย้งในชุมชน และถอดบทเรียนการจัดการความขัดแย้ง มาแปร
เปลีย่ นเป็นพลังทีท่ ำ� ให้ชมุ ชนสันติสขุ ท�ำให้ชมุ ชนทีก่ ำ� ลังประสบปัญหาหรือเริม่ จะมีรอ่ งรอยความขัดแย้งทีน่ ำ� ไปสูค่ วามแตกแยก ความไม่
เข้มแข็งในชุมชน สามารถน�ำองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนไปเป็นกระจกสะท้อนให้กับชุมชนตนเอง นอกจากนี้องค์ความรู้ใหม่ โมเดล
ทีไ่ ด้เป็นจุดเด่นทีท่ ำ� ให้เห็นถึงงานสร้างสันติภาพและสันติสขุ ทีจ่ ำ� เป็นต้องน�ำหลักศาสนามาเกีย่ วข้องในฐานะเครือ่ งมือในการพัฒนาคนซึง่
เป็นทีม่ าของความขัดแย้งและเป็นจุดเริม่ ต้นทีท่ ำ� ให้เกิดสันติสขุ ในการอยูร่ ว่ มกัน ทัง้ นีอ้ ยูท่ จี่ ติ ภาพของคนในชุมชน สังคม ซึง่ ต้องอาศัยหลัก
ค�ำสอนทางศาสนาเป็นตัวหล่อหลอมทีส่ ำ� คัญ และการเพิม่ องค์ความรูเ้ ครือ่ งมือด้านสันติวธิ ี ผลงานวิจยั นีค้ รอบคลุมมิตใิ นการพัฒนาชุมชน
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรอบด้าน ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงวิชาการ  องค์ความรู้ที่ได้เป็นพื้นฐานส�ำคัญที่น�ำไป
สู่การพัฒนาชุมชนสันติสุขของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องศึกษาท�ำความเข้าใจบริบทชุมชนที่นอกจากจะมองเรื่อง
กายภาพแล้ว ในเชิงจิตภาพถือว่าเป็นหัวใจส�ำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน   ชุดองค์ความรู้งานด้านสันติภาพ
นีส้ ามารถชีใ้ ห้ตระหนักถึงความส�ำคัญการพัฒนาสังคมไทยบนพืน้ ฐานบริบท ทีส่ อดคล้องกับสังคมไทย เพือ่ ให้สามารถจัดการปัญหาและ
พัฒนาทีต่ รงจุดหรือรากแห่งปัญหาทีแ่ ท้จริง ชุดองค์ความรูถ้ อื ว่าเป็นคูม่ อื ทีส่ ามารถน�ำพาชุมชนก้าวข้ามปัญหาไปสูก่ ารมีปญ
ั ญาหรือพลัง
สร้างสรรค์ให้ชุมชนเกิดสันติสุข ชุมชนมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
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การปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐาน
ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทใน
ประเทศไทย
พระมหาชิต ฐานชิโต,ดร.
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
พระครูพิพิธวรกิจจานุการ,ดร.
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ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
แนวการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานในประเทศไทยปัจจุบนั มีรปู แบบแนวการปฏิบตั ิ
ที่หลากหลาย  ตามแนวทางที่คณาจารย์ได้คิดค้นพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับจริต
และอุปนิสยั ของบุคคลเช่น ส�ำนักยุบหนอ-พองหนอ ส�ำนักภาวนาพุทโธ ส�ำนักอา
นาปานสติ ส�ำนักสัมมาอะระหัง เป็นต้น  ทุกส�ำนักล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อท�ำจิต
ให้สงบระงับและเพื่อให้เกิดปัญญารู้เท่าทันตามความเป็นจริงของนามรูปที่เป็น
อารมณ์ของวิปัสสนาภาวนาทั้งนั้น รูปแบบวิธีการปฏิบัติอาจดูต่างกันแต่ก็เป็น
ไปเพื่อเข้าถึงจุดหมายอันเดียวกันคือการพ้นทุกข์มีความสงบระงับใจและให้เกิด
สติปัญญาก็ถือว่าไม่ออกนอกจากจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ทางพระพุทธศาสนา  
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการปฏิบัติกรรมฐาน ตลอด
จนถึงการสอบอารมณ์กรรมฐานในประเทศไทย จึงได้ท�ำการศึกษาการสอนการ
สอบอารมณ์วิปัสสนาภาวนาว่าการสอบอารมณ์มีรูปแบบอย่างไร   และมีผล
ปรากฏการปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกับการปฏิบตั วิ ปิ สั สนาภาวนาของการเจริญสติปฏั
ฐาน ๔ ทีป่ รากฏในคัมภีรพ์ ระไตรปิฎกอย่างไร  เพือ่ เป็นแนวทางในการจัดท�ำคูม่ อื
การสอบอารมณ์กรรมฐานให้มีรูปแบบที่ถูกต้อง  และเป็นมาตรฐานเดียวกันจะ
ได้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทั้งหลายสืบไป

การปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษา ประมวลองค์ความรู้เนื้อหาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก และงาน
เอกสารต�ำราต่าง ๆ รวมถึง หนังสือการสอนกรรมฐานทั้ง ๕ ส�ำนัก ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) เพื่อให้ได้ค�ำตอบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีวิธีด�ำเนินการ
ศึกษา ได้แก่ ๑.ศึกษารวมรวมข้อมูลความรู้เรื่องกรรมฐานจากคัมภีร์พระพุทธศาสนา
เถรวาทเถรวาท ๒. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือต�ำราวิชาการต่าง ๆ  ๓. ศึกษารวม
รวมข้อมูลจากหนังสือเรื่องการปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานจาก ๕ ส�ำนักปฏิบัติ
๔.วิเคราะห์ความสอดคล้องสัมพันธ์กนั ของการสอนกรรมฐานทัง้ ๕ ส�ำนักจากพระไตรปิฎก
อรรถกถา ฎีกา และน�ำเสนอการปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย ๕. สรุปวิเคราะห์และน�ำเสนอผลงานวิจัย
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ผลการวิจัย
ค�ำว่า กรรมฐาน หรือ กัมมัฏฐาน มีความ
หมายไปในทิศทางเดียวกันคือ ที่ตั้งแห่ง
การงาน ที่ตั้งแห่งความเพียร อารมณ์
เป็นที่ตั้งแห่งการงาน   เป็นต้น เป็นกิจ
เบื้องต้นในการท�ำความดีให้สูงยิ่งๆ ขึ้น
ไปตามหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนา
กรรมฐาน ส่วนกรรมฐานทีป่ รากฏในชือ่
อืน่ ๆ คือ ภาวนาเช่น อานาปานสติภาวนา  
สมถะเช่น สมถกรรมฐาน  และวิปสั สนา
เช่น วิปสั สนากรรมฐาน เอกัคคตาเช่น เอกั
คคตาจิตเป็นต้น แต่กม็ คี วามหมายไปใน
ทิศทางเดียวกัน ส่วนวิปสั สนากรรมฐาน
เป็นอุบายเรืองปัญญา เป็นการท�ำจิต
ให้สงบระงับหมดจากความฟุ้งซ่านจาก
กิเลสทัง้ หลาย  เพือ่ พิจารณาให้เห็นแจ้ง
รูต้ ามความเป็นจริง คือเห็นตรงต่อความ
เป็นจริงของสภาวธรรมได้แก่ ปัญญาที่
พิจารณาเห็นไตรลักษณ์ละสังโยชน์ ๑๐
ประการ ได้จนสามารถบรรลุพระอรหันต์
นิพพานแล้วไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป
อารมณ์ของสมถะและวิปสั สนา
กรรมฐาน เป็นหลักส�ำคัญในการปฏิบัติ
สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน  
เพราะเมื่อโยคีบุคคลปฏิบัติจนจิตเป็น
สมาธิแล้วจึงใช้สมถะน�ำหน้าเป็นบาท
ฐานแล้วเจริญวิปัสสนาต่อไป เพื่อไปให้
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ถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา
คือพระนิพพานนัน่ เอง อารมณ์ของสมถ
กรรมฐานและวิปสั สนากรรมฐานมีความ
ต่างกันคือ อารมณ์ของสมถกรรมฐาน
ได้แก่ กสิณ ๑๐ อนุสสติ ๑๐ อสุภะ
๑๐  อัปปมัญญา ๔ อรูปฌาน ๔ อาหาเร
ปฏิกลู สัญญา ๑ และ จตุธาตุววัตถานะ
๑ ใช้บญ
ั ญัตอิ ารมณ์อย่างในอย่างหนึง่ ใน
อารมณ์ ๔๐ ตามต้องการ จึงได้ชอื่ ว่า อา
รัมมณูปณิฌาน สมถกรรมฐานทีเ่ ป็นโลกีย
ธรรมสามารถปฏิบัติสูงสุดได้ถึงสมาบัติ
๘ คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ แต่ยงั ต้อง
เวียนว่ายตายเกิดอยูใ่ น ๓๑ ภพภูมอิ กี ต่อ
ไป ไม่สามารถพ้นออกจากวัฏฏะได้ ส่วน
อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐาน ผู้เจริญ
จะต้องศึกษาในเรื่องวิปัสสนาภูมิ ๖ ให้
เข้าใจก่อนทีจ่ ะลงมือปฏิบตั ิ คือ ขันธ์ ๕  
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ ปฏิ
จจสมุปบาท ๑๒ และอริยสัจจ์ ๔ เป็นต้น
ใช้ปรมัตถอารมณ์ คือเพ่งวิเสสลักษณะ
ของรูปธรรม นามธรรม จึงได้ชื่อว่าลัก
ขณูปณิฌาน วิปสั สนากรรมฐานซึง่ เป็นวิธี
ปฏิบัติเพื่อไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคล
ขัน้ สูงสุดคือ พระอรหันต์และสามารถพ้น
วัฏฏะได้ในทีส่ ดุ
การปฏิบตั กิ รรมฐานในพระพุทธ

ศาสนาเถรวาท  แบ่งออกเป็น การปฏิบตั ิ
กรรมฐานตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก
โดยพระพุทธองค์ได้ตรัสกรรมฐานคือ
ทัง้ สมถกรรมฐานและวิปสั สนากรรมฐาน
ไว้กับพุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก และอุบาสิกาเพื่อให้พุทธบริษัท
๔ ได้ประพฤติตามและปฏิบัติตามตาม
ค�ำสอนของพระพุทธองค์ ส่วนการปฏิบตั ิ
กรรมฐานตามทีป่ รากฏในอรรถกถา โดย
พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายพระพุทธ
พจน์ ที่ เ กี่ ย วกั บ กรรมฐานคื อ ทั้ ง สมถ
กรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ทรง
แสดงแก่พทุ ธบริษทั ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก และอุบาสิกาเพื่อให้พุทธบริษัท
๔   ได้ประพฤติตามและปฏิบตั ติ ามตาม
ค�ำสอนของพระองค์ต่างกรรมต่างวาระ
กัน
แนวทางการสอบอารมณ์
กรรมฐานในพระพุ ท ธศาสนาเถรวาท
แบ่งออกเป็น แนวทางการสอบอารมณ์
กรรมฐานในอนัตตลักขณสูตร  พระพุทธ
องค์ทรงสร้างศรัทธาก่อน ทรงแสดงอนุ
ปุพพิกถาให้ฟัง ท�ำจิตใจให้อ่อนลงเพื่อ
พร้อมรับพระธรรมเทศนาทีส่ งู ขึน้ แล้วต่อ
จากนัน้ ทรงแสดง ขันธ์ ๕ และไตรลักษณ์
เพื่อการบรรลุธรรม ส่วนแนวทางการ
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ผลการวิจัย(ต่อ)
สอบอารมณ์กรรมฐานในจปลายมานสูตร   
โดยทรงสอนอุบายแก้ง่วงแก่พระมหา
โมคคัลลานเถระจนได้บรรลุพระอรหันต์
ในเวลาต่อมา   หลักธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การสอบอารมณ์กรรมฐาน เป็นหมวด
หมูธ่ รรมทีเ่ ป็นปัจจัยแก่กนั และกันในการ
สอบอารมณ์กรรมฐาน เป็นหลักธรรม
ที่มีความเกี่ยวข้องกัน มี ๗ หมวด ๓๗
ประการ คือ สติปฏั ฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔
อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์
๗ และมรรค ๘ เรียกว่า โพธิปกั ขิยธรรม  
เป็นหัวข้อธรรมที่เป็นสาระแก่นสารแห่ง
พระพุทธศาสนาทัง้ หมด จึงเรียกอีกอย่าง
หนึง่ ว่า อริยปั ปเวทิตธรรม แปลว่า ธรรม
ทีพ่ ระอริยะ คือ พระพุทธเจ้าประกาศไว้
แล้ว
การปฏิบตั กิ ารสอบอารมณ์กรรมฐาน ๕
ส�ำนักในประเทศไทย แบ่งออกได้ดงั นี้  
๑) กรรมฐานแบบพอง-ยุบ ในประเทศไทย
มีการปฏิบตั โิ ดยมีการก�ำหนด “พองหนอ
ยุบหนอ”   ถือว่าเป็นการก�ำหนดทุกข  
อริยสัจจ์ เพราะภาวะทีพ่ องยุบเป็นความ
ทุกข์โดยสภาวะ แม้จะไม่ได้รบั ความเจ็บ
ปวด แต่กเ็ ป็นก้อนทุกข์ของขันธ์ ๕ การ
ก�ำหนดรู้ (ยุบหนอ พองหนอ) คือการใส่ใจ
การนึกในใจ การพูดในใจ พร้อมกับอาการ

ทีเ่ กิดขึน้ ทางกายและใจ ให้ได้ปจั จุบนั ไม่
ก่อนไม่หลังกับอาการทีเ่ กิดขึน้ คือก�ำหนด
และรูอ้ าการไปพร้อมกัน เหมือนกับการ
วางจิตเป็นเพียงผูก้ ำ� หนดรูแ้ ล้วปล่อย อย่า
ไปอยากให้เป็นอย่างนัน้ อย่างนี   ้ ก็จะเห็น
ความเป็นจริง หมายถึงการก�ำหนดรูต้ าม
สภาพที่เป็นจริง การก�ำหนดรู้อิริยาบถ
ทัง้ ๔ คือ ยืน เดิน นัง่ และนอนนัน้ ไม่ใช่
เป็นการสิน้ สุดของการก�ำหนดรู้ เพราะใน
อิรยิ าบถทัง้ ๔ ก็มอี ริ ยิ าบถย่อย คือการ
ก�ำหนดรู้ในหมวดสัมปชัญญะเป็นเครื่อง
เชื่อมต่ออิริยาบถหลัก เพื่อให้สติเกิดขึ้น
อย่างต่อเนือ่ ง เป็นการปฏิบตั ใิ นอิรยิ าบถ
ปัพพะ   
ส่วนการสอบอารมณ์กรรมฐานแบบพองยุบ ผูส้ อบอารมณ์จะสอบอยูใ่ นกรอบของ
สติ  ปัฏฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิต และ
ธรรม จึงมีประเด็นหลักส�ำคัญ การสอบ
อารมณ์ผู้ปฏิบัติ อยู่ในลักษณะ สอบถึง
ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติก่อนเข้ามาปฏิบัติ
และหลังจากการปฏิบัติครบวันที่เข้ามา
ว่ามีผลอย่างไร สอบในอิรยิ าบถยืน เดิน
นั่ง นอน ที่เรียกว่าอิริยาบถใหญ่ และ
อิ ริ ย าบถย่ อ ยต่ า งๆ ว่ า มี ส ติ พิ จ ารณา
ก�ำหนดรับ รูท้ นั อาการ ความเคลือ่ นไหว
ของกาย ก�ำหนดทันทุกครัง้ ทันเกือบทุก

ครั้ง ทันเป็นบางครั้ง และก�ำหนดไม่ทัน
เลย และความรู้สึกทางใจลึกๆ ใจมีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นจาก
เดิมหรือต�ำ่ ลง โดยใช้ทกั ษะการถาม การ
สังเกต การแนะน�ำ และการให้กำ� ลังใจ
๒) กรรมฐานแบบพุท-โธ ตามแนวหลวง
ปูม่ นั่ ภูรทิ ตฺโต เน้นการปฏิบตั ใิ ห้ซอื่ ตรง
ต่ อ พระธรรมวิ นั ย ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ต น
ให้ เ คร่ ง ครั ด ต่ อ ศี ล หรื อ พระวิ นั ย ที่ ต น
สมาทาน ตั้ ง แต่ วั น อุ ป สมบท วิ ธี ก าร
ปฏิบตั กิ รรมฐานทีท่ า่ นปฏิบตั อิ ยูเ่ สมอ คือ
การนั่งสมาธิ การภาวนาบทบริกรรมว่า
“พุท-โธ”ตามแบบของหลวงปูเ่ สาร์ พระ
อาจารย์ของท่าน  เพือ่ ให้จติ สงบเป็นสมาธิ
เพือ่ ให้จติ มีพลังและการใช้สติสมั ปชัญญะ
พิจารณาตามดูกาย เวทนา จิตและธรรม
ที่เป็นไปอยู่ เพื่อให้เกิดปัญญารู้เท่าทัน
สภาวะตามที่เป็นจริง ด้วยการพิจารณา
อาการของจิตให้สอดคล้องกับความเป็น
ไปของอิริยาบถส�ำคัญไม่ว่าจะเป็นการ
ยืนการเดิน การนัง่ การนอนและอิรยิ าบถ
ย่อยอื่นๆ เช่น การฉัน การพูด การคิด
เป็นต้น เพือ่ ให้เห็นขัน้ ตอนและวิธปี ฏิบตั ิ
กรรมฐานตามแนวของหลวงปูม่ นั่ จึงสรุป
ได้ดงั นี้ (๑) วิธกี ารภาวนาในการนัง่ สมาธิ
ใช้การบริกรรม “พุท-โธ” และการก�ำหนด
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ผลการวิจัย(ต่อ)
ลมหายใจเข้า-ออก (๒) ในการก�ำหนด
ลมหายใจ นิยมใช้วธิ กี ำ� หนดจิตในฐาน ๕
คือ จมูก หน้าผาก กลางกระหม่อมข้าง
นอก ในสมองตรงกลาง กะโหลกศีรษะ
และทรวงอก (๓) หลักปฏิบตั มิ ตี ามล�ำดับ
ดังนี้ ๑. ก�ำจัดอารมณ์ความชัว่ ออกจาก
จิตให้หมด ๒. ท�ำจิตให้อยูใ่ นอารมณ์ทดี่ ี
๓. อารมณ์ทดี่ ตี า่ งๆ ให้ตอ้ นเข้าไปรวมอยู่
ในจุดเดียวกัน ๔. พิจารณาอารมณ์หนึง่
นัน้ ให้เป็นอนิจจัง ไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์เป็น
อนัตตา  ๕. วางอารมณ์ทดี่ แี ละอารมณ์
ทีช่ วั่ ไปตามสภาพอารมณ์
๓) กรรมฐานแบบสัมมา-อะระหังตาม
แนวพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสาโร)
ผู้ซึ่งได้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ผู้เป็นต้น
แบบการปฏิบัติสมถวิปัสสนาตามแนว
สัมมา-อะระหัง โดยการมีสติพจิ ารณากาย
ในกาย เป็นเวทนาในเวทนา เห็นจิตในจิต
และเห็นธรรมในธรรม   เป็นทั้งภายใน
และภายนอก ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ให้เข้า
ถึง รู-้ เห็น และกายในกาย อันประกอบ
ด้วยเวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรม
ในธรรมทีล่ ะเอียดต่อไปจนละเอียดสุดถึง
ธรรมกาย ท่านสอนให้บริกรรมภาวนาว่า
สัมมา-อะระหัง ซึง่ เป็นภาษาบาลี มีศพั ท์
ควบคูก่ นั อยู่ ๒ ศัพท์ คือ สัมมา แปลว่า
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ชอบ ในพระพุทธคุณ ๙ บท และอะระ
หัง แปลว่า พระพุทธองค์ทรงเป็นพระ
อรหันต์ เมื่อเข้าคู่กันเป็น สัมมา อะระ
หัง ก็แปลว่า พระพุทธองค์ทรงเป็นพระ
อรหันต์โดยชอบ คือถูกต้อง ไม่ผิด โดย
นัยว่า บทบริกรรมสัมมา-อะระหังของ
หลวงพ่อวัดปากน�้ำ  จึงมีความหมายสูง
และอยู่ในขอบข่ายของพุทธานุสสติโดย
แท้ ธรรมกายก็ดี สัมมา-อะระหังก็ดี เป็น
ค�ำมีทมี่ าเป็นค�ำทีม่ คี วามหมายสูงมาก ใน
หลักและวิธกี ารปฏิบตั ติ ามแนวสัมมา-อะ
ระหังนี   
้ มีการเตรียมตัวก่อนนัง่ ภาวนา
มุง่ ให้เรียนรูเ้ กีย่ วกับฐานทัง้ ๗ คือฐานที่
๑ ปากช่องจมูก หญิงซ้าย ชายขวา ฐานที่
๒ เพลาตา หญิงซ้าย ชายขวา ตรงหัวตา
พอดี ฐานที่ ๓ กลางกัก๊ ศีรษะ ระดับเดียว
กับเพลาตา ฐานที่ ๔ ช่องเพดานปาก ฐาน
ที่ ๕ ปากช่องล�ำคอ ฐานที่ ๖ ศูนย์กลาง
กาย ระดับสะดือ ฐานที่ ๗ ศูนย์กลางกาย
เหนือระดับสะดือ ๒ นิว้ มือ และลักษณะ
ของฐานที่ ๗ อีก ๕ ศูนย์ได้แก่ ๑) ศูนย์
ด้านหน้าธาตุน�้ำ  ๒) ศูนย์ด้านขวาธาตุ
ดิน ๓) ศูนย์ดา้ นหลังธาตุไฟ ๔) ศูนย์ดา้ น
ซ้ายธาตุลม ๕) ศูนย์กลางอากาศธาตุ,
โดยก�ำหนดดวงนิมติ เครือ่ งหมายส�ำหรับ
ฐานที่ ๗   คือมีเครื่องหมายที่ใสสะอาด

อยูก่ ลางช่องอากาศ พร้อมด้วยความรู้ ที่
เรียกว่าวิญญาณธาตุ เมื่อแรกเกิดมา ก็
พร้อมด้วยธาตุทงั้ ๖ เมือ่ ไปเกิด ก็พร้อม
ด้วยธาตุทั้ง ๖ ธาตุไม่ประชุมพร้อมกัน
ปฐมมรรคก็เกิดไม่ได้ สภาวธรรมในขณะ
ปฏิบตั ติ ามแนวสัมมา-อะระหัง จะมีการ
เห็น จ�ำ  คิด รู้ อย่างนี  ้ คือ เมือ่ ดวงแก้ว
ใสเกิดขึน้ ก็จะดับไป เกิดเป็นดวงใหม่ขนึ้
มา ตั้งแต่ใจของมนุษย์จนถึงใจของพระ
อรหันต์ และทีศ่ นู ย์กลางกายนี้ เป็นทีต่ งั้
แห่งการพิจารณากายในกาย เวทนาใน
เวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม ถ้า
บุคคลใดก็ตาม เอาใจไปหยุดนิ่งแน่นที่
ศูนย์กลางกายให้เป็นสมาธิ ไม่นึกไม่คิด
ไปในสิ่งต่างๆ เอาใจหยุดอยู่ที่ดวงธรรม
นัน้ ให้มากทีส่ ดุ หรือนานทีส่ ดุ จะสามารถ
เห็นสภาวธรรมที่เกิดดับได้ และตัวหยุด
นั่นแหละเป็นตัวส�ำเร็จ ส่วนการที่ใจไม่
หยุดนั้น เป็นเพราะมีอุปกิเลส ๑๑ ข้อ
ประจ�ำอยูน่ นั่ เอง
๔) กรรมฐานแบบเคลื่อนไหว ตามแนว
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ มีจุดเด่นคือ
เป็นวิธีการที่ง่ายต่อการปฏิบัติและเน้น
ความเป็นสากลในทางปฏิบัติ กล่าวคือ
ทุกคนที่มีความรู้สึกตัวอยู่ไม่ว่าผู้นั้นจะ
เป็นเด็กเป็นผูใ้ หญ่ เป็นคนแก่เป็นเศรษฐี
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ผลการวิจัย(ต่อ)
ส ่ ว น ก า ร ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ก า ร
สอบอารมณ์ ก รรมฐานที่เ หมาะสมกับ
ประเทศไทย คือการปฏิบัติกรรมฐาน
ตามหลักสติปฏั ฐาน ๔ ได้แก่   ๑. กายา
นุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การใช้สติตั้ง
มั่นในการพิจารณากาย ซึ่งเป็นรูปธรรม
เพื่อให้เห็นว่า แท้ที่จริงรูปนั้นเป็นอสุภะ
(ความไม่งาม ความน่าเกลียด) เป็นการ
ท�ำลาย สุภวิปลาส ส�ำคัญว่างาม ว่าน่า
รัก) ๒. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ
การใช้สติตั้งมั่นในการพิจารณาเวทนา
ซึง่ เป็นนามธรรม เพือ่ ให้เห็นว่า แท้ทจี่ ริง
แล้ว นามเป็นทุกข์ เป็นการท�ำลาย สุข
วิปลาส ส�ำคัญว่าเป็นสุข ๓. จิตตานุปสั
สนาสติปฏั ฐาน คือการใช้สติตง้ั มัน่ ในการ
พิจารณาจิต ซึง่ เป็นนามธรรม เพือ่ ให้เห็น
ว่า แท้ทจี่ ริงแล้วนามเป็นอนิจจัง เป็นการ
ท�ำลาย นิจจวิปลาส ส�ำคัญว่าเทีย่ ง ๔. ธร
รมานุปัสสนาสติปัฏฐาน   คือการใช้สติ
ตัง้ มัน่ ในการพิจารณาธรรม ซึง่ เป็นทัง้ รูป
ธรรม และนามธรรม เพือ่ ให้เห็นว่า แท้
ทีจ่ ริงแล้ว รูป และนามนัน้ เป็นอนัตตา
เป็นการท�ำลาย อัตตวิปลาสส�ำคัญว่าเป็น
ตัวตน เป็นการปฏิบตั กิ รรมฐานทีถ่ กู ต้อง
ตามพระไตรปิฎกที่พระพุทธองค์ได้ทรง
วางแนวทางในการปฏิบัติไว้ตั้งแต่สมัย

พุทธกาล
การสอบอารมณ์กรรมฐาน ค�ำ
ว่า การสอบอารมณ์ มี ๒ อย่าง คือ ผู้
ปฏิบัติจะเรียกว่า การส่งอารมณ์ ส่วน
พระวิปัสสนาจารย์จะเรียกว่า การสอบ
อารมณ์   การสอบอารมณ์ตามหลักสติ
ปัฏฐาน ๔ นั้นควรมีพระวิปัสสนาจาร
ย์ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยแนะแก่ผู้ปฏิบัติ
กรรมฐานเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
หลักพระพุทธศาสนา โดยจะมีการสอบ
อารมณ์เป็นระยะเพื่อความก้าวหน้าใน
การปฏิบตั กิ รรมฐานแบ่งออกเป็น ๔ ขัน้
ตอนคือ ๑. การสอบอิริยาบถ ยืน เดิน
นัง่ นอนเช่น ตัง้ สติกำ� หนดทันทุกครัง้ ทัน
เกือบทุกครัง้ ทันเป็นบางครัง้ หรือก�ำหนด
ไม่ทนั เลย ๒.การสอบความเข้าใจเช่นเรือ่ ง
การเดินจงกรม การนัง่ สมาธิ การก�ำหนด
เวทนา การก� ำ หนดจิ ต การก� ำ หนด
อารมณ์ต่างๆ ที่ผู้ปฏิบัติจะได้ปฏิบัติให้
ถูกต้อง ๓.การสอบสภาวะผู้ปฏิบัติเช่น
ขณะเดินจงกรม มีสภาวะเดินตัวเบา เดิน
สบาย เดินไม่เหนือ่ ย ไม่หนืด เหล่านี้ เป็น
สภาพสภาวะที่เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติอย่าง
นี้ เรียกสอบสภาวะของผู้ปฏิบัติ ๔.การ
ให้กำ� ลังใจผูป้ ฏิบตั ิ พระวิปสั สนาจารย์ที่
ฉลาดควรบรรยายธรรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติ

มีกำ� ลังใจ อาจหาญ ร่าเริง เบิกบาน ตืน่
ตัวในการปฏิบตั อิ ยูต่ ลอดเวลาเช่น  ท่าน
มีความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อพระรัตนตรัย
และพระวิปสั สนาจารย์อย่างไร   ฉะนัน้
หลั ก การปฏิ บั ติ แ ละการสอบอารมณ์
กรรมฐานทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทย คือ
การปฏิบตั แิ ละการสอบอารมณ์กรรมฐาน
ตามหลักสติปฏั ฐาน ๔  คือ กาย เวทนา
จิต และธรรม เพราะเป็นการปฏิบตั ทิ ถี่ กู
ต้องตามพระไตรปิฎกทีพ่ ระพุทธองค์ทรง
วางแนวทางในการปฏิบัติและการสอบ
อารมณ์กรรมฐานตั้งแต่สมัยพุทธกาล
และมีการประยุกต์เรื่องการปฏิบัติและ
การสอบอารมณ์ให้เหมาะสมกับผูป้ ฏิบตั ิ
กรรมฐานสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนั
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บัติและการสอบอารมณ์
กรรมฐานตามหลั
กพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย
ผลงานวิจัยเด่น ๒๕๖๐ I สถาบันวิจการปฏิ
ัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลั
ยมหาจุฬาลงกรณราชวิ
ทยาลัย

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
๑. เชิงนโยบาย
- สามารถน� ำ ความรู ้ แ ละ
กระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใน
การเรียนการสอนในรายวิชา เช่น  ธรรม
ภาคปฏิบตั ิ ๑-๗  ในระดับปริญญาตรี
และวิชาสมถภาวนา   วิชาวิปัสสนา
ภาวนา วิชาสติปัฏฐานภาวนา และ
วิชาปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ในระดับ
ปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
- สามารถน�ำผลการศึกษาไป
สะท้อนข้อมูลให้กับวัดต่างๆ เพื่อให้
เข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั แิ ละแนวทาง
การสอบอารมณ์กรรมฐานในคัมภีร์
พุทธศาสนาเถรวาท การปฏิบัติการ
สอบอารมณ์กรรมฐาน ๕ ส�ำนักใน
ประเทศไทย   การปฏิ บั ติ แ ละการ
สอบอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย   และสามารถน�ำผลของ
การวิจัยไปใช้บูรณาการและประยุกต์
ใช้เพือ่ การปฏิบตั แิ ละการสอบอารมณ์
กรรมฐานที่เหมาะสมกับประเทศไทย
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
- สามารถน�ำผลการศึกษาไป
วิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการทางด้าน
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คันธธุระ และด้านวิปสั สนาธุระ   เพือ่
การพัฒนาจิตใจและปัญญา การจัด
กิจกรรมฟื้นฟู สืบสานเรื่องกรรมฐาน
โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาเถร
สมาคมเป็นต้น
๒. เชิงสาธารณะ
- สามารถพั ฒ นาโครงการ
สัมมนาทางพระพุทธศาสนาในด้าน
วิปสั สนาภาวนาให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
และช� ำ นาญในการปฏิ บั ติ วิ ป ั ส สนา
กรรมฐานที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธ
ศาสนาทัง้ ในภาคปริยตั แิ ละภาคปฏิบตั ิ  
-   น�ำหลักธรรมค�ำสอนที่ปรากฏใน
งานวิจยั เรือ่ ง การปฏิบตั แิ ละการสอบ
อารมณ์กรรมฐานตามหลักพระพุทธ
ศาสนาเถรวาทในประเทศไทย เช่น
หลักธรรมเรื่องสมาธิ (กรรมฐาน) มา
ประยุกต์ใช้กับโครงการปฏิบัติธรรม
ตามวัด หรือส�ำนักปฏิบัติธรรมต่างๆ
ทัว่ ประเทศ เพือ่ ให้ประชาชนได้ศกึ ษา
และน�ำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ�ำ
วันได้จริง

๓. เชิงวิชาการ
- มีการพัฒนาทักษะในการ
วิ จั ย ให้ กั บ นิ สิ ต ในระดั บ ปริ ญ ญาโท
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพือ่ การเรียนรูใ้ นมิตทิ หี่ ลาก
หลาย เช่น การจัดสัมมนา  การเรียน
การสอนในชัน้ เรียน เพือ่ ให้นกั ศึกษามี
ความรู้ มีทกั ษะ ความสามารถศึกษา
ค้ น คว้ า    และวิ จั ย หลั ก การปฏิ บั ติ
วิปสั สนาภาวนาในระดับสูงต่อไป
- มีการหารือและรับฟงความ
คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะจากพระ
เถรานุเถระ ผูบ ริหารและบุคลากรของ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
พระพุทธศาสนา เพือ่ วิเคราะหแ นวทาง
การสอนธรรมน� ำ ปฏิ บั ติ วิ ป ั ส สนาที่
ถู ก ต้ อ งตามพุ ท ธประสงค์ แ ละมี
ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย

จุดเด่นของงานวิจัย
งานวิจัยนี้ได้นำ�เสนอรูปแบบการปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานที่ปรากฏเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
พระพุทธศาสนาที่สืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณในประเทศไทย เนื่องจากสำ�นักปฏิบัติธรรมทั้ง ๕ มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมไป
ปฏิบัติกันเป็นจำ�นวนมากของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศ คือ ๑) สำ�นักกรรมฐาน แบบพอง-ยุบ ตามแนว
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙) ใช้สติปัฏฐาน ๔ มีการกำ�หนด ยุบหนอ-พองหนอ เป็นอารมณ์หลัก ๒)
สำ�นักกรรมฐานแบบพุท-โธ ตามแนวหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ใช้กายคตาสติภาวนา มีการกำ�หนดพุท-โธ เป็นอารมณ์หลัก ๓)
สำ�นักกรรมฐานแบบสัมมา-อะระหัง ตามแนวพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสาโร) ใช้สติปัฏฐาน ๔ มีการกำ�หนดสัมมา-อะระ
หังเป็นอารมณ์หลัก  ๔) สำ�นักกรรมฐานแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ใช้สติปัฏฐาน ๔ ข้อที่ ๑ คือ กา
ยานุปัสสนาสติปัฏฐาน มีการเคลื่อนไหวร่างกาย ๑๕ จังหวะเป็นหลัก ๕) สำ�นักกรรมฐานแบบอานาปานสติตามแนวพุทธ
ทาสภิกขุ ใช้สติปัฏฐาน ๔ กับอานาปานสติเป็นหลักสำ�คัญในการปฏิบัติ ซึ่งในการปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐาน
จาก ๕ สำ�นักดังที่กล่าวมานั้น เมื่อกล่าวโดยรวมแล้วก็อยู่ในหลักของการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔  คือ กาย เวทนา
จิตและธรรมนั่นเอง ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องถูกต้องตามพระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกา ที่พระพุทธองค์ทรงวาง
แนวทางในการปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานตั้งแต่สมัยพุทธกาล และมีการประยุกต์เรื่องการปฏิบัติและการสอบ
อารมณ์ให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติกรรมฐานสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ และนอกจากนี้ก็ยังสามารถนำ�ผลของการวิจัยไปใช้
บูรณาการและประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะสมกับประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์ทั้งต่อบุคคลซึ่งสามารถนำ�องค์ความรู้เรื่องการปฏิบัติกรรมฐานและหลักการสอบ
อารมณ์ไปใช้เพื่อตรวจสอบ และพัฒนนาจิตของตนเองให้พ้นจากความทุกข์ และหน่วยงาน องค์กรซึ่งมีความประสงค์ใน
การพัฒนาจิตของบุคลากรในองค์กรโดยใช้หลักการของวิปัสสนาภาวนาซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรมถือ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศชาติและสังคมโลกในอนาคตซึ่งเป็นจุดประสงค์ของพระพุทธศาสนา
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ผลงานวิจัยเด่น ๒๕๖๐ I สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์แบบมี
ส่วนร่วมพื้นที่ป่าต้นน�้ำ เขตรอยต่ออุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์
นางสาวอนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย

พระครูสิริคีรีรักษ์, ดร.
ดร.อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด
นางสาวพูลลาภ จันทร์เฉลิม
นายปัญญา พรหมบุตร
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ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้เป็นป่ากั้นชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งพื้นที่
แนวกันชนบางส่วนอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่เปิน อ�ำเภอแม่เปิน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ อีกส่วนหนึ่ง
อยู่ในอ�ำเภอปางศิลาทอง จังหวัดก�ำแพงเพชร ซึ่งในปัจจุบันปัญหาการบุกรุก
ท�ำลายป่ามีหลากหลายปัจจัยและสาเหตุ ทัง้ เพือ่ ขยายพืน้ ทีท่ ำ� กินของประชาชน
ทั้งการเข้าไปล่าสัตว์เพื่อด�ำรงชีพหรือการล่าสัตว์ป่าหายากตามใบสั่งอาจท�ำให้
สัตว์ป่าบางชนิดสูญพันธุ์หรือเกิดปัญหาต่อการด�ำรงชีวิตของสัตว์ป่าซึ่งส่งผลก
ระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีอาจ
จะเกิดปัญหาความขัดแย้งการแย่งชิงทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นป่าต้นน�้ำล�ำธารจะ
ส่งผลกระทบต่อการบริหารการอนุรักษ์พื้นที่ป่าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติทั้ง
ระบบ ทัง้ นีห้ ากการใช้ปา่ ไม้ซงึ่ เป็นป่าต้นน�ำ้ โดยไม่มกี ารประเมินความคุม้ ค่าอย่าง
รอบคอบแล้ว ก็จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บั่นทอนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และท้ายที่สุดก็จะกระทบต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่
ได้  งานวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์พนื้ ทีป่ า่
ต้นน�ำ้ ของชุมชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ยุทธศาสตร์และกระบวนการ
บริหารเชิงพุทธพืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ กับการอนุรกั ษ์แบบมีสว่ นร่วมของชุมชนเขตรอยต่อ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพื้นที่ป่าต้นน�้ำ เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์

วิธีด�ำเนินการวิจัย
        งารวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้ แบบสอบถาม ในการแบบ
ส�ำรวจความคิดเห็นของคนในชุมชนจ�ำนวน ๔๐๐ คน โดยแจกแบบส�ำรวจที่ชุมชน
ประชากรในพื้นที่อาศัยอยู่บริเวณป่าแนวกั้นชนอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  และใช้การ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ (Key Informant)
จากนัน้ รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์ เพือ่ ก�ำหนด
เป็นแบบจ�ำลองทางยุทธศาสตร์ และมีการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion)
เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นและแบบแผนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ เปิดโอกาสให้ผทู้ กุ ท่านได้รว่ มกันแสดงความคิดเห็นถึงแบบ
จ�ำลองทางยุทธศาสตร์เพื่อหาข้อสรุปที่จะน�ำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา
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ผลการวิจัย
         ๑. การมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์
พื้ น ที่ ป ่ า ต้ น น�้ ำ ของชุ ม ชนเขตรอยต่ อ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (x  =๓.๙๘) เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า การมีสว่ นร่วมในการ
อนุรกั ษ์พนื้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ ตะวันตกของชุมชน
ท้องถิ่นในด้านการการมีส่วนร่วมในการ
รับประโยชน์มคี า่ เฉลีย่ สูงสุด (x =๔.๑๙)
รองลงมาได้แก่ การมีสว่ นร่วมการด�ำเนิน
งาน (x =๔.๐๗) การมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและประเมินผล (x = ๓.๙๑)
และน้อยผลเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนในการตัดสินใจ (x =
๓.๗๘)
           ๒. กระบวนการบริหารเชิงพุทธ
พื้นที่ป่าต้นน�้ำกับการอนุรักษ์แบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนเขตรอยต่ออุทยานแห่ง
ชาติแม่วงก์กระบวนการบริหารเชิงพุทธ
พื้นที่ป่าต้นน�้ำกับการอนุรักษ์แบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนต้องเกิดจากความร่วมมือ
ร่วมใจของคนในชุมชนในการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนในการตัดสินใจ มีสว่ นร่วม
ในการด�ำเนินการ มีส่วนร่วมในการรับ
ประโยชน์ และมีสว่ นร่วมในผลการตรวจ
สอบและประเมินผล โดยใช้หลักหลัก

76

ธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นกระ
บวนการในการแก้ปญ
ั หาป่าต้นน�ำ้ ทีถ่ กู ท�ำ
ลายบูรณาการกับหลักธรรม หลักอริยสัจ
๔ คือ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค ในการ
แก้ปัญหาป่าต้นน�้ำที่ถูกท�ำลายจนคนใน
ชุมชนเกิดความทุกข์ คนในชุมชน ผู้น�ำ
ชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐต้องหันหน้าหาทาง
แก้ไขทีม่ ลู เหตุ(สมุทยั )เพือ่ หาสาเหตุทแี่ ท้
จริงเกิดจากอะไร เพือ่ หาทางออกในการ
แก้ไขปัญหาและสามารถบริหารจัดการ
พื้นที่ป่าต้นน�้ำได้ตรงสาเหตุ โดยทุกคน
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ
ปฏิบัติงานร่วมกันในการระดมก�ำลังใน
การอนุรกั ษ์พนื้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ 
้ เพือ่ การแก้ไข
ปัญหา(นิโรธ)ป่าต้นน�้ำในชุมชนโดยการ
ก�ำหนดวิธกี ารปฎิบตั เิ พือ่ ขจัดปัญหาโดย
ให้คนในชุมชนเดินทางสายกลาง(มรรค)
เพื่อแก้ปัญหาในการดับทุกข์ของคนใน
ชุมชนกับการอยู่ร่วมกับป่าต้นน�้ำกั้นชน
แนวเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์
๓ ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์
แบบมีสว่ นร่วมพืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ เขตรอยต่อ
อุทยานแห่งชาติ    แม่วงก์เป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์มงุ่ เน้นให้คนอยูก่ บั ป่าได้อย่าง
ยั่งยืนและเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้อย่าง

แท้จริง โดยใช้กฎหมายที่บูรณาการกับ
หลักธรรมให้มีประสิทธิภาพและใช้การ
พัฒนาวิถีชีวิตชุมชนที่เหมาะสม รวมทั้ง
กฎกติกาที่ชุมชนได้มีส่วนร่วมก�ำหนด
ระเบียบ ข้อบังคับหมู่บ้านในชุมชนโดย
บูรณาการขีดความสามารถที่ส�ำคัญของ
ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ ๑) การป้องกัน
และรักษา ๒) ฟืน้ ฟูระบบนิเวศ ๓) พัฒนา
และส่งเสริมอาชีพ ๔) สร้างองค์ความรูใ้ น
การอนุรกั ษ์ปา่ ต้นน�ำ้ บูรณาการเพือ่ ความ
ยั่งยืน ทั้งนี้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการจัดท�ำกฎ
ระเบียบให้กับชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
พืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์ ให้เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันของคน
และป่า ตลอดจนการอนุรกั ษ์แบบมีสว่ น
ร่วมป่าต้นน�ำ้ ให้สอดคล้องกับการด�ำรงชีพ
ของคนชุมชนในพืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ เพือ่ ความ
ยัง่ ยืนตลอดไป

ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพื้นที่ป่าต้นน�้ำ เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
๑) ส�ำนักงานบริหารพื้นที่ ๑๒ ส่วน
การจัดการต้นน�ำ 
้ ได้พจิ ารณานโยบาย
การอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน�้ำเขตรอยต่อ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ระดับจังหวัด
๒) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต�ำบล
แม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ และองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลแม่เปิน อ�ำเภอแม่
เปิน จังหวัดนครสวรรค์ น�ำแนวทาง
จากการวิจยั ไปพัฒนานโยบายท�ำแผน
ป้องกันป่าไม้ในเขตป่ากั้นชนอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์

เชิงสาธารณะ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต� ำ บล
แม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ และองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลแม่เปิน อ�ำเภอแม่
เปิน จังหวัดนครสวรรค์ สามารถน�ำ
กระบวนการบริหารเชิงพุทธพื้นที่ป่า
ต้นน�้ำกับการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม
ของการวิจยั ไปจัดกิจกรรมเพือ่ อบรม
พัฒนาเยาวชนในการรักษาป่าในเขต
อ�ำเภอแม่เปิน มีกจิ กรรมในชุมชนเพือ่
พัฒนาการอนุรกั ษ์แบบมีสว่ นร่วมของ
พื้นที่ป่าต้นน�้ำ

เชิงวิชาการ
๑) ได้แผ่นชุดความรู้ยุทธศาสตร์การ
บริหารการอนุรกั ษ์แบบมีสว่ นร่วมพืน้ ที่
ป่าต้นน�ำ้ เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่
วงก์ ๒) งานวิจยั เป็นองค์ความรูบ้ รู ณา
การเป็นฐานข้อมูลความรู้การบริหาร
การอนุรกั ษ์แบบมีสว่ นร่วมในพืน้ ทีป่ า่
ต้นน�้ำของชุมชน โดยใช้กระบวนการ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพือ่ ให้
เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน ๓) ผลการวิจัยสามารถน�ำมา
เชือ่ มโยงในกระบวนการเรียนการสอน
ในสถาบันการศึกษา

จุดเด่นของงานวิจัย
งานวิจยั นีไ้ ด้นำ� เสนอแนวคิดของการจ�ำลองยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรกั ษ์แบบมีสว่ นร่วม คือการมีสว่ นร่วมในการวางแผนการ
การมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานการมีสว่ นร่วมในการรับผลประโยชน์และการมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลเพือ่ ให้
คนในชุมชนเกิดการรักป่าโดยมีกระบวนการบริหารจัดการเชิงพุทธในพืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ 
้ เพือ่ ให้ชมุ ชนเกิดความเข้าใจเข้าถึงหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาหลักอริยสัจ ๔ มาเป็นแนวทางการประยุกต์เข้ากับสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ของชุมชน ทุกข์ คือ การก�ำหนดรูส้ ภาพ
แท้จริงของปัญหาทีเ่ กิดขึน้ สมุทยั คือ การสืบหาเหตุแท้จริงของปัญหาทีเ่ กิดขึน้ นิโรธ คือ เป้าหมายทีแ่ ท้จริงในการแก้ปญ
ั หาหรือ
การดับทุกข์ และมรรค คือ แนวทางในการจัดการปัญหาอย่างถูกต้องเป็นจริง และครบถ้วนในการจัดการอนุรกั ษ์ปา่ ต้นน�ำ้ นับว่า
เป็นการน�ำหลักพุทธธรรมมาใช้ได้อย่างเหมาะสมในการสงวน อนุรกั ษ์ฟน้ื ฟู พัฒนาและใช้ประโยชน์ ผลทีไ่ ด้รบั มีคณ
ุ ค่าอย่างยิง่ ใน
การบริหารการอนุรกั ษ์แบบมีสว่ นร่วมพืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ แนวกันชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์และเป็นการบริหารจัดการทีอ่ ย่าง
ยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต  ผลงานวิจยั สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ทงั้ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ และในเชิงวิชาการ และส่วนส�ำคัญมี
การสร้างเครือข่ายเยาวชน เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทกั ษ์ปา่ เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานในการก�ำหนด
เหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารการอนุรกั ษ์ปา่ ในแนวเขตกันชนรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ในส่วนงานขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในท้องถิน่ พืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์
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การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการ
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ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
การบริ ห ารจั ด การที่ จ ะให้ บ รรลุ จุ ด ประสงค์ ที่ ก� ำ หนดไว้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลนั้น   ยอมจะต้องอาศัยองค์ประกอบ ๔ ประการ
คือ คน หรือ บุคลากร (Man) เงินหรืองบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์
(Material) ทีส่ ำ� คัญต้องอาศัยบุคลากรเป็นผูข้ บั เคลือ่ นองค์กร ในพระพุทธศาสนา
มีหลักพุทธธรรมทีส่ ามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กบั การบริหารจัดการ ได้แก่หลักอิทธิ
บาท ๔ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ และหิริโอตัปปะ เป็นต้น เมื่อน�ำมาประยุกต์
ใช้แล้วก็จะท�ำให้การบริหารจัดการประสบผลความส�ำเร็จ
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ โดยมีหน้าทีเ่ ป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงในรูปแบบเขตพื้นที่พัฒนา
สมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผนงาน
ก�ำลังคน ด้านวัสดุอปุ กรณ์ และงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์ดงั กล่าวยัง
ไม่สบผลส�ำเร็จเท่าที่ควร คณะวิจัยจึงท�ำการวิจัยการประยุกต์หลักพุทธธรรมใน
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่ต่อไป
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Methods Research) ทั้งการวิจัยการ
วิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ก็บข้อมูลจากเอกสาร และจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ส�ำคัญ (Key Informants) เพือ่ สัมภาษณ์เชิงลึก จากประชาชนทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ในเขตพืน้ ที่
สูง จ�ำนวน ๑๖ รูป/คน และ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)
จากผู้บริหาร และเจ้าหน้า ศูนย์พัฒนาชาวเขา จ�ำนวน ๘ รูป/คน ท�ำการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการพรรณนาความ  และเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยศึกษา
จากกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงในจังหวัดแพร่โดยท�ำการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม
โดยใช้เขตหมู่บ้านและเขตต�ำบลเป็นเขตพื้นที่ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบแบ่ง
กลุ่ม จ�ำนวน ๓๘๗ คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากประชากรที่เป็นชาว
พื้นที่สูงในจังหวัดแพร่ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปเพื่อการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์ขอ้ มือมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย
ผลการศึกษารูปแบบและกระบวนการ
บริหารจัดการของศูนย์พัฒนาชาวเขา
จังหวัดแพร่ พบว่า   ศูนย์พฒ
ั นาชาวเขา
จังหวัดแพร่ มีรปู แบบในการบริหารร่วม
กั บพั ฒ นาสั ง คมและสวัสดิก ารจังหวัด
แพร่ ในรูปแบบการให้การสนับสนุนการ
ตั้งถิ่นฐานถาวร การส่งเสริมอาชีพและ
การจัดสวัสดิการสังคม สิทธิและหน้าที่
ในฐานะพลเมื อ งไทย การเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพของชุมชน สร้างความรู้ความ
เข้าใจทีถ่ กู ต้องและความผูกพันทางจิตใจ
ต่อสังคมไทย การเคารพกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ   กระบวนการ
บริหารโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
ทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีท่ ำ� กินเป็นหลักแหล่งทัง้ ภาค
เกษตรและนอกภาคเกษตร ให้การศึกษา
มีระบบสาธารณสุขและบริการอืน่ ๆ จาก
หน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ
สังคมด้วยตนเอง เสริมสร้างศักยภาพให้
เข้มแข็งสามารถพึง่ ตนเองได้ รักษาไว้ซงึ่
วัฒนธรรมอันดีงามของชนเผ่า ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่
แวดล้อม ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
และความผูกพันทางจิตใจของราษฎรบน
พืน้ ทีส่ งู ต่อสังคมไทย มีสทิ ธิและหน้าทีใ่ น
ฐานะพลเมืองไทย
ผลการศึกษาความคิดเห็นของ
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ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการ
บนพื้นที่สูงต่อการประยุกต์ใช้หลักพุทธ
ธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
ชาวเขาจังหวัดแพร่ พบว่า มีความคิดเห็น
โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
เมือ่ พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า อยูใ่ น
ระดับมากทุกด้านได้แก่ดา้ นบุคลากร ด้าน
ระบบงาน และด้านงบประมาณ ซึง่ หมาย
ถึงเจ้าหน้าทีข่ องศูนย์พฒ
ั นาชาวเขามีการ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหาร
จัดการเป็นอย่างดี มีการดูแลเอาใจใส่ใน
การช่วยเหลือและส่งเสริมประชาชนบน
พืน้ ทีร่ าบสูงจนประสบผลส�ำเร็จ
ผลการวิ เ คราะห์ รู ป แบบการ
บริหารจัดการของศูนย์พัฒนาชาวเขา
จังหวัดแพร่ ตามแนวพระพุทธศาสนา
พบว่า ด้านด้านบุคลากร ได้นำ� หลักสังคห
วัตถุมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ ทาน คือการ
ให้การสนับสนุน ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับสิทธิและหน้าทีใ่ นฐานะพลเมือง
ปิยวาจา คือ การประสานงานโดยให้เกิด
ประโยชน์ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน อัต
ถจริยา คือ การสงเคราะห์ให้ความช่วย
เหลือ อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ สมานั
ตตา คือ การสนับสนุนปฏิบตั งิ านพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ ด้านบริหารงาน ได้
น�ำหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้ ได้แก่
ฉันทะ มีความพอใจในการท�ำงาน บริหาร

งาน บริหารงบประมาณต่างๆ วิรยิ ะ คือ
ความขยัน หมั่นเพียร ในการติดตาม
ความก้าวหน้าของงาน จิตตะ คือ ต้อง
มีการเอาใจใส่ในงาน วิมังสา คือ รู้จัก
พิจารณาใคร่ครวญใช้สติปญ
ั ญาแก้ปญ
ั หา
ด้านงบประมาณ ได้น�ำหลักพรหมวิหาร
๔ มาประยุกต์ใช้กับการบริหารด้านงบ
ประมาณของศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัด
แพร่ เมตตา เต็มใจความร่วมมือ ในการ
ท�ำกิจกรรมต่างๆ กรุณา การให้ความช่วย
เหลือเมือ่ ประสบภัย มุทติ า การสนับสนุน
ให้ก�ำลังใจ ร่วมยินดีจัดหางบประมาณ
อุ เ บกขา เป็ น กลางต่ อ การจั ด สรรงบ
ประมาณ และมีหริ ิ คือมีความรอบคอบ
และตระหนักว่าเป็นเงินของราชการ และ
มีโอตัปปะ คือไม่น�ำงบประมาณไปใช้ใน
ทางทีผ่ ดิ วัตถุประสงค์
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การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
น�ำผลการวิจัยไปเสนอแนะใน
เชิงนโยบายเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ
ได้แก่ ส�ำนักงานการส่งเสริมการลงทุน
พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ศูนย์พฒ
ั นาบน
พื้นที่สูงจังหวัดแพร่ส�ำนักงานพระพุทธ
ศาสนาจังหวัดแพร่ ส�ำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแพร่ ตลอดถึงคณะสงฆ์จังหวัด
แพร่ เพื่อน�ำองค์ความรู้จากงานวิจัยนี้
ไปเป็นกรอบในการก�ำหนดแนวนโยบาย
ในการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการ

บริ ห ารจั ด การเพื่ อ พั ฒ นาการบริ ห าร เชิงวิชาการ
จัดการขององค์กรแก่ศนู ย์พฒ
ั นาชาวเขา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ศูนย์พัฒนา
ราษฎรบนพืน้ ทีส่ งู ร่วมกับหน่วยงานภาค
เชิงสาธารณะ
รัฐมีการศึกษาร่วมกันเพื่อวิเคราะห์หา
น�ำข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์
แนวทางการพัฒนารูปแบบการประยุกต์
หลั ก พุ ท ธธรรมกั บ การบริ ห ารจั ด การ
หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการที่
ไปเผยแพร ใ ห้ นั ก บริ ห ารจั ด การและ
เหมาะสมกับศูนย์พฒ
ั นาราษฎรบนพืน้ ที่
ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและเป็ น ต้ น แบบในการ
สูง
ประยุกต์พทุ ธธรรมกับการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาชาวเขาในพื้นที่อื่น

จุดเด่นของงานวิจัย
รูปแบบการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่ มีรูปแบบที่ชัดเจนโดยมีการบริหารจัดการร่วม
กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในรูปแบบการให้การสนับสนุนการตั้งถิ่นฐาน ส่งเสริมอาชีพและการจัดสวัสดิการ
สังคม เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนทั้งในด้านการส่งเสริมการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูก
ต้องในการเป็นพลเมืองที่ดี ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะประเพณีวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ นอกจากนั้นยังมี
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือในด้านการส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนาหาแหล่งน�ำ 
้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยมาสมัครเป็นสมาชิกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อีกทั้งมีพระสงฆ์ได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมศีลธรรมและคุณธรรมโดยการให้การอบรมด้านคุณธรรม
และเป็นทีพ่ งึ่ ทางจิตใจของประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป็นอย่างดีและทีส่ ำ� คัญประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตพืน้ ทีบ่ ริการบนพืน้ ทีส่ งู
ยังมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก ซึง่ แสดงให้เห็นว่าเป็นจุดเด่นทีเ่ จ้าหน้าทีใ่ นศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่ได้มกี ารน�ำเอาหลักพุทธ
ธรรมไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานได้เป็นอย่างดี ในด้านบุคลากร ได้น�ำหลักสังคหวัตถุมาใช้ ในด้านระบบงาน ได้น�ำ
หลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้ และด้านงบประมาณ ได้น�ำหลักพรหมวิหาร ๔ และหลักหิริและโอตัปปะมาประยุกต์ใช้
ซึ่งท�ำให้ประชาชนที่อยู่บนที่ราบสูงได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
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การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน�้ำเชิงกลยุทธ์
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์
หัวหน้าโครงการวิจัย

ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย

ในปี ๒๕๕๔ จังหวัดนครสวรรค์ได้รับความเสียหายจากมหาอุทกภัยทั้ง
จังหวัด  ๑๕ อ�ำเภอ  ๑๒๓ ต�ำบล ๙ เทศบาล ๑,๒๔๔ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลก
ระทบและความเดือดร้อน ๓๕๖,๐๑๒ คน เสียชีวิต ๙๑ ราย บ้านเรือนถูกน�้ำท่วม
๑๑๒,๒๑๙ หลังคาเรือน โรงเรียน ๑๐๕ แห่ง วัด ๑๙๐ แห่ง สถานบริการสารธารณ
สุข ๔๕ แห่ง ถนน ๖๒  สาย รวมถึงพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายหนักใน ๑๓
อ�ำเภอ ๙๐๓,๔๐๐ ไร่   นอกจากนั้นหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ยังประเมินมูลค่า
ความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมใน
พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ว่า มีร้านค้า บริษัท ห้างร้าน และโรงงานอุตสาหกรรมได้รับ
ความเสียหายจากมหาอุทกภัยครั้งนี้ไม่ต�่ำกว่า ๖,๐๐๐ ราย รวมมูลค่ากว่า ๙,๐๐๐
ล้านบาท งานวิจยั นีไ้ ด้ทำ� การค้นหากลยุทธ์การจัดการชุมชนเพือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั กิ าร
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาซ�้ำซาก
ระลอกใหม่ โดยใช้แนวคิด “จากภูมิปัญญาสู่แผนปฏิบัติการ”  เนื่องจากในอดีตจาก
คณะนักวิจัย
กรณีเกิดน�ำ้ ท่วมขังหรือประสบปัญหาอุทกภัย บรรพชนเขามีองค์ความรูห้ รือกลยุทธ์ใน
๑. พระราชรัตนเวที, ดร.
การจัดการตัวเองและชุมชน ทั้งการเตรียมตัว เตรียมการ และมีบริหารจัดการชุมชน
๒. พระวิเทศพรหมคุณ, ดร.
ที่เข้มแข็ง จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่หวังการพึ่งพาหรือการเยียวยาช่วย
๓. พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ผศ.ดร.
๔. พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, ผศ.ดร. เหลือจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวเฉกเช่นดังที่เกิดขึ้นซ�้ำแล้วซ�้ำอีกในปัจจุบัน งานวิจัย
เรื่องนี้จึงเป็นการตอบโจทย์เชิงกลยุทธ์ในการจัดการชุมชนและสังคมเพื่อการป้องกัน
๕. ดร.อัครนันท์ อริยศรีพงษ์
และแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤต โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากชุมชนฐานราก
๖. นางรัตติยา พรมกัลป์
เพื่อความยั่งยืนในอนาคต
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
ด�ำเนินการวิจยั เชิงส�ำรวจ (Survey Research) เป็นการศึกษาถึงสภาพการบริหาร
จัดการชุมชนเพือ่ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในห้วงเวลาทีผ่ า่ นมาของประชาชนใน
๘ ชุมชนทีป่ ระสบปัญหาน�ำ้ ท่วมซ�ำ้ ซากในพืน้ ทีล่ มุ่ ต้นแม่นำ�้ เจ้าพระยา (ชุมชนเกาะยม-บาง
ปรอง) แม่นำ�้ ปิง (ชุมชนวัดคลองคราง-บึงเสนาท) แม่นำ�้ ยม (ชุมชนบางพระหลวง-บางเคียน)
แม่น�้ำน่าน (ชุมชนเกรียงไกร-แควใหญ่) เพื่อที่จะได้ฐานข้อมูลที่จะน�ำไปสู่การวิเคราะห์
(SWOT) ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) เป็นการค้นหาข้อมูลเชิงบริบท
ของชุมชนทีม่ ตี อ่ สถานการณ์และภาวะวิกฤตจากปัญหาอุทกภัย การบริหารจัดการชุมชนใน
อดีตที่ยึดโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหา เพื่อประกอบข้อมูล
ในการวิเคราะห์ (SWOT MATRIX) ให้เกิดความครบถ้วนและสมบูรณ์ในทุกมิติทางการ
บริหารจัดการ และในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) นั้น เป็นการ
ระดมความคิดเพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปใน ๔ ประเด็นกลยุทธ์ ทั้ง
กลยุทธ์เพื่อการเตรียมความพร้อมหรือการป้องกันก่อนเกิดอุทกภัย กลยุทธ์ในการแก้ไข
สถานการณ์ขณะประสบอุทกภัย กลยุทธ์ในการเยียวยาและฟืน้ ฟูหลังประสบอุทกภัย และ
กลยุทธ์ในการบูรณาการเพื่อความยั่งยืน
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ผลการวิจัย
เกิดรูปแบบการจัดการชุมชน
เชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ ม าจากภู มิ ป ั ญ ญาสู ่ แ ผน
ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การป้ อ งกั น และแก้ ไข
ปัญหาอุทกภัยระดับชุมชน ประกอบด้วย
กลยุ ท ธ์ ที่ ๑. ว่ า ด้ ว ยการ
ป้องกันก่อนเกิดอุทกภัย พันธกิจส�ำคัญ
ที่ประชาชน ผู้น�ำชุมชน หรือส่วนงานที่
เกีย่ วข้องจะต้องด�ำเนินการ ก็คอื ๑) ขับ
เคลื่อนนโยบายของรัฐให้สัมพันธ์และ
สอดคล้องกับวิถแี วดล้อมของชุมชน และ
ลดระเบียบและขั้นตอนในทางภาครัฐ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบททางปัญหา ๒)
สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูต้ ลอด
ชี วิ ต ตามวิ ถี ท างตามธรรมชาติ บ นพื้ น
ฐานมีส่วนร่วมร่วมในการป้องกันปัญหา
อุทกภัยจากรุ่นสู่รุ่น ๓) ปลูกจิตส�ำนึก
ที่มีต่อถิ่นฐานบ้านเกิดและการอนุรักษ์
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ เสริมสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ทีเ่ ข้มแข็งในการเผชิญกับปัญหา ๔) จัดรูป
แบบการบริหารจัดการในชุมชนให้เป็น
รูปแบบองค์การแนวราบเพื่อก่อให้เกิด
พลังในการขับเคลือ่ นชุมชน และ ๕) จัด
เตรียมอุปกรณ์ เครือ่ งมือ และทรัพยากร
สนั บ สนุ น ที่ จ� ำ เป็ น ในการป้ อ งกั น และ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย เช่น เครื่องสูบน�้ำ 
เครือ่ งจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น โดยมี
ตัวชีว้ ดั คือ ๑) จ�ำนวนโครงการ/กิจกรรม
ที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมโดยชุมชน
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หรือทางภาครัฐ ๒) ร้อยละของจ�ำนวนผู้
เข้าร่วมกิจกรรม และมีโครงการ/กิจกรรม
ที่จัดขึ้นเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยในชุมชน
กลยุทธ์ที่ ๒. ว่าด้วยการแก้ไข
สถานการณ์ระหว่างประสบอุทกภัย พันธ
กิจส�ำคัญที่ประชาชน ผู้น�ำชุมชน หรือ
ส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องช่วยกันด�ำเนิน
การ ก็คอื ๑) เร่งจัดตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการหรือ
ศูนย์อ�ำนวยการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินของ
ชุมชนเพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤต
ทางอุทกภัย ๒) เร่งประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสารแก่ประชาชนในพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้ทราบ
ข่าวความเคลื่อนไหวและความรุนแรง
ของปัญหา ๓) เร่งจัดเตรียมความพร้อม
ของเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น เครื่องสูบ
น�ำ 
้ เครือ่ งจักรกล ยานพาหนะ เพือ่ ช่วย
เหลือผูป้ ระสบภัยในทันทีทเี่ กิดเหตุ ๔) เร่ง
ประสานงานกับทางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ รวมถึงส่วนงานราชการ
องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือในกรณีเร่ง
ด่วนหรือเกินขีดความสามารถของชุมชน
๕) เร่งขุดลอกล�ำคลองและเพิม่ ช่องทางใน
การระบายนํ้าออกจากชุมชน รวมถึง
การสร้างแนวป้องกันในจุดเสี่ยงหรือจุด
อันตรายในชุมชน ๖) เร่งด�ำเนินการจัด
สร้างศูนย์พักพิงเพื่อรองรับประชาชนใน

กรณีที่มีการอพยพจากพื้นที่วิกฤตไปอยู่
ในจุดทีป่ ลอดภัย ๗) เร่งอพยพประชาชน
ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งหรือพืน้ ทีอ่ นั ตรายไปยังพืน้ ที่
ปลอดภัยหรือศูนย์พกั พิงทีไ่ ด้เตรียมไว้ ๘)
เร่งจัดหาหรือขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเข้ามาท�ำการรักษาพยาบาลในกรณี
ที่ได้รับบาดเจ็บ กรณีเจ็บป่วย หรือเกิด
ความเครียดจากปัญหา และ ๙) เร่งส่ง
มอบความช่วยเหลือทั้งข้าวสารอาหาร
แห้ง ยารักษาโรค หรืออื่นๆ ที่จ�ำเป็น
โดยมีตัวชี้วัดคือ ๑) จ�ำนวนภาคีเครือ
ข่ายทีเ่ ข้าร่วมในศูนย์บญ
ั ชาการหรือศูนย์
อ�ำนวยการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินของชุมชน
๒) จ�ำนวนผูท้ ไี่ ด้รบั การบาดเจ็บหรือเจ็บ
ป่วยทีเ่ ข้ารับการรักษา ๓) จ�ำนวนความถี่
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
๔) จ�ำนวนผู้ที่ถูกช่วยเหลือเข้าพักพิงยัง
ศูนย์ชว่ ยเหลือของชุมชน ๕) จ�ำนวนและ
ปริมาณการส่งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง
เพือ่ ช่วยเหลือส�ำหรับผูท้ ตี่ ดิ ค้างตามบ้าน
เรือนและทีศ่ นู ย์พกั พิง
กลยุทธ์ที่ ๓. ว่าด้วยการเยียวยา
และฟื้นฟูหลังประสบอุทกภัย พันธกิจ
ส�ำคัญทีป่ ระชาชน ผูน้ ำ� ชุมชน ตลอดทัง้
ส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องช่วยกันด�ำเนิน
การ ก็คอื ๑) จัดชุดปฏิบตั กิ ารหรือทีมงาน
ในการติดตามให้การช่วยเหลือผู้ประสบ
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ผลการวิจัย(ต่อ)
ภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ๒) จัดชุด
ปฏิบัติการหรือทีมงานในการปรับปรุง
แก้ไขสภาพแวดล้อมในชุมชนอย่างต่อ
เนือ่ ง ๓) จัดวางมาตรการเพือ่ ขอรับการ
สนั บ สนุ น จากทางภาครัฐในการฟื้นฟู
หรือแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย เพื่อให้
เกิดความมัน่ คงเข้มแข็งในอนาคต ๔) จัด
ประชุมหรือประชาคมเพือ่ ถอดบทเรียนที่
จะน�ำไปสูก่ ารปรับประยุกต์ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ เวลา และเพื่อให้เกิด
ความยืดหยุ่นในอนาคต และ ๕) ปรับ
ประยุกต์วธิ กี ารบริหารจัดการโดยการน�ำ
เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนทั้งในการแจ้ง
เตือนภัย เพือ่ การบริหารจัดการทีจ่ ะเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีตัว
ชีว้ ดั คือ ๑) จ�ำนวนผูป้ ว่ ย ผูบ้ าดเจ็บทีไ่ ด้
รับการดูแลรักษาและฟื้นฟู ๒) จ�ำนวน
คนและจ�ำนวนครั้งในการร่วมกันในการ
แก้ไขและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชุมชน ๓)
จ�ำนวนโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
จากทางภาครัฐหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
และ ๔) จ�ำนวนผูท้ ใี่ ห้ความสนใจและให้
ความส�ำคัญในการร่วมเวทีประชาคมถอด
บทเรียน
กลยุทธ์ที่ ๔. ว่าด้วยการบูรณา
การเพื่อความยั่งยืน พันธกิจที่ส�ำคัญที่
ประชาชน ผูน้ ำ� ชุมชน ตลอดทัง้ ส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันด�ำเนินการ ก็

คือ ๑) สร้างจิตส�ำนึกร่วมกันในชุมชน
และผูค้ นทุกเพศทุกวัยว่าอุทกภัยคือความ
รับผิดชอบร่วมกัน ๒) ส่งเสริมการเรียน
รู้ตลอดชีวิตเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยและ
การอยูร่ ว่ มกับปัญหาอุทกภัยอย่างเข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนา ๓) สร้างจิตส�ำนึกร่วม
กั น ระหว่ า งสมาชิ ก ในชุ ม ชนเพื่ อ เสริ ม
สร้างพลังในการขับเคลื่อนเพื่อการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย ๔) ปรับลดระเบียบและ
ขั้นตอนในทางภาครัฐเพื่อให้ขับเคลื่อน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้
ง่ายขึน้ และสะดวกขึน้ ๕) บริหารจัดการ
ในทางภาครัฐจะต้องมุง่ เน้นเป้าหมายทาง
คุณค่าทีส่ อดคล้องกับวิถธี รรมชาติและวิถี
ของชุมชนมากกว่าที่จะเน้นสถิติข้อมูล
หรือตัวเลขทางงบประมาณ และ ๖) สร้าง
ความร่วมมือและเครือข่ายในการจัดการ
ปัญหาของชุมชนบนฐานของความเป็น
เครือญาติและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ โดยมีตวั
ชีว้ ดั คือ ๑) จ�ำนวนโครงการ/กิจกรรมที่
เกีย่ วกับการปลูกจิตส�ำนึก ๒) ร้อยละและ
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน
เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ในชุมชน ๓) จ�ำนวนเครือข่ายของชุมชน
หมูบ่ า้ น ทีใ่ ห้การสนับสนุนร่วมมือในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในชุมชน
ทั้ ง นี้ จ ากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิจัย

เชิงส�ำรวจ (Survey Research) การ
เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ
(Key Informants) และการสนทนากลุม่
เฉพาะ (Focus Group Discussion) จาก
ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและประชาชน แล้วสังเคราะห์
พัฒนาเป็นกลยุทธ์ในการจัดการชุมชนกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยใน ๔
กลยุทธ์สำ� คัญ ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ ๑  
ด้านการป้องกันก่อนเกิดอุทกภัย กลยุทธ์
ที่ ๒  ด้านการแก้ไขสถานการณ์ระหว่าง
ประสบอุทกภัย กลยุทธ์ที่ ๓   ด้านการ
เยียวยาและฟื้นฟูหลังประสบอุทกภัย
และกลยุทธ์ที่ ๔  ด้านการบูรณาการเพือ่
ความยัง่ ยืน

85

ผลงานวิจัยเด่น ๒๕๖๐ I สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
เชิ ง นโยบาย องค์ ก รภาครั ฐ ตั้ ง แต่
จังหวัด อ�ำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับเขตพื้นที่ซึ่งมีอาณาเขต
ความรับผิดชอบที่ครอบคลุมชุมชนที่
ประสบปัญหาน�ำ้ ท่วมซ�ำ้ ซาก น�ำผลการ
วิจัยไปสู่การจัดท�ำนโยบาย แผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรม ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ทีเ่ ป็นรูปธรรม ดังนี้ ๑) มีการขับเคลือ่ น
นโยบายทีส่ มั พันธ์และสอดคล้องกับวิถี
แวดล้อมของชุมชน ๒) ลดระเบียบและ
ขัน้ ตอนในทางภาครัฐเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับความเร่งด่วนแห่งบริบททางปัญหา
๓) สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียน
รู้ตลอดชีวิตตามวิถีทางตามธรรมชาติ
บนพืน้ ฐานมีสว่ นร่วมร่วมในการป้องกัน
ปัญหาอุทกภัยจากรุน่ สูร่ นุ่ เพือ่ การแก้ไข
ปัญหาทีย่ งั่ ยืน ๔) เป็นส่วนหนึง่ ในการ
ปลูกจิตส�ำนึกที่มีต่อถิ่นฐานบ้านเกิด
และการอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งใน
การเผชิญกับปัญหา ๕) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการจัดรูปแบบการ
บริหารจัดการในชุมชนให้เป็นรูปแบบ
องค์การแนวราบเพือ่ ก่อให้เกิดพลังใน
การขับเคลือ่ นชุมชน และ ๖) จัดเตรียม
อุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องจักรกล
หนักเพื่อสนับสนุนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย  เป็นต้น
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เชิงสาธารณะ ผูน้ ำ� ชุมชน ผูน้ ำ� หมูบ่ า้ น
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราชญ์ชมุ ชน ปราชญ์ทอ้ งถิน่ และผูน้ ำ�
ทางจิตวิญญาณ ในพื้นที่ลุ่มต้นแม่น�้ำ
เจ้าพระยา (ชุมชนเกาะยม-บางปรอง)
แม่น�้ำปิง (ชุมชนวัดคลองคราง-บึงเส
นาท) แม่นำ�้ ยม (ชุมชนบางพระหลวงบางเคียน) แม่น�้ำน่าน (ชุมชนเกรียง
ไกร-แควใหญ่) น�ำกลยุทธ์ทไี่ ด้จากการ
วิจยั ไปสูก่ จิ กรรม ๑) การสร้างจิตส�ำนึก
ร่วมกันในชุมชนและผู้คนทุกเพศทุก
วัยว่าอุทกภัยคือความรับผิดชอบร่วม
กัน ๒) ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูต้ ลอด
ชีวติ เกีย่ วกับปัญหาอุทกภัยและการอยู่
ร่วมกับปัญหาอุทกภัยอย่างเข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนา ๓) การสร้างความร่วมมือ
และเครือข่ายในการจัดการปัญหาร่วม
กันระหว่างชุมชน ระหว่างหมูบ่ า้ น หรือ
ระหว่างต�ำบล อ�ำเภอบนฐานของความ
เป็นเครือญาติและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
เชิงวิชาการ ผลการศึกษาวิจัยน�ำไป
สู่ ๑) การน�ำเสนอในงานการประชุม
วิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิน่ และ
สังคม ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครัง้
ที่ ๑๗ และระดับนานาชาติ ครัง้ ที่ ๑
“คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน” ในวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม

๒๕๖๑ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒) ตีพมิ พ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ (TCI-1) ฉบับปีที่ ๗ ฉบับ
ที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๖๑ ๓)
เป็นกรณีศึกษาประกอบการบรรยาย
ในการจัดอบรมนักวิจยั รุน่ ใหม่ (ลูกไก่
วช.) รุน่ ที่ ๗ ทีเ่ ป็นความร่วมมือของ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัยกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ (วช.) ณ ห้องประชุมสมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์
ล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน ระหว่างวันที่ ๑๒
– ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และ ๔) เป็น
กรณีศึกษาประกอบการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธ
ศาสนา รายวิชาระเบียบวิธวี จิ ยั ขัน้ สูง
ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
(พธ.ม.) และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (พธ.ด.) ที่หัวหน้าโครงการ
เป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชาและเป็นผู้
บรรยายร่วมรายวิชาข้างต้น

การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน�้ำเชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

จุดเด่นของงานวิจัย
งานวิจยั นีไ้ ด้เสนอรูปแบบการจัดการชุมชนเชิงกลยุทธ์ทมี่ าจากภูมปิ ญ
ั ญาสูแ่ ผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยระดับชุมชน และรับมือกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ อย่างซ�ำซ้ ากในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์ซงึ่ เป็นพืน้ ทีร่ องรับ
มวลน�้ำปริมาณมหาศาลจากล�ำน�ำ้ปิง วัง ยมน่าน ซึ่งเป็นแม่น�้ำสายส�ำคัญที่มีต้นก�ำเนิดในทางภาคเหนือของไทย ด้วย
วิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพชนของผู้คนในภูมิภาคนี้ เพื่อที่จะน�ำไป
สู่การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางการบริหารจัดการชุมชน ทั้งโดยประชาชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานภาครัฐ
ระดับพื้นที่ อันจะก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ การถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ที่จะป้องกันและแก้ไข
ภาวะวิกฤตจากอุทกภัยเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต
ผลวิจยั ในเรือ่ งนีส้ ามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรอบด้าน ทัง้ ในเชิงนโยบายทีจ่ ะเกิดขึน้ ในทางภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ หรือภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ขณะทีป่ ระโยชน์ในเชิงสาธารณะนัน้ จะเป็นแรงกระตุน้ เตือนให้ผคู้ น
ในพื้นที่กลางน�ำ้เกิดจิตส�ำนึกร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติจากอุทกภัย โดยเริ่มต้นตั้งแต่ตนเอง
ครอบครัว ชุมชน แลเครือข่ายชุมชนในระดับพืน้ ที่ ทีจ่ ะมามีสว่ นร่วมกันผนึกก�ำลังเพือ่ การก้าวข้ามปัญหาและภาวะวิกฤติ
ไปด้วยกันด้วยความเข้มแข็งและพึง่ พาตนเองหรือกันและกันได้ และเดียวกันอรรถประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ ในเชิงวิชาการก็จะ
เป็นกรณีศกึ ษาทีจ่ ะสะท้อนไปยังครอบครัว ชุมชนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีอ่ นื่ อ�ำเภออืน่ หรือจังหวัดอืน่ ทีป่ ระสบกับภาวะปัญหาที่
ซ�ำ้ซากจ�ำเจให้ได้น�ำเอารูปแบบหรือองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในชุมชนพื้นที่กลางน�้ำไปขยายผล ไปสู่การประยุกต์ใช้ ซึ่งก็จะ
เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือการพึ่งพาตนเองให้กับชุมชนและสังคม และลดภาระความช่วยเหลือ
และการเยียวยาที่จะเกิดจากภาครัฐหรือมาจากภาครัฐในที่สุด
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การอยู่ร่วมกันของประชาคมอาเซียน :
แนวคิดและวิถีปฏิบัติตามแนวศาสนา
พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.
หัวหน้าโครงการวิจัย
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ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
“อาเซียน”  ในปัจจุบันบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวม
ทัง้ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก อาเซียนต้องเผชิญ
สิ่งท้าทายใหม่ๆ จึงมีความจ�ำเป็นต้องรวมตัวกันเพื่อเพิ่มอ�ำนาจต่อรองและขีด
ความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงและในเวทีระหว่าง
ประเทศ ผู้น�ำอาเซียนจึงเห็นพ้องกันว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่น
เข้มแข็งและมัน่ คงยิง่ ขึน้ จึงได้ประกาศ “ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน”  
อาเซียนนั้น มีภาพความขัดแย้งในเชิงพื้นที่และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ทั้งใน
เรื่องศาสนาและเรื่องผลประโยชน์อื่นๆ มีการแข่งขันในมิติต่างๆ เช่น ความขัด
แย้งด้านศาสนา ดินแดน ผลประโยชน์ สิทธิมนุษยชน และความแตกต่างทาง
อุดมการณ์ โดยเฉพาะในมิติความขัดแย้งทางศาสนานั้นพบว่า มีเหตุการณ์เกิด
ขึ้นหลายครั้ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวคิดและหลักการอยู่ร่วมกัน
ของประชาคมอาเซียนตามแนวศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงนโยบาย
และกลไกการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของประชาคมอาเชียนตามแนวศาสนาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสะท้อนให้เห็นปัญหา อุปสรรค พร้อมเสนอแนวทางกา
รบูรณาการหลักค�ำสอนและแนวปฏิบัติในเชิงนโยบายเพื่อการอยู่ร่วมกันของ
ประชาคมอาเซียน
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารและจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญซึง่ เป็นผูน้ ำ� ทางศาสนาและผูน้ ำ� ฝ่ายบ้าน
เมือง จ�ำนวน ๒๐ รูป/คน ในพื้นที่ ๕ ประเทศ ได้แก่ ไทย เมียนมาร์ ลาว มาเลเชีย
และกัมพูชา โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการ
วิจัย แล้วน�ำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของ
ประชาคมอาเซียน

89

ผลงานวิจัยเด่น ๒๕๖๐ I สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลการวิจัย
หลักการและแนวปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วม
กันของประชาคมอาเซียน
๑. การสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน
(Common identity) ทั้งในด้านภาษา
วัฒนธรรม สังคม การด�ำเนินการทาง
เศรษฐกิจและการปกครอง
๒. การใช้หลักขันติธรรมและ
เมตตาธรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพตาม
หลักทีว่ า่ “ถ้าไม่มขี นั ติ และเมตตา สันติ
ก็ไม่ม”ี โดยทุกฝ่ายจะต้องมีความเคารพ
(Respect) ต่อกัน การมีขันติธรรม คือ
การที่ทุกฝ่ายหยุดการสร้างความขัดแย้ง
เกลียดชัง หรือก่อกวนผูอ้ นื่ ทีม่ คี วามเชือ่
หรือวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างจากตนเอง และ
ต้องปกป้องคุ้มครองผู้อื่นที่อาจเป็นส่วน
น้อยในสังคมให้สามารถด�ำเนินชีวิตตาม
วิถที างทีพ่ วกเขาต้องการ
๓. การส่งเสริมกิจกรรมศาสนิก
สัมพันธ์และการสานเสวนาเชิงสร้างสรรค์
กล่ า วคื อ ผู ้ น� ำ ทางศาสนาในอาเซี ย น
สามารถด�ำเนินการเพื่อเสวนาระหว่าง
ความคิด ความเชือ่ หรือศาสนาทีแ่ ตกต่าง
กันให้มากขึน้
๔. การบูรณาการหลักสากลกับ
หลักปฏิบัติทางศาสนา ผู้น�ำทางศาสนา
เสนอว่า ทุกฝ่ายควรใช้หลักสากล เช่น
หลั ก ความเสมอภาค ความเท่ า เที ย ม
ความยุติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน

90

รวมถึงการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์กบั หลักการและแนวปฏิบตั ขิ องแต่
ศาสนาเพือ่ เอือ้ เฟือ้ ต่อกัน
๕. การประยุกต์ใช้กฎหมายแห่ง
รัฐกับหลักศาสนาในการส่งเสริมการอยู่
ร่วมกัน องค์กรและประเทศทีม่ กี ารปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายของบ้านเมืองในระดับดีจะ
มีความขัดแย้งทางศาสนาน้อยลง และไม่
ค่อยการละเมิดสิทธิทางศาสนาและความ
เชือ่ ได้ดกี ว่าสังคมทีไ่ ม่กฎหมายหรือกติกา
ทีเ่ ป็นส่วนรวมของสังคม
๖. การประยุกต์ใช้วถิ วี ฒ
ั นธรรม
ของอาเซียนในการส่งเสริมการอยู่ร่วม
กัน อาเซียนนัน้ มีวฒ
ั นธรรมร่วมกันหลาย
ประการทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา
และวิถกี ารด�ำรงชีวติ
๗. การอยู่ร่วมกันโดยยึดแนว
ปฏิบตั ทิ างศาสนา ด้วยการการสร้างความ
รู้ ความเข้าใจตามหลักค�ำสอนและหลัก
ปฏิบัติของศาสนาต่างๆ จะเป็นปัจจัย
ส�ำคัญต่อการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของ
ประชาคมอาเซียนและมีผลต่อการสร้าง
สันติภาพทีย่ งั่ ยืนสืบต่อไป
๘. ปัญหา อุปสรรคของการอยู่
ร่วมกันตามหลักศาสนาของประชาคม
อาเซียน จากการศึกษาพบว่า ปัญหา
อุปสรรคของการส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
ส่วนมาจากปัจจัย ๔ ประการ คือ

๑) การขาดความเข้าใจในหลัก
ค�ำสอนทีแ่ ท้จริงของแต่ละศาสนา ท�ำให้
เกิดการน�ำหลักค�ำสอนไปตีความเพื่อให้
เกิดความขัดแย้งทางศาสนา มองผู้ที่มี
ความแตกต่างทางศาสนาเป็นคนอืน่ พวก
อืน่ มิใช่พวกพ้องของตนเอง
๒) ขาดการส่งเสริมการศาสนิก
สัมพันธ์ระหว่างผู้น�ำและศาสนิกชนของ
ศาสนาต่างๆ ท�ำให้ไม่ไว้วางใจต่อกัน การ
มีสานเสวนาและการท�ำกิจกรรมร่วมกัน
ในพืน้ ทีจ่ ะท�ำให้เกิดความเข้าใจต่อกัน
๓) การจัดการในระดับนโยบาย
ของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระดับต่างๆ ทีจ่ ะสือ่ สารเพือ่ ให้เกิดความ
เข้าใจต่อกันของประชาชนที่มีความเชื่อ
ทางศาสนาทีแ่ ตกต่างกันในประเทศและ
ต่างประเทศ
๔) การใช้ ม าตรการทางด้ า น
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของแต่ ล ะประเทศใน
อาเซียนยังไม่มพี ลังเพียงพอทีจ่ ะสร้างการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างการยอมรับความ
หลากหลายของสังคมในพหุวฒ
ั นธรรม
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การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
การเผยแพร่ผลงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้รับเชิญให้เข้าร่วมน�ำเสนอผลงานวิจัยในประเทศจีน ๒ ครั้ง คืองานประชุมสัมมนา
Chongsheng Forum 2016 ณ เมือง Dali Yunan China โดยมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมงาน ๓๒ ประเทศ เป็นงาน
ประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางศาสนาและวัฒนธรรมของจีนและประเทศต่างๆ ตามนโยบาย one belt one road
ของจีน และได้น�ำผลงานวิจัยไปน�ำเสนองานเรื่อง Geography in Buddhism : Connectivity of region culture
of Southeast Asia and China   ซึ่งผู้วิจัยได้รับเชิญให้เข้าร่วมน�ำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง 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.

จุดเด่นของงานวิจัย
งานวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการศึกษาถึงหลักค�ำสอนและแนวปฏิบตั ทิ างศาสนา การใช้มาตรการทางสังคม และกฎหมาย
ของภาครัฐจึงจะมีส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้หลักขันติ
ธรรมและเมตตาธรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพตามคติที่ว่า “ถ้าไม่มีขันติ สันติก็ไม่มี” ดังนั้น ข้อมูลจากงานวิจัยนี้สามารถ
น�ำไปเป็นแนวปฏิบตั ขิ องทุกประเทศในอาเซียน ในการสร้างความเข้าใจกัน มีความเคารพ (Respect) ต่อกัน มีขนั ติธรรม
หยุดการสร้างความขัดแย้ง เกลียดชัง หรือการก่อกวนผู้อื่นที่มีความเชื่อหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างจากตนเอง และจะ
ต้องปกป้อง คุ้มครองผู้อื่นที่อาจเป็นส่วนน้อยในสังคมให้สามารถด�ำเนินชีวิตตามวิถีทางที่พวกเขาต้องการ สันติจะต้อง
มาจากภายในจิตใจของตนเองและขยายไปสูว่ งนอกของการด�ำรงอยูใ่ นสังคมทีม่ คี วามแตกต่างทางความเชือ่ และศาสนา
ในขณะทีภ่ าครัฐจะต้องใช้วธิ กี ารทีเ่ รียกว่า “แสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่าง” เพือ่ ให้เกิดผลประโยชน์รว่ มกันและการสร้าง
สันติภาพต่อไป
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