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รวมบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๐
๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ประเทศไทย
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ตลอดเวลากว า ๒๖๐๐ ป นั บ ตั้ ง แต ก ารตรั ส รู ข ององค ส มเด็ จ สั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า
พระธรรมคำสั่ ง สอนของพระพุ ท ธองค ไ ด เข า ไปมี ส ว นในการแก ป ญ หาต า งๆ ของมวล
มนุษยชาติมาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากการที่องคการสหประชาชาติไดเห็นความสำคัญของ
พระพุ ท ธศาสนา โดยได ก ำหนดให วั น วิ ส าขบู ช าเป น วั น สำคั ญ สากลของโลกนั บ ตั้ ง แต ป
พ.ศ.๒๕๔๗ เปนตนมา ดวยเหตุดังกลาวทำใหชาวพุทธทั่วโลกพรอมใจกันจัดงานเฉลิมฉลอง
อยางยิ่งใหญ โดยใหประเทศไทยเปนเจาภาพหลักในการจัดงานตลอดมา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะสวนราชการที่ไดรับความไว
วางใจจากมหาเถรสมาคมและรัฐบาลไทย ใหเปนผูประสานงานหลักในการจัดกิจกรรม
นานาชาติวิสาขบูชาโลกเสมอมา สำหรับในป พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ คณะกรรมการบริหารสมาคม
สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (สสวล.) ไดมีมติใหประเทศไทยเปนเจาภาพจัดงานวิสาขบูชาโลก
ครั้งที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ ศูนยประชุม
สหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ขาพเจาในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขออนุโมทนาขอบคุณ
อยางยิ่งตอรัฐบาลไทย ที่ใหการสนับสนุนมหาวิทยาลัยดวยดีมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ
อยางยิ่งตอคณะกรรมการมหาเถรสมาคมในการใหคำแนะนำปรึกษาและสนับสนุนดวยดี
เสมอมา ขอขอบคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทางวิชาการ คณะทำงานจัดประชุม
วิชาการ และเจาหนาที่กองบรรณาธิการทุกรูปทุกคนที่ไดทำงานทางวิชาการดวยความวิริยะ
อุตสาหะ ทุมเท เสียสละเพื่องานนี้

(พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประธานกรรมการบริหารสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICUNDV)
ประธานกรรมการบริหารสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
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วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา
วันสำคัญสากลของโลก ถือเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมและสนับสนุนใหนักวิชาการดาน
พระพุทธศาสนารวมกันสรรเสริญพระปญญาของพระพุทธเจาที่ไดตรัสรูธรรมอันประเสริฐ
เพื่อประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติมายาวนานกวา ๒๖๐๐ ป โดยมุงนำเสนอการประยุกต
พุทธิปญญาเพื่อการศึกษาความเปนพลเมืองโลกในมุมมองของพระพุทธศาสนา และรวม
เฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน ฉบับนี้จัดทำขึ้นเปนพิเศษในวาระสำคัญดังกลาว
โดยมีการรวบรวมบทความทางวิชาการ ภาคภาษาไทย เพื่อใชประกอบการสัมมนาทาง
วิชาการ ซึ่งกองบรรณาธิการไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการจำนวนมากไดรวมสง
บทความทางวิชาการเขารวมโดยมีเนื้อหาแบงออกเปน ๒ ภาค คือ ภาคที่ ๑ พระพุทธศาสนา
กั บ การศึ ก ษาและการพั ฒ นาความเป น พลเมื อ งโลก มี จ ำนวน ๒๒ บทความ ภาคที่ ๒
พระพุทธศาสนากับการศึกษาและการพัฒนาคุณคาความเปนมนุษย จำนวน ๒๓ บทความ
รวมทั้งสิ้น ๔๕ บทความ
คณะทำงานฝายวิชาการและกองบรรณาธิการทุกรูป/คน ขอกราบขอบพระคุณ
พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
พระสุธีธรรมานุวัตร, ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย คณะกรรมการสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) และสมาคมมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) ตลอดจนผูบริหาร คณาจารย และนิสิตนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยตางๆ ที่ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการเฉลิมฉลองครั้งนี้

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
บรรณาธิการ
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วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน ฉบับพิเศษเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา
วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๐ เรื่อง การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมอง
พระพุทธศาสนา (Education and Global Citizenship : A Buddhist Perspective)
เปนหนังสือรวมบทความทางวิชาการ เพื่อใชประกอบการสัมมนาทางวิชาการ วิสาขบูชาโลก
ซึ่งกองบรรณาธิการไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการไดรวมสงบทความทางวิชาการ
เพื่อลงตีพิมพ อนึ่ง กองบรรณาธิการขอกลาวถึงเนื้อหาของแตละบทความโดยสรุป ดังนี้
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บทความที่ ๑ เรื่อง “ทศพิธราชธรรม : ๑๐ ตัวชี้วัดสำหรับผูนำองคกร” โดย
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผูเขียนชี้วา ราชาไมไดแปลวา King แตราชาแปลวา
พอใจ กลาวคือ ผูใดก็ตามที่คิด พูด หรือกระทำการสิ่งใดแลว มหาชนพากันแซซองสรรเสริญ
วาพอใจ ผูนั้นควรเรียกวา ราชา สำหรับตัวชี้วัดในการเปนผูนำของพระพุทธศาสนามุงเนนไป
ที่ “การทำใหผูอื่นเกิดความพึงพอใจในการนำของตัวผูนำ” ถึงกระนั้น การสรางความพึง
พอใจใหแกผูอื่นนั้น จำเปนอยางยิ่งที่จะตองดำรงอยูบนฐานของธรรม ดวยเหตุนี้ ผูเขียนจึงได
นำเสนอหลัก “ทศพิธราชธรรม ๑๐ ขอ” เปนดัชนีชี้วัดคุณคาตอภาวะการนำของผูนำ
บทความที่ ๒ เรื่อง “สาราณียธรรมกับการพัฒนาพลเมืองที่พึงประสงคในสังคม
ไทย” โดย พระมหาวิศิต ธีรวํโส, ผศ. บทความนี้ผูเขียนไดนำเสนอหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา เพื่อแกปญหาความแตกแยกในสังคมไทย เพื่อใหคนในสังคมไทยเปนพลเมืองที่พึง
ประสงค ต ามแนวทางแห ง พระพุ ท ธศาสนา โดยผู เขี ย นได น ำเสนอหลั ก สาราณี ย ธรรม
เนื่องจากหมวดธรรมนี้ พระพุทธองคไดแสดงแกพุทธบริษัทวา เปนธรรมอันเปนที่ตั้งแหง
ความระลึกถึง ใหเกิดความสามัคคี และเปนหลักของการอยูรวมกันในสังคม
บทความที่ ๓ เรื่อง “กิจวัตร ๑๐ : แนวคิดการจัดการความรูสูความเปนพลเมือง
โลกในมุมมองพระพุทธศาสนา” โดย ดร.อุทัย สติมั่น บทความนี้เสนอวา แนวคิดเรื่อง
กิจวัตร ๑๐ อยาง ถือเปนรูปแบบของ “ชุมชนนักปฏิบัติ CoP” ในพระพุทธศาสนารูปแบบ
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หนึ่ง ที่มุงหลอหลอมใหสมาชิกสงฆเปนพลเมืองที่ดีทั้งในระดับสังคม ประเทศ และสังคมโลก
ทำใหผูปฏิบัติมีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ดาน ไดแก ภาวิตกาย มีกายที่พัฒนาแลว ภาวิตศีล มี
ศีลที่พัฒนาแลว ภาวิตจิต มีจิตใจที่พัฒนาแลว ภาวิตปญญา มีปญญาที่พัฒนาแลว ผลเบื้อง
ปลายก็คือทำใหเขาถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณ
บทความที่ ๔ เรื่อง “ขบวนการสรรโวทัยกับการพัฒนามนุษยสูความเปนพลเมือง
โลก” โดย พระปลัดสมชาย ปโยโค (ดำเนิน) บทความนี้ตองการนำเสนอขบวนการ
สรรโวทัยที่ไดดำเนินการเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศศรีลังกา
ในการที่จะนำพาประชาชนเขาสูการเปนพลเมืองของโลก โดยนำเสนอในประเด็นเกี่ยวกับ
การกอกำเนิด พัฒนาการ และรูปแบบการพัฒนาชุมชนของขบวนการสรรโวทัย เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาบุคคลใหเปนมนุษยที่สมบูรณและพัฒนาสังคมใหเกิดสันติสุข
บทความที่ ๕ เรื่ อ ง “ความรู ที่ ข าดหายไปของความเป น พลเมื อ งโลก” โดย
ผศ.ดร.ทัศนีย เจนวิถีสุข บทความนี้ไดกลาวถึงกระบวนการเรียนรูตามแนวทางในพระพุทธ
ศาสนา สวนที่ขาดหายไปก็คือ ไตรสิกขา อันไดแกกระบวนการเรียนรูดานศีล สมาธิ และ
ปญญา ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดคุณลักษณะของความเปนพลเมืองโลกโดยมีหลักพุทธธรรมเติม
เต็มในสวนที่ขาดหายไป เพื่อชวยใหมีการอยูรวมกันดวยความเขาใจกัน เกื้อกูลกัน แกปญหา
และรับผิดชอบตอสังคมรวมกัน รวมทั้งอยูรวมกันอยางสันติสุข
บทความที่ ๖ เรื่อง “สหกรณแนวพุทธ : การพัฒนาพลเมืองเพื่อสังคมสันติสุข”
โดย ผศ.ปราโมทย ยอดแกว บทความนี้ไดนำเสนอวิธีบูรณาการสหกรณใหดำเนินงานตาม
หลักพระพุทธศาสนาในการพัฒนาคนสหกรณใหละชั่ว ทำดี มีความพอเพียงรูจักการแบงปน
ทำใหเกิดความสามัคคี ศึกษาหลักธรรมที่เหมาะสมอันนำไปสูการปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ เพื่อใหเกิดผลลัพธของสหกรณแนวพุทธ อันเปนฐานการพัฒนาพลเมือง แลวนำไปสู
สังคมสันติสุข
บทความที่ ๗ เรื่อง “การศึกษากับการพัฒนาปญญาของพลเมืองโลกในศตวรรษ
ที่ ๒๑” โดย พระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺโต (ภิรมยพร) บทความนี้ไดเสนอวาการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาปญญาของพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๑ ควรเปนการศึกษาในรูปแบบสังคม
อุ ด มป ญ ญาที่ ส ามารถแบ ง ป น ทรั พ ยากรร ว มกั น ได โ ดยสั น ติ ซึ่ ง ประกอบด ว ยทั ก ษะด า น
คุณธรรมในการพัฒนาพฤติกรรมทางจิตใจ ซึ่งเปนการศึกษาเพื่อการพัฒนาปญญาของ
พลเมืองโลก ใหสามารถสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหเปนสังคมที่มีการใชและสรางความรูได
ดวยตนเอง
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บทความที่ ๘ เรือ่ ง “การพัฒนาคุณลักษณะความเปนพลเมืองโลก” โดย นิภาภัทร
อยูพุม บทความนี้กลาวถึงการพัฒนาการศึกษาของไทย ไมวาจะเพื่อประชาชนคนไทยหรือ
การเตรียมความพรอมของคนไทยสูพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก ควรมีทิศทางที่นำไปสู
การเปนคนดี คนเกง และเปนคนที่มีความสุขดวยการเห็นแจง (insight) ในการรูจักตนเอง
และผูอื่นอยางถองแท จึงจะบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย โดยกลยุทธในการขับเคลื่อนควร
อาศัยจุดแข็งของสังคมไทยที่มีพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติ และเปนรากฐานวัฒนธรรม
ไทย เพื่อสรางกัลยาณมิตรทั้งในและตางประเทศในการจัดการศึกษา เพื่อสรางคนดีคนเกง
ตามแนวคิดการศึกษาสากลผสมผสานภูมิปญญาตะวันออก
บทความที่ ๙ เรื่อง “บทบาทพระสงฆในฐานะพลเมืองกับการเมืองในพมา” โดย
วรั ญ ญา เตี ย วกุ ล บทความนี้ ไ ด ก ล า วถึ ง การเมื อ งพม า แต ล ะช ว งเวลาที่ มี บ ริ บ ทของ
สถานการณที่ทำใหพระสงฆตองเขามาเกี่ยวของกับการเมืองแตกตางกันไป ซึ่งเปนระดับ
บุคคลมากกวาการเคลื่อนไหวในระดับองคกรสงฆ มีทั้งกลุมที่ไมของแวะกับการเมือง และ
กลุมที่เกี่ยวของกับการเมือง โดยการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพระสงฆมีทั้งแบบสันติวิธี
เชน การคว่ำบาตร หรือการสนับสนุนอยูเบื้องหลังการเคลื่อนไหวตอตานที่ใชกำลัง เปนตน
เพื่อใหทราบถึงเหตุและปจจัยอันจะนำไปสูความเขาใจบทบาทของพระสงฆในฐานะพลเมือง
กับการเมืองในพมาแตละชวงยุคสมัย
บทความที่ ๑๐ เรื่ อ ง “ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งพระสงฆ ใ นฐานะพลเมื อ งกั บ
การเมืองในศรีลังกา” โดย เบญจวรรณ วงศชูแกว บทความนี้กลาววา ในปจจุบันไดมี
แนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงไป พระสงฆเริ่มเขาไปมีบทบาทเกี่ยวของกับการเมืองโดยตรงและ
เปดเผยมากขึ้น จนถึงกับเขาไปทำหนาที่ในรัฐสภา ชาวศรีลังกาสวนใหญมีความเห็นวา
“การเมื อ ง” คื อ การโกงกิ น และหลอกลวง จึ ง ไม เ หมาะสมสำหรั บ บุ ค คลผู มี จิ ต ใจสู ง ส ง
เพียบพรอมดวยคุณธรรม พระผูใหญในสถาบันสงฆที่เปนกระแสหลักแสดงความเห็นวา โดย
ธรรมเนียมแลวพระสงฆก็มีฐานะเปนพลเมือง อาจใหคำปรึกษาแกผูมีอำนาจทางการเมืองได
แตไมใชทำหนาที่เปนผูปกครองเสียเอง
บทความที่ ๑๑ เรื่อง “กิจของสงฆในฐานะพลเมืองกับการแสดงออกทางการ
เมือง” โดย พระมหาอดิเดช สติวโร (สุขวัฒนวดี) บทความนี้เห็นวาพระสงฆควรวางตัวเปน
กลางทางการเมืองในทุกกรณี เพราะการเมืองเปนเรื่องของการแสวงหาใหไดมาซึ่งอำนาจ ที่มี
ความแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงอยูเปนนิตย จึงไมควรหลงใหลไปกับอำนาจดังกลาว หาก
พระสงฆปฏิบัติตามหลักการขางตนไดอยางถูกตองดวยดี พรอมทั้งใชหลักธรรมเยียวยา และ
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ใหสติกับประชาชนไดมีความรูความเขาใจในเรื่องของการเมืองไดอยางถูกตอง ก็จะเปนการ
นำหลักธรรมไปใชเพื่อประโยชนแกผูคนในสังคมไดอยางกวางขวาง
บทความที่ ๑๒ เรื่อง “พระสงฆกับพุทธเกษตรกรรมสูการพัฒนาสงฆไทยใน
ทศวรรษหนา” โดย พระมหาวัฒนา ปฺาทีโป (คำเคน) บทความนี้กลาววาพระสงฆ
ไมควรทำเกษตรกรรมดวยตนเอง เพราะขัดกับหลักพระวินัย ผิดเจตนารมณของการเปน
นักบวช ทำใหเกิดความเสียหายในดานศีล สมาธิ ปญญา โดยพระสงฆตองนำหลักธรรม
เขาไปสูประชาชนที่ทำกิจกรรมการเกษตร เพื่อใหประชาชนไดเรียนรูธรรมะผานกระบวนการ
โดยมุงประโยชน ใน ๓ ดานคือ ๑) ประโยชนตนคือการปฏิบัติธรรม ๒) ประโยชนพระ
ศาสนาคือพัฒนาวัด ๓) ประโยชนสังคมคือมีสวนชวยพัฒนาประชาชนใหมีคุณธรรม
บทความที่ ๑๓ เรื่อง “ขั น ติ ธ รรม : แนวคิ ด กั บ การอยู ร ว มกั น ของประชาคม
อาเซียน” โดย พงศพัชรา สัมพันธรัตน บทความนี้ไดกลาววา การที่ประชาคมอาเซียนจะ
อยูรวมกันอยางไรรอยตอไดนั้น ผูนำและพลเมืองในประชาคมอาเซียนของแตละชาติจะตอง
ยึดหลักความอดทนอดกลั้นคือหลักขันติธรรม เพื่อใหการอยูรวมกันไดอยางราบรื่น มีการให
รักใครสามัคคี ปรองดอง มีขันติตอการไดอยูรวมกันโดยก็ไมตกเปนทาสของกิเลสตัณหา
โลภะ โมหะ โทสะ ซึ่งเปนวิธีการที่จะชวยใหประชาคมอาเซียนอยูดวยกันอยางสันติ
บทความที่ ๑๔ เรื่อง “การพัฒนาทุนชีวิตแนวพุทธใหพรอมรับกระแสทุนนิยมใน
ประชาคมอาเซียน” โดย กรรณิการ ขาวเงิน บทความนี้กลาววา ความสุขเปนอำนาจที่
มนุษยทุกยุคทุกสมัยแสวงหา แตความสุขบนพื้นฐานความตองการบริโภควัตถุโดยไมมีขีด
จำกัดที่ดำเนินไปทามกลางนิยามความสุขในกระแสทุนนิยมนั้น ไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิต
ผูคนและสิ่งแวดลอมอยางใหญหลวง เปนการบั่นทอนทำลายศักยภาพของมนุษยใหสูญเปลา
ไมสามารถนำชีวิตกาวสูความสุขที่เปนอิสระจากเงื่อนไขไดอยางแทจริงและยั่งยืน จึงไดนำ
เสนอหลักพระพุทธศาสนาเพื่อเปนแนวทางใหมนุษยสามารถสรางความสุขใหเปนอำนาจ
ภายในหรือเปนทุนชีวิต และย้ำวาความอยูรอดของมนุษยทามกลางวิกฤติทุนชีวิตนั้น ขึ้นอยู
กับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและแกไขที่ตัวมนุษยเองเปนสำคัญ
บทความที่ ๑๕ เรื่อง “อัตลักษณรวมในสังคมพหุวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน”
โดย นภาพร วรสายั ณ ห บทความนี้กลาววา วิถีชาวพุทธสามารถที่จะนำหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนามาสงเสริม “หนึ่งอัตลักษณ” ใหเกิดขึ้นจริงในอาเซียนไดโดยเนนแนวคิดเรื่อง
การอยูรวมกันอยางสงบ (สันติ) ยอมรับการมีอยูของผูอื่นและอยูรวมกันบนพื้นฐานความ
แตกตางระหวาง “เรา” กับ “บุคคลอื่น” หากสามารถกระทำไดแลว สังคมพหุวัฒนธรรมใน
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อาเซียนก็จะอยูรวมกันไดอยาง “สันติ” ตาม “อัตลักษณรวม” ของอาเซียนที่พึงเปน ขณะ
เดียวกันก็เปนไปตามคำขวัญอาเซียนที่วา “หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งอัตลักษณ หนึ่งประชาคม”
บทความที่ ๑๖ เรื่อง “จากพลเมืองไทยสูพลเมืองอาเซียน : การเตรียมความ
พรอมดานจิตใจตามหลักฆราวาสธรรม ๔” โดย กัลยา โชติธาดา บทความนี้กลาวถึงการ
รวมกันเพื่อเปนประชาคมอาเซียนนั้น ควรนำหลักฆราวาสธรรมของพระพุทธเจามาปรับใช
คือ ๑) สัจจะ ซื่อสัตยพูดจริงทำจริงตั้งใจจริง ๒) ทมะ แกไขขอบกพรอง ปรับปรุงตัวเองที่มี
อยู เราตองรูเขารูเราและพัฒนาตัวเองใหดีขึ้น ๓) ขันติ อดทนเพื่อใหไปสูจุดหมาย ใหพรอม
ทั้งประเทศอยางแทจริง ๔) จาคะ ไมเห็นแกประโยชนของตนเพียงฝายเดียว เพื่อรับฟง
เขาใจความแตกตางทั้งความคิดและวัฒนธรรม ใหเกิดเปนหลักคิดเพื่อเตรียมความพรอมดาน
จิตใจในการเปนพลเมืองแหงประชาคมอาเซียน
บทความที่ ๑๗ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติของ
พลเมือง” โดย ปณัชญา ลีลายุทธ บทความนี้นำเสนอการสื่อสารทางการเมืองในสังคม
ปจจุบัน มีวิธีการอยางไรเพื่อมิใหสังคมเกิดการแปลกแยกเปนฝกเปนฝาย โดยการนำหลัก
ธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชเปนแนวทางแกสังคมแบบพหุนิยมใหเปนสังคมที่จะเปดพื้นที่
ใหกลุม คนตางๆ ไดดำรงอยูอ ยาง “มีศกั ดิศ์ รี” และ “เคารพใหเกียรติซงึ่ กันและกัน” สิง่ สำคัญ
อยางยิ่งคือ “การสรางกฎเกณฑในการอยูรวมกัน” ที่ทุกฝายยอมรับได เพื่อทำใหสังคมไดรับ
ความยุติธรรมอยางเทาเทียม โดยใชความยุติธรรมเปนเครื่องมือสราง “สามัคคีธรรม” ใหเกิด
ขึ้น และพรอมที่จะรองรับบรรยากาศแหง “สันติธรรม”
บทความที่ ๑๘ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการสรางสันติภาพตามแนวทางของ
โฮจิมินห” โดย พระครูปลัดปรีชา จิรนาโค (บัวผัด) บทความนี้กลาววา สันติภาพในสังคม
เปนเปาหมายที่มนุษยชาติมุงหวังที่จะอยูรวมกันอยางมีความสุข แนวคิดของทานพุทธทาส
นั้นมิไดเนนไปที่ภาวะของความสงบอันเกิดขึ้นจากการไมมีความขัดแยงหรือความรุนแรง
ภายนอกเพียงอยางเดียว หากรวมถึงสันติภาพภายในอันเกิดจากความสงบสันติภายในของ
แตละบุคคล สวนโฮจิมินหนั้นเปนนักตอสูที่ยิ่งใหญ ถึงแมตัวทานเองจะเปนคนไมแข็งแรง
เหมือนคนทั่วๆ ไป แตทานเปนผูใฝรู ทานใชเวลาวางใหเปนประโยชนอยูตลอดเวลาในการ
ศึกษาหาความรู จนทำใหทานเรียนรูภาษาไดถึง ๕ ภาษา และมุงมั่นในอุดมการณจนสามารถ
กูชาติไดสำเร็จดวยวิธีสันติภาพ
บทความที่ ๑๙ เรื่อง “บวร : การรื้อฟนเพื่อสรางชุมชนอยางเขมแข็งและยั่งยืน”
โดย พระใบฎีกาวรัญู อคฺควชิโร (ยอดเพ็ชร) บทความนี้เสนอการปรับโครงสรางทาง
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สั ง คมของชุ ม ชนให ก ลั บ สู รู ป แบบ “บวร” (บ า น วั ด โรงเรี ย น) ตามรู ป แบบ “๓ ส.”
(สานสัมพันธ, สรางความเขมแข็ง, สูความยั่งยืน) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยบาน วัด และ
โรงเรียน ตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการชุมชน การพัฒนาความรูความสามารถของ
บุคคลในชุมชน เปนสิ่งที่สมาชิกในชุมชนตองมีสวนรวมในการพัฒนาทุกดาน
บทความที่ ๒๐ เรื่อง “พุทธจิตวิทยา : การศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเปน
พลเมืองที่ดี” โดย สุเมธ บุญมะยา บทความนี้เสนอวา พระพุทธเจาทรงใหความสำคัญใน
เรื่องของ “จิต” ดังนั้นกระบวนการดานการพัฒนามนุษยตองเริ่มตนจากจิตเปนลำดับแรก ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดทางทฤษฎีดานจิตวิทยาที่มีความเปนหลักการทางวิทยาศาสตร จึงมี
ความจำเปนอยางมากที่บุคคลตองเรียนรู พัฒนาจิตใจ เพื่อใหเกิดการพัฒนาทักษะทางสังคม
เชน การทำงานเปนหมูคณะ การใหความรวมมือรวมใจในดานตางๆ ของทุกระดับองคการ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
บทความที่ ๒๑ เรื่อง “การศึกษาวิถีพุทธสูการพัฒนาพลเมืองในทองถิ่น” โดย
วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ บทความนี้กลาววา กระบวนทัศนการพัฒนาที่ผานมายังติด
อยูภายใตกรอบแนวคิดตะวันตก มิไดนำภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของแตละทองถิ่น ทำใหการพัฒนาทองถิ่นไมเปนไปอยางยั่งยืน ซึ่งตามหลัก
พุ ท ธธรรมแล ว พลเมื อ งชาวพุ ท ธต อ งมี ค วามเลื่ อ มใสในพระรั ต นตรั ย และมี ค วามเชื่ อ ใน
กฎแหงกรรม อันเปนฐานการพัฒนาพลเมืองใหมีทักษะในการเรียนรู เปนคนที่มีความเกง
ความดี และมีความสุข
บทความที่ ๒๒ เรื่อง “จากศรัทธาสูปญญา : การศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองวิถี
พุทธ” โดย ดลนพร วราโพธิ์ บทความนี้กลาววา การศึกษานั้นตองมีความศรัทธาในตนเอง
วาจะสามารถศึกษาไดและสามารถนำมาพัฒนาตนเองได ศรัทธาที่เกี่ยวกับการศึกษาวิถี
พุทธนั้นเปนศรัทธาที่ตนเองตองยอมรับในผลลัพธที่จะเกิดขึ้น อันจะนำไปสูแนวทางแกไข
ปญหา ที่ไดจากการกลั่นกรองของปญญาทั้งสิ้น ทำใหสามารถผานพนปญหาทุกอยางไปได
ดังนั้นศรัทธาควรควบคูกับปญญา แลวสิ่งที่ไดมาจะเปนไปในทางที่ดี
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บทความที่ ๑ เรื่อง “ความเขมแข็งของสถาบันสงฆ : ปริมาณหรือคุณภาพ” โดย
พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. บทความนี้นำเสนอวา การลดลงเชิงปริมาณในดานตางๆ รวม
ทั้งการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรสงฆ ทำใหเกิดผลกระทบดานลบตอสถาบันสงฆในบางเรื่อง
ประกอบกับการมีขาวดานลบเกี่ยวกับสถาบันสงฆปรากฏตามสื่อตางๆ ทำใหมีการตั้งคำถาม
ผสมกับความวิตกกังวลในชวงประมาณ ๔-๕ ปที่ผานมา วาสถาบันสงฆไทยในปจจุบันยังมี
ความเขมแข็งเหมือนในครั้งอดีตหรือไม คณะสงฆไทยมีทัศนคติอยางไรตอผลผลิตเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
บทความที่ ๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม : กระบวนทัศนใหมเกี่ยวกับ
เบญจศีล” โดย พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร, ดร. บทความนี้กลาวถึงชาวพุทธบางกลุมได
เสนอแนวคิดในการฟนคืนชีพบทบาทของพระพุทธศาสนาขึ้นมาใหม เพื่อใหมีสวนรวมในการ
แกปญหาและพัฒนาสังคมปจจุบัน รวมทั้งการตีความพุทธธรรมแบบใหมเพื่อใหสอดคลอง
กับปญหาสังคมโลกยุคใหม เชน พุทธทาสภิกขุ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) พระไพศาล
วิสาโล นพ.ประเวศ วะสี และสุลักษณ ศิวรักษ เปนตน มุงพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธ
ศาสนาเพื่อสังคมที่มีฐานอยูบนความมีสติ ปญญา และกรุณา รวมทั้งการตีความศีล ๕ แนว
ใหมเพื่อสามารถตอบปญหาสังคมโลกยุคใหมที่เต็มไปดวยความสลับซับซอนไดอยางชัดเจน
บทความที่ ๓ เรื่อง “ศีลกับการพัฒนาคุณคาความเปนมนุษย : บทวิเคราะหจาก
มุมมองพระพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายาน” โดย พระมหาราชัน จิตฺตปาโล บทความนี้
กลาววา ศีลหรือสิกขาบทตามบัญญัติของพระวินัย มิไดอยูในฐานะเกณฑวัดความสูงต่ำของ
คุณธรรมในพุทธศาสนาเพียงเทานั้น ศีลเปนเสมือนบันไดหรือเครื่องมือที่จะปกปองการลวง
ละเมิดและการทำความชั่วอันจะเปนอุปสรรคตอการบำเพ็ญตนไปสูมรรค คือเสนทางสูความ
หลุดพน และเปนมรรคานำพาหมูสัตวเขาสูภาวะแหงการตื่นรู
บทความที่ ๔ เรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการและเสริมสรางเครือขายของ
องคกรพระพุทธศาสนาดานการปกครองในสังคมไทย” โดย ผศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี
บทความนี้ ไ ด ก ล า วถึ ง การบริ ห ารและการปกครองคณะสงฆ ต อ งยึ ด หลั ก ให เ ป น ไปตาม
พระธรรมวินัย ซึ่งพระพุทธเจาไดวางไวใหยึดถือปฏิบัติ เพราะความหลากหลายทางความคิด
และขอปฏิบัติของพระสงฆ จึงไดมีการตรากฎระเบียบที่เรียกวา “พระราชบัญญัติคณะสงฆ”
ขึ้นเพื่อจะดูแลควบคุมกิจการคณะสงฆ พรอมกับเปนการเสริมสรางเครือขายองคกรพระพุทธ
ศาสนาใหมั่นคง
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บทความที่ ๕ เรื่อง “การศึกษาเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ” โดย ดร.กิตติชัย
สุธาสิโนบล บทความนี้กลาววา การจัดการศึกษาที่สมบูรณตองมุงใหมนุษยฝกฝนและ
พัฒนาตนเองอยางรูและเขาใจความเปนจริงตามธรรมชาติ ผานกระบวนการเรียนการสอนใน
ลักษณะบูรณาการอยางเปนองครวมโดยมีไตรสิกขาเปนแกน ซึ่งจะเกื้อกูลใหมนุษยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เปนคนดี มีปญญา และมีความสุขจากการเรียนรูธรรมชาติตามความเปนจริง ซึ่งจะ
ทำใหพลเมืองเปนมนุษยที่สมบูรณ ดำเนินชีวิตไดอยางสงบเย็นและเปนประโยชน
บทความที่ ๖ เรื่ อ ง “การบริ ห ารงานวิ ช าการเพื่ อ รองรั บ การเข า สู ป ระชาคม
อาเซียน” โดย พระครูปริยัติธรรมวงศ (สุพล ธมมวํโส/แสนพงษ) บทความนี้ไดนำเสนอวา
โจทยที่สำคัญคือการบริหารงานวิชาการปจจุบันใหเอื้ออำนวยและรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน สรางอัตลักษณทางการศึกษาที่เขมแข็งและโดดเดน โดยบูรณาการพระพุทธศาสนา
กับศาสตรสมัยใหม เพื่อพัฒนาดานจิตใจและสังคม ใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติธรรม
สันติภาพ และสันติสุขสืบไป
บทความที่ ๗ เรื่อง “กลวิธีการใชภาษาในการเผยแผพุทธธรรมเรื่องอิทัปปจจยตา
ของพุทธทาสภิกขุ” โดย ธรรณปพร หงษทอง บทความนี้ไดนำเสนอกลวิธีการสอนของ
ทานพุทธทาสภิกขุ ที่มีความกลาหาญในการนำหลักพุทธธรรม “อิทัปปจจยตา” เผยแผให
พุทธศาสนิกชนไดรับรูวาเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา รวมถึงการใชภาษาที่มีความลุมลึก
ชัดเจนตรงประเด็น สามารถสรางแรงจูงใจผูฟ ง หรือผูอ า นใหคลอยตามได ทำใหเกิดความเชือ่ มัน่
และเขาใจไดงาย สามารถที่จะศึกษาเรียนรูไดครบถวนอยางตอเนื่องทั้ง ๓ สวน คือ ปริยัติ
ปฏิบัติ และปฏิเวธ
บทความที่ ๘ เรื่อง “สังคหวัตถุธรรมในฐานะเปนเครื่องมือการพัฒนามนุษยสัมพันธ” โดย ศุภณัฐ เจริญสุข บทความนี้กลาววา พระพุทธองคทรงอุปมาสังคหวัตถุ ๔
(ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา) ไวในสังคหสูตร เปรียบเหมือนกับพาหนะที่จะนำ
มนุ ษ ย ไ ปสู ค วามเจริ ญ ในโลก เพราะสั ง คมของมนุ ษ ย จ ำเป น ต อ งอิ ง อาศั ย ธรรมะทั้ ง ๔
ประการดังกลาว ถาหากวาสังคมปราศจากซึ่งธรรมทั้ง ๔ ประการนี้แลว แมมารดาบิดาก็จะ
ไม ไ ด รั บ การนั บ ถื อ จากบุ ต รธิ ด า มนุ ษ ยชาติ จ ะอยู ไ ม ไ ด เ ลย จึ ง เรี ย กว า ธรรมเป น เครื่ อ ง
สงเคราะหกัน ประสานสังคมมนุษยใหอยูรวมกันอยางสันติสุข
บทความที่ ๙ เรื่ อ ง “การตลาดสี ข าวกั บ การสร า งภู มิ คุ ม กั น ทางธุ ร กิ จ ” โดย
ฌานวัฒน บุญพิทักษ บทความนี้กลาววา ความโลภในระบบธุรกิจเปนสาเหตุการทำลาย
ความสมดุล ทำใหลูกคามีความรูสึกถูกเอาเปรียบ ควรนำหลักธรรมที่เกี่ยวของกับการตลาด
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มาปรับใชในการประกอบอาชีพใหเปนสัมมาอาชีวะ ซึ่งจะสอดคลองกับการสรางภูมิคุมกัน
ทางธุรกิจ เพราะการประกอบสัมมาอาชีวะเปนการประกอบอาชีพโดยไมเอาเปรียบผูอื่น การ
ใชหลักธรรมสัมมาอาชีวะจะทำใหผูประกอบการเจริญรุงเรืองดวยความสุขกายสบายใจ
บทความที่ ๑๐ เรื่ อ ง “ภาวะผู น ำจิ ต บริ ก ารสำหรั บ พระสั ง ฆาธิ ก าร” โดย
พระปญญาวรวัฒน สิริภทฺโท, ดร. บทความนี้กลาววา หลักธรรมในศาสนาพุทธ แสดงออก
ถึงภาวะผูนำแบบจิตอาสา ที่ประกอบดวย สังคหวัตถุ ๔ ซึ่งถือเปนหลักธรรมสำหรับผูบริหาร
หรือผูปกครอง อันเปนธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวความเห็นอกเห็นใจบุคคล และประสานหมูชน
ใหสามัคคี เปนหลักการของการสงเคราะหมีพื้นฐานบนความเห็นอกเห็นใจมวลมนุษยชาติ
บทความที่ ๑๑ เรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลักพรหมวิหาร” โดย
วินัย ภูมิสุข ผูเขียนมีความเห็นวา การที่จะทำใหการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกรเกิด
ขึ้นอยางไดผลจริงในบริบทของสังคมปจจุบัน ควรใช “หลักพรหมวิหาร ๔” เพราะการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยหลักพรหมวิหาร ๔ เปนทั้งศาสตรและศิลปบนฐานแหงธรรมะ
ซึ่งนำมาใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคกรใหบรรลุผลสำเร็จได
บทความที่ ๑๒ เรื่อง “พุทธวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” โดย พระมหา
อนุวัต สิริจนฺโท (กระสังข) บทความนี้ไดนำเสนอหลักสัปปุริสธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดง
ไวในสัปปุริสสูตร เพื่อประยุกตใชในการบริหารองคกร หรือบริหารบานเมือง ใหเปนไปใน
แนวทางในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร ซึ่งมิไดมุงหวังกำไรหรือการแขงขันเพียงอยาง
เดียว แตไดบรรจุหลักการที่สรางความยั่งยืน การไมเบียดเบียน การอยูรวมกันอยางสงบสันติ
มีความเมตตาตอกัน โดยไมไดปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตนหรือระบบทุนนิยมในปจจุบัน แตให
ยึดหลักการอยูรวมกันและรูเทาทันโลก
บทความที่ ๑๓ เรื่อง “การบริหารจัดการองคกรสมัยใหมตามหลักสัปปุริสธรรม”
โดย พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร) บทความนี้กลาววา แนวคิดการจัดการทาง
พระพุทธศาสนาเนนถึงความสำคัญของผูปกครองหรือผูบริหารจัดการเปนอยางมาก วาจะ
ตองประพฤติใหเปนแบบอยางแกผูใตบังคับบัญชา การจัดการตามแนวพุทธศาสนาสามารถ
สรุปลงได ๓ ประการคือ การครองตน การครองคน การบริหารงาน ดังนั้นคนกับงานเปน
สิ่งที่คูกัน ถานักบริหารสามารถจัดการกับตนเอง หรือคนไดตามหลักสัปปุริสธรรมแลวก็จะนำ
ไปสูความสำเร็จของการบริหารงาน
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บทความที่ ๑๔ เรื่อง “การจัดการองคความรูของพระพุทธศาสนาใหเปนระบบ”
โดย พระครูปลัดอนุชิต อาจารโสภี บทความนี้กลาววา องคกรธุรกิจเอกชนไดนำศาสตร
ของการจัดการความรูมาประยุกตใชอยางกวางขวางในชวงสิบปที่ผานมา สวนพระพุทธศาสนานั้น เมื่อพระพุทธเจาไดตรัสรู นั่นคือการคนพบองคความรูอันยิ่งใหญ แลวทรงจัดการ
องคความรูใหเปนระบบ และทรงสั่งสอน เผยแผยังบุคคลตางๆ พระองคทรงพบวาบุคคลใน
โลกนี้มีหลายจำพวก บางจำพวกก็สอนได บางจำพวกก็สอนไมได และทรงเปรียบสติปญญา
ของมนุษยเหมือนดอกบัว ๔ เหลา เพื่อมอบความรูใหเหมาะสมกับจริตอัธยาศัยไดอยางเปน
ระบบ
บทความที่ ๑๕ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับกลยุทธทางการตลาด 4P” โดย สายรุง
บุบผาพันธ บทความนี้นำเสนอวา เมื่อนำหลักพุทธศาสนามาเปนสวนหนึ่งของสวนผสม
ทางการตลาด จะทำใหการตลาดบนโลกใบนี้เปนการตลาดสีขาว ตามหลักการ 4P ในการ
กลยุทธนานน้ำสีขาว ซึ่งประกอบดวย People คือ คนในองคกร Profit ตัวกำไร Planet
คำนึงถึงโลก สิ่งแวดลอมของเรา และ Passion ความรัก ความพอใจในสิ่งที่ตนเองทำ สิ่งที่
ตนเองเชื่อ เพื่อทำใหการดำเนินธุรกิจทางโลกสอดคลองกับทางธรรม
บทความที่ ๑๖ เรื่อง “สอนนอยเรียนมากตามหลักพระพุทธศาสนา” โดย ธีรตา
ขำนอง บทความนี้ไดนำเสนอแนวคิดดานการศึกษาที่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหครู
มีโอกาสและเวลาออกแบบการเรียนรู ซึ่งมีแบบอยางในพระพุทธศาสนาดังเชน พระพุทธเจา
ไดสอนสาวกใหรูจักความทุกข และแสวงหาหนทางหลุดพนตามหลักอริยสัจ ๔ และมรรคมี
องค ๘ ตามแนวทางสัทธรรม ๓ คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ พระพุทธองคไมไดทรงสอน
แบบพร่ำสอน แตสอนตามจริต และใหไดเรียนรูจากประสบการณตรง ใหสาวกเรียนรู ปฏิบัติ
และเห็นผลการปฏิบัติไดดวยตนเอง ตามหลักไตรสิกขา
บทความที่ ๑๗ เรือ่ ง “รูปแบบการสรางภูมคิ มุ กันตอการกระทำผิดซ้ำของเยาวชน”
โดย จงกล บุญพิทักษ บทความนี้กลาวถึงกระบวนการปกปองเยาวชนของศาลครอบครัว
สถานประกอบการ และวัดซึ่งกระบวนการรูปแบบนี้เรียกวา ป.ว.ศ. (ผูประกอบการ วัด ศาล
เยาวชนและครอบครัว) อันเปนอีกมิติหนึ่งที่มุงเนนการแกปญหาไปพรอมๆ กันทั้ง ๓ ดาน
เมื่อภูมิคุมกันเกิดขึ้นพรอมกันทั้ง ๓ ดานคือ ความอบอุน การดูแลตนเองได และจิตสำนึกที่ดี
สวนเหตุปจจัยที่มีผลทำใหเยาวชนไมกระทำผิดซ้ำอีก มี ๓ ดานคือ การยอมรับในครอบครัว
คุณธรรม และจริยธรรม
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บทความที่ ๑๘ เรื่อง “สัปปุริสธรรม ๗ : หลักการบริหารวิถีพุทธ” โดย ธงชัย
สิงอุดม บทความนี้กลาวถึงหลักสัปปุริสธรรมอันประกอบดวย ความเปนคนรูจักเหตุ รูจัก
ผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักกาล รูจักชุมชน และรูจักบุคคล เปนกระบวนการวิเคราะห
และการตัดสินใจของผูบริหารอยางเปนระบบ เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติใหบรรลุผลตามเปา
หมายและวัตถุประสงคที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการวางแผนการบริหารงาน
ตามสถานการณเชิงพุทธที่แทจริง
บทความที่ ๑๙ เรื่อง “การบริหารการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔” โดย พระ
มหาอำนาจ ปวฑฺฒโน บทความนี้กลาววา หลักธรรมที่สงเสริมการบริหารใหไดผลมากคือ
อิทธิบาท ๔ และประโยชนของอิทธิบาท ๔ ไดแก ประโยชนของฉันทะคือ เปนขาศึกตอความ
เบื่อหนาย ทำใหไมเบื่อหนาย ไมทอแท ประโยชนของวิริยะคือ กำจัดความเกียจคราน ทำให
งานตอเนื่อง ประโยชนของจิตตะคือ ทำใหทราบความเปนไปของงานอยูเสมอ เมื่อมีปญหา
สามารถแกไขเหตุการณไดทันทวงที ประโยชนของวิมังสาคือ ชวยทำใหงานไมผิดพลาด และ
ทำใหมองเห็นลูทางที่จะทำงานไดผลดี
บทความที่ ๒๐ เรื่อง “พุทธธรรมกับการพัฒนาสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส” โดย
จุฑารัตน ทองอินจันทร บทความนี้ไดนำเสนอหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ๓ หมวด
ไดแก หลักการครองตนหรือฆราวาสธรรม หลักการครองคนหรือสังคหวัตถุ และหลักการ
ครองงานหรืออิทธิบาท ๔ ผสมผสานกันเพื่อนำไปประยุกตใชเปนแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรและองคกรของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสใหเปนไปในทิศทางที่พึงประสงคตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา
บทความที่ ๒๑ เรื่ อ ง “ศี ล ๕ ในฐานะพื้ น ฐานกฎหมายไทย” โดย วิ ไ ลพร
อุนเจาบาน บทความนี้ไดแสดงใหเห็นความสอดคลองกันของศีล ๕ และกฎหมายไทยตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน อาจกลาวไดวา ศีล ๕ เปนกฎหมายฉบับหนึ่ง ถาทุกคนในสังคมประพฤติ
ตามศีล ๕ ยอมสงผลใหเกิดความสงบรมเย็น เรียบรอย ปลอดภัย เปนสุข กฎหมายและศีล
จะสงเสริมซึ่งกันและกัน ถาจะใหเห็นเปนรูปธรรมควรสงเสริมกิจกรรมหรือการวางกฎ
ระเบียบที่สรางความสงบสุขในสังคมสมดังคำกลาววา “กฎหมายที่ดีที่สุด และการปกครองที่
ดีที่สุด ตองบรรลุจุดหมายโดยใชอาชญาใหนอยที่สุด” เพื่อใหมนุษยอยูรวมกันไดอยางมีความ
สงบสุข
บทความที่ ๒๒ เรื่อง “ยุทธศาสตรการจัดองคกรทางพระพุทธศาสนาดวยหลัก
7’S McKinsey” โดย อัฐทภร พลปถพี บทความนี้ไดนำเสนอปรัชญาของมหาวิทยาลัย
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วา “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร
สมั ย ใหม พั ฒ นาจิ ต ใจและสั ง คม” 7’S McKinsey ซึ่ ง เป น หนึ่ ง ในศาสตร ส มั ย ใหม มี
องคประกอบดังนี้ ๑) โครงสรางองคกร ๒) ระบบการทำงาน ๓) บุคลากร ๔) ทักษะการ
ปฏิบัติงาน ๕) รูปแบบการจัดการ ๖) คานิยมรวมของคนในองคกร ๗) กลยุทธการบริหาร
ที่สามารถนำมาวิเคราะหองคการศาสนศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางบูรณาการ
และเปนประโยชนตอบุคคลสังคม และพระพุทธศาสนา
บทความที่ ๒๓ เรื่อง “การพัฒนาทุนมนุษยในฐานะพลเมืองตามหลักพุทธธรรม”
โดย ประพันธ นึกกระโทก บทความนี้เสนอวา ความสำเร็จขององคกรขึ้นอยูกับทุนมนุษย
ในองคกร หลายประเทศไดใหความสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษยมาก เพราะเปนปจจัยนำพา
ประเทศไปสูความสำเร็จ พระพุทธศาสนาก็มีหลักในการพัฒนาทุนมนุษยเชนเดียวกัน โดย
เปาหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพระพุทธศาสนามี ๓ ประการ คือ ๑) พัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในองคกรใหทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยใชอิทธิบาท ๔ และพรหม
วิหารธรรม ๒) ตองมีศีลธรรม จริยธรรม ทำงานไดอยางมีความสุข มีสุขภาพจิตดี เปนคนดี
ของสังคมประเทศชาติ ๓) พัฒนามนุษยไปสูระดับอุดมคติตามหลักพุทธธรรม คือ สูระดับ
นิโรธหรือนิพพาน ซึ่งจะทำใหมนุษยมีความสุขที่แทจริงหรือมีสภาพของการดับทุกขอยาง
สิ้นเชิง
สำหรับผูมีฉันทะใครตอการศึกษารายละเอียดของบทความแตละเรื่องนั้น สามารถ
ศึกษาเนื้อหารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากบทความตางๆ ภายในเลมนี้
อนึ่ง หากบทความมีเนื้อหาขอความที่ไมเหมาะสม หรือกลาวพาดพิงบุคคลใด ทั้งนี้
มิไดมีเจตนากระทำใหเกิดความเสียหาย เปนเพียงการอางอิงเพื่อการศึกษาและการวิเคราะห
เชิงวิชาการเทานั้น
กองบรรณาธิการ
พฤษภาคม ๒๕๕๖
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°‘®«—μ√ Ò : ·π«§‘¥°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ Ÿà§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚≈°
„π¡ÿ¡¡Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“
¥√.Õÿ∑—¬ μ‘¡—Ëπ

ÙÛ

¢∫«π°“√ √√‚«∑—¬°—∫°“√æ—≤π“¡πÿ…¬å Ÿà§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚≈°
æ√–ª≈—¥ ¡™“¬ ª‚¬‚§ (¥”‡π‘π)

ı˘

§«“¡√Ÿâ∑’Ë¢“¥À“¬‰ª¢Õß§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚≈°
º».¥√.∑—»π’¬å ‡®π«‘∂’ ÿ¢

˜ı

À°√≥å·π«æÿ∑∏ : °“√æ—≤π“æ≈‡¡◊Õß‡æ◊ËÕ —ß§¡ —πμ‘ ÿ¢
º».ª√“‚¡∑¬å ¬Õ¥·°â«

¯˘

(20)

°“√»÷°…“°—∫°“√æ—≤π“ªí≠≠“¢Õßæ≈‡¡◊Õß‚≈°„π»μ«√√…∑’Ë ÚÒ
æ√–§√Ÿ —ß¶√—°…å∑√ßæ√√≥ ™¬∑μ⁄‚μ (¿‘√¡¬åæ√)

ÒÛ

°“√æ—≤π“§ÿ≥≈—°…≥–§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚≈°
π‘¿“¿—∑√ Õ¬Ÿàæÿà¡

ÒÒ¯

∫∑∫“∑æ√– ß¶å„π∞“π–æ≈‡¡◊Õß°—∫°“√‡¡◊Õß„πæ¡à“
«√—≠≠“ ‡μ’¬«°ÿ≈

ÒÛÛ

§«“¡ ¡— æ—π∏å√–À«à“ßæ√– ß¶å„π∞“π–æ≈‡¡◊Õß°—∫°“√‡¡◊Õß„π»√’≈—ß°“
‡∫≠®«√√≥ «ß»å™Ÿ·°â«

ÒÙ˜

°‘®¢Õß ß¶å„π∞“π–æ≈‡¡◊Õß°—∫°“√· ¥ßÕÕ°∑“ß°“√‡¡◊Õß
æ√–¡À“Õ¥‘‡¥™ μ‘«‚√ ( ÿ¢«—≤π«¥’)

ÒˆÒ

æ√– ß¶å°—∫æÿ∑∏‡°…μ√°√√¡ Ÿà°“√æ—≤π“ ß¶å‰∑¬„π∑»«√√…Àπâ“
æ√–¡À“«—≤π“ ªê⁄≠“∑’‚ª (§”‡§π)

Ò˜Ù

¢—πμ‘∏√√¡ : ·π«§‘¥°—∫°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π¢Õßª√–™“§¡Õ“‡´’¬π
æß»åæ—™√“ —¡æ—π∏√—μπå

Ò¯˘

°“√æ—≤π“∑ÿπ™’«‘μ·π«æÿ∑∏„Àâæ√âÕ¡√—∫°√–· ∑ÿππ‘¬¡„πª√–™“§¡Õ“‡´’¬π
°√√≥‘°“√å ¢“«‡ß‘π

ÚÛ

Õ—μ≈—°…≥å√à«¡„π —ß§¡æÀÿ«—≤π∏√√¡ª√–™“§¡Õ“‡´’¬π
π¿“æ√ «√ “¬—≥Àå

ÚÒ˘

®“°æ≈‡¡◊Õß‰∑¬ Ÿàæ≈‡¡◊ÕßÕ“‡´’¬π :
°“√‡μ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡¥â“π®‘μ„®μ“¡À≈—°¶√“«“ ∏√√¡ Ù
°—≈¬“ ‚™μ‘∏“¥“

ÚÛÛ

æ√–æÿ∑∏»“ π“°—∫°“√ ◊ËÕ “√∑“ß°“√‡¡◊Õß‡æ◊ËÕ —πμ‘¢Õßæ≈‡¡◊Õß
ª≥—™≠“ ≈’≈“¬ÿ∑∏

ÚÙˆ

æ√–æÿ∑∏»“ π“°—∫°“√ √â“ß —πμ‘¿“æμ“¡·π«∑“ß¢Õß‚Œ®‘¡‘πÀå
æ√–§√Ÿª≈—¥ª√’™“ ®‘√π“‚§ (∫—«º—¥)

Úˆ

(21)

∫«√ : °“√√◊ÈÕøóôπ‡æ◊ËÕ √â“ß™ÿ¡™πÕ¬à“ß‡¢â¡·¢Áß·≈–¬—Ëß¬◊π
æ√–„∫Æ’°“«√—≠êŸ Õ§⁄§«™‘‚√ (¬Õ¥‡æÁ™√)

Ú˜ı

æÿ∑∏®‘μ«‘∑¬“ : °“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“æƒμ‘°√√¡°“√‡ªìπæ≈‡¡◊Õß∑’Ë¥’
ÿ‡¡∏ ∫ÿ≠¡–¬“

Ú¯˘

°“√»÷°…“«‘∂’æÿ∑∏ Ÿà°“√æ—≤π“æ≈‡¡◊Õß„π∑âÕß∂‘Ëπ
«“ ‘μ“ ‡°‘¥º≈ ª√– æ»—°¥‘Ï

Ûˆ

®“°»√—∑∏“ Ÿàªí≠≠“ : °“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“æ≈‡¡◊Õß«‘∂’æÿ∑∏
¥≈πæ√ «√“‚æ∏‘Ï

ÛÒ˘

¿“§∑’Ë Ú æ√–æÿ∑∏»“ π“°—∫°“√»÷°…“·≈–°“√æ—≤π“§ÿ≥§à“§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å
§«“¡‡¢â¡·¢Áß¢Õß ∂“∫—π ß¶å : ª√‘¡“≥À√◊Õ§ÿ≥¿“æ
æ√–»√’§—¡¿’√≠“≥, √».¥√.

ÛÛı

æ√–æÿ∑∏»“ π“‡æ◊ËÕ —ß§¡ : °√–∫«π∑—»πå„À¡à‡°’Ë¬«°—∫‡∫≠®»’≈
æ√–¡À“ ¡∫Ÿ√≥å «ÿ±⁄≤‘°‚√, ¥√.

ÛıÚ

»’≈°—∫°“√æ—≤π“§ÿ≥§à“§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å :
∫∑«‘‡§√“–Àå®“°¡ÿ¡¡Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“‡∂√«“∑·≈–¡À“¬“π
æ√–¡À“√“™—π ®‘μ⁄μª“‚≈

Û¯Ú

√Ÿª·∫∫°“√∫√‘À“√®—¥°“√·≈–°“√‡ √‘¡ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß
Õß§å°√æ√–æÿ∑∏»“ π“¥â“π°“√ª°§√Õß„π —ß§¡‰∑¬
º».¥√.«—π™—¬ æ≈‡¡◊Õß¥’

Û˘˘

°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å
¥√.°‘μμ‘™—¬ ÿ∏“ ‘‚π∫≈

ÙÒı

°“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√‡æ◊ËÕ√Õß√—∫°“√‡¢â“ Ÿàª√–™“§¡Õ“‡´’¬π
æ√–§√Ÿª√‘¬—μ‘∏√√¡«ß»å ( ÿæ≈ ∏¡¡«Ì‚ /· πæß…å)

ÙÚ¯

(22)

°≈«‘∏’°“√„™â¿“…“„π°“√‡º¬·ºàæÿ∑∏∏√√¡
‡√◊ËÕß Õ‘∑—ªªí®®¬μ“ ¢Õßæÿ∑∏∑“ ¿‘°¢ÿ
∏√√≥ªæ√ Àß…å∑Õß
—ß§À«—μ∂ÿ∏√√¡„π∞“π–‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√æ—≤π“¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å
»ÿ¿≥—∞ ‡®√‘≠ ÿ¢

ÙÙÛ
Ùı¯

°“√μ≈“¥ ’¢“«°—∫°“√ √â“ß¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π∑“ß∏ÿ√°‘®
¨“π«—≤πå ∫ÿ≠æ‘∑—°…å

Ù˜Ò

¿“«–ºŸâπ”®‘μ∫√‘°“√ ”À√—∫æ√– —ß¶“∏‘°“√
æ√–ªí≠≠“«√«—≤πå ‘√‘¿∑⁄‚∑, ¥√.

Ù¯Ú

°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬åμ“¡À≈—°æ√À¡«‘À“√
«‘π—¬ ¿Ÿ¡‘ ÿ¢

Ù˘˜

æÿ∑∏«‘∏’°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’
æ√–¡À“Õπÿ«—μ ‘√‘®π⁄‚∑ (°√– —ß¢å)

ıÒÒ

°“√∫√‘À“√®—¥°“√Õß§å°√ ¡—¬„À¡àμ“¡À≈—° —ªªÿ√‘ ∏√√¡
æ√–§√Ÿ —πμ‘∏√√¡“¿‘√—μ (∫ÿ≠™—¬ π⁄μ‘°‚√)

ıÚı

°“√®—¥°“√Õß§å§«“¡√Ÿâ¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“„Àâ‡ªìπ√–∫∫
æ√–§√Ÿª≈—¥Õπÿ™‘μ Õ“®“√‚ ¿’

ıÛ˜

æ√–æÿ∑∏»“ π“°—∫°≈¬ÿ∑∏å∑“ß°“√μ≈“¥ 4P
“¬√ÿâß ∫ÿ∫º“æ—π∏å

ıı

ÕππâÕ¬‡√’¬π¡“°μ“¡À≈—°æ√–æÿ∑∏»“ π“
∏’√μ“ ¢”πÕß
√Ÿª·∫∫°“√ √â“ß¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—πμàÕ°“√°√–∑”º‘¥´È”¢Õß‡¬“«™π
®ß°≈ ∫ÿ≠æ‘∑—°…å

ıˆÒ
ı˜Û

—ªªÿ√‘ ∏√√¡ ˜ : À≈—°°“√∫√‘À“√«‘∂’æÿ∑∏
∏ß™—¬ ‘ßÕÿ¥¡

ı¯Ù

°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“μ“¡À≈—°Õ‘∑∏‘∫“∑ Ù
æ√–¡À“Õ”π“® ª«±⁄≤‚π

ı˘Ù

(23)

æÿ∑∏∏√√¡°—∫°“√æ—≤π“ ∂“π’‚∑√∑—»πå‰∑¬æ’∫’‡Õ
®ÿ±“√—μπå ∑ÕßÕ‘π®—π∑√å

ˆ˜

»’≈ ı „π∞“π–æ◊Èπ∞“π°ÆÀ¡“¬‰∑¬
«‘‰≈æ√ Õÿàπ‡®â“∫â“π

ˆÚ

¬ÿ∑∏»“ μ√å°“√®—¥Õß§å°√∑“ßæ√–æÿ∑∏»“ π“¥â«¬À≈—° 7ûS McKinsey
Õ—∞∑¿√ æ≈ªí∂æ’

ˆÛÒ

°“√æ—≤π“∑ÿπ¡πÿ…¬å„π∞“π–æ≈‡¡◊Õßμ“¡À≈—°æÿ∑∏∏√√¡
ª√–æ—π∏å π÷°°√–‚∑°

ˆÙˆ

∑»æ‘∏√“™∏√√¡ : Ò μ—«™’È«—¥
”À√—∫ºŸâπ”Õß§å°√
æ√–¡À“À√√…“ ∏¡⁄¡À“‚ , √».¥√.
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

•

Ò. ∫∑π”
“ผูนำ” ในพระพุทธศาสนาตามที่มุงหมายจะนำเสนอในงานนี้หมายถึง “ราชา”
คำถามมีวา คนที่ไมไดเปนราชาจะสามารถเรียกขานวา “เปนผูนำ” ในพระพุทธศาสนาได
หรือไม? คำตอบคือ “ได” และพระเถระผูที่สามารถยืนยันในประเด็นนี้คือ “พุทธทาสภิกขุ”
ทานชี้วา “ราชาไมไดแปลวา King แตราชา แปลวา พอใจ กลาวคือ ผูใดก็ตามที่คิด พูด
หรือกระทำการสิ่งใดแลว มหาชนพากันแซซองสรรเสริญวา พอใจ ผูนั้นควรเรียกวา ราชา”
หากถือเอาตามคติของหลวงพอพุทธทาสภิกขุ จะมีคำถามตอไปวา “ผูนำคนใด คิด พูด หรือ
กระทำการไปแลว เหลาโจรพากันสรรเสริญวา พอใจ เราควรเรียกผูนั้นวาเปนพระราชาดวย
ใชหรือไม? คำตอบคือ อาจจะเรียกผูนั้นไดวา “ราชาในหมูโจร” แตหากถือตามมติของ
พระพุทธศาสนาแลว ราชาที่ยิ่งใหญในพระพุทธศาสนานั้น “จะตองทำใหผูอื่นพึงพอใจโดย
ธรรม” หากเปนเชนนี้ จำเปนจะตองตั้งคำถามตอไปเชนกัน คำวา “โดยธรรม” หรือ “โดย
ชอบธรรม” นั้น มีแงมุมที่สัมพันธและเกี่ยวของในประเด็นใดบาง การนำเสนอครั้งนี้ จะหา
คำตอบโดยการอธิบายถึงพัฒนาการ และที่มาของคำวา “ผูนำ” ในความหมายของคำวา
“ราชา” และตอบประเด็นคำวา “โดยธรรม” นั้น ครอบคลุมในประเด็นใดบาง อันจะนำไปสู
การใชหลักการดังกลาวพัฒนาผูนำ หรือผูปกครอง ใหสามารถนำกลุมคนตาง ๆ ที่อาศัยอยู
รวมกันในองคกร ชุมชน และสังคมไดอยางมีความสุข เคารพ และใหเกียรติในศักดิ์ศรีของ
กันและกันตอไป
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การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

Ú. æ—≤π“°“√¢Õß ç√“™“é „π§—¡¿’√åÕ—§§—≠≠ Ÿμ√
สังคมตามที่ปรากฏในอัคคัญญสูตรนั้นเกิดภาวะวิกฤติ เพราะกลุมคนตางๆ ที่อาศัย
อยูรวมกันเกิด “ความโลภ” จึงแยงชิงทรัพยสมบัติของคนอื่นๆ รวมไปถึงสมบัติกลางของ
สังคมไปใชสอยเพื่อประโยชนสวนตน จึงเกิดการตำหนิติเตียนตอพฤติกรรมในลักษณะดัง
กลาว ในบางครั้งสามารถจับผูกระทำผิดได แตบางคนไมยอมรับความจริงวาไดกระทำการดัง
กลาว จึงทำใหผูสูญเสียทำรายรางกายกลุมคนที่แยงชิงทรัพยากรของตัวเองไป ในที่สุด จึงนำ
ไปสูการปรึกษาหารือรวมกันวา “จำเปนอยางยิ่งที่พวกเราจะตองแตงตั้งโดยการสมมติใครสัก
คน (มหาชนสมมติ) เพื่อทำหนาที่ในการ “วากลาวผูที่ควรวากลาว ติเตียนผูที่ควรติเตียน
ขับไลผูที่ควรขับไลโดยชอบ”๑ โดยที่กลุมคนตางๆ จะตอบแทนผูที่ทำหนาที่นี้ดวยการแบง
ปนทรัพย (ภาษี) สวนตัวเปนการตอบแทนการทำหนาที่ดังกลาว
หลังจากนั้น จึงนำไปสูการกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเปนผูนำ ทั้งบุคลิก
ภายนอก และคุณสมบัติภายใน และเชื้อเชิญวา “มาเถิด ทานผูเจริญ ขอทานจงวากลาวผูที่
ควรวากลาว จงติเตียน ผูที่ควรติเตียน จงขับไลผูที่ควรขับไลโดยชอบเถิด และพวกเราจะ
แบงปนขาวสาลีใหแกทาน”๒ ผูนำขึ้นปกครองโดยมอบอำนาจในการบริหารจัดการบานเมือง
ตามมหาชนพากันสมมติ (มหาชนสมมติ) แลว โดยมอบอำนาจใหผูนำเปนใหญเพื่อใหมีหนา
ที่ในการแบงพืชผลทางการเกษตร ผูนำจึงไดรับการเรียกขานวา “กษัตริย” และเมื่อกษัตริย
ไดตั้งใจทำหนาที่แบงพืชผลทางเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จนมหาชนเกิด
ความพึงพอใจ มหาชนจึงไดพากันขนานนามกษัตริยอีกชื่อหนึ่งวา “ราชา” ซึ่งหมายถึง
“บุคคลผูที่ทำหนาที่สรางความพอใจใหแกประชาชนโดยธรรม”
ฉะนั้น ผูนำที่มหาชนพากันสมมติ (มหาชนสมมติ) ใหมีอำนาจในการแบงพืชผล
ทางการเกษตร (กษัตริย) จำเปนอยางยิ่งที่จะตองตระหนักอยูเสมอวา “ทำอยางไรจึงจะ
ทำใหมหาชนเกิดความยินดี และพึงพอใจในการทำหนาที่” (ราชา) ตัวแปรสำคัญที่จะเปน
กรอบในการทำใหมหาชนพากันเรียกขานผูนำวา “ราชา” นั้น คือ “โดยชอบธรรม” หรือ
“โดยธรรม” ตามนัยนี้ จึงมีความจำเปนที่จะตองกำหนดตัวชี้วัดใหมี “ธรรมสำหรับราชา”
ซึ่งธรรมสำหรับราชานั้นแบงออกเปน ๒ ชุด คือ (๑) ชุดสำหรับการพัฒนาอารมณของราชา

๑ ที.ปา.
๒ ที.ปา.

(ไทย) ๑๑/๖๒/๑๐๑-๒.
(ไทย) ๑๑/๔๕/๗๗.
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ไดแก “ทศพิธราชธรรม” และ (๒) ธรรมสำหรับพัฒนาศักยภาพความสามารถของราชา
ไดแก “ราชสังคหวัตถุธรรม”๓
กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับประเด็นพัฒนาการของผูนำที่ไดรับการเรียกขานวา “ราชา”
ในพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏในอัคคัญญสูตร ราชา จึงแปลวา “ผูที่ยังบุคคลเหลาอื่นให
ยินดีโดยชอบธรรม” (ธมฺเมน ปเร รฺเชติ) หมายถึง “ผูที่ทำหนาที่ในการสรางความพอใจให
แกประชาชนโดยธรรม” ตัว KPI สำหรับการชี้วัด คือ “ผูนำที่ไดรับการสมมติจากมหาชน
สามารถแบงปนพืชผลทางการเกษตรจนทำใหประชาชน หรือผูตามเกิดความยินดีหรือ
พึงพอใจโดยธรรม” คำวา “โดยธรรม” ในที่นี้มีนัยที่สะทอนวา ผูนำจะตองมีหลักการในการ
บริ ห ารจั ด การทั้ ง ๒ มิ ติ คื อ (๑) มิ ติ ด า นอารมณ (Emotion) ในบริ บ ทนี้ หมายถึ ง
“ทศพิธราชธรรม” และมิติดานความรูความสามารถ (Wisdom) ในบริบทนี้ หมายถึง
“ราชสังคหวัตถุธรรม” ในการนำเสนอครั้งนี้จะเนนประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชทศพิธราชธรรมเปนเครื่องมือพัฒนาอารมณของผูนำ หรือ ผูปกครองในมุมมองของพระพุทธศาสนา

Û. ¡“¬“§μ‘‡°’Ë¬«°—∫∑»æ‘∏√“™∏√√¡
เมื่อกลาวถึง “ทศพิธราชธรรม” กลุมคนจำนวนมากมักจะเขาใจกันวา “เปนธรรม
ของราชา” หรือ “เปนหลักปฏิบัติสำหรับราชา” เทานั้น แตเมื่อวิเคราะหตามเจตนารมณ
ของหลักการชุดนี้ ตามที่ปรากฏในอัคคัญญสูตรซึ่งเปนคัมภีรหลักที่กลาวถึงที่มาของคำวา
“ราชา” แลว พบวาพระพุทธเจาไมไดออกแบบหลักการนี้ขึ้นมาเพื่อเปนหลักปฏิบัติสำหรับ
กลุมคนที่ไดรับการเรียนขานโดยชื่อวา “ราชา” เทานั้น หากทรงมุงเนนใหเปนหลักปฏิบัติ
สำหรับ “กลุมคนชนชั้นปกครองหรือผูนำ” โดยทั่วไป ไมวาจะเปนผูนำในระดับใดก็ตาม ใน
ขณะเดียวกัน คำวา “ราชา” ในพระพุทธศาสนา จึงไมไดหมายถึง “King” ตามศัพทบัญญัติ
ที่ปรากฏในสังคมตะวันตก

๓ สํ.ส.

(ไทย) ๕๑/๑๕๑/๑๑๐.
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๙/๕๔.
องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๙๑/๑๕๒.
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Ù. ∑»æ‘∏√“™∏√√¡: ∏√√¡– ”À√—∫√“™“ ?
มักจะมีคำกลาววา “ทศพิธราชธรรม” เปนธรรมสำหรับราชาเทานั้น หากเปนไปใน
ลักษณะนี้ก็จะเกิดคำถามตามมาวา “คนหรือกลุมคนที่ไมไดเปนผูนำ หรือผูปกครองยอมไมมี
โอกาสที่จะเปนราชาใชหรือไม?” เนื่องจากวาราชาสามารถที่จะเปนผูนำ หรือผูปกครองได
อยางเต็มภาคภูมิ แตผูนำหรือผูปกครองไมสามารถเปนราชาได ดวยเหตุที่ตัวเองไมไดมี
สถานะเปนราชา ในความเปนจริงแลว พระพุทธศาสนาไดชี้ชัดวา “ผูนำ หรือผูปกครองทุก
คนสามารถเปนราชาได” แมวาจะไมไดมีสถานะเปนราชาโดยสายเลือดก็ตาม เพราะคำวา
“ราชา” ในพระพุทธศาสนานั้น หมายถึง “คนหรือกลุมคนที่ทำใหคน หรือกลุมคนอื่นๆ
พอใจโดยธรรม” ตามศัพทบาลีที่วา “ธมฺเมน ปเร รฺเชติ”๔ ฉะนั้น ถาอธิบาย และใหคำ
จำกัดความตามความหมายที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา คนที่เปนผูนำ หรือผูปกครองทุกคน
ซึ่งคิด พูด หรือกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหคน หรือบุคคลอื่นๆ พึงใจโดยธรรม เราสามารถ
เรียกคนเหลานั้นวา “ราชา”๕

ı. ‚®√‡ªìπ√“™“‰¥âÀ√◊Õ‰¡à ?
แตหากถือเอาตามนัยนี้ ยอมทำใหเกิดคำถามวา หากผูนำหรือผูปกครองคนใด หรือ
กลุมใดทำใหบุคคลอื่นพึงพอใจ ยอมเหมาเรียกรวมวา “ผูนำหรือผูปกครองกลุมนั้น ยอมได
รับการเรียกขานวาราชาทั้งสิ้นใชหรือไม? ตัวอยางที่นาสนใจประการหนึ่งในคัมภีรพระพุทธ
ศาสนาคือ “ราชาโจร” หรือ “ราชาในกลุม โจร” เพราะเมือ่ โจรซึง่ เปนผูน ำไดทำหนาทีแ่ บงสรร
ปนสวนทรัพยสมบัติที่แยงชิงจากบุคคลอื่นมาแบงใหลูกนองจนทุกคนเกิดความพึงพอใจ
เราจะสามารถเรียกหัวหนาโจรวาเปน “ราชา” ไดหรือไม? คำตอบคือ เราสามารถเรียก
หัวหนาโจรวาเปน “ราชาในหมูโจร ราชาของชาวโจร ราชาของสมาคมโจร” ไดเชนกัน ใน
กรณีที่สามารถทำใหลูกนองโจร หรือทำใหคนอื่นพอใจจากการแบงปนสมบัติที่เกิดจากการ
แยงชิง แตตามนัยของพุทธศาสนา เราไมสามารถเรียกขาน “ราชาในหมูโจร” วาเปน “ราชา
แท” ถึงแมวาจะทำใหคนอื่นพอใจ เหตุผลสำคัญเพราะในพระพุทธศาสนาถือวา การที่จะ
ทำใหคนอื่นพอใจนั้นจะตองใชธรรมเปนตัวแปรสำคัญ ถามวา “โจรใชธรรมหรือไม?” อาจจะ
ใชธรรมสำหรับหมูโจร แตธรรมของหมูโจรที่แยงชิงทรัพยสมบัติแลวแบงปนดวยความโลภนั้น
๔ ชา.อ.
๕ ชา.อ.

(ไทย) ๑/๒๐๘.
(ไทย) ๑/๒๐๖.
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นับเปนอกุศลธรรม ในขณะที่ธรรมของคนที่เปนผูนำในฐานะเปนราชานั้นดำเนินอยูบน
พื้นฐานของกุศลธรรม ฉะนั้น คำวา “ราชา” ในบริบทนี้ จึงหมายถึงการที่ทำใหคนอื่นพอใจ
โดยธรรม ภาษาบาลีจึงใชคำวา “ธมฺเมน ปเร รฺเชติ” หมายถึง ผูที่ทำใหคนอื่นพึงพอใจ
โดยธรรม เราจึงเรียกวา “ราชา” ผูนำหรือผูปกครองคนใดก็ตามที่ทำใหคนอื่นพึงพอใจ
โดยธรรม เราจึงเรียกคนนั้นวาเปนราชา แตถาทำใหคนอื่นพึงพอใจโดยอธรรม เราเรียกคน
นั้นวาราชาในหมูของโจร
คำถามมีวา “โดยธรรม” มีนัยที่ครอบคลุมในประเด็นใดบาง จึงจะสามารถสะทอน
นัยของคำวา “โดยธรรมอยางสมบูรณ” และสอดคลองกับหลักการทางพระพุทธศาสนา
บุคคลที่ไดรับการเรียกขานวาเปนผูนำโดยธรรมนั้น จำเปนจะตองมีธรรมเปนใหญ มีธรรม
เปนทีพ่ งึ่ มีธรรมกำกับ มีธรรมหลอเลีย้ ง ซึง่ มีแงมมุ ทีแ่ ตกตางจากการใชอธรรมเปนเครือ่ งมือ
กำกับ เราตองแยกออกจากกัน ถาเปนโจรจะตองมีอธรรมเปนเครื่องมือหลอเลี้ยงใจ แตถา
เปนราชาจะตองมีธรรมเปนเครื่องหลอเลี้ยงใจ ฉะนั้น คำวา “โดยธรรม” ในบริบทนี้ จึง
หมายถึง “ทศพิธราชธรรม” ซึ่งจะเปนตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ของผูนำ หรือผูปกครองใหได
ชื่อวาเปน “ราชา”

ˆ. ∑»æ‘∏√“™∏√√¡: ∏√√¡– ”À√—∫æ—≤π“Õ“√¡≥å¢ÕßºŸâπ”
ทศพิธราชธรรมเปนหลักการสำคัญในการกลอมเกลาอารมณ หรือเปนธรรมที่หลอ
เลี้ยงอารมณของคนที่เปนผูนำ เพื่อใหผูนำสามารถกำกับและควบคุมอารมณของผูนำให
สามารถบริหารจัดการอารมณ และความรูสึกของตัวเองใหมีสุขภาพจิตดี คุณภาพจิตดี และ
สมรรถภาพจิตดี จะเห็นวา ทศพิธราชธรรม๖ เปนหลักปฏิบัติสำหรับกลอมเกลาจิตใจเพื่อให
สามารถปรับใจใหสอดรับกับวิกฤติการณตางๆ ที่เขามากระทบ และเปนการทดสอบจิตใจ
วาสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตอง ไมมีอคติ และมุงประโยชนสวนรวมที่จะเกิดขึ้นแกสังคม
เปนสำคัญ
คำถามมีวา “เพราะเหตุใดทศพิธราชธรรมจึงตองเนนไปที่การพัฒนาใหผูนำ หรือผู
ปกครองมีความฉลาดทางอารมณ ? (Emotional Quotient) เหตุผลสำคัญคือ ๑) ผูนำจะ
ต อ งเข า ไปสั ม พั น ธ กั บ คนหมู ม าก อี ก ทั้ ง สามารถให คุ ณ และโทษแก ค นจำนวนมาก และ
๖ พระพรหมคุ ณ าภรณ

(ป. อ. ปยุ ตฺ โ ต), พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสตร ฉบั บ ประมวลธรรม,
พิมพครั้งที่ ๑๙, (กรุงเทพมหานคร : เอส อาร. ปริ้นติ้ง แมส โปรดักส, ๒๕๕๓), หนา ๒๔๐-๒๔๑.
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๒) ดวยเหตุดังกลาว ผูนำจะตองมีความฉลาดทางอารมณ เพราะวาคน หรือกลุมคนที่จะเปน
ผูนำหรือผูปกครองไดนั้นจำเปนจะตองมีอารมณที่สงบนิ่ง ไมตกเปนทาสของกิเลสที่เขามา
ทาทายการตัดสินใจของผูนำ และหากผูนำหรือผูปกครองมีสภาพทางอารมณที่ไมนิ่งเพียงพอ
การปฏิบัติหนาที่ของผูนำหรือผูปกครองจะนำไปสูผลเสีย ที่จะเกิดขึ้นแกชุมชน หรือสังคมจน
ยากตอการคาดเดาได ดวยเหตุผลดังกลาวนั้น ผูนำหรือผูปกครองจึงจำเปนตองมี “หลักการ
ทศพิธราชธรรม” เอาไวเปนเครื่องมือดำรงตน หรือครองตนใหสอดรับกับการปฏิบัติหนาที่
ตอไป
ตามหลักทางสรีระวิทยาแลว มนุษยประกอบดวยสมองสองซีกคือ๗ ซีกดานซาย กับ
ซีกดานขวา สมองซีกดานซายนั้น จะเนนเรื่องการใชเหตุผลตอการตัดสินใจเลือกที่จะกระทำ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในขณะที่สมองซีกขวานั้น จะเนนเรื่องอารมณ และความรูสึก สมองดานนี้จึงมี
ความออนไหว และเอนเอียงไปตามตัวแปร หรือเงื่อนไขตางๆ ที่เขามากระทบใจของตัวเอง
เหตุผลที่พระพุทธศาสนานำเสนอหลักการทศพิธราชธรรมขึ้นมาเปนตัวชี้วัด (Indicator) นั้น
ก็เพื่อใหผูนำไดใชหลักการนี้เปนเครื่องมือในการกลอมเกลาอารมณและความรูสึกที่สัมพันธ
กั บ สมองซี ก ด า นขวา เพราะเมื่ อ ผู น ำหรื อ ผู ป กครองได ใช ห ลั ก การนี้ พั ฒ นาอารมณ
(Emotion) ของตัวเอง จะสงผลตอการใชปญญา (Wisdom) ในการตัดสินใจ หรือเลือก
กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหเปนไปในเชิงบวกมากยิ่งขึ้น

˜. ∑»æ‘∏√“™∏√√¡: «—§´’πªÑÕß°—π‚√§ Abuse of Function & Power
การปฏิบัติหนาที่ของผูนำ หรือผูปกครองในองคกรภาครัฐในยุคปจจุบัน มักจะกอให
เกิดการตั้งคำถามตอการทำหนาที่ และการใชอำนาจอยูตลอดเวลา จนเปนที่มาของการฟอง
รองตามกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ ซึ่งตราวา “ผูใดเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติ หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต”
โดยหลักทั่วไปแลว ผูนำในองคกรของรัฐมักจะใชอำนาจ ๒ อยางเขาไปสัมพันธกับ
การใชอำนาจหนาทีใ่ นการปฏิบตั งิ านของตัวเอง คือ อำนาจทีม่ าพรอมกับตำแหนง (Position
Power) และอำนาจที่เกิดจากการสั่งสมบารมีดวยตัวเอง (Personal Power) แตปญหาที่นำ
๗ อางใน

๒๕๔๕), หนา ๑๑.

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, การคิดเชิงสังเคราะห, (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซส มีเดีย,

ทศพิธราชธรรม : ๑๐ ตัวชี้วัดสำหรับผูนำองคกร
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ไปสูการฟองรองกันในยุคปจจุบันเกิดจากการที่ผูนำหรือผูปกครองพยายามที่จะบิด หรือหา
แนวทางที่จะทำใหตัวเองมีอำนาจดำเนินการใหได แมวาหนาที่ที่มีอยูตามที่กฎหมายกำหนด
หรือตามภาระงานที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) ไดออกแบบ
เอาไววา มีขอบเขตกวาง และแคบมากนอยเพียงใดก็ตาม ประเด็นสำคัญก็คือ ผูนำไม
พยายามที่จะใชอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด (Authority) แตพยายามที่จะหาชองทางใช
อำนาจการตัดสินใจสวนตัวเขาไปดำเนินการ ซึ่งจากกรณีศึกษาของผูนำจำนวนมาก มักจะ
พบกับวิกฤติการณจนนำไปสูการไลออก หรือศาลไดพิพากษาสั่งลงโทษจากการใชอำนาจใน
ทางมิชอบ
ดวยเหตุนี้ ตัวแปรสำคัญที่ทำใหผูนำพยายามจะบิด หรือตีความขอกฎหมายหรือ
อำนาจหนาที่ในทางมิชอบนั้น เกิดจากการที่ผูนำหรือผูปกครองเหลานั้นขาดทศพิธราชธรรม
หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การที่ผูนำไมยึดมั่น และดำรงตนอยูในทศพิธราชธรรม จึงทำให
ผูนำและผูปกครองจำนวนมากประสบกับวิกฤติการณในการตัดสินใจสั่งการ หรือดำเนินการ
อย า งใดอย า งหนึ่ ง เกิ น ขอบเขต และหน า ที่ ที่ ก ฎหมายกำหนด การออกแบบหลั ก การ
ทศพิธราชธรรมจึงมีจุดเนนเพื่อพัฒนาจิตใจของผูนำใหมีอารมณที่มั่นคงและเขมแข็ง ซึ่งจะสง
ผลโดยภาพรวมตอการเลือก หรือตัดสินใจดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางรอบคอบสอดรับกับ
อำนาจ และหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนดใหดำเนินการ

¯. ∑»æ‘∏√“™∏√√¡: Ò μ—«™’È«—¥§«“¡‡ªìπºŸâπ”
ดั ง ที่ ไ ด น ำเสนอในช ว งแรกแล ว ว า “ผู น ำหรื อ ผู ป กครอง คื อ คนหรื อ กลุ ม คนที่ มี
บทบาทสำคัญในการนำคนหรือกลุมคนใหบังเกิดความพอใจโดยธรรม” คำวา “โดยธรรม”
จึงมีนัยที่สะทอน “หลักการทศพิธราชธรรม” ที่เปนตัวแปรชี้วัดคุณคาของการเปนผูนำ หรือ
จะกลาวอีกนัยหนึ่งคือ “เปนดัชนีชี้วัดลักษณะทางอารมณ”๘ ซึ่งจะสงผลตอการแสดงออก
ของผูนำตอปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกร ชุมชน หรือสังคมที่ผูนำเขาไปเกี่ยวของ
และสัมพันธ
ทศพิธราชธรรมนัน้ แมโดยทัว่ ไปจะแปลวา “ธรรมะสำหรับพระราชา ๑๐ ประการ”
แตหากจะถือเอาการแปลโดยมุงเนนไปที่เจตนารมณที่แทจริงแลว ทศพิธราชธรรม หมายถึง
๘ พระพรหมคุณาภรณ

(ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งที่
๑๕, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๕๑), หนา ๙๑๘.
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“หลักการ หรือหลักปฏิบัติที่ผูนำหรือบุคคลที่จะทำใหมหาชนผูตามเกิดความยินดีโดยชอบ
ธรรม ซึ่งมี ๑๐ ประการ” แตหากวิเคราะหใหละเอียดมากยิ่งขึ้นจะพบวา เราสามารถแยก
ตัวชี้วัด ๑๐ ประการออกเปน ๓ กลุมใหญ กลาวคือ กลุม ๑ ไดแก รูจักให (ทาน) รูจัก
ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง (ศีล) กลุม ๒ ไดแก รูจักเสียสละ (ปริจาคะ) รูจักซื่อตรง
(อาชชวะ) รูจักออนโยน (มัททวะ) รูจักยับยั้งชั่งใจ (ตปะ) และ กลุม ๓ ไดแก รูจักระงับ
ความโกรธ (อักโกธะ) รูจักการไมเบียดเบียน (อวิหิงสา) รูจักอดทน (ขันติ) รูจักหนักแนน
(อวิโรธนะ)๙
เหตุผลสำคัญที่นำไปสูการแบงทศพิธราชธรรมออกเปน ๓ กลุมใหญนั้น เพราะมอง
วาเปนการจัดกลุมตามคุณภาพของกลุมธรรมที่ปรากฏเปนหลักปฏิบัติ เนื่องจากวากลุมแรก
เนนไปที่หลักปฏิบัติเบื้องตนซึ่งงายตอการดำรงตัวตนของผูนำอันจะสงผลตอการยอมรับของ
ผูตาม ในขณะกลุมที่สองจะเนนไปที่คุณสมบัติภายในมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความละเอียดออนและ
ทาทายตอจิตวิญญาณของบุคคลที่ไดชื่อวาเปนผูนำหรือผูปกครอง ถึงกระนั้น กลุมที่สองจะ
เปนการแสดงออกในเชิงรับมากกวา สวนกลุมที่สามนั้นมีนัยที่แสดงออกถึงแงมุมในเชิงรุกตอ
บุ ค คลอื่ น ๆ ที่ ผู น ำจะต อ งเข า ไปเกี่ ย วข อ งและปฏิ บั ติ และการสั ม พั น ธ ดั ง กล า วจะส ง ผล
กระทบโดยตรงตอบุคคลอื่น คูกรณี หรือผูตาม สรุปแลว ชุดที่หนึ่งจะเกี่ยวของกับพฤติกรรม
เบื้องตนของผูนำ ชุดที่สองเกี่ยวของกับสภาพจิตใจของผูนำ และชุดที่สามแมจะสัมพันธกับ
จิตใจของผูนำ แตหลักการทั้งหมดในชุดที่สามจะเขาไปเกี่ยวของกับบุคคลอื่นๆ มากยิ่งขึ้น๑๐
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติ พรอมทั้งตัวอยางประกอบดังตอไปนี้
๑) รูจักให (ทาน) หมายถึง คือ สละทรัพยสิ่งของบำรุงเลี้ยงดู ชวยเหลือเกื้อกูล
และบำเพ็ญสาธารณประโยชนแกบุคคลอื่นๆ การที่ผูนำ หรือผูปกครองจะสรางการยอมรับ
นับถือแกบุคคลอื่นๆ เพื่อใหการบริหารเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น
สิ่งแรกที่ผูนำจะตองกระทำ คือ “การสรางความเชื่อมั่น” (Trust) ซึ่งความเชื่อมั่นจะนำไปสู
ความสัมพันธที่ดี (Relationship) ระหวางผูนำและผูตาม จนทำใหผูตามเกิดความกลาใน
การที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาโดยไมหวาดเกรงอำนาจของผูนำ คำถามคือ “อะไร
คือตัวแปรเบื้องตนของการสรางความเชื่อมั่น” คำตอบคือ “การให” ดวยเหตุนี้ กฎขอแรก

๒๔๑.

๙ พระพรหมคุณาภรณ
๑๐ พระมหาหรรษา

(ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา

ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการ
ความขัดแยง, (กรุงเทพมหานคร : ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๔), หนา ๔๙.

ทศพิธราชธรรม : ๑๐ ตัวชี้วัดสำหรับผูนำองคกร
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ของการเปนผูนำคือ “ผูนำที่ดีจะตองรูจักการให” เพราะการใหจะเปนใบเบิกทางใหผูตาม
หรือคนอื่นๆ เกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นวา การมาของผูนำนั้นไมไดมาเพื่อที่จะเอา (Take)
แตมาเพื่อที่จะให (Give) การใหในบริบทนี้จึงเปนการใหโดยธรรม ซึ่งหมายถึงอยูบนทำนอง
คลองธรรม ตัวอยางที่เห็นไดชัดในพระพุทธศาสนาคือ พระเจามหาวิชิตราชการซึ่งมุงเนน
การแบงปนและจุนเจือบุคคลที่มีความตองการปจจัยภายนอก พระองคคนพบความจริง
ประการหนึ่งวา สิ่งที่เปนศัตรูและทาทายตอความเปนผูนำของพระองคคือ “ความยากจน”
ของมวลอาณาประชาราษฎร ไมใชหมูโจร หรือกองทัพของรัฐอื่นๆ อาศัยเหตุผลดังกลาว
พระองคจึงขอความรวมมือมหาเศรษฐี และคฤหบดีที่มีโอกาส และกำลังทางการเงินมากกวา
เขาไปชวยสนับสนุน และชวยพัฒนาความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น เมื่อประชาชนอยูดี
กินดี ยอมสงผลตอความสงบเรียบรอยของบานเมืองของพระองคเอง๑๑
การใหจึงเปน “ประตูบานแรก” ที่จะเปดพื้นที่ใหกลุมคนตางๆ ไดเห็นพฤติกรรม
ของผูนำ หรือผูปกครองที่แสดงออกตอคนอื่นๆ ดังที่พระพุทธศาสนาไดเนนวา “ผูใหยอม
เปนที่รักของบุคคลอื่น”๑๒ สิ่งที่สามารถชี้ชัดในสถานการณปจจุบัน เชน นายโฮเซ มูฮิกา
ประธานาธิบดีอุรุกวัย๑๓ ซึ่งสถานีโทรทัศนบีบีซีไดเรียกขานวาเปนประธานาธิบดีที่ยากจน
ที่สุดในโลก เพราะมีเงินฝากในธนาคารไมถึง ๑๐ ลานบาท อีกทั้งไดมอบเงินเดือนประจำ
ตำแหนงสวนใหญใหแกมูลนิธิเพื่อนำไปชวยเหลือประชาชนที่ยากไร และขาดโอกาสในการ
เขาถึงแหลงทุน การอยูในบานหลังเล็กๆ ที่เรียบงาย มีสวนปลูกพืชผักเอาไวรับประทาน
และมีพาหนะประจำตัวเพียงคันเดียวเทานั้น อีกทั้งมีรถตำรวจนำขบวนเพียงคันเดียว และมี
ตำรวจติดตามเพียงสองคน คำถามคือ “เพราะเหตุใด? ประชาชนชาวอุรุกวัยจึงไมละอายใจ
ตอชนชาติอื่นๆ ที่มีประธานาธิบดีที่ยากจนที่สุดในโลก” แตคำตอบที่ประธานาธิบดีทานนี้
ตอบผูสื่อขาวคือ ทานไมไดยากจนตามที่หลายคนตั้งคำถาม แตทานมีความรูสึกร่ำรวยดวย
คุณคาความเปนผูนำที่ไดรูจักที่จะใหคนอื่นๆ ซึ่งการใหดังกลาวเปนที่มาของความสัมพันธ
ระหวางทานกับประชาชนชาวอุรุกวัยซึ่งเปนผูเลือกทานขึ้นมาเปนประธานาธิบดี

๑๑ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๔๐/๘๖.
๑๒ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๓๘๖/๑๑๔.
๑๓ หนังสือพิมพมติชน. “บทเรียนแหงความเพียงพอของ

โฮเซ มูฮิกา ประธานาธิบดียากจน
ที่ สุ ด ในโลก”. [ออนไลน ] . แหล ง ที่ ม า : http://www.matichon.co.th/news_detail.
php?newsid=1353143710 &grpid=01&catid=01 [๑๖ เมษายน ๒๕๕๖].
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การใหประการที่สองนั้น คือ การใหความรู หรือธรรมทาน การเปนผูนำนั้น จำเปน
จะตองพัฒนา หรือยกระดับการใหวัตถุมาสูองคความรูแกกลุมคนที่ทำงานรวมกัน โดยการ
อธิบายสิ่งที่ยุงยาก ลึกซึ้ง และสับสนใหแกบุคคลอื่นไดเขาใจ และปฏิบัติตาม ผูนำที่ดีจึงตอง
สามารถที่จะโนมนาวใจผูอื่นใหเขาใจดวยคำพูดที่งาย และนำเสนอขอมูลที่ชัดเจน ครอบคลุม
และรอบดานแกคนอื่นๆ มิฉะนั้น จะนำไปสูความหวาดระแวงสงสัยตอขอมูลที่ไดรับการนำ
เสนอจากตัวผูนำตามมา จะเห็นวา ผูนำในโลกนี้ ไมวาจะเปนผูนำของประเทศอังกฤษ
เยอรมัน หรืออเมริกา มักจะมีความโดดเดนตอการนำเสนอขอมูลที่นำไปสูการสรางความรู
ความเขาใจรวมกันของประชาชน ดังนั้น ขอมูลที่ไดรับการนำเสนอจึงไมไดมีนัยประดุจสารที่
สงผานสื่อตางๆ หากแตกอใหเกิดการเรียนรู เขาใจ และอยูรวมกันอยางมีความสุขดวย
สวนการใหประการที่สามนั้นเปนการใหที่สำคัญและสูงสุดในบรรดาการใหทั้งหมด
คือ “การใหอภัย” การใหอภัยมีความหมายทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ การใหอภัยในเชิงรับ
หมายถึงการใหความไมกลัว การใหเชนนี้จะทำใหการอยูรวมกันนั้น ไมกอใหเกิดความ
หวาดระแวง และสงสัยซึ่งกันและกัน การใหในเชิงรุกหมายถึง การใหการยกโทษใหแกคน
อื่นๆ ที่กระทำผิดพลาดบกพรอง เพื่อจะไดเปดพื้นที่ความสัมพันธใหสามารถเดินทางตอไปได
และสรางสิ่งใหมๆ รวมกัน การใหอภัยนั้นเปนการใหที่สำคัญตอภาวะการนำของตัวผูนำเอง
เพราะจะทำใหผูตามกลาที่จะทำ และตัดสินใจ อันเปนการสรางความมั่นใจตอการดำเนิน
การอยางใดอยางหนึ่ง และหากเกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการขาดความเขาใจ และ
ขาดทักษะ ยอมจะนำไปสูการเรียนรู และพัฒนาตนเองใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การให
อภัยจึงเปนคุณลักษณะสำคัญของผูนำในขั้นที่สาม
๒) รูจักควบคุมพฤติกรรม (ศีล) หมายถึง การสำรวมพฤติกรรมทางกาย๑๔ และ
การระมัดระวังในการใชคำพูดตอสาธารณะ เพราะพฤติกรรมทั้งทางกายและวาจานั้นจะมีผล
ตอการเปนแบบอยาง (Role Model) ในการนำตอกลุมคนตางๆ ในชุมชน และสังคม อีกทั้ง
จะนำมาซึ่งการเคารพนับถือ และเชื่อมั่นจากผูอื่นเพิ่มมากยิ่งขึ้น คำวา “ศีล” ของผูนำนั้น
เปนการสะทอนแงมุมสวนตัวของผูนำเอง (Personality) และสะทอนแงมุมของผูนำที่จะตอง
ฉายภาพความเปนตัวตนตอทั้งการควบคุมพฤติกรรมการแสดงออก และการพูดตอสาธารณะ
ในขณะเดียวกัน หากมองในอีกมุมหนึ่ง ศีลเปนหลักปฏิบัติที่สามารถยืนยันคุณคาของตัวผูนำ
เองวา มีคุณลักษณะที่ทำใหสังคมเกิดความไววางใจได

๒๔๐.

๑๔พระพรหมคุณาภรณ

(ป. อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา
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ดวยเหตุนี้ ศีล ๕ จึงเปนเครื่องหมายเบื้องตนในการยืนยันคุณสมบัติของการเปน
ผู น ำ ทั้ ง ในแง ข องการเคารพ และให เ กี ย รติ ใ นศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย การไม ทุ จ ริ ต
คอรรัปชั่น การไมเห็นแกประโยชนสวนตนจนเปนที่มาของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การยึดมั่นในคุณคาครอบครัวในฐานะเปนรากฐานของการพัฒนาชุมชนและ
สังคม การสื่อสารระหวางกันและกันบนฐานของความจริง และการไมเขาไปเกี่ยวของกับ
อบายมุข๑๕
ตัวอยางทั่วไปในยุคปจจุบันจะพบวา ผูนำหรือผูปกครองจำนวนมากมักจะดำรงตน
บนฐานของศีลธรรมอันดีงาม แตการละเลยประเด็นนี้มักจะนำมาซึ่งวิกฤติการณที่ทำใหผูนำ
ไมสามารถแสดงภาวะการนำไดอยางเต็มภาคภูมิ เชน การแสดงออกในทางเพศที่ไมเหมาะ
สมในทำเนียบขาวของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทานหนึ่งตอเจาหนาที่ฝกงานใน
ทำเนียบขาว หรือแมกระทั่งการที่นายแอนโทนี ไวเนอร อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ
นิวยอรกไดใชสื่อออนไลนเปนเครื่องมือสงภาพที่ไมเหมาะสมใหแกสตรีจำนวนมาก และเมื่อ
ความจริงปรากฏจึงสงผลในเชิงลบและนำไปสูการลาออกจากสภาผูแทนราษฎรในที่สุด
แมวาจะมีความสามารถ และไดรับการพยากรณจากสื่อทั่วไปวา อาจจะกลายเปนคูชิง
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในอนาคตก็ตาม๑๖
ในอีกกรณีหนึ่งที่นาสนใจ และเปนขาวไปทั่วโลก คือ ในขณะที่กำลังเขาสูพิธีของ
การแถลงขาวรวมกันระหวางนายเซบาสเตียน ประธานาธิบดีประเทศชิลีกับนายเคลาส
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก สนใจปากกาดามหนึ่ง จึงไดหยิบปากกาที่วางอยูบนโตะ และ
สอดลงไปใตโตะ แลวสอดเขาไปในกระเปาเสื้อของตัวเอง ภาพดังกลาวไดรับการถายทอด
ออกไปสูสาธารณชนจำนวนมาก จึงทำใหกลุมคนตางๆ พากันวิพากษวิจารณพฤติกรรมดัง
กลาววาเปนการขโมยปากกา ถึงแมวาจะมีการพยายามอธิบายวา ผูนำทานดังกลาวมีสิทธิ์ที่
จะไดรับมอบปากกาเปนของที่ระลึกก็ตาม จะเห็นวา ไมวาจะมีการอธิบายเหตุผลเพื่อใหเกิด
ความชอบธรรมอยางไรก็ตาม แตสุดทายแลว ประธานาธิบดีทานดังกลาวไดรับผลกระทบ
จากปากกาเพียงดามเดียวที่ทานชื่นชอบ แมจะมีราคาคางวดเพียงนอยนิดก็ตาม ประเด็นนี้
ทำใหเราเห็นวา ผูนำจำนวนไมนอยที่อาจจะสูญเสียภาพลักษณ และภาวะในการนำอันเนื่อง
๑๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗๕.
๑๖ หนั ง สื อ พิ ม พ ไ ทยรั ฐ . “ส.ส.มะกั น ฉาวยอมลาออก-เจ า พ อ สื่ อ โป ช วนร ว มงาน”.

[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.thairath.co.th/ content/ oversea/179871 [๒๖ เมษายน
๒๕๕๖]
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การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

มาจากพฤติกรรมของตนเองดวยเขาใจวา “สิ่งนั้นเปนสิ่งเล็กนอย” เทานั้น แตจากตัวอยางที่
เกิดขึ้นในโลกนี้ สิ่งเล็กนอยไดทำลายภาพลักษณที่ยิ่งใหญของผูนำจำนวนมาก
๓) รูจักเสียสละ (ปริจาคะ) หมายถึง การที่จะเปนผูนำหรือผูปกครองที่สมบูรณนั้น
ผูนำจำเปนตองเสียสละความสุขสำราญ หรือผลประโยชน และความตองการสวนตน หรือ
กลุมของตน โดยผูนำที่แทจริงนั้นสามารถเสียสละไดกระแมทั่งชีวิตตามหลักของพระพุทธ
ศาสนาที่วา “จงสละทรัพยเพื่อรักษาอวัยวะ จงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต และจงสละชีวิต
เพื่อรักษาธรรม” ซึ่งดำรงตนใหเหมาะแกความเปน “ธรรมราชา” นั้น จำเปนอยางยิ่งที่จะ
ตองเสียสละความสุข และผลประโยชนสวนตน เพื่ออุทิศตัวอุทิศตนเพื่อประโยชนของ
มหาชน ดังปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงตรัสวา “เราจะครอง
แผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ถึงกระนั้น ผูนำจำนวนหนึ่งได
ละเลยแนวทางดังกลาว
ดังจะเห็นไดจากตัวอยางพฤติกรรมของประธานาธิบดีฟล ปิ ปนส นายเบนิกโน อาคีโน
ที่มีความชื่นชอบรถปอรเช แมทานจะครองตนเปนโสด แตในขณะเดียวกัน ทานกลับชอบ
สะสมรถปอร เช จ ำนวนมาก และวั น หนึ่ ง เมื่ อ ท า นเดิ น ทางไปเป ด งานและเยี่ ย มชมงาน
มอเตอรโชว เกิดความประทับใจรถปอรเชคันใหม จึงตัดสินซื้อรถอีกคันดวยเงินสวนตัวของ
ทานเอง แตปรากฏวาภายหลังที่ทานขับรถคันดังกลาวไปทำภารกิจตางๆ จึงทำใหประชาชน
จำนวนมากออกมาประทวงตามทองถนนตอพฤติกรรมดังกลาว และเผาหุนรถปอรเชที่ทาน
ซื้อมาดวยเงินสวนตัว โดยใหเหตุผลวา ในแตละปนั้นประชาชนจำนวนมากประสบกับปญหา
อุทกภัย และไรที่อยูอาศัย แตในทางกลับกันประธานาธิบดีไดนำเงินสวนตัวไปซื้อรถปอรเช
คั น ละหลายล า นบาท พฤติ ก รรมดั ง กล า วจึ ง ไม น า จะเหมาะสมต อ การดำรงในตำแหน ง
ประธานาธิบดีที่ไมสนใจความทุกขยากของประชาชน ในที่สุดแลว ประธานาธิบดีจึงตัดสินใจ
ขายรถปอรเช และนำเงินที่ไดไปสรางบานใหแกประชาชนไดอยูอาศัย เพื่อรักษาความเชื่อมั่น
ที่ประชาชนมีตอการดำรงตนในตำแหนงประธานาธิบดีของตัวเอง๑๗ ปรากฏการณเชนนี้ได
กลายเป น ข อ เตื อ นใจแก ผู น ำและปกครองว า ในบางครั้ ง ผู น ำอาจจะมี ค วามสนใจ และ
ตองการสวนตน อีกทั้งผูนำบางทานอาจจะมีศักยภาพในการที่จะซื้อหาสิ่งตางๆ มาตอบ
สนองความตองการตนได แตถึงกระนั้น หากการดำเนินการดังกลาวไมสอดรับความเปนไป
๑๗ หนั ง สื อ พิ ม พ ม ติ ช น.

“ผู น ำฟ ลิ ป ป น ส ตั ด ใจขายรถปอร เช ส ว นตั ว หลั ง ปชช.ตำหนิ
ไม เ หมาะสม ฉุ ด คะแนนนิ ย มดิ่ ง วู บ ”. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.matichon.co.th/
news_detail.php? newsid= 1309865311&grpid=03&catid=03 [๒๑ เมษายน ๒๕๕๖].
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ในชุมชนหรือสังคมที่กำลังทุกขยากลำบากในดานความจำเปนขั้นพื้นฐาน ก็อาจจะทำใหผูนำ
ไมไดรับการยอมรับในการดำรงตนในฐานะเปนบุคคลที่จะตองเสียสละประโยชนสุขเพื่อกลุม
คนอื่นๆ ในชุมชนและสังคมได
สรุปแลว การเปนผูนำหรือผูปกครองที่ดีนั้น จำเปนอยางยิ่งที่จะตองเริ่มตนดวยการ
เตรียมตัวใหพรอมทีจ่ ะเปนทัง้ “ผูเ สีย” และ “ผูส ละ” ความสุขสวนตน และยินยอมพรอมใจ
ที่จะอุทิศตนเพื่อจะทำหนาที่อันจะกอใหเกิดประโยชนเกื้อกูล และความสุขแกมหาชนทั่วไป
๔) รูจักซื่อตรง (อาชชวะ) หมายถึง ซื่อตรงทรงสัตยไรมารยา ปฏิบัติภารกิจโดย
สุจริต มีความจริงใจ ไมหลอกลวงประชาชน คำวา “ซื่อตรง” ในบริบทนี้หมายถึง “ความ
ซื่อตรงตอธรรม”๑๘ ไมไดหมายถึงการซื่อตรงตอคน ซึ่งลักษณะการซื่อตรงนั้นเหมือนกับ
กระสวยของการทอผ า ด ว ยหู ก เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ ค นทอผ า ดั น กระสวยเข า ไปในหู ก แล ว
ตัวกระสวยวิ่งตรงออกไปอีกดานของหูกโดยไมติดขัดกับดานใดดานหนึ่งของตัวผา ลักษณะ
เชนนี้ เราเรียกวา “ซื่อตรง”
ในสถานการณกลุมคนจำนวนหนึ่งมักจะมีทัศนคติที่ไมดีตอความซื่อตรงวา “ขาด
ความยืดหยุน หัวโบราณ ทำใหไมมีเพื่อนพอง และผลของความซื่อตรงอาจจะทำใหไมมี
ความเจริญกาวหนาในการทำงาน และวิชาชีพ”๑๙ ซึ่งความซื่อตรงในลักษณะดังกลาวมักจะ
สะทอนความซื่อตรงเทียม เพราะความซื่อตรงเทียมมักจะขึ้นตรงกับเงื่อนไขและปจจัยตางๆ
ที่ เข า มาสั ม พั น ธ แต ค วามซื่ อ ตรงแท นั้ น จะไม ขึ้ น กั บ ตั ว แปรหรื อ เงื่ อ นไขต า งๆ ที่ เข า มา
เกี่ยวของ เพราะในความเปนจริงแลว ความซื่อตรงแทจะขึ้นอยูกับธรรม ซึ่งเปนคุณธรรมที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งไดประพฤติปฏิบัติ
ตัวอยางที่อาจจะเทียบเคียงในประเด็นนี้ คือกรณีเรื่องเลาเกี่ยวกับความซื่อตรง
ระหวางจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต กับ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งวันหนึ่งเปนวันเกิดของ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ไดเขาไปหา ทานจอมพล ป. พิบูลสงคราม พรอมกับจูงสุนัข ๑ ตัว เพื่อมอบเปนของขวัญเนื่องในวันเกิด และ ไดนำเรียนวา
จะจงรักภักดี และซื่อตรงประดุจสุนัขตัวที่จูงมามอบใหในวันนี้ แตเมื่อกาลเวลาผานไป
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ไดดำเนินการยึดอำนาจจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งขออางใน
๑๘ องฺ . ปฺ จ ก.

(ไทย) ๒๒/๑๓๓/๑๖๘ ดู ป ระกอบที่ องฺ . ติ ก . (ไทย) ๒๐/๔๕๓/๑๓๘,
ขุปฏิ. (ไทย) ๓๑/๖๑๕/๕๒๕.
๑๙ พระมหาหรรษา ธมฺ ม หาโส, การบู ร ณาการพุ ท ธิ ป ญ ญาเพื่ อ พั ฒ นาชี วิ ต และสั ง คม,
(กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันการพิมพ, ๒๕๕๓), หนา ๗๙.
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การยึดอำนาจโดยภาพรวมอาจจะตีความไดวา ทานใหคาความซื่อตรงยึดโยงกับผลประโยชน
ของชาติเปนที่ตั้ง อันหมายถึง ทานตองการจะย้ำเตือนใหคนทั่วไปไดเขาใจวา ทานซื่อตรงตอ
ธรรม จึงตองดำเนินการในลักษณะนั้น๒๐
ในประเด็นเดียวกันนี้ นายโนห มู เฮียน อดีตประธานาธิบดีของประเทศเกาหลีใต๒๑
ไดตัดสินใจกระโดดหนาผาฆาตัวตายอันเนื่องมาจากการที่ภรรยาของทานและคนใกลชิดไป
รับเงินสินบนของนักธุรกิจ และผลการสืบสวนไดชี้ชัดวาบุคคลใกลชิดของทานไดเขาไป
เกี่ยวของการกระทำผิดในลักษณะดังกลาวจริง จึงทำใหทานตัดสินใจกระโดดหนาผาฆาตัว
ตาย และไดเขียนจดหมายเพื่อบอกเลาความอับอายที่เกิดขึ้นแกตัวทานตลอดระยะเวลาใน
การทำงานในขณะที่ดำรงตำแหนงเปนประธานาธิบดี
จะเห็นวา ความซื่อตรงตอธรรมนั้นจะดำรงอยูบนฐานของความละอายชั่วกลัวบาป
ตามหลักของหิริโอตตัปปะ จึงทำใหผูนำรูสึกทนตอสภาพความอับอายที่เกิดขึ้นแกตัวเองและ
ครอบครัวไมได นอกจากนี้ ความซื่อตรง (Honesty) จะเปนฐานสำคัญที่จะนำไปสูการสราง
ความไววางใจ (Trust) แกบุคคลทั่วไปที่เขามาเกี่ยวของและสัมพันธกับผูนำ หรือผูปกครอง
และเมื่อเกิดความไววางใจแลวก็จะสงผลตอความสัมพันธ (Relationship) ที่แนนแฟนมาก
ยิ่งขึ้น ระหวางผูนำกับกลุมคนตางๆ ในสังคม จากเหตุผลเชนนี้ ผูนำจึงจำเปนจะตองซื่อตรง
ตอผูใตปกครองทุกคน โดยมิอาจแบงแยกหรือเลือกปฏิบัติที่จะซื่อตรงกับบางคน และไม
ซื่อตรงกับบางคน มิฉะนั้นแลว ผูนำยอมไมสามารถที่จะทำใหผูใตปกครองซื่อตรงตอตัวผูนำ
ไดทุกคนเชนเดียวกัน
๕) รูจักออนโยน (มัททวะ) หมายถึง การที่ผูนำจะตองมีอัธยาศัยไมตรีที่ไมเยอ
หยิ่ง หยาบคายกระดาง ถือตัวถือตน มีความงามสงาในทวงทีกิริยาสุภาพนุมนวลละมุนละไม
ในการดำรงตัวดำรงตนเปนผูนำนั้น คุณลักษณะของความออนโยนเปนประเด็นที่มีความ
สำคัญอยางยิ่งตอการปรับทาทีของผูนำ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทาทีดังกลาวเริ่มตนจากใจของ
บุคคลที่เปนผูนำที่พรอมจะออนนอมถอมตน และเริ่มตนที่จะออนโยนเขาไปหากลุมคนตางๆ
เพื่อสรางการยอมรับ และชักจูงกลุมคนตางๆ ไปสูเปาหมายรวมกัน เพราะการจะนำคนไปสู
เปาหมายเดียวกันนั้น ยอมเปนไปไมไดเลยที่จะใชความแข็งกระดางเปนเครื่องมือในการเชื่อม
สมานฉันท
๒๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,

พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ,

(กรุงเทพมหานคร : ๒๑ เซนจูรี่, ๒๕๕๔), หนา ๑๔.
๒๑ หนังสือพิมพไทยรัฐ. “อดีตผูนำโสมขาว ทิ้งจม.ลาตาย วอนอยาตำหนิใคร”. [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://www.thairath.co.th/content/oversea/7954 [๒๑ เมษายน ๒๕๕๖].

ทศพิธราชธรรม : ๑๐ ตัวชี้วัดสำหรับผูนำองคกร
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นั ก คิ ด และนั ก ปฏิ บั ติ ก ารด า นการเมื อ งคนสำคั ญ ท า นหนึ่ ง ในประเทศไทย คื อ
ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม๒๒ ไดกลาวถึงคุณลักษณของผูนำที่สมบูรณวาจะตองประกอบไปดวย
“จังหวะ เวลา เสนา จักขุมา และธรรมะ” การออนโยนจะทำใหผูนำได “เสนา” เขามาชวย
กิจการตางๆ ของผูนำที่มุงมั่นจะสรางคุณประโยชนใหแกองคกรและสังคม ดังนั้น การจะ
“โยน” สิ่งดีและมีคุณคาแกคนอื่นๆ นั้น จำเปนที่จะตอง “ออน” ในเบื้องตน เพราะหาก
ผูนำไมสามารถที่จะปรับตัวปรับใจใหออนแลว ยอมเปนการยากที่จะดำเนินสิ่งตางๆ ไปสูเปา
หมายที่เราตองการและประสงคจะใหเปนไปได
แนวทางที่ ศ.ดร.วิษณุ เครืองามนำเสนอนั้น สอดรับกับหลักการของพระพุทธ
ศาสนาที่เนนใหผูนำจำเปนตองสรางความสัมพันธที่ดีแกคนอื่นๆ (นิสสยสัมปนโน) ดวยเหตุนี้
ผูนำจึงจำเปนตองใชความออนโยนเขาไปเปนเครื่องมือในการสรางความสัมพันธกับคนอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการทำงาน ดังนั้น ผูนำที่ดีจำเปนตองแสวงหามิตรมากกวาการสรางศัตรู
เพราะศัตรูมีคนเดียวก็นับวามากเพียงพอที่จะขัดขวางและทำลายอุดมการณและความ
ตองการของผูนำได ดังจะเห็นไดจากมหาตมะ คานธี, อับราฮัม ลินคอลน, จอหน เอฟ
เคนเนดี้ และมาร ติ น ลู เ ธอร คิ ง จู เ นี ย ร มหาบุ รุ ษ เหล า นั้ น แม จ ะสร า งคุ ณู ป การด า น
สันติภาพแกโลกใบนี้ แตตองสูญเสียชีวิตอยางนาเศราสลดเพราะมีศัตรูอยางนอยเพียงคน
เดียวที่ทำหนาที่ในการใชปนสังหารดวยความเกลียดชังอันเกิดจากอคติสวนตัว
ถึงกระนั้น ผูนำจำนวนไมนอยที่หันมาแปรศัตรูใหกลายเปนมิตร ดังจะเห็นไดจาก
นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทานปจจุบัน ที่ครั้งหนึ่งแมจะตอสูกับนาง
ฮิลลารี คลินตัน เพื่อแยงชิงการเปนผูแทนพรรคเดโมแครต แตเมื่อนายบารัค โอบามาชนะ
นางฮิลลารี และแขงขันกับนายจอหน แมคเคน ผูแทนพรรครีพับลิกัน จนไดรับการเลือกตั้ง
เปนประธานาธิบดี นายบารัค โอบามาไดเชิญนางฮิลลารีใหดำรงตำแหนงเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศดวยวลีการเชิญที่ไพเราะวา “ประเทศสหรัฐอเมริกาจะโชคดีมาก
หากนางฮิลลารีมารับตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ” จะเห็นวา คนโชคดี
ไมใชนายบารัค หากแตเปนชาวอเมริกาทั้งประเทศ และเมื่อเกิดการเจรจาเพื่อขอเชลยศึก
จากเกาหลีเหนือก็ดี หรือกรณีการระดมเงินเพื่อสนับสนุน และฟนฟูประเทศเฮติตอเหตุ
การณแผนดินไหว นายบารัคไดเชิญใหนายบิล คลินตันในฐานะสามีของนางฮิลลาลีเขามา
ชวยดำเนินการโดยตลอด
๒๒ พระมหาหรรษา

ความขัดแยง, หนา ๑๔๙.

ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการ
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ในกรณีของนายเนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใตก็เชนเดียวกัน
ภายหลังที่ติดคุกมาถึง ๒๗ ป และเมื่อลงชิงตำแหนงประธานาธิบดีกับนายเคลิก ชนชาติผิว
ขาว ในฐานะที่เปนประธานาธิบดีรักษาการที่ไดรับการสนับสนุนจากอเมริกา และอังกฤษ
เมื่อเนลสันชนะการเลือกตั้ง ทานไดแตงตั้งใหเคลิกในฐานะเปนคูปรับดำรงตำแหนงเปนรอง
ประธานาธิบดีคนที่ ๑ ซึ่งหากวิเคราะหโดยทั่วไปแลวถือวาเสี่ยงอยางยิ่งตอการแยงชิง
ตำแหนงกลับคืน แตถึงกระนั้น เนลสันเองไดแสดงออกถึงความเปนมิตรที่ดีตอกัน
นอกจากนี้แลว ตัวอยางที่นาสนใจอีกกรณีคือ ประโยคที่วา “วิธีการทำลายศัตรูที่ดี
ที่สุด คือ จงนำศัตรูมาเปนมิตร” ซึ่งอับราฮัม ลินคอลนในฐานะประธานาธิบดีคนที่ ๑๖ ของ
อเมริกา ไดแสดงใหทุกคนไดประจักษ โดยการเชื่อมไมตรีกับทหารหนุมที่มีชื่อวาเอ็ดวิน
สแตนตัน แมวาเอ็ดวินจะดุราย และแสดงออกถึงความไมเคารพอับราฮัมมากเพียงใดก็ตาม
แตเนื่องจากทหารหนุมทานนี้เปนผูที่เกง และมีความสามารถ เมื่อเกิดสงครามระหวางชาว
เหนือกับชาวใตในประเทศสหรัฐอเมริกา อับราฮัมมุงเนนเพื่อใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวของ
ชนในชาติ จึงพยายามที่จะเขาไปพูดคุยดวยความเยือกเย็น เคารพ และใหเกียรติอยูตลอด
เวลา สุดทายแลว อับราฮัมจึงไดทหารหนุมคนนี้มาเปนหัวหนาในการสรางไมตรีกับกลุม
คนตางๆ ในอเมริกา และเอ็ดวินไดกลายเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาอเมริกาภายหลังที่
อับราฮัมเสียชีวิตจากการลอบทำรายของกลุมคนที่เกลียดชัง
การที่ ผู น ำ หรื อ ผู ป กครองท า นใดก็ ต ามน อ มตั ว น อ มตนเข า ไปหากลุ ม บุ ค คลที่
พยายามจะเรียกขานวาตัวเองเปนศัตรู โดยการมองดวยความใสใจวา กลุมคนที่ปรากฏกาย
อยูรอบขางนั้นเปนมิตรไมใชศัตรู ยอมจะทำใหเกิดพื้นที่ในการสรางความสัมพันธในเชิงบวก
ได และที่สำคัญก็คือ คนกลุมแรกที่จะพอใจจากทาทีออนโยนของผูนำคือ ศัตรูนั่นเอง และ
เมื่อถึงจุดหนึ่ง คนหรือกลุมคนที่ไดรับการเรียกขานวาเปนศัตรูจะกลายเปนคนกลับมาสนับ
สนุนผูนำ หรือผูปกครองวา “ราชา” ไดอยางสนิทใจ และพรอมที่จะอุทิศตัวอุทิศตนกระทำ
สิ่งตางๆ เพื่อตอบแทนคุณคาความดี และความไวเนื้อเชื่อใจที่ผูนำมีให
กลาวโดยสรุป กลุมคนทั่วไปอาจจะคิดเกลียดชังผูนำ หรือมองวา “ผูนำ” เปนศัตรู
ของเขาได แต ผู น ำหรื อ บุ ค คลที่ จ ะก า วขึ้ น ไปสู ก ารเป น ผู น ำ หรื อ ผู ป กครองนั้ น ไม มี สิ ท ธิ์
แมกระทั่งคิด หรือแสดงออกวา กลุมคนทั่วไปนั้นเปนศัตรูของเขา หรือแสดงออกซึ่งความ
โกรธ เกลียด เคียดแคน ชิงชังกลุมคนอื่นๆ เพราะมิฉะนั้น ภาพลักษณดังกลาว จะมีผลตอ
ความชอบธรรมในการนำของตัวผูนำทั้งในปจจุบันและอนาคต ฉะนั้น หนาที่หลักของผูนำคือ
การนอมกายและนอมใจเขาไปเชื่อมสมานไมตรีตอคนกลุมตางๆ เพื่อใหเกิดความไวเนื้อ
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เชื่อใจซึ่งกันและกัน และอยูรวมกันอยางมีความสุขในชุมชนและสังคม ไมวากลุมคนตางๆ
จะมีฐานะยากดีมีจนมากนอยเพียงใด หรือมียศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ำมากนอยกวากัน
๖) รูจักยับยั้งชั่งใจ (ตปะ) หมายถึง ผูนำจำเปนตองฝกฝนพัฒนาจิตใจใหสามารถ
ทนตอกิเลส หรือสิ่งยั่วยวนที่เขามากระทบจิตใจ ขมใจมิใหความอยากได (ตัณหา) อยาก
ใหญ (มานะ) และจิตใจที่คับแคบ (ทิฏฐิ) เขามาครอบครอง และย่ำยีจิตใจ อีกทั้งมีจิตใจที่
มั่นคงสามารถระงับยับยั้งขมใจได ไมหลงใหลหมกมุนในความสุขสำราญและความปรนเปรอ
มีวิถีชีวิตที่เสมอตนเสมอปลาย และมุงมั่นตั้งใจในการดำเนินกิจกรรมที่ทรงคุณคาแกบุคคล
อื่นๆ ในชุมชนและสังคม
ขอสังเกตประการหนึ่งตอการดำรงตนของการเปนผูนำในสถานการณปจจุบัน ไดแก
ผูนำมักจะตกอยูภายในอิทธิพล และกอใหเกิดความหายนะทั้งในชีวิตและการทำงาน คือ
“อำนาจ” ซึ่งพระพุทธเจาเคยย้ำเตือนผูนำมาโดยตลอดวา “ผูนำไดยศแลวไมควรเมา” ถึง
กระนั้น ผูนำจำนวนมากมักจะติดหลมของอำนาจในดานใดดานหนึ่ง ไมวาอำนาจที่เกิดจาก
หนาที่การงาน และการเงิน ผูนำสวนใหญมักจะประสบความหายนะ เพราะความหลงใหลได
ปลื้ม และเพลิดเพลินกับอำนาจที่ตัวเองไดรับมา จนนำไปสูการใชอำนาจโดยขาดความยั้งคิด
วาสอดรับกับกฎหมาย จริยธรรม และกติกาของสังคมหรือไม และหลายสถานการณที่ผูนำ
พยายามจะบิดใหตัวเองมีอำนาจและหนาที่ ทั้งที่ในความเปนจริงแลว อำนาจและหนาที่ที่
ผูนำพยายามจะบิดนั้น อาจจะไมสอดรับกับความเปนจริงตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น หาก
ผูนำไมระมัดระวังการใชอำนาจ หรือใชอำนาจหนาที่เกินกวาที่กฎหมายกำหนดแลว ยอมกอ
ใหเกิดความเสี่ยงที่จะพลัดหลงเขาไปสูวังวนของความขัดแยงและความรุนแรง ดวยเหตุนี้
หากผูนำไมพยายามที่จะยับยั้งชั่งใจ เตือนใจ และระมัดระวังใจของตัวเองแลว ยอมเปนเรื่อง
ยากที่ผูนำจะพาตัวเองออกไปจากหุบเหวของความทุกขในบั้นปลาย ดังจะเห็นไดจากการที่
ผูนำจำนวนมากประสบชะตากรรมหลังจากที่ตัวเองหมดอำนาจที่จะใหคุณหรือโทษแกบุคคล
อื่น
กลาวโดยสรุปแลว ผูนำหรือผูปกครองจึงตองมีความยับยั้งชั่งใจในขณะที่อารมณ
ของความอยากไดเขามากระทบใจของตัวเอง มิฉะนั้นแลว ผูนำเองจะไมตางจากนักมวยที่
ซอมมาไมดี หรือขาดเทคนิคในการเอาตัวรอดจากสถานการณคับขัน จึงทำใหคูชกสามารถ
เลือกชกและน็อกคูปรับไดอยางงายดาย เชนเดียวกันผูนำที่ไดรับแรงยั่วยุจากพลังของอามิส
สิ น จ า งหรื อ ลาภและสั ก การะ หากจิ ต ขาดภู มิ คุ ม กั น หรื อ ขาดการยั บ ยั้ ง ชั่ ง ใจแล ว ย อ ม
เปนการงายที่จะคลอยตามแรงผลักของสิ่งยั่วยุ (Temptation) ดวยเหตุนี้ ผูนำจึงตองมีจิตใจ
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ที่แข็งกลา มีฤทธิ์เดชในการเผากิเลส คือความอยากไดโดยไรขีดจำกัด โดยไมสอดรับกับ
กฎหมายของบานเมือง ผูนำจึงจำเปนตองใชตปะในการเผากิเลสไมใหเขามาครอบครองและ
กินพื้นที่ของคุณธรรมความดีที่สะสมมาอยางตอเนื่องและยาวนาน
๗) รูจักระงับความโกรธ (อักโกธะ) หมายถึง ผูนำหรือผูปกครองไมควรแสดง
อาการเกรี้ยวกราด และตกอยูภายใตอิทธิพลของความโกรธ เพราะผลเสียที่ตามมาจะกอให
เกิดการวินิจฉัยความ หรือตัดสินใจดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกิดความผิดพลาดและสูญเสีย
ความเปนธรรม ดวยเหตุนี้ พระพุทธเจาจึงตรัสเตือนวา “ฆาความโกรธเสียได ยอมอยู
เปนสุข” (โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ)๒๓ เหตุผลสำคัญที่พระองคตองตรัสเชนนี้ก็ดวยเหตุที่วา เมื่อ
ใดก็ตามที่ผูนำไมสามารถฆาความโกรธเกลียดได ความโกรธจะกลายเปนอาวุธสำคัญที่จะเขา
มาทิ่มแทงผูนำ เพราะเมื่อใดก็ตามที่ผูนำเกิดความโกรธ เกลียด หรือชิงชัง จะทำให “ความ
รัก ” ไม สามารถทำงานไดอย างเต็มกำลัง เพื่ อ ที่จะเป ด พื้นที่ ข องหัวใจใหผูนำมอง หรื อ
ประเมินคากลุมคนอื่นๆ ในฐานะเปนเพื่อนรวมโลกที่ตองเกิด แก เจ็บ และตายเฉกเชน
เดียวกัน
การย้ำเตือนใหผูนำระงับความโกรธยอมหมายถึงการเปดโอกาสใหผูนำเริ่มตนที่จะ
รักคนอื่นมากยิ่งขึ้น เพราะในความเปนจริงแลว การรักคนอื่นมีคาทั้งไปทั้งกลับ เมื่อใดก็ตาม
ที่ผูนำรักคนอื่น หวงใยและใสใจผูอื่น ผูอื่นจะหันกลับมาใสใจ และรักผูนำหรือผูปกครอง
เหลานั้นเชนเดียวกัน ดวยเหตุนี้ ธรรมชาติจึงย้ำสอนใหผูนำจำเปนตองระงับความโกรธ และ
เปดโอกาสใหหัวใจตัวเองไดเรียนรูท่จี ะรักคนอื่นมากยิ่งขึ้น
จะเห็นวา การยึด หรือครอบครองที่แทจริง ไมไดมีนัยที่หมายถึงการยึดแตเพียง
สัญลักษณเชิงกายภาพภายนอกเชน การยึดสถานที่ทำงาน หรือยึดองคกร หากแตเปนการ
ยึดในเชิงคุณภาพซึ่งหมายถึงจิตใจของกลุมคนที่ทำงานในองคกรหรือประเทศชาติบานเมือง
ฉะนั้นการแสดงอาการโกรธ เกลียด เคียดแคน ชิงชัง และดาทอกันและกันดวยความโกรธ
ยอมไมสามารถที่จะทำใหผูนำไดแนวรวมในการสรางคุณประโยชนแกชุมชน หรือองคกรได
เพราะเมื่อใดก็ตามที่ผูนำโกรธเคือง จะเปดโอกาสใหสมองซีกขวาทำงานหนักมากขึ้น จนเปน
เหตุใหสมองซีกซายไมไดมีโอกาสไดใชปญญาในการคิด นึก ตรึกตรองขอดี และขอเสีย เมื่อ
สมองซีกขวาทำหนาที่ในการโกรธเกลียด ยอมทำใหความโกรธเกลียดกินพื้นที่สมองซีกซาย
สงผลใหความโกรธเกลียดบดบังพลังของปญญา (Wisdom) ของสมองซีกซายเสียสิ้น จน
๒๓ สํ.

ส. (ไทย) ๑๕/๕๗/๖๔.๑๑.
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ทำใหผูนำไมสามารถที่จะใชปญญาในการคิดวิเคราะหเหตุ ผล ตน ประมาณ กาล ชุมชน
และบุคคลตางๆ ไดอยางชัดเจน จนนำไปสูการคิด การพูด และการแสดงออกในเชิงลบซึ่งจะ
กอใหเกิดผลเสียตอภาพลักษณโดยรวมของตัวผูนำ แงมุมของความโกรธเกลียดนั้น อุปมา
เชนเดียวกับการที่เราตีลูกบอลเขาฝาผนัง หากเราตีดวยความรุนแรง ลูกบอลอาจจะกระดอน
กลับมากระแทกใบหนาของเรา ฉันใด การที่ผูนำแสดงอาการโกรธ เกลียด เคียดแคน ชิงชัง
ผูอื่นอยางรุนแรง ยอมทำใหอานุภาพของความโกรธ เกลียด และชิงชังของบุคคลอื่นๆ ยอน
กลับมาหาผูนำ หรือผูปกครองไดเชนเดียวกัน
๘) รูจักไมเบียดเบียน (อวิหิงสา) หมายถึง การไมบีบคั้นกดขี่ เชน เก็บภาษีขูดรีด
หรือเกณฑแรงงานเกินขนาด ไมหลงระเริงอำนาจ ขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียนลงโทษ
อาชญาแกประชาราษฎรผูใด เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง คำวา “การเบียดเบียน”
ในบริบทนี้ อาจจะมีนัยที่เกิดขึ้นจากตัวผูนำเขาไปเบียดเบียนโดยตรง และเปดโอกาสใหกลุม
คนที่ใกลชิดผูนำไดใชอำนาจหนาที่เขาไปเบียดเบียนกลุมคนอื่นโดยมิชอบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
“การดำเนินนโยบายสาธารณะ” ของผูนำ หรือผูปกครองที่ขาดความรอบคอบ และขาดการ
ปองกันไมใหเกิดการทุจริตอยางครบวงจร จึงเปดโอกาสใหเกิดการเบียดเบียน และเอารัด
เอาเปรียบซึ่งกันและกันตามมา
ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนในประเด็นนี้ คือ “กรณีการปฏิวัติดอกมะลิ”๒๔ (Jasmine
Revolution) จุดเริ่มตนที่สำคัญประการหนึ่งของการลมสลายของผูนำทั้งในประเทศตูนีเซีย
(Tunisia) และตะวันออกกลางนั้น จุดเริ่มแรกมีตนเคามาจากการใชอำนาจที่ไมชอบธรรม
ของตำรวจเทศกิจหญิงคนหนึ่งในประเทศตูนีเซีย จนนำไปสูการเบียดเบียนบุคคลอื่นโดยการ
ใชอำนาจที่ไมชอบธรรมเขาไปบีบบังคับเรียกรับผลประโยชนจากหนุมขายผลไมที่ชื่อ “เบาอะ
ซีซี” (Bouazizi) เมื่อเขาไมสามารถที่จะสนองตอบความตองการของเทศกิจหญิงในการเรียก
รับสินบนได ทำใหเธอตัดสินใจจับและยึดของกลางที่เปนรถขายผลไม ตาชั่ง และผลไม
ทั้งหมด ผลจากการไดรับการปฏิบัติดังกลาว ทำใหเขาตัดสินใจไปเรียกรองความเปนธรรม
จากผูวาฯ แมวาเขาจะเรียกรองขอเขาพบผูวาฯ แตก็ไมมีโอกาสไดพบ ทำใหเขายื่นคำขาดวา
“หากผูวาไมออกมารับเรื่องรองเรียนภายในบายสามโมง เขาจะตัดสินใจฆาตัวตาย” เมื่อเวลา
เดินทางมาถึงตามที่เขากำหนดไว ผูวาฯไมออกมาพบ จึงทำใหเขาใชน้ำมันที่เตรียมมาราด
๒๔ “ปฏิ วั ติ ด อกมะลิ

(Jasmine Revolution)”. [ออนไลน ] . แหล ง ที่ ม า : http://
chadiousburg. exteen.com/20120427/jasmine-revolution [๒๓ เมษายน ๒๕๕๖].
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รางกาย และจุดไฟเผาตัวตาย ผลจากการเผาตัวเอง ทำใหไฟไหมรางกายไปเกือบ ๙๐%
และแมจะพยายามรักษาเพียงใด สุดทายแลวเขาก็สิ้นใจตายอันเกิดจากบาดแผลไฟไหม
ประเด็นที่เทศกิจหญิงปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบจนนำไปสูการเบียดเบียนเบาอะซีซี และเปน
ที่มาของการเผาตัวเองจนเสียชีวิตนั้น ไดกอใหเกิดสถานการณที่เรียกวา “ฤดูใบไมผลิแหง
ชาติอาหรับ” (Arab Spring) เพราะประชาชนจำนวนมากไดลุกขึ้นเดินขบวนเพื่อโคนลม
อำนาจของผูปกครองในตะวันออกกลางโดยเริ่มจากประเทศตูนีเซียไปถึงประเทศตางๆ เชน
อียิปต ลิเบีย เยเมน บาหเรน ซีเรีย แอลจีเรีย จอรแดน และเลบานอน เหตุผลในการเดิน
ขบวนเพื่อโคนลมอำนาจนั้น มีสาเหตุมาจากการที่ประชาชนจำนวนมากรับรูไดวา ผูนำ
ประเทศเหลานั้นใชอำนาจที่ไมชอบธรรมในการบริหาร อีกทั้งปลอยปละละเลยใหเจาหนาที่
ของรัฐปฏิบัติราชการโดยใชอำนาจเบียดเบียนผูอื่นเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนดวยการทุจริต
ตอหนาที่ จนนำไปสูการลวงละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน
จะเห็นไดวา “การใชอำนาจที่ปราศจากความชอบธรรมเขาไปเบียดเบียนคนอื่น”
นั้น แมจะเริ่มตนจากเทศกิจหญิงคนหนึ่ง แตก็ทำใหเราไดเห็นถึงอานุภาพการทำลายแบบ
สะทอนกลับไดอยางนาสะพรึงกลัว ฉะนั้นการที่ผูนำหรือผูปกครองไดใชอำนาจ หรือหนาที่ที่
กฎหมายไมไดกำหนดเขาไปกระทำการเบียดเบียนกลุมคนที่มีอำนาจนอยกวาทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมนั้น ยอมจะเกิดผลเสียตามมา ดวยเหตุนี้ พระพุทธเจาจึงย้ำ
เตือนวา “บุคคลไมชื่อวาเปนอริยะ เพราะยังเบียดเบียนสัตวอยู แตชื่อวา อริยะ เพราะไม
เบียดเบียนสัตวทั้งปวง”๒๕ เพราะการเบียดเบียนจะเปนการเปดโอกาสใหเกิดการเอารัด
เอาเปรียบ รังแกขมเหงซึ่งกันและกันอยางไรขีดจำกัด ดวยเหตุนี้การเปนผูนำจึงตองหยุดยั้ง
การเบียดเบียนเพื่อนรวมโลก และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และเปดพื้นที่ใหกลุมคน
ตางๆ ไดชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลใหชุมชน และสังคมอยูรวมกัน
อยางสันติสุข
๙) รูจักอดทน (ขันติ) หมายถึง การอดทนตองานที่ตรากตรำ๒๖ ถึงจะลำบากกาย
นาเหนื่อยหนายเพียงไรก็ไมทอถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันดวยคำเสียดสีถากถางอยางใด ก็ไม
หมดกำลังใจไมยอมทิ้งกรณีที่บำเพ็ญโดยชอบธรรม การอดทนเปนคุณสมบัติอันล้ำคาอีก
ประการหนึ่งของผูนำ ในพระพุทธศาสนาถือวา “ความอดทนเปนธรรมที่ทำใหผูนำเกิด

๘๐๘.

๒๕ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๗๐/๑๑๖.
๒๖ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ.

ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หนา
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ความงาม” สิ่งสำคัญของผูนำหรือผูปกครองคือ “ความนิ่ง” เราจะหาความนิ่งไดจากที่แหง
ใด หากเราไมสามารถหาไดจากความอดทน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การอดทนเพื่อที่จะรอ
จังหวะเพื่อวิเคราะหเหตุ ผล ตน ประมาณ กาล ชุมชน และบุคคลตางๆ ที่เขามาแวดลอม
จะเห็ น ว า ในขณะที่ ผู น ำกำลั ง เผชิ ญ หน า กั บ แรงเสี ย ดทานอย า งต อ เนื่ อ งและรุ น แรงนั้ น
คุณสมบัติสำคัญที่จะกอใหเกิดชัยชนะ หรือพายแพ คือ “ความอดทน”
เนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandela) อดีตประธานาธิบดีของแอฟริกาใต และ
เจาของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เปนตนแบบ (Role Model) ทานหนึ่งที่นาสนใจ และ
เรี ย นรู เพราะถื อ ว า ท า นเป น แบบอย า งของผู น ำที่ ด ำเนิ น ชี วิ ต โดยการเผชิ ญ หน า กั บ
วิกฤติการณตางๆ ที่เขามาทดสอบชีวิตดวยความอดทน ผูนำทานนี้ติดคุกยาวนานกวา ๒๗ ป
และที่นาสนใจคือ ทานเปนประธานาธิบดีเมื่ออายุ ๗๔ ป ทานกลาวอยูเสมอวา “การติดคุก
ทำใหผมเปนผูใหญมากขึ้น” ผลจากการอยูในคุก ๒๗ ป ทำใหทานไดมีโอกาสตรึกตรองการ
ใชชีวิตในชวงวัยหนุม ที่มุงหวังจะตอสูกับคนผิวขาวเพื่อที่จะเอาชนะใหได โดยไมไดสนใจวา
“วิธีการที่จะไดมาซึ่งชัยชนะนั้นกอใหเกิดความสูญเสียชีวิต เลือดเนื้อ และทรัพยสินจำนวน
มากก็ตาม” การอยูในคุกทำใหทานคิดหาวิธีการที่จะตอสูกับคนผิวขาวในรูปแบบใหม
ทานเริ่มตนดวยการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะไดเขาใจความคิดและวัฒนธรรม
อังกฤษ ดังวลีที่ทานย้ำเสมอวา “ถาคุณพูดกับผูชายคนหนึ่งดวยภาษาที่เขาพอจะเขาใจได
ภาษานั้นจะสัมผัสไดอยางมากเพียงแคหัวของเขา แตถาคุณใชภาษาของเขาพูดกับเขา ภาษา
นั้นจะสัมผัสไดถึงใจของเขา” (If you talk to a man in a language he understands,
that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his
heart) ในขณะเดียวกัน ทานอดทนที่จะเรียนรู และอยูรวมกับชนชาติผิวขาวที่เขามายึด
ครองพื้นที่ของแอฟริกาใตไดอยางสันติสุข จะเห็นวา ผูนำจะตองดำเนินชีวิตดวย “ความ
อดทน” ทั้งในองคกร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เนลสันไดพิสูจนใหผูนำทั่วโลกไดเห็น
ถึงคุณธรรมขอนี้ไดเปนอยางดี รวมไปถึงมหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi) ที่ทานได
พิสูจนใหชาวอังกฤษและคนทั่วโลกไดตระหนักรูถึงความอดทนตอการเรียกรองเอกราชจาก
ประเทศอังกฤษ โดยมิไดผูกใจเจ็บตอการกระทำของทหารอังกฤษที่ไดสั่งจำคุกผานประโยคที่
วา “ผูออนแอไมสามารถใหอภัยใครได เพราะวาการใหอภัยเปนความเขมแข็งอดทนของผูนำ
เทานั้น” (The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the
strong)๒๗
๒๗ พระมหาหรรษา

ความขัดแยง, หนา ๓๑๙.
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กลาวโดยสรุปแลว จุดสำคัญเกี่ยวกับความอดทนของผูนำนั้น หมายถึง การอดทน
ตอวิกฤติการณตางๆ ที่ผานเขามาพิสูจนใจของผูนำ ความอดทนทำใหผูนำเกิดความงดงาม
และนิ่งสงบมากยิ่งขึ้น เพราะจิตใจที่นิ่งสงบจะเปนตัวแปรสำคัญใหผูนำไดใชเวลาในการคิด
นึก ตรึกตรองทางเลือกตางๆ กอนที่จะตัดสินใจดำเนินการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อที่จะกาว
ขามปญหา อุปสรรค และนำองคกร ชุมชนและสังคมไปสูเสนทางที่อุดมไปดวยความหวัง
และมีทางออกมากยิ่งขึ้น
๑๐) รูจักหนักแนน (อวิโรธนะ) หมายถึง การวางใจใหหนักแนนในธรรม๒๘ คนที่
ไมมีความเอนเอียงหวั่นไหว เพราะถอยคำที่ดีราย ลาภสักการะ หรืออิฏฐารมณ อนิฏฐารมณ
ใดๆ สถิตมั่นในธรรม ทั้งสวนยุติธรรมคือความเที่ยงธรรมก็ดี นิติธรรมคือระเบียบแบบแผน
หลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดี ไมประพฤติใหเคลื่อนคลาด
วิบัติไป หลักการของการเปนผูนำในขอนี้ถือไดวาเปนหลักการขั้นสูงสุดสำหรับบุคคลที่จะได
รับการแตงตั้ง หรือสมมติขึ้นสูตำแหนงผูนำ และผูนำจำเปนจะตองยึดหลักการนี้เอาไวให
มั่นคง
คำถามมีวา “เพราะเหตุใด? ผูนำจะตองยึดหลักการนี้ใหมั่นคง” คำตอบคือ กลุม
คนจำนวนมากที่ เ กิ ด ความขั ด แย ง และต อ งการทางเลื อ ก หรื อ ทางออกที่ เ หมาะสมนั้ น
จำเปนจะตองหากลุมคนที่ชี้ขาดหรือตัดสินใจเลือกแนวทางอยางใดอยางหนึ่ง หรือแมกระทั่ง
เกิดความไมเขาใจขึ้นมาในองคกร กลุมคนที่อยูภายในการบริหารงานขององคกรจะคำนึงถึง
ผูนำในองคกรเปนกลุมแรก เพื่อใหดำเนินการชี้ทางออก รวมไปถึงแนวปฏิบัติของคนใน
องคกร
ดวยเหตุนี้ ผูนำจึงมีความจำเปนที่จะตองหนักแนน เพื่อดำรงตนอยูในครรลองแหง
ความเที่ยงธรรม เพราะความเที่ยงธรรมของผูนำนั้น หมายถึง การไมคลาดเคลื่อนไปจาก
ธรรมดวยแรงผลักของอคติ (Bias) ไมวาจะเปนการลำเอียงเพราะรัก การลำเอียงเพราะโกรธ
เกลียดเคียดแคน การลำเอียงเพราะลุมหลง และการลำเอียงเพราะความกลัวกลุมใดกลุม
หนึ่ง โดยเฉพาะแบบอยางประการหนึ่งของการมิใหผูนำตกอยูภายใตอิทธิพลของความอคติ
คือ “เลดี้ จัสติส” (Lady Justice) ซึ่งศาลสถิตยุติธรรมทั่วโลกมักจะนำรูปปนของเธอไป
ประดิษฐานไวหนาศาลทั้งในยุโรป และอเมริกา ลักษณะสวนใหญของเลดี้ จัสติสจะใชผาปด

๑๔๑.

๒๘ พระพรหมคุณาภรณ

(ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา
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ตาทั้งสองขางซึ่งหมายถึงการปองกันมิใหเกิดอคติในใจในขณะที่กำลังดำเนินการชี้ถูกและ
ผิด มือหนึ่งถือดาบซึ่งหมายถึงการตัดสินดวยความเด็ดขาด อีกมือหนึ่งถือตราชั่งหมายถึง
การทรงความเที่ยงตรงที่สะทอนถึงการตัดสินดวยความเที่ยงธรรม เพื่อใหผูนำสามารถขมคน
ที่ควรขม และยกยองบุคคลที่ควรยกยองมากยิ่งขึ้น (นิคฺคณฺเห นิคฺคณฺหารหํ ปคฺคณฺเห
ปคฺคณฺหารหํ)๒๙
ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการดำรงตนของผูนำ หรือผูปกครองในขอที่ ๑๐ นี้ จึงเนนและให
ความสำคัญตอการปฏิบัติหนาที่ และการใชอำนาจดวยความหนักแนนซึ่งแฝงเอาไวดวย
ความเที่ยงธรรม และพรอมที่จะหยิบยื่นความยุติธรรมใหเกิดขึ้นแกกลุมคนตางๆ ที่อาศัยอยู
รวมกันในองคกร ชุมชน และสังคม โดยไมมีการแบงแยก ใหเกิดความแปลกแยก และ
แตกแยกกันในที่สุด ความหนักแนนจะเปนปราการในการปองกันความไววางใจเพื่อมิใหผูคน
ในสังคมเกิดความหวาดระแวงสงสัยในพฤติกรรมของผูนำตอการเลือกปฏิบัติดวยเหตุผล
หรือขออางอยางใดอยางหนึ่ง และหากผูนำสามารถดำรงตนอยูบนฐานของหลักการขอนี้แลว
เชื่อมั่นวาจะทำใหความสัมพันธของสังคมที่อาศัยรวมกันไดรับการพัฒนาใหเปนไปในเชิงบวก
และทำใหสังคมมีภูมิคุมกันมากยิ่งขึ้น
หลักการทั้ง ๑๐ ขอขางตน เปนหลักปฏิบัติสำหรับการกำกับ ควบคุม และพัฒนา
อารมณของผูนำใหมีความฉลาดทางอารมณมากยิ่งขึ้น เหตุผลสำคัญเพราะผูนำ หรือผูที่จะ
ทำใหผูอื่นเกิดความพอใจตามที่เรียกขานวา “ราชา” นั้น จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมี “จิตใจที่
สงบนิ่ง” ในขณะที่เผชิญหนากับอารมณตางๆ ที่เขามากระทบจิตใจของตัวเอง ความนิ่งจึงมี
ผลตอการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งของบุคคลที่ไดชื่อวาเปนราชา

˘. ∫∑ √ÿª
บทความเรื่องนี้ มุงเนนที่จะตอบคำถามตั้งแตเบื้องตนวา “ผูนำหรือผูปกครองทุก
คนสามารถเปนราชาไดหรือไม?” ผลจากการศึกษา วิเคราะห และตีความทำใหพบวา ผูนำ
หรือผูปกครองทุกคนในมุมมองพระพุทธศาสนานั้นสามารถที่จะพัฒนาตนเองไปสูการเปน
ราชาไดอยางเสมอภาคและเทาเทียม เพราะหลักการสำคัญ หรือตัวชี้วัดในการเปนผูนำตาม
แนวพระพุทธศาสนามุงเนนไปที่ “การทำใหผูอื่นเกิดความพึงพอใจในการนำของตัวผูนำ”
ถึงกระนั้น การสรางความพึงพอใจใหแกผูอื่นนั้น จำเปนอยางยิ่งที่จะตองดำรงอยูบนฐานของ
๒๙ ขุ.ธ.

(ไทย) ๒๘/๒๔๐/๘๖.
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ธรรม กลาวคือ อาศัยธรรมเปนเครื่องมือเพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติตนของผูนำ ดวยเหตุนี้
ในพระพุทธศาสนาจึงไดนำเสนอหลัก “ทศพิธราชธรรม ๑๐ ขอ” เปนดัชนีชี้วัดคุณคาตอ
ภาวะการนำของผูนำ โดยสามารถแยกตัวชี้วัด ๑๐ ประการออกเปน ๓ กลุมใหญ กลาวคือ
(๑) รูจกั ให (ทาน) รูจักควบคุมพฤติกรรมของตนเอง (ศีล) (๒) รูจักเสียสละ (ปริจาคะ) รูจัก
ซื่อตรง (อาชชวะ) รูจักออนโยน (มัททวะ) รูจักยับยั้งชั่งใจ (ตปะ) และ (๓) รูจักระงับโกรธ
(อักโกธะ) รูจักการไมเบียดเบียน (อวิหิงสา) รูจักอดทน (ขันติ) รูจักหนักแนน (อวิโรธนะ)
วิกฤตการณที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปจจุบันนี้ถือไดวามีความทาทายตอจิตวิญญาณของ
บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับการเรียกขานวาเปน “ผูนำหรือผูปกครอง” บุคคลกลุมนี้มี
บทบาทสำคัญตอการเสริมสรางชุมชนหรือสังคมใหเกิดสันติสุข ทั้งในแงของการบังคับใช
กฎเกณฑ และกติกาเพื่อไมใหกลุมคนในองคกรเอารัดเอาเปรียบ และทำรายซึ่งกันและกัน
รวมไปถึงการใชวิสัยทัศนเพื่อที่จะนำองคกรใหกาวไปสูความเจริญรุงเรืองและความสุขสวัสดี
โดยการดึงกลุมคนตางๆ เขามารวมพัฒนาองคกรใหเกิดความเปนเอกภาพ ดวยเหตุดังกลาว
ผูนำหรือบุคคลที่กาวขึ้นไปสูการเปนผูนำจำเปนที่จะตองทำใหทุกคน หรือคนจำนวนมากเกิด
ความพึงพอใจ แมวาหลักการทางรัฐศาสตรจะอธิบายไววา “เปนไปไมไดเลยที่ผูนำจะทำให
ทุกคนที่อาศัยอยูรวมกันในองคกร ชุมชน หรือสังคม เกิดความพึงพอใจ แตจะบริหารจัดการ
อยางไร เพื่อใหกลุมคนไมพอใจ หรือเกลียดผูนำนอยที่สุด” แตหากผูนำบริหารจัดการองคกร
โดยธรรม คือนำหลัก “ทศพิธราชธรรม” ทั้ง ๑๐ ดังที่ไดกลาวแลวมาเปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ ยอมนำไปสูการสรางความเชื่อมั่นไดวา “ผูนำยอมสามารถที่จะทำใหคนหรือ
กลุมคนอื่นๆ เกิดความพอใจแกผูตาม หรือกลุมคนตางๆ ที่อาศัยอยูรวมกันในองคกร ชุมชน
หรือสังคม”

ทศพิธราชธรรม : ๑๐ ตัวชี้วัดสำหรับผูนำองคกร
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°. ¢âÕ¡Ÿ≈ª∞¡¿Ÿ¡‘
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย . พระไตรป ฎ กภาษาไทยและอรรถกถาไทย ชุ ด ๙๑ เล ม .
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.

¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘
(๑) หนังสือ :
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ ศ.ดร.. การคิดเชิงสังเคราะห. กรุงเทพมหานคร : ซัคเซสมีเดีย,
๒๕๔๕.
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพ
ครั้งที่ ๑๙ กรุงเทพมหานคร : เอส อาร. ปริ้นติ้ง แมส โปรดักส, ๒๕๕๓.
. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพครั้งที่ ๑๕. กรุงเทพมหานคร :
สหธรรมิก, ๒๕๕๑.
พระมหาหรรษา ธมฺ ม หาโส. การบู ร ณาการพุ ท ธิ ป ญ ญาเพื่ อ พั ฒ นาชี วิ ต และสั ง คม.
กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันการพิมพ, ๒๕๕๓.
. พุ ท ธสั น ติ วิ ธี : การบู ร ณาการหลั ก การและเครื่ อ งมื อ จั ด การความขั ด แย ง .
กรุงเทพมหานคร : ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๔.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ.
กรุงเทพมหานคร : ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๔.
(๒) สื่ออิเล็กทรอนิกส :
“ปฏิวัติดอกมะลิ (Jasmine Revolution)”. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://chadious
burg. exteen.com/20120427/jasmine-revolution [๒๓ เมษายน ๒๕๕๖].
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หนังสือพิมพมติชน. “บทเรียนแหงความเพียงพอของ โฮเซ มูฮิกา ประธานาธิบดียากจน
ที่สุดในโลก”. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.matichon.co.th/news_
detail.php? newsid=1353143710 &grpid=01&catid=01[๑๖ เมษายน
๒๕๕๖].
หนังสือพิมพมติชน. “ผูนำฟลิปปนส ตัดใจขายรถปอรเชสวนตัว หลังปชช.ตำหนิไม
เหมาะสม ฉุ ด คะแนนนิ ย มดิ่ ง วู บ ”. [ออนไลน ] . แหล ง ที่ ม า : http://www.
matichon.co.th/news_detail.php? newsid= 1309865311&grpid=03&
catid=03 [๒๑ เมษายน ๒๕๕๖].
หนังสือพิมพไทยรัฐ. “ส.ส.มะกันฉาวยอมลาออก-เจาพอสื่อโปชวนรวมงาน”. [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://www.thairath.co.th/ content/ oversea/179871 [๒๖
เมษายน ๒๕๕๖]
หนังสือพิมพไทยรัฐ. “อดีตผูนำโสมขาว ทิ้งจม.ลาตาย วอนอยาตำหนิใคร”. [ออนไลน].
แหล ง ที่ ม า : http://www.thairath.co.th/content/oversea/7954 [๒๑
เมษายน ๒๕๕๖].
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ผูอำนวยการสำนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร


Ò. ∫∑π”
สังคมไทยปจจุบันกำลังประสบกับปญหาหลายดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง สงผลใหในรอบหลายปที่ผานมาคนไทยตองพบกับปญหาสังคมที่สำคัญ กลาวคือ
ปญหาความแตกแยกความสามัคคีของคนในชาติ ซึ่งสงผลใหคนไทยเกิดความแตกแยกเปน
ฝกฝาย แมฝายที่รับผิดชอบทั้งภาคการเมือง องคกรอิสระ และภาคประชาสังคมจะพยายาม
ชวยกันหาทางแกไขดวยการเสนอแนวทางตางๆ แตก็ดูเหมือนวาปญหาความแตกแยกใน
สังคมนี้จะยังไมไดรับการแกไข และบางครั้งดูเหมือนกับวาปญหานี้ยิ่งแกก็ยิ่งยุง เพราะยิ่ง
เพิ่มปมปญหาขึ้นมาซับซอนขึ้นเรื่อยๆ
สังคมไทยทั้งในอดีตและปจจุบันมีสถาบันซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนเสาหลักของ
สังคมไทย อยู ๓ สถาบัน คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ชาวไทยทุกหมูเหลาจะเคารพ
เทิดทูนสถาบันทั้งสามนี้ เพราะไดสรางคุณูปการและเปนสถาบันค้ำจุนสังคมไทยมาตลอด
เวลายาวนาน ผูเขียนเห็นวา หากมีการนำองคความรูจากสามสถาบันหลักนี้มาปรับใชเพื่อแก
ปญหาความแตกแยกความสามัคคีก็นาจะไดประโยชน ในฐานะที่เมืองไทยเปนดินแดนแหง
พระพุทธศาสนา ที่ผานมาไดมีผูพยายามเสนอใหนำองคความรูในทางพระพุทธศาสนาเขามา
เปนแนวทางแกปญหาอยูบอยครั้ง โดยแสดงความคาดหวังวา พระพุทธศาสนานาจะมี
หลักธรรมที่สามารถนำมาเปนแนวทางปองกันและแกปญหาความแตกแยกในสังคมไทยได
อีกทั้งพระจริยาวัตรอันเปนแบบอยางของพระพุทธเจาที่ไดชวยแกปญหาความแตกแยกใน
สมั ย พุ ท ธกาลก็ น า จะนำมาปรั บ ใช กั บ สั ง คมแห ง พระพุ ท ธศาสนาในเมื อ งไทยได เช น กั น
ประเด็ น นี้ เ ป น เรื่ อ งที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบพระพุ ท ธศาสนาควรจะรั บ ฟ ง และหาทางดำเนิ น การ
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ในฐานะที่พลเมืองไทยสวนมากเปนพุทธศาสนิกชน ผูเขียนจึงสนใจที่จะนำเสนอหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเพื่อแกปญหาความแตกแยกในสังคมไทย เพื่อใหคนในสังคมไทยเปน
พลเมืองที่พึงประสงคตามแนวทางแหงพระพุทธศาสนา อยางไรก็ตาม เนื่องจากธรรมที่ใช
สำหรับพัฒนามนุษยใหเปนพลเมืองที่พึงประสงคโดยมีความสมัครสมานสามัคคีกันจะมีหลาย
ขอ แตในบทความนี้ผูเขียนจะไดนำเสนอเฉพาะหลักสาราณียธรรม ทั้งนี้เพราะธรรมขอนี้
พระพุทธองคไดแสดงแกพุทธบริษัทวา เปนธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึง ใหเกิด
ความสามัคคี และเปนหลักของการอยูรวมกันในสังคม๑
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ “ลักษณะพลเมืองไทยที่พึง
ประสงค” และนำเสนอแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทยเพื่อการเปนพลเมืองที่พึงประสงค
โดยอาศัยสาราณียธรรมเปนหลัก มีรายละเอียดดังตอไปนี้

Ú. «‘°ƒμæ≈‡¡◊Õß‰∑¬·≈–√–∫∫°≈‰°∑“ß —ß§¡∑’ËμâÕß·°â‰¢
Ú.Ò §«“¡À¡“¬¢Õßæ≈‡¡◊Õß
คำวา พลเมือง ในประเทศไทยเริ่มมีการนำมาใชในบริบทของรัฐธรรมนูญตั้งแต
รัฐธรรมนูญฉบับถาวร พ.ศ. ๒๔๗๕ ในบริบทของขอบเขตการใชสิทธิเสรีภาพที่วา ตองไม
เปนปฏิปกษตอ “หนาที่พลเมือง” หลังจากนั้นคำวา “พลเมือง” ก็ใชในรัฐธรรมนูญฉบับ
ตางๆ ในบริบทของ “หนาที่พลเมือง” มาโดยตลอด๒ คำวา พลเมือง มีความหมายคลาย
และสัมพันธกับคำวา “ประชากร” “ประชาชน” “ประชาชาติ” และ “ราษฎร” แตละคำมี
ความหมายโดยสรุปดังนี้
คำวา “ประชากร” หมายถึง หมูคน หมูพลเมือง (เกี่ยวกับจำนวน) หมายเอา
จำนวนคนทั้ ง หมด คำว า ประชาชน หมายถึ ง พลเมื อ ง คำว า ประชาชาติ หมายถึ ง
ประชาชนที่เปนพลเมืองของประเทศ๓ คำวา ราษฎร หมายถึง พลเมืองของประเทศ และ
๑ พระพรหมคุณาภรณ

(ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพ
ครั้งที่ ๑๗, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๒๐๐.
๒ กิตติศักดิ์ ปรกติ, เอกสารประกอบการอภิปราย, คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
มปป.
๓ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร:
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖), หนา ๖๕๖.
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คำวา “พลเมือง” หมายถึง ประชาชน ราษฎร ชาวประเทศ๔ ความแตกตางระหวางคำวา
พลเมือง ประชาชน และราษฎร ก็คือ คำวา ราษฎร หมายถึง คนที่ยอมสยบตออำนาจ
คำวา ประชาชน หมายถึง คนที่รวมกันในฐานะเปนชาติ เปนเจาของอำนาจ และคำวา
พลเมือง หมายถึง ประชาชน (ซึ่งพนจากความเปนราษฎร) ที่มีจิตสำนึกตอสวนรวม๕
ปริ ญ ญา เทวานฤมิ ต รกุ ล นิ ย ามความหมาย “พลเมื อ ง” ประกอบด ว ยคำว า
“พละ” และคำวา “เมือง” พลเมือง จึงหมายถึง “กำลังของเมือง”... “พลเมือง” ของ
ระบอบประชาธิปไตยมีฐานะเปนเจาของประเทศ มีอิสรภาพในการเลือกวิถีชีวิต มีสิทธิ
เสรีภาพอยางเสมอภาคกัน ควบคูกับความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่น และสังคม “ความเปน
พลเมือง” ของระบอบประชาธิปไตยจึงหมายถึง การเปนสมาชิกของสังคมที่มีอิสรภาพควบคู
กับความรับผิดชอบ และมีสิทธิเสรีภาพควบคูกับหนาที่ โดยมีความสามารถในการยอมรับ
ความแตกตางและเคารพกติกาในการอยูรวมกัน พรอมทั้งมีสวนรวมตอความเปนไปและการ
แกปญหาในสังคมของตนเอง๖
สำนักสงเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกลา นิยามความหมายคำวา
“พลเมือง” หมายถึง ประชาชนในระดับทองถิ่นหรือระดับชาติ โดยไดอธิบายวา ความเปน
พลเมือง หมายถึง การที่ประชาชนเปนผูที่มีความกระตือรือรน สนใจและมีสวนรวมในเรื่องที่
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และเรื่องที่มีผลกระทบกับตนเอง บุคคลอื่นๆ และชุมชน
ไมวาจะเปนในระดับทองถิ่นหรือระดับชาติ๗
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นิยามความหมาย “พลเมือง” ในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย หมายถึ ง สมาชิ ก ของสั ง คมที่ พึ่ ง ตนเองและรั บ ผิ ด ชอบตนเองได ใช สิ ท ธิ
เสรีภาพโดยควบคูกับความรับผิดชอบ เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอื่น เคารพความแตกตาง
เคารพหลักความเสมอภาค เคารพกติกา ไมแกปญหาดวยความรุนแรง ตระหนักวาตนเอง
เปนสวนหนึ่งของสังคม รวมรับผิดชอบตอสังคม มีจิตสาธารณะ และกระตือรือรนที่จะรับ
๔ เรื่องเดียวกัน,

หนา ๗๖๙, ๙๕๕.
ปรกติ. “ความสำคัญของพลเมืองตอการพัฒนาประชาธิปไตยไทย”. [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://www.kpi.ac.th [๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖].
๖ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, การศึกษาเพื่อสรางพลเมือง, (กรุงเทพมหานคร : อักษรสัมพันธ,
๒๕๕๕), หนา ๖ และ ๓๐.
๗ สำนักสงเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกลา, “เอกสารโครงการพลเมืองวัยใส
ใสใจบานเมือง (หลักการและเหตุผล)”, ๒๕๕๓.
๕ กิตติศักดิ์
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ผิดชอบหรือรวมขับเคลื่อนสังคม และแกปญหาสังคมในระดับตางๆ ตั้งแตในครอบครัว
ชุมชน จนถึงระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับประชาคมโลก๘
สรุปไดวา พลเมืองไทย หมายถึง ประชาชนคนไทยทั้งที่อาศัยอยูในประเทศไทย
และอาศัยอยูในตางประเทศทั่วโลก ซึ่งเปนพละกำลังของประเทศ มีสวนเปนเจาของประเทศ
ในระบอบประชาธิปไตยไทย เปนสมาชิกของสังคมที่มีจิตสำนึกตอสวนรวม มีอิสรภาพ มี
ความรับผิดชอบ มีสิทธิเสรีภาพ ตระหนักในหนาที่ รักสันติวิธี ยอมรับความแตกตางและ
เคารพกติกาการอยูรวมกันในสังคมทุกระดับ

Ú.Ú «‘°ƒμ§π‰∑¬„π —ß§¡ªí®®ÿ∫—π
จากการที่คนไทยตองประสบปญหาตางๆ มาเปนเวลายาวนาน สงผลใหคนไทยใน
ปจจุบันมีคุณลักษณะที่ไมพึงประสงคหลายประการ จัดไดวาเปนสภาพวิกฤตทางพฤติกรรม
อาจสรุปได ๓ ประเด็นใหญๆ คือ
๑) คนไทยส ว นมากไม มี อิ ส รภาพ เห็ น แก ตั ว เพิ ก เฉย ไม มี จิ ต สาธารณะ ไม มี
จิตสำนึกความเปนพลเมือง จะเห็นไดจากคนไทย (๑) ยังมีทัศนคติแบบเกา ไมกลาคิดใหม
ไมกลาเปลี่ยนแปลง (๒) ยังยอมรับอำนาจระบบอุปถัมภของชนชั้นปกครองใหม (๓) มีนิสัย
เห็นแกตัวและพวกพองมากขึ้น (๔) มีนิสัยมักงาย ไมมีความรับผิดชอบ
๒) คนไทยสวนมากขาดความยอมรับ ขัดแยง แบงแยก ชอบใชความรุนแรง จะ
เห็นไดจากคนไทย (๑) ไมเคารพสิทธิเสรีภาพของกันและกัน (๒) ไมมีความเคารพและรับฟง
ความคิดเห็นของกันและกัน (๓) ยังไมสามารถยอมรับความแตกตางได (๔) ยังติดระบบ
อาวุโส ยอมรับคนอายุนอยหรือฐานะต่ำกวาไมได (๕) ชอบใชความรุนแรงเหนือเหตุผล
๓) คนไทยสวนมากไมยอมรับความจริง กฎหมาย กติกา และกระบวนการยุติธรรม
ชอบอางสิทธิและใชสิทธิเสรีภาพตามอำเภอใจ
วิกฤตการณดานคุณลักษณะที่ไมพึงประสงคนี้นาจะมีที่มาจากหลายสาเหตุและ
สะสมมาเปนเวลายาวนาน คุณลักษณะที่กลาวถึงนี้หลายอยางขัดแยงโดยตรงกับหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา จึงสมควรที่ผูคนในสังคมจะตองชวยกันเสนอแนวทางแกไข โดยเฉพาะ
การแกไขดวยองคความรูทางพระพุทธศาสนา ไมเชนนั้นสังคมไทยคงจะตองประสบกับ
ปญหารุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนยากแกการเยียวยาแกไข
๘ ปริญญา

เทวานฤมิตรกุล, การศึกษาเพื่อสรางพลเมือง, หนา ๙๙.
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อีกเรื่องหนึ่งที่สังคมควรใหความสำคัญ คือ ระบบกลไกทางสังคม ประเทศไทยยัง
ตองเผชิญกับวิกฤตปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับระบบและกลไกทางสังคมที่กอตัวขึ้นมาใหมเพื่อ
สนองตอบกับพฤติกรรมของคนไทยอยางนอย ๓ ประการ คือ
๑) เกิดชนชั้นปกครองใหมที่มาจากการเลือกตั้ง ที่ประชาชนมิใชผูปกครองที่แทจริง
หากมีฐานะเปนเพียงความชอบธรรม ใหกับผูที่มาจากการเลือกตั้งเทานั้น
๒) เกิดความแตกแยกกันในสังคม ที่พรรคการเมืองและการเลือกตั้งกลายเปนสิ่งที่
ทำใหสังคมหรือชุมชนหรือครอบครัวแตกแยก ประชาธิปไตยกลายเปนเรื่องของระบบพรรค
พวก และการแบงขาง มีการแบงเปนฝกฝาย เห็นแกพวกพองของตนเปนสำคัญ
๓) เกิดระบบนิยมการชอบใชความรุนแรงตัดสินปญหาและใชสิทธิเสรีภาพตาม
อำเภอใจ ที่ไมมีระบบและสำนึกความรับผิดชอบตอสังคม๙
ในการขับเคลื่อนสังคมนั้น กลไกทางสังคมเปนองคประกอบที่สำคัญอยางหนึ่ง หาก
กลไกทางสังคมลาหลังหรือไมเปนไปในทางสรางสรรค ก็จะไมสามารถขับเคลื่อนสังคมใหเดิน
ไปในทางที่ตองการได สังคมที่ตองการความกาวหนาจึงตองหาทางพัฒนาหรือจัดระบบกลไก
ทางสังคมใหกาวทันตอความตองการของสังคม ซึ่งอาจเริ่มจากกลไกทางสังคมระดับลางกอน
ก็ได เมื่อสังคมระดับลางขยับตัวเสนอความตองการและทำอยางตอเนื่องเปนระบบ ก็ยอมจะ
สงผลใหกลไกทางสังคมระดับบน (เชน รัฐบาล สวนราชการ พรรคการเมือง เปนตน) ตอง
พัฒนาตัวเองไปดวย ดังจะเห็นไดจากในหลายประเทศประสบความสำเร็จดานพัฒนากลไก
ทางสังคมโดยอาศัยการริเริ่มของภาคประชาสังคม
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การที่สังคมจะพัฒนาไปไดนั้น จำเปนตองอาศัยพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งการจะ
พัฒนาคุณภาพของพลเมืองไดนั้นจำเปนตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย ทั้งภาครัฐ
เอกชน องคกรทางสังคม สถาบันศาสนา และภาคประชาสังคม สำหรับคุณลักษณะพลเมือง
ที่พึงประสงคนั้น มีนักวิชาการหลายทานไดนำเสนอไวหลายทาน พอสรุปไดดังตอไปนี้
สายชล สั ต ยานุ รั ก ษ ได น ำเสนอว า ลั ก ษณะพลเมื อ งไทยที่ พึ ง ประสงค ต อ งมี
คุณสมบัติอยางนอยคือ ตองมีความคิดอยางปญญาชน มีความจงรักภักดีในอิสรภาพของชาติ
๙ ปริญญา

เทวานฤมิตรกุล, การศึกษาเพื่อสรางพลเมือง, หนา ๔๘-๔๙.
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ปราศจากอหิงสา ฉลาดในการประสานประโยชน มีความรับผิดชอบรวมกัน รักการอยูรวม
กันโดยสันติ สามารถยอมรับความแตกตางได และตองใหเกียรติและเอื้อเฟอเกื้อกูลกัน๑๐
อำพล จิ น ดาวั ฒ นา ได น ำเสนอลั ก ษณะพลเมื อ งไทยที่ พึ ง ประสงค ว า ในอดี ต
ประเทศไทยมีการปกครองแบบรวมศูนย และพลเมืองตองรอสวนกลางมาชวยเหลือ แต
ปจจุบันโลกเปลี่ยนไปแลว พลเมืองจึงตองมีลักษณะเชิงหนาที่คือ กลาคิด กลาทำ กลา
แสดงออก กล า ท า ทาย ตรวจสอบการปกครอง รวมตั ว กั น เป น กลุ ม ก อ นเพื่ อ สร า งพลั ง
(ทางการเมือง) และตองประกอบดวยหลักการของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ๓ คือ
(๑) เคารพในกติกา คือเคารพกฎหมาย (๒) เคารพในผูอื่น คือเคารพในสิทธิ ความแตกตาง
และความเสมอภาค (๓) มีความรับผิดชอบตอสังคม๑๑
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ไดนำเสนอวา ลักษณะพลเมืองไทยที่พึงประสงคที่คลอย
ตามหลักการสรางความเปนพลเมืองตามแนวทางของยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อสราง
ความเปนพลเมือง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๑ วา พลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยไทยตอง
ประกอบดวยคุณลักษณะอยางนอย ๖ ประการ คือ๑๒ คนไทยตอง (๑) มีความรับผิดชอบ
ตนเองและพึ่งตนเองได (๒) ยอมรับและเคารพสิทธิของผูอื่น (๓) เขาใจและเคารพในความ
แตกตาง (๔) มีความเคารพในหลักความเสมอภาค (๕) ตระหนักและเคารพกฎกติกา (๖) มี
จิตสำนึกรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม
การพัฒนาประชาชนคนไทยใหเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยใหประสบผล
สำเร็จไดนั้น จำเปนตองพัฒนาใหครอบคลุมทั้งสามดาน คือ (๑) พัฒนาองคความรู โดยผาน
กระบวนการจัดการศึกษา (๒) การพัฒนาทักษะ โดยผานกระบวนการฝกฝนอบรม และ
(๓) การพัฒนาจิตสำนึก โดยผานกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

๑๐ สายชล

สัตยานุรักษ และ ทิพยพาพร ตันติสุนทร.“วิถีไทยกับการเสริมสรางความเปน
พลเมืองไทย”. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.kpi.ac.th [๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖].
๑๑ อำพล จินดาวัฒนะ, “ยุทธศาสตรการสรางความเปนพลเมืองในสังคมไทย”. [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://www.kpi.ac.th [๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖].
๑๒ ดูรายละเอียดใน ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, การศึกษาเพื่อสรางพลเมือง, หนา ๓๐-๓๕.
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Ù. “√“≥’¬∏√√¡°—∫°“√æ—≤π“æ≈‡¡◊Õß∑’Ëæ÷ßª√– ß§å„π —ß§¡‰∑¬
สำหรับหลักธรรมที่มักถูกกลาวถึงในสถานการณที่ตองการสลายความขัดแยง
และสรางความสามัคคีของคนในสังคมนั้น สาราณียธรรมมีความสำคัญไมยิ่งหยอนไปกวา
หลักอปริหานิยธรรม อาจจะเปนแนวคิดที่ไดรับการนำเสนอมากครั้งที่สุดในมิติตางๆ ตามที่
ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถา๑๓ ที่เปนเชนนี้เพราะสาราณียธรรมมีเนื้อหา
ครอบคลุมทั้งดานการกระทำทางกาย วาจา ใจ การบริโภคใชสอยปจจัยอยางเอื้อเฟอคนอื่น
การมีความประพฤติอยูในระเบียบวินัยอันดีเหมือนกับคนอื่น และการมีความเห็นในทางดี
งามรวมกับคนอื่นอยางเปดใจรับฟง ดังรายละเอียดตอไปนี้

Ù.Ò À≈—°°“√ ”§—≠¢Õß “√“≥’¬∏√√¡
พระพุทธเจาทรงแสดงสาราณียธรรม ๖ ประการ เพื่อใหภิกษุทั้งหลายไดฟงและ
พิจารณาความปรากฏในหลายพระสูตร แตที่มีเนื้อหากลาวถึงโดยตรงมีถึง ๒ พระสูตรดวย
กัน คือ ปฐมสาราณียสูตร และ ทุติยสาราณียสูตร ทั้ง ๒ สูตรนี้ตางก็มีเนื้อหาสื่อถึงหลัก
การของสาราณียธรรม แตในพระสูตรที่ ๒ มีเนื้อหาสื่อถึงผลที่ไดรับจากการนำหลักการของ
สาราณียธรรมไปสูการปฏิบัติเพิ่มเติมเขามาอีก๑๔ ซึ่งขอประมวลนำพระสูตรที่ ๒ มาแสดง
ดังความวา
“ภิกษุทั้งหลาย สาราณียธรรม ๖ ประการนี้ ทำใหเปนที่รัก ทำใหเปนที่
เคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกัน
เพื่อความเปนอันเดียวกัน สาราณียธรรม ๖ ประการ๑๕ ประกอบดวย
๑) ตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับ
หลัง แมนี้ก็เปนสาราณียธรรมที่ทำใหเปนที่รัก ทำใหเปนที่เคารพ เปนไปเพื่อความ
สงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกัน เพื่อความเปนอันเดียวกัน

๑๓ ดูรายละเอียดใน

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี การบูรณาการหลักการและ
เครื่องมือจัดการความขัดแยง, (กรุงเทพมหานคร : ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๔), หนา ๑๕๖.
๑๔ พระสูตรที่กลาวถึงสาราณียธรรมมีอีกหลายสูตร เชน โกสัมพิยสูตร. ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๙๑๕๐๐, สามคามสูตร ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๔๑-๕๕/๕๐-๖๑, ภัณฑนสูตร. องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๕๐/๑๐๖๑๐๙.
๑๕ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๑-๑๒/๔๒๖-๔๒๘, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๔/๓๒๑-๓๒๒.
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๒) ตัง้ มัน่ เมตตาวจีกรรมในเพือ่ นพรหมจารีทงั้ หลาย ทัง้ ตอหนาและลับหลัง
แม นี้ ก็ เ ป น สาราณี ย ธรรมที่ ท ำให เ ป น ที่ รั ก ทำให เ ป น ที่ เ คารพ เป น ไปเพื่ อ ความ
สงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกัน เพื่อความเปนอันเดียวกัน
๓) ตั้ ง มั่ น เมตตามโนกรรมในเพื่ อ นพรหมจารี ทั้ ง หลาย ทั้ ง ต อ หน า และ
ลับหลัง แมนี้ก็เปนสาราณียธรรมที่ทำใหเปนที่รัก ทำใหเปนที่เคารพ เปนไปเพื่อ
ความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกัน เพื่อความเปนอัน
เดียวกัน
๔) บริโภคโดยไมแบงแยกลาภทั้งหลายที่ประกอบดวยธรรม ไดมาโดย
ธรรม โดยที่สุด แมเพียงบิณฑบาต บริโภครวมกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผูมีศีล
แม นี้ ก็ เ ป น สาราณี ย ธรรมที่ ท ำให เ ป น ที่ รั ก ทำให เ ป น ที่ เ คารพ เป น ไปเพื่ อ ความ
สงเคราะห กั น เพื่ อ ความไม วิ ว าทกั น เพื่ อ ความสามั ค คี กั น เพื่ อ ความเป น อั น
เดียวกัน
๕) มีศีลที่ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไท ทานผูรูสรรเสริญ ไมถูก
ตัณหา และ ทิฏฐิครอบงำ เปนไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย
ทั้งตอหนาและลับหลัง แมนี้ก็เปนสาราณียธรรมที่ทำใหเปนที่รัก ทำใหเปนที่เคารพ
เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกัน เพื่อ
ความเปนอันเดียวกัน
๖) มีอริยทิฏฐิอันเปนธรรมเครื่องนำออกเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบแกผูทำ
ตาม เสมอกั น กั บ เพื่ อ นพรหมจารี ทั้ ง หลายทั้ ง ต อ หน า และลั บ หลั ง แม นี้ ก็ เ ป น
สาราณียธรรมที่ทำใหเปนที่รัก ทำใหเปนที่เคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน
เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกัน เพื่อความเปนอันเดียวกัน
ภิกษุทั้งหลาย สาราณียธรรม ๖ ประการนี้แล ทำใหเปนที่รัก ทำใหเปนที่
เคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกัน
เพื่อความเปนอันเดียวกัน”
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดอธิบายความหมายไววา หลักการอยูรวม
กันที่เรียกวา สาราณียธรรม (ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน) ๖ ประการ ไวอยางนาสนใจวา
๑) เมตตากายกรรม ทำตอกันดวยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีตอเพื่อน
รวมงาน รวมกิจการ รวมชุมชน ดวยการชวยเหลือกิจธุระตางๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการ
กิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง
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๒) เมตตาวจี ก รรม พู ด ต อ กั น ด ว ยเมตตา คื อ ช ว ยบอกแจ ง สิ่ ง ที่ เ ป น ประโยชน
สั่งสอนหรือแนะนำตักเตือนดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน
ทั้งตอหนาและลับหลัง
๓) เมตตามโนกรรม คิดตอกันดวยเมตตา คือตั้งจิตปรารถนาดี คิดทำสิ่งที่เปน
ประโยชนแกกัน มองกันในแงดี มีหนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน
๔) สาธารณโภคี ไดมาแบงกันกินใช คือแบงปนลาภผลที่ไดมาโดยชอบธรรม แม
เปนของเล็กนอยก็แจกจายใหไดมีสวนรวมใชสอยบริโภคทั่วกัน
๕) สีลสามัญญตา ประพฤติใหดีเหมือนเขา คือมีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษา
ระเบียบวินัยของสวนรวม ไมทำตนใหเปนที่นารังเกียจหรือเสื่อมเสียแกหมูคณะ
๖) ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเขากันได คือเคารพรับฟงความคิดเห็นกัน มี
ความเห็นชอบรวมกัน ตกลงกันไดในหลักการสำคัญ ยึดถืออุดมคติ หลักแหงความดีงามหรือ
จุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน๑๖

Ù.Ú °“√ª√–¬ÿ°μå “√“≥’¬∏√√¡‡æ◊ËÕæ—≤π“æ≈‡¡◊Õß„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ëæ÷ßª√– ß§å
สาราณียธรรม ๖ ประการนี้ สะทอนใหเห็นถึง มิติ ๖ ดานของความระลึกถึงกัน
ดวยความรักที่เปน “สาราณียะ” ซึ่งประกอบไปดวยความปรารถนาดีตอกันทั้งทางกาย
วาจา ใจ ดวยหลักแหงความรัก (เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม) ขณะ
เดียวกันก็มีความรูความเขาใจในวิธีการแกปญหาหรือแกทุกขอยางถูกตองรวมกัน (ทิฏฐิ
สามัญญตา) มีแนวทางประพฤติปฏิบัติที่เปนไปเพื่อการแกปญหารวมกัน (สีลสามัญญตา)
ดวยหลักแหงความรูความเขาใจ และมีสำนึกรับผิดชอบรวมกัน แบงปนชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ดวยหลักแหงความรวมใจสามัคคี (สาธารณโภคี) โดยแยกได ๓ กลุม ดังนี้
๑) เมตตา คือ ความรักที่แสดงออกตอกันทั้งทางกาย วาจา ใจ สามารถชวยใหคน
ไทยเกิดความรูสึกที่ดีๆ ปรารถนาดีตอกันอยางจริงใจในฐานะคนไทยดวยกัน เกิดการยอมรับ
ใหเกียรติ และเคารพในสิทธิของคนไทยดวยกัน เมตตาเปนพื้นฐานใหเกิดความรูใจความ
เขาใจกัน เอื้อเฟอเผื่อแผกันและกัน เปนคุณธรรมที่มีพลังชวยเสริมสรางคนไทยใหเปน
พลเมืองที่พึงประสงคไดอยางสมบูรณครบทุกประการ เมื่อบุคคลมีเมตตาธรรมประจำใจแลว
ยอมมีความรูสึกตอกันในฐานะเปนคนเหมือนกัน เปนคนไทยเหมือนกัน เปนมนุษยโลกที่รวม
๑๖ พระพรหมคุณาภรณ

ศาสนา, ๒๕๔๗), หนา ๒๓-๒๔.

(ป. อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการ
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สุขรวมทุกข มีความเกิดแกเจ็บตายเสมอเหมือนกัน รักสุขเกลียดทุกขเหมือนกัน มีความรูสึก
ยินดีในอารมณที่นาปรารถนา และยินรายในอารมณที่ไมนาปรารถนาเหมือนกัน วนเวียนอยู
ในวงจรโลกธรรมคือมีลาภ-เสื่อมลาภ มียศ-เสื่อมยศ สรรเสริญ-นินทา สุข-ทุกขเหมือนๆ กัน
ที่สำคัญคือมีความแมนยำทำถูกตอง และบกพรองผิดพลาดกันเปนธรรมดา เปนตน
ดังนั้น เมื่อมีความรูสึกความเขาใจกันและกันถูกตองตามความเปนจริงเชนนี้แลว
การแสดงออกตอกันยอมเปนไปเพื่อสานสรางสัมพันธมิตรภาพไมตรีมีความหวังดีตอกันทั้ง
ทางกาย วาจา ใจ พรอมที่จะขอโทษและใหอภัยตอกันไดทุกเวลา ความรูสึกเหลานี้จะเปน
พลังผลักดันใหเกิดสำนึกยอมรับนับถือ เกิดเปนความเคารพในสิทธิเสรีภาพของกันและกัน
เกิดการยอมรับเคารพความแตกตางกัน มีความยอมรับเคารพในความเสมอภาคของกันและ
กัน จากนั้นก็จะเกิดการยอมรับและเคารพในกฎกติกามารยาททางสังคมและเคารพกฎหมาย
รวมกัน เปนเหตุใหยอมรับและยินดีความสงบสุขที่เกิดจากความเปนระเบียบเรียบรอยดีงาม
ของสังคมจนเกิดเปนจิตสำนึกรับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวม เพิ่มพลังปฏิกิริยาที่จะ
พัฒนาตนเพื่อเปนที่พึ่งของตนเองและสังคมไดในที่สุด
๒) สาธารณโภคี เปนเวทีแสดงออกของเมตตา เมตตาผลักดันใหคนไทยชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน ทำใหมีโอกาสไดพบปะสังสรรคกันดวยกิจกรรมทางสังคมตางๆ ภายใตเงื่อนไข
หรือสถานการณทั้งที่ พึงปรารถนาและไมพึงปรารถนา เพราะคนไทยในฐานะมนุษยจึงเปน
สัตวสังคม ตองมีการติดตอสัมพันธกันเพื่อวัตถุประสงคและเปาหมายที่แตกตางกันไป คน
ไทยจึงตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ในการเกี่ยวของสัมพันธกันของคนในสังคมไทยเชนนี้
หากมีเมตตาเปนพื้นฐานแลวก็ยอมชวยอำนวยใหเกิดสัมพันธไมตรีที่ดีและยั่งยืน และใน
สังคมไทยเรานี้มีคนหลายกลุมหลายประเภท ตางเผาพันธุตางภาษาตางศาสนาตางความคิด
ตางรสนิยมอาศัยอยูรวมกัน กอใหเกิดทั้งความแตกตางและความเสมอภาคทางสังคม แต
กระบวนการสาธารณโภคีก็ยังตองมีและดำเนินตอไปไมหยุดยั้ง คนไทยยังคงตองติดตอ
สื่อสารสมาคมสัมพันธกันตอไปอยางหลีกเลี่ยงไมได การสมาคมสื่อสารสัมพันธกันนี้ชวยให
คนไทยไดรับรูขอมูลขาวสารความสุขความทุกขของกันและกัน เกิดการเรียนรูถึงความจำเปน
และความบีบคั้นจากเงื่อนไข “ความแตกตาง” และความเหมือนกันในสังคม ชวยใหเกิด
ความรักความเขาใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมากขึ้น อันจะนำไปสูการพัฒนาเพื่อการอยู
รวมกันอยางสันติสุข
๓) สีลสามัญญตา และ ทิฏฐิสามัญญตา เมื่อคนไทยมีเมตตาเปนพื้นฐานและ
แสดงออกดวยวิถีทางสังคม อาจเปนกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ที่จะชักนำใหคนในสังคมมา
รวมสมาคมกันได เมื่อมีการสมาคมประชุมรวมกันไดแลว ก็จะทำใหเกิดมีการแลกเปลี่ยน
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เรียนรูของคนที่มาจากกลุมคนตางๆ ที่มีวิถีชีวิตและวิถีสังคมวัฒนธรรมที่แตกตางกันออกไป
เปนธรรมดา อาศัยเมตตาธรรมในฐานะคนไทยดวยกันอุปถัมภชวยเสริมสรางใหเกิดมีความรู
ความเขาใจในเงื่อนไขความแตกตางและความเสมอภาคกันนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อสรางวิถีการมีสวน
รวมและมีชีวิตอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข
สีลสามัญญตา (ความเปนผูมีศีลเสมอกัน) ความรูความเขาใจในความแตกตางและ
ความเสมอภาคกันดานกายภาพ คือ รางกาย สังคม และสภาพแวดลอม เปนกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสังคมใหเขากันได คือ ประพฤติใหดีเหมือนเขา มีความประพฤติ
สุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของสวนรวม เคารพกฎหมาย ไมทำตนใหเปนที่นารังเกียจ
หรือเสื่อมเสียแกหมูคณะ เหลานี้ลวนมีพื้นฐานมาจากเมตตาและการรวมกลุมทางสังคม
(สาธารณโภคี) เรียนรูกันและกันจนเขาใจและเขากันได เกิดความยอมรับเคารพในความแตก
ตางดานรางกายและสังคม ทั้งดานศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู คานิยม รสนิยม
ตางๆ ความประพฤติ และความตองการ ไมทะเลาะวิวาทแกงแยงกัน
ทิฏฐิสามัญญตา (ความเปนผูมีความคิดเห็นเสมอเหมือนกัน) ความรูความเขาใจใน
ความแตกตางและความเสมอภาคดานจิตใจ อารมณ และสังคม เปนกระบวนการสุดทาย
ของกระบวนการปรับความคิดเห็นใหตรงกัน การปรับความเห็นใหเขากันไดนั้นจะตองมี
ความเคารพรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน มีความเห็นชอบรวมกัน ตกลงกันไดในหลัก
การสำคัญ ยึดถืออุดมคติหลักแหงความดีงามหรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน เหลานี้ลวนมี
พื้นฐานมาจากเมตตาธรรม สาธารณโภคีกระบวนการรวมกลุมเขาสังคมเพื่อเรียนรูกันและกัน
จนทำใหเกิดความเขาใจกันอยางถูกตอง ยอมรับและเคารพในสิทธิของกันและกัน ยอมรับ
เคารพในความแตกตางและความเหมือนกันดานความคิด ความเห็น มุมมอง อุดมการณ
ทางการเมือง และระดับสติปญญา ไมขัดแยงกัน

ı. ∫∑ √ÿª
หลักการ “สาราณียธรรม” สามารถชวยเสริมสรางพัฒนาคนไทยใหเปน “พลเมือง
ไทย” ที่พึงประสงคไดอยางสมบูรณแทจริง ดวยวิธีการงายๆ คือ ขอเพียงคนไทยทุกคนมี
“ความรัก” “ความรูสึกดีๆ” มี “ใจ” ใหกับ “สาราณียธรรม” ดวยการยอมรับนอมนำตน
(จิตใจ) เขาไปหาสาราณียธรรม แลวนอมนำเอาสาราณียธรรมเขามาไว (ประพฤติปฏิบัติ)
ในตน
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เมตตา เปนคุณธรรมชวยอุปถัมภเสริมสราง “ความเปนพลเมืองไทย” ใหคนไทย
เกิดพลังความรักความหวงใย ความปรารถนาดีมีมิตรภาพตอกัน มีความยอมรับ มีความ
เคารพ และมีความรับผิดชอบตอกัน เพราะยอมรับและเขาใจถึงธรรมชาติทั้ง “ความแตก
ตาง” และ “ความเสมอภาค” (เหมือนกัน) ทางชีวภาพของความเปนคนที่มีชีวิตจิตใจมี
ความรูสึกนึกคิด มีความผิดพลาด มีความเปนคนไทย เปนมนุษยโลกที่เกิดแกเจ็บตายเสมอ
เหมือนกัน
สาธารณโภคี คือ “วิถีทางสังคม” ของเมตตา (คนไทยที่มีเมตตาตอกันแลว) เพื่อ
แสดงออกตอสาธารณะใหเห็นเปนรูปธรรม เปนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางสังคม
(ผานกิจกรรมตางๆ ที่สรรสรางขึ้น) เพื่อใชเปนเวทีสรางโอกาสใหได “ศึกษาเรียนรู” ซึ่งกัน
และกัน กอใหเกิดความรูความเขาใจในธรรมชาติของมนุษยอยางถูกตองถองแทตามความ
เปนจริง เอาใจเขามาใสใจเรา ที่สุดแลวก็จะเพิ่มความรัก ความปรารถนาดี ความจริงใจ
ความหวงใยตอกันมากขึ้น
สีลสามัญญตา และ ทิฏฐิสามัญญตา คือ ความรูความเขาใจจนยอมรับและเคารพ
ในความแตกตางและความเสมอภาค เปนผลผลิตที่ไดจากกระบวนการสาธารณโภคีอันเปน
“วิถีทางสังคม” ของเมตตานั่นเอง ไดแก ความรูความเขาใจถึงความแตกตางและความ
เสมอภาคกันในวิถีการดำรงชีวิตทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ซึ่งเกิดจาก
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางสังคมที่มีการรวมกลุมรวมคิด รวมทำ รวมสราง รวม
บริโภค มีความเอื้อเฟอเกื้อหนุนจุนเจือกันดวยมิตรภาพไมตรีตามหลักสาธารณโภคี โดยมี
เมตตาซึ่งเปนความรักความเขาใจตามธรรมชาติของมนุษยเปนพื้นฐานทุกขั้นตอน นำไปสู
กระบวนการบู ร ณาการหลอมรวมความแตกต า งและความเสมอภาคพั ฒ นาสู ค วามเป น
“เอกภาพ” คือ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมทะเลาะไมขัดแยงกัน และอยูรวมกันได
อยางสันติสุขที่ยั่งยืน
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
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(๑) หนังสือ :
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. การศึกษาเพื่อสรางพลเมือง. กรุงเทพมหานคร : อักษรสัมพันธ,
๒๕๕๕.
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการ
ศาสนา, ๒๕๔๗.
. พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครัง้ ที่ ๑๗. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร :
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖.
(๒) เอกสารที่ไมไดตีพิมพ :
กิตติศักดิ์ ปรกติ, เอกสารประกอบการอภิปราย. คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
มปป. สำนักสงเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกลา, เอกสารโครงการ
พลเมืองวัยใส ใสใจบานเมือง, ๒๕๕๓.
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(๓) สื่ออิเล็กทรอนิกส :
กิ ต ติ ศั ก ดิ์ ปรกติ . “ความสำคั ญ ของพลเมื อ งต อ การพั ฒ นาประชาธิ ป ไตยไทย”.
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.kpi.ac.th [๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖].
สายชล สัตยานุรักษ และ ทิพยพาพร ตันติสุนทร. “วิถีไทยกับการเสริมสรางความเปน
พลเมืองไทย”. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.kpi.ac.th [๒ พฤษภาคม
๒๕๕๖].
อำพล จิ น ดาวั ฒ นะ, “ยุ ท ธศาสตร ก ารสร า งความเป น พลเมื อ งในสั ง คมไทย”.
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.kpi.ac.th [๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖].
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



Ò. ∫∑π”
องคกรพระพุทธศาสนาถือไดวาเปนองคกรที่เกาแกที่สุดในโลกองคกรหนึ่ง ที่เปน
เชนนั้นไดก็เนื่องจากมีกระบวนการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ ทำใหสามารถรักษาองค
ความรูตางๆ ทั้งดานปริยัติ และปฏิบัติไวไดเปนอยางดี อันกอเกิดผลคือปฏิเวธ องคความรู
ในพระพุทธศาสนามีอยูอยางมากมายถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ทำใหยากที่จะศึกษาและ
เขาใจไดทั้งหมด พระโบราณาจารยทานไดทำการจัดการความรูโดยกำหนดเปนหลักปฏิบัติที่
เรียกวา “กิจวัตร” เพื่อใหสะดวกตอการเขาใจและงายตอการปฏิบัติสำหรับผูบวชใหม ดังนั้น
กิจวัตรจึงมิใชเปนสิ่งที่บัญญัติหรือสรางขึ้นใหมลวนๆ ที่แทก็คือ ระเบียบวินัยตางๆ ที่มีอยูใน
พระธรรมวินัยหรือในพระไตรปฎก ทานเลือกสรรเอามาทั้งจากพระวินัยและจากพระธรรม
มาจัดหมวดหมูเสียใหม ใหสะดวกแกการศึกษาของผูบวชใหม โดยเฉพาะในสมัยโบราณซึ่ง
การศึกษายังไมเจริญ ยอมเปนการยากที่พระภิกษุสามเณรทั่วไปจะศึกษาเอาไดเองจากคัมภีร
ตางๆ อันยุงยากเหลานั้น เพราะปรากฏวาภิกษุสามเณรที่ไมรูหนังสือก็ยังมี ฉะนั้นจึงเปน
หนาที่ของพระเถระผูเปนพระอุปชฌายาจารยผูทรงวิทยาคุณ จะตองชวยประมวลกิจวัตร
ตางๆ มาตั้งขึ้นไวเปนหมวดหมูครบถวน ทั้งทางธรรมและทางวินัย เพื่อประโยชนแกผูบวช
ใหมเหลานั้น กิจวัตรจึงถือเปนรูปแบบของแนวคิดการจัดการความรูในพระพุทธศาสนา
รูปแบบหนึ่งที่มุงใหอนุชนรุนหลังไดยึดถือปฏิบัติใหเขาใจไดโดยงาย บทความนี้มุงนำเสนอ
เพื่ อ อธิ บ ายความหมายของกิ จ วั ต ร ๑๐ ในมิ ติ ต า งๆ เพื่ อ ให เข า ใจเจตนารมณ ที่ แ ท จ ริ ง
ที่โบราณาจารยไดทำการจัดการความรูไวไดอยางเปนระบบ เพื่อใหงายตอความเขาใจและนำ
ไปสูการปฏิบัติในวิถีประจำวัน ในที่นี้ผูเขียนจะไดประมวลสรุปแนวคิดกิจวัตร ๑๐ ประการ
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ของพุทธทาสภิกขุมาเปนแนวทางในการศึกษา๑ ซึ่งผูเขียนเห็นวามีความสอดคลองกับแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความเปนพลเมืองที่ดี
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แนวคิดการจัดการความรูในพระพุทธศาสนา จากการศึกษาพบวาปรากฏในรูปแบบ
ของโครงสรางการบริหารจัดการองคกรสงฆที่ชัดเจน มีการยกยองพระสาวกที่โดดเดนไวใน
ตำแหนงเอตทัคคะ (ผูเลิศ) สวนเครื่องมือในการจัดการความรูปรากฏในรูปแบบของหลัก
ธรรมที่สงเสริมใหเกิดการจัดการความรู ไดแก หลักอปริหานิยธรรม หลักสาราณียธรรม
หลักสัปปุริสธรรม หลักวุฑฒิธรรม และหลักสัมมัปปธาน เปนตน๒ นอกจากนี้ยังปรากฏ
ตัวอยางของการจัดการความรูผานกระบวนการที่เรียกวา “การสังคายนา” อันหมายถึงการ
รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจาใหเปนหมวดหมูโดยจำแนกเปนพระวินัยปฎก พระสุตตันต
ปฎกและพระอภิธรรมปฎก รวมเรียกวา “พระไตรปฎก” โดยในแตละปฎกก็มีการประมวล
องคความรูตางๆ ไวอยางเปนหมวดเปนหมูอยางชัดเจน
แตสิ่งที่สำคัญยิ่งอยางหนึ่งที่ทำใหการจัดการความรูในองคกรถูกนำไปปฏิบัติและ
เห็นผลได นั่นก็คือการมีกิจกรรมที่เรียกวา “ปญญาปฏิบัติ” หรือชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่งตรงกับ
คำในภาษาอังกฤษวา “Community of Practice: CoP” ซึ่งเปนหัวใจหลักในการกาวสูการ
ประสานการทำงาน และการแลกเปลี่ยนความรูกันอยางเปนธรรมชาติ โดยแตละคนใน
ชุมชนจะมีความสนใจ และมีวัตถุประสงครวมกันที่จะเขามาแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
ผานทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มีลักษณะที่สำคัญ
คือ กลุมคนที่มีความชอบ มีความสนใจในสาระ ความเชี่ยวชาญ หรือมีปญหารวมกัน สมาชิก
ในกลุมพรอมและเต็มใจที่จะเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน ดังนั้น CoP
จึงไมใชเปนเพียงเว็บไซต ฐานขอมูล หรือแหลงรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด แตเปนกลุม
บุคคลที่มีความสนใจและเรียนรูซึ่งกันและกัน มีการสรางและพัฒนาความสัมพันธ ความเขา

๑ ดู ร ายละเอี ย ดในพุ ท ธทาสภิ ก ขุ ,

คำสอนผู บ วชพรรษาเดี ย ว, พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๓, (กรุ ง เทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๔), หนา ๓๙-๔๒.
๒ ดูรายละเอียดในอุทัย สติมั่น, “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูสำหรับสำนักปฏิบัติธรรม
ในประเทศไทย”, วิ ท ยานิ พ นธ พุ ท ธศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต , (บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย : มหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕).
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อกเขาใจซึ่งกันและกัน ในระหวางการดำเนินกิจกรรมรวมกันจะเสริมสรางความรูสึกมีสวน
รวมและความเปนเจาของรวมกัน กอใหเกิดความมุงมั่นที่จะดำเนินการอยางสรางสรรคใหกับ
CoP จะเห็นไดวา CoP เปนเครื่องมือในการจัดการองคความรูในองคกรที่มีประสิทธิภาพ
ที่องคกรจะสามารถ สราง จัดเก็บ แบงปน และนำองคความรูไปใชงานไดอยางกวางขวางใน
องคกร และประเด็นที่นาสนใจคือ “การสรางและแบงปนองคความรูใน CoP จะเกิดขึ้นดวย
ความสมั ค รใจ” ทำให ก ารสร า งองค ค วามรู ใ นองค ก รเติ บ โตขึ้ น และสามารถนำไปใช
ประโยชนได ซึ่งจะสงผลใหการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) เกิดขึ้น
ในองคกรไดอยางยั่งยืน๓
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แนวคิดเรื่อง CoP ในพระพุทธศาสนานั้นมีตัวอยางมากมาย แตหลักการสำคัญที่จัด
เปนกิจกรรมที่บูรณาการทั้งหลักธรรมและหลักวินัยมาอยูดวยกัน และมีลักษณะเปนชุมชน
ปฏิบัติ (CoP) วิถีพุทธ ก็คือ หลักกิจวัตร ๑๐ ซึ่งถือเปนวิถีการปฏิบัติตนในพระพุทธศาสนา
ที่ไดรับการยึดถือปฏิบัติมาอยางยาวนาน นับวาเปนหลักการที่สำคัญยิ่งสำหรับพระภิกษุ
สามเณร คำวา “กิจวัตร” มาจากคำวา “กิจ และ วัตร” คำวา “กิจ” หมายถึงกิจสำคัญ
หรือจำเปนที่ตองทำ สวนคำวา “วัตร” หมายถึง ขอปฏิบัติที่รองๆ ลงมาที่ควรทำ กิจ หมาย
ถึง ตองทำ และ วัตร หมายถึง ควรทำ สวนที่เปนกิจ ถาไมทำจะเสียหาย ถึงกับสูญเสีย
ความเปนภิกษุ สามเณร สวนวัตร ถาไมทำจะทำใหเปนภิกษุสามเณรที่ทราม หลักกิจวัตร
๑๐ นั้น ในหัวขอเรื่องหนึ่งๆ ยอมเปนทั้งกิจและวัตรพรอมกันทั้ง ๒ อยางทุกๆ ขอ ซึ่งพอ
จำกัดความไดวา สวนใดที่ตองทำอยางเด็ดขาดสวนนั้นเปนกิจ สวนใดที่เปนสิ่งควรทำเพื่อให
ดีใหงามยิ่งๆ ขึ้นไป สวนนั้นเปนวัตร กิจวัตร มิใชเปนสิ่งที่บัญญัติหรือสรางขึ้นใหมลวนๆ
ที่แทก็คือ ระเบียบวินัยตางๆ ที่มีอยูในพระธรรมวินัยหรือในพระไตรปฎก ทานเลือกสรรเอา
มาทั้งจากพระวินัยและจากพระธรรมมาจัดหมวดหมูเสียใหม ใหสะดวกแกการศึกษาของผู
บวชใหม โดยเฉพาะในสมัยโบราณซึ่งการศึกษายังไมเจริญ ยอมเปนการยากที่พระภิกษุ
สามเณรทั่วไปจะศึกษาไดเองจากคัมภีรตางๆ อันยุงยากเหลานั้น เพราะปรากฏวาภิกษุ
๓ ดูรายละเอียดใน

“ผูจัดการรายสัปดาห ฉบับวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙”. [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://www.manager.co.th/mgrWeekly/ViewNews.aspx?NewsID=9490000
012006 [๑๐ เมษายน ๒๕๕๖].
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สามเณรที่ไมรูหนังสือก็ยังมี ฉะนั้นจึงเปนหนาที่ของพระเถระผูเปนพระอุปชฌายาจารยผูทรง
วิทยาคุณ จะตองชวยประมวลกิจวัตรตางๆ มาตั้งขึ้นไวเปนหมวดหมูครบถวน ทั้งทางธรรม
และทางวินัย เพื่อประโยชนแกผูบวชใหมเหลานั้น กิจวัตรจึงถือเปนรูปแบบของแนวคิด
การจัดการความรูในพระพุทธศาสนารูปแบบหนึ่งที่มุงใหอนุชนรุนหลังไดยึดถือปฏิบัติให
เขาใจไดโดยงาย บทความนี้มุงนำเสนออธิบายความหมายของกิจวัตร ๑๐ ในมิติตางๆ เพื่อ
ใหเขาใจเจตนารมณที่แทจริง ที่โบราณาจารยไดทำการจัดการความรูไวไดอยางเปนระบบ
เพื่อใหงายตอความเขาใจ และสามารถนำไปสูการปฏิบัติในวิถีประจำวันได ในที่นี้ผูเขียนจะ
ไดประมวลสรุปแนวคิดกิจวัตร ๑๐ ประการของพุทธทาสภิกขุมาเปนแนวทางในการศึกษา มี
ดังนี๔้

Ò. ∫‘≥±∫“μ
คำวา บิณฑบาต ไมไดหมายความแตเพียงวาเที่ยวบิณฑบาตมาฉัน หรือตองฉัน
บิณฑบาต หรือแมที่สุดแตจะเขาใจวา การบิณฑบาต ตองทำในฐานะที่เปนนิสัยอยางหนึ่งนั้น
นับวายังไมเพียงพอ คำวา “บิณฑบาต” ตามตัวพยัญชนะแปลวา “การตกแหงกอนขาว”
ความหมายที่ลึกซึ้งกวานั้น หมายถึงใจความสำคัญที่วา บรรพชิตนั้นจักตองเลี้ยงชีวิตอยูดวย
วัตถุปจจัยตามที่ผูอื่นจะอำนวยให ดวยความเลื่อมใสศรัทธา เปนตน โดยไมทำเอง ไมสะสม
เองซึ่งอาหารนั้นๆ อันเปนอุปสรรคอยางยิ่งแกการประพฤติพรหมจรรย และตนเองจักตอง
ประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยใหบริสุทธิ์บริบูรณ ถึงกับเกิดสิทธิอันชอบธรรมในอันที่จะบริโภค
บิณฑบาตของชาวเมืองนั้นดวย สำหรับขอนี้มีใจความสั้นๆ วา ใหเปนอยูดวยอาหารที่
บริสุทธิ์ ที่สะดวกสบาย อำนวยแกการประพฤติพรหมจรรยในพระศาสนาเปนอยางยิ่ง
นอกจากนั้ น นั ย อั น ตื้ น ซึ่ ง เห็ น ๆ กั น อยู แ ล ว ว า การบิ ณ ฑบาตฉั น นี้ เ ป น ธรรมเนี ย มเป น
ประเพณี ข องผู บ วชบ า ง เป น การกระทำให ผู นั้ น ได โ ปรดสั ต ว คื อ ทำให ผู อื่ น ได บุ ญ บ า ง
เปนการออกกำลังกายในเวลาเชา เพื่อสุขภาพอนามัยของภิกษุนั้นบาง เปนตน

๔ พุทธทาสภิกขุ,

คำสอนผูบ วชพรรษาเดียว, หนา ๓๙–๔๒.
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การกวาดวัดเปนขนบธรรมเนียมประเพณีมาแตโบราณกาล ที่ภิกษุกลับมาจาก
บิณฑบาตแลว ก็จับไมกวาดกวาดบริเวณวัด หรือบริเวณโบสถ วิหาร ลานพระเจดีย และ
ลานตนโพธิ์ เปนตน จนทำใหรูสึกวาบิณฑบาตกับการกวาดวัดนี้เปนของเนื่องกัน คำวา
“กวาดวัด” ตามความหมายที่จัดไววาเปนกิจวัตรอันหนึ่ง ซึ่งหมายความทั้งตองทำและควร
ทำตามสมควรแกกรณีนั้น ยอมหมายความอยางกวางๆ วา ความนิยมและการปฏิบัติ ในการ
จัดรักษาอาวาสใหสะอาด เรียบรอย เปนที่รื่นรมยเจริญตาเจริญใจ มีความงามสมตามความ
หมายของคำวา “อาราม” ซึ่งแปลวา “สวนหรือปา อันเปนที่นำมาซึ่งความรื่นรมยแหงใจ”
ตามความมุงหมายธรรมวินัย การกวาดวัดจะทำใหมีวิญญาณแหงความเปนผูรักความสะอาด
เรียบรอย และการชวยรักษาสมบัติของศาสนาใหอยูในภาพอันเปนที่เจริญตาเจริญใจนำมาซึ่ง
ความเสื่อมใส ดึงคนเขามาสูศาสนาไดเปนสวนสำคัญ สวนผลพิเศษอยางอื่น เชน การกวาด
เพื่อออกกำลังกาย เพื่อประโยชนแกสุขอนามัย หรือไมใหเปนที่อาศัยแหงสัตวที่เปนอันตราย
เปนตน อีกอยางหนึ่งทานมุงหมายจะใชความนิยมในการกวาดวัดนี้ใหเปนเครื่องสะกิดใจแก
ภิกษุสามเณรนั้นๆ ในอันที่จะกวาดใหเขาถึงภายในใจ กลาวคือ การชำระใจของตนใหสะอาด
เหมือนลานวัดภายนอกที่สะอาดแลว เปนตน ผูที่มีใจเปนธรรมเปนวินัย ถึงกับกวาดวัดได
โดยไมเกียจครานหรือเบื่อหนายนั้น ยอมแสดงอยูในตัวแลววา ตนไดชนะกิเลสบางประการ
มาแลวตามสวน สวนผูที่มีใจขุนมัวเศราหมองอยูดวยอารมณรายอยางใดอยางหนึ่ง จนไมอาจ
จะขจัดปดเปาไดงายๆ ถาลงไปที่ลานวัด จับไมกวาดกวาดวัดเสียเปนการใหญแลว การกวาด
นั้นแทนที่จะกวาดแตวัด ก็จะกวาดเขาไปถึงภายในแหงจิตใจของผูนั้นใหสรางจากอารมณ
ราย มีความแจมใสผาสุกไดตามสวนในทันทีทันใด เพราะฉะนั้นจึงควรรับเอาคตินิยมคือ การ
กวาดทั้ ง ข า งนอกทั้ ง ข า งในเป น เครื่ อ งสะกิ ด ใจ ให เ ป น ผู นิ ย มในความบริ สุ ท ธิ์ ส ะอาดทั้ ง
ภายนอกและภายในไว เ ป น หลั ก อั น สำคั ญ นี้ นั บ ว า เป น กิ จ วั ต รประการที่ ๒ ของภิ ก ษุ
สามเณร๕
Û. ª≈ßÕ“∫—μ‘
คำวา “ปลงอาบัติ” มาจากคำบาลีวา “อาปตฺติเทสนา” ซึ่งแปลวา การแสดงอาบัติ
หมายถึงการทำใหผูอื่นทราบถึงความผิด ความชั่วของตนโดยเปดเผย แลวจัดการกันอยางใด
อยางหนึ่งตามระเบียบวินัย โดยอาการที่วาอาบัตินั้นจักพนไปไมมีอยูแกผูนั้นตามสมควรแก
๕ พุทธทาสภิกขุ,

คำสอนผูบวชพรรษาเดียว, หนา ๔๖–๔๙.
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อาบัติหนัก อาบัติเบา แมที่สุดการตองอาบัติปาราชิกของภิกษุก็ตองปลงดวยการแสดงใหผู
อื่นทราบในการที่ตนตองอาบัตินี้ แลวจัดการใหผูนั้นพนไปเสียจากอาบัตินี้ดวยการสละเพศ
บรรพชิตเสีย ก็ไมเปนที่ตั้งแหงอาบัติตอไป นี่เปนการแสดงถึงความหมายที่ชัดเจนของคำวา
“อาปตฺติเทสนา” หรือ การปลงอาบัติ สวนอาบัติอื่นๆ ที่ไมถึงกับตองทำใหผูลวงจำตองสละ
เพศบรรพชิตนั้น ก็ยิ่งเห็นไดชัดวา ทำใหอาบัติเลิกละไปดวยการแสดงใหผูอื่นทราบแลว ถา
เปนเรื่องที่ตองเนื่องดวยสงฆ เชน อาบัติสังฆาทิเสส ก็ตองจัด ตองทำ เนื่องดวยสงฆตั้งแตตน
จนตลอดตามระเบียบวินัย จนอาบัติพนไปจากผูนั้น หรืออาบัติที่ไมตองเนื่องดวยสงฆ เชน
ปาจิตตีย เปนตน ก็เพียงแตเปดเผยถึงการที่ตนทำผิด เปนการตำหนิโทษตัวเองตามสมควร
ตามระเบียบวินัย
จะเห็นไดวา การปลงอาบัติทุกชนิดมีลักษณะสำคัญอยูที่การเปดเผยความผิดหรือ
ความเลวของตนใหปรากฏออกมาแลวทำการชำระใหหมดไปสิ้นไป คำวาปลงอาบัตินอกจาก
มีความหมายในทางวินัยแลว ยังมีความหมายครอบคลุมไปถึงทางธรรมดวย คือเปนการ
สำนึกถึงความผิดแลวกลับใจเพื่อทำใหถูกตอไป ดวยความระมัดระวังตั้งหนาตั้งตาทำเปน
อยางยิ่งตามหลักธรรมปฏิบัติทั่วไปซึ่งมีอยูวา “ละสิ่งที่ควรละ เจริญสิ่งที่ควรเจริญ” จนเกิด
ปญญาหรือญาณ ทำลายกิเลสใหหมดไปจาก “สันดาน” ดังนี้ จะเห็นไดวา ในการละสิ่งที่
ควรละ แลวเจริญสิ่งที่ควรเจริญนั้น ยอมจำจะตองมีการสำนึกถึงความผิด หรือการที่ตน
ปลอยใหตนถูกกิเลสครอบงำอยูเปนปกติ แลวตั้งใจที่จะไมปลอยใหเปนอยางนั้น หรือไมทำ
เชนนั้น แตจะทำการปองกันรักษาจิตของตนใหดียิ่งๆ ขึ้นไป ถือวาเปนการปลงอาบัติตาม
ทางธรรม หากจะกล า วให ยิ่ ง ขึ้ น ไปการที่ พ ระโยคาวจรผู ใ ดผู ห นึ่ ง พิ จ ารณาเห็ น โทษแห ง
วัฏฏสงสารวา ประกอบอยูโดยโทษเห็นปานนั้นๆ แลวตนก็ไดเวียนวายมาในวัฏฏสงสารรับ
ทุกขทรมานนับดวยชาติเปนอันมาก แลวเกิดสำนึกตัววา ตนมีความโงเขลามีความเหลวไหล
ไมทำจริง แลวตั้งหนาตั้งตาบำเพ็ญภาวนาเพื่อพนจากวัฏฏสงสารใหสมกัน กลาวไดวาการ
สำนึกบาปหรือการสำนึกตัวอันนั้นของพระโยคาวจรนั้นก็เปนการปลงอาบัติทางธรรมชั้น
สูงสุด คือทำใหบรรลุนิพพานได๖

๖ ดูรายละเอียดใน

เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๙–๕๓.
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ก. ทำวัตรพระ หมายถึงการกลาวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยใจความก็คือ
การเจริญพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ เมื่อผูทำวัตรไดทำจิตของตนใหเอิบอาบอยู
ดวยอนุสสติอันถูกตองและสูงสุดเชนนี้แลว ยอมกลาวไดวา เขาไดรับความสำเร็จในการเขาถึง
หรือเขาเฝาพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ เปนการพิเศษประจำวันทีเดียว ขอนี้เปน
สิ่งที่นาเลื่อมใสเปนอยางยิ่ง นำปติปราโมทยมาใหแกบุคคลนั้นเพิ่มขึ้นๆ จนมีความเชื่อไม
หวั่นไหว ไมงอนแงนคลอนแคลนในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ การลงทุนทำวัตรอยาง
แท จ ริ ง เช น นี้ น ำมาซึ่ ง ผลอั น ประเสริ ฐ สุ ด แท จ ริ ง อย า งต่ ำ ที่ สุ ด ก็ จั ก ทำให เ ป น ผู มั่ น คงใน
พรหมจรรยหรือในพระศาสนาจนกวาจะบรรลุมรรคผลนั้นๆ ไดในกาลอนาคตขางหนา การ
ทำวัตรพระรัตนตรัยซึ่งภิกษุสามเณรจักตองพยายามทำตามโอกาสคือ ทำเปนหมูในสถานที่
และเวลาอันกำหนดไวก็ตาม ทำเปนเอกเทศโดยสวนตัวในที่อยูแหงตนทุกเวลา จะนอนหรือ
ตื่นจากนอนก็ตามนับวาเปนการกระทำที่นาบูชาสรรเสริญเปนอยางยิ่ง
ข. การสวดมนต มีความมุงหมายเพื่อจะเปนการสาธยายใหเกิดความแมนยำใน
ตัวบทของพระธรรมสืบตอๆ กันไป ในฐานะเปนการสืบอายุพระปริยัติธรรมคำสอนเอาไว
ทั้งนี้เพราะวาในสมัยโบราณ โดยเฉพาะสมัยพุทธกาลหรือใกลๆ กันนั้น ไมมีการจารึกขีด
เขียน พระพุทธวจนะทั้งหมดตองทองจำกันไวดวยปาก ทานจึงมีระเบียบการสาธยายซอม
ความจำพระพุทธวจนะเอาไว ซึ่งเราเรียกวา “การสวดมนต” ในลักษณะนี้ ยอมเปนความ
จำเปนอยางยิ่งที่จะตองสวดมนต ครั้นมาถึงสมัยนี้มีการจารึกขีดเขียน การสวดมนตได
เปลี่ยนมาเปนสวดมนตเพื่ออวยพรแกผูฟง หรือเปนบทที่ถือกันวาจะเปนเครื่องคุมกันผูฟง
ในฐานะเป น ปริ ต ต หรื อ เครื่ อ งราง การสวดมนต ที่ แ ท จ ริ ง ของพุ ท ธบริ ษั ท นั้ น อยู ที่ ก าร
สาธยายเพื่อสืบอายุพระปริยัติธรรม หรือเปนการแสดงธรรมเปนหมูดังกลาวแลวขางตน
ı. ¢«π¢«“¬ªí®®‡«°¢≥å·≈–¿“«π“
กิจวัตรขอนี้แยกไดเปน ๒ สวน คือ การปจจเวกขณพิจารณาวัตถุปจจัย หรือธรรมะ
ขอใดขอหนึ่ง ซึ่งรวมเรียกวา “ปจจเวกขณ” และอีกสวนหนึ่งเปนการเจริญภาวนา หมายถึง
การเจริญกัมมัฏฐาน ทั้งที่เปนกัมมัฏฐานประธาน คือกัมมัฏฐานที่ตนจำเปนตองทำเพื่อกำจัด
กิเลสที่กำลังเบียดเบียนจิตใจตนอยูโดยตรงตามจริตของตนๆ ก็ตาม
ก. การปจจเวกขณ คำวา “ปจฺจเวกฺขณ” โดยตัวพยัญชนะ คือ ปฏิ + อิกฺข
สำเร็จรูปเปน “ปจฺจเวกฺขณ” ซึ่งแปลวา การเห็นหรือการเพงอยางเฉพาะเจาะจง ไดแก การ
พิจารณาอยางละเอียดรอบคอบหรือแยบคาย การพิจารณาที่ภิกษุสามเณรกระทำกันอยูโดย
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ทั่วไปในกรณีนี้คือ การพิจารณาวัตถุปจจัยทั้ง ๔ กลาวคือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานเภสัช อันภิกษุสามเณรจักตองบริโภคใชสอยเปนประจำ การปจจเวกขณเปนสิ่งจำเปน
เปนชีวิตวิญญาณของผูบวช เพราะถาผูบวชแลวไมมีการพิจารณาดังกลาว ตนก็จะประสบ
ความยุงยากภายในใจ อันเกิดมาจากการเปนอยูอยางแบบบรรพชิตแท และตนก็จะประสบ
กับการรบกวนของกิเลส หรือการรบกวนของความอยากนั่นอยากนี่ในสิ่งที่ตนเคยชินมาแต
กาลกอน จนถึงกับทนอยูในเพศบรรพชิตไมไดตองสึกออกไป อันนับวาเปนอันตรายอันใหญ
หลวงของภิกษุสามเณรผูบวชใหม คำวา “ปจจเวกขณ” นี้ ยังกินความกวางออกไปถึงการ
พิจารณาบทธรรมบทใดบทหนึ่งอยูเสมอๆ เพื่อใหเกิดความพอใจที่ยิ่งขึ้นไปในธรรมขอนั้น
การพิจารณาธรรมชนิดนี้ยังจัดเปนองคแหงการตรัสรูซึ่งเรียกวา “สัมโพชฌงค” ดวยองคหนึ่ง
เรียกวา “ธรรมวิจัย” หรือ “ธมฺมวิจย”
ข. ภาวนา คำวา “ภาวนา” โดยพยัญชนะแปลวา “การทำใหเจริญ” แตตามความ
หมายนั้น หมายถึง การเจริญกัมมัฏฐานโดยเฉพาะ กลาวคือ การพินิจพิจารณาสิ่งทั้งปวงให
เกิดความรูความเห็นตามที่เปนจริงในสิ่งนั้นๆ จนจิตใจปลอยวางความยึดถือในสิ่งทั้งปวง
นั่นเอง๗

ˆ. ÕÿªíØ∞“°Õÿªí™¨“¬å·≈–¿“«π“
การอุปฏฐากอุปชฌายาจารยนั้น สำหรับผูบวชใหมที่ยังตองถือนิสัยกลาวไดวาเปน
“กิจ” คือ มีความผูกพันใหตองทำเกี่ยวกับระเบียบของการถือนิสัย แตสำหรับผูพนนิสัยแลว
กลาวไดวาเปน “วัตร” คือ ทำตามที่มีฉันทะในการที่จะทำไมเปนการบังคับ การอุปฏฐาก
ทานมุงหมายผลพิเศษ คือ การทำใหหมดการถือตัวถือตน เพราะวินัยที่เกี่ยวกับการถือนิสัย
ไมยอมยกเวนใหแกสัทธิวิหาริก หรือ อันเตวาสิกชั้นไหน ฉะนั้นกุลบุตรผูมาบวชจากกำเนิด
หรือสกุลสูง เชน มาจากวรรณะกษัตริย เปนตน ก็ยังตองทำการอุปฏฐากอุปชฌาย ซึ่งมี
กำเนิดเปนคนสามัญตามวินัยที่เกี่ยวกับการถือนิสัย ถาหากวาสัทธิวิหาริกหรืออันเตวาสิกยังมี
ความกระดางดวยมานะ ถึงกับอุปฏฐากอุปชฌายาจารยไมไดแลว ยอมยากที่จะรับการ
สั่งสอนอบรมโดยแทจริงได เพราะฉะนั้นความมุงหมายนี้นับวาเปนความสำคัญอยางยิ่งของ
การถือนิสัย สวนความมุงหมายอยางอื่นก็คือ หวังจะใหเกิดความรักใครแกกันและกัน เกิด
ความสนิทสนมความเปนกันเองในระหวางกันและกัน ตลอดถึงกับจะเปนโอกาสใหไดรับ
โอวาทคำสั่งสอนที่พิเศษไปกวาธรรมดา และเปนการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่บัณฑิต
๗ ดูรายละเอียดใน

เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๒–๗๖.
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ไดวางไวแตกาลกอน๘

˜. ∫√‘À“√ ‘Ëß¢Õß·≈–√à“ß°“¬
คำวา “บริหาร” หมายถึง การดำรงรักษา การซอมแซมใหอยูในสภาพที่ควรจะเปน
และพรอมที่จะใชใหเปนประโยชนตามความมุงหมายนั้นๆ “การบริหารสิ่งของ” หมายถึง
การปฏิบัติใหถูกตองตามธรรมและตามวินัยที่เกี่ยวกับบริขารที่ตนมีใชเพื่อเปนเครื่องอาศัยใน
การดำรงชีพ หรือเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรมวินัยก็ตาม บริขารที่จำเปนที่ทานระบุไวก็คือ
บาตรและจีวร รวมไปถึงบริขารประจำตัวอยางอื่นๆ เชน มีดโกน เข็มเย็บผา ประคตเอว
เครื่องกรองน้ำ เปนตน และควรจะหมายความตลอดถึงเครื่องใชสอยอื่นๆ มีเสนาสนะ
เปนตน ดวยสิง่ ทีเ่ รียกวา “บริขาร” นัน้ คือสิง่ ทีน่ ำติดตัวไปได สิง่ ทีเ่ รียกวา “เสนาสนะ” นัน้ คือ
สิ่งที่ไมตองนำติดตัวไป แต ๒ อยางนี้ รวมเรียกวา “สิ่งของที่ตองบริหาร” คำวา “บริหาร”
นัน้ ควรจะกินความไปถึงการประหยัด การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอย
เปนตนดวย สวนคำวา การบริหารรางกาย นั้นมิใชบริหารเพื่อใหเกิดความสวยงาม จับตา
จับใจคนที่ไดเห็น หรือบริหารเพื่อใหเกิดความรูสึกที่สนุกสนาน เอร็ดอรอยทางเนื้อหนังอยาง
ใดอยางหนึ่งก็หามิได แตจะบริหารกายเพื่อใหเปนเครื่องรองรับอันเหมาะสมแกจิตใจที่กำลัง
จะกาวหนาไปตามทางธรรม ซึ่งมีความหลุดพนจากอำนาจของกิเลสทั้งปวงเปนที่มุงหมาย
ถาผูใดมีความฉลาดในการบริหารยอมหมายความวา ผูนั้นมีปญญา ขึ้นชื่อวาปญญา
แลว ยอมนำไปใชไดในที่ทุกสถาน จึงควรใชการบริหารวัตถุสิ่งของและรางกาย ซึ่งจำเปนจะ
ตองไดรับการบริหารเปนประจำวันนั้นเปนบทเรียนสำหรับฝกปญญาเปนประจำวันไปในตัว
ซึ่งนับวาเปนกุศลอยางยิ่ง แตอยางไรก็ตาม ทานยอมถือวาการบริหารสิ่งของและบริหาร
รางกายซึ่งยอมเนื่องกันอยูกับจิตใจอยางที่จะแยกกันไมไดนี้ ที่แทก็คือ การปฏิบัติธรรมวินัย
อยางหนึ่งนั่นเอง๙
¯. ¢«π¢«“¬‡√’¬π∏√√¡«‘π—¬
คำวา “การศึกษาธรรมวินัย” หมายถึงการศึกษาเลาเรียนใหรูทั้งที่เปนความรูอยาง
ปริยัติ คือจำไดหรือเขาใจ และทั้งที่เปนความรูอยางปฏิบัติ คือ ไดประสบเหตุการณอันนั้น
เขาดวยตนจริงๆ รูวามีความยากงายเพียงไร ตองอดกลั้นอดทน หรือตองเสียสละ เปนตน
๘ ดูรายละเอียดใน
๙ ดูรายละเอียดใน

เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๖-๗๘.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๘-๘๒
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เพียงไรดวย ตลอดถึงความรูซึ่งเปนความรูสึกภายในใจในผลของการปฏิบัติวานำมาซึ่งความ
สะอาด สวาง สงบอยางไรและเพียงใดดวย ความแตกตางระหวางความหมายของธรรมและ
ความหมายของวินัยคือ ธรรมเปนสิ่งที่ไมบังคับและมีธรรมชาติเปนผูวางกฎ วินัยเปนสิ่งที่
บังคับและมนุษยเปนผูวางกฎ ทั้ง ๒ อยางนี้มีความสัมพันธกัน คือ วินัยที่บัญญัติขึ้นนั้น ก็
อนุโลมเพื่อใหไดผลตามทางธรรมเปนชั้นสูงสุดนั่นเอง โดยสวนใหญวินัยก็คือระเบียบที่วางไว
สำหรับใหบุคคลหรือหมูคณะนั้นๆ เปนอยูกันอยางถูกตองและเหมาะสมเพื่อปฏิบัติธรรม
จนกวาจะบรรลุถึงผลสุดทายของธรรม กลาวคือ นิพพาน นั่นเอง๑๐

˘. ‡Õ“„®„ à¢Õß ß¶å·≈–°‘®¢Õß ß¶å
คำวา “ของสงฆ” หมายถึง วัตถุ สิ่งของ และสถานที่ ตลอดถึงสิทธิและอำนาจ
อยางอื่น ซึ่งมีผูถวายไวใหเปนสมบัติของคณะสงฆในพระพุทธศาสนา สิทธิในการที่จะบริโภค
ใชสอยนั้น วินัยระบุใหเปนสิทธิของสงฆหมูยอยๆ ที่เกี่ยวของในปกครอง โดยนัยนี้วัตถุของ
สงฆจึงตั้งอยูในฐานะเปนของศักดิ์สิทธิ์คลายกับวาเปนสมบัติของพระพุทธเจา แมวินัยจะไม
บังคับ ก็ควรสมัครใจในการที่จะชวยกันเก็บรักษาของสงฆนี้
คำวา “กิจสงฆ” มีอยู ๒ ประเภท คือ ประเภทหนึ่งเปนสังฆกรรมที่ตองทำตามวินัย
เชน การทำอุโบสถ ปวารณาและอื่นๆ อีกมาก ตลอดถึงการจัดการซึ่งกันและกัน ชวยกัน
และกันใหออกจากอาบัติได นับวาเปนสังฆกรรมที่บังคับตามวินัย สวนกิจสงฆอีกประเภท
หนึ่ง ซึ่งเปนกิจที่เกิดขึ้นหรือที่อยูในวัดวาอารามทั่วๆ ไปตามกาลเทศะ ไมเกี่ยวกับวินัยบังคับ
แตก็เปนกิจของหมูคณะที่ตองชวยกันทำ รวมกิจสงฆทั้ง ๒ ประเภท เขาดวยกันเรียกวา
กิจสงฆ อันเปนกิจที่จะตองเอาใจใส เพราะวินัยบังคับไวบาง เพราะเห็นแกความผาสุกราบรื่น
ของหมูคณะบาง ตองเอาใจใสใหเปนไปดวยดีเพื่อรักษาพระวินัยไว และเพื่อความสามัคคี
พรอมเพรียงกันตามความมุงหมายของธรรมวินัย๑๑
Ò. ¥”√ßμπ„Àâπà“‰À«â
การดำรงตนใหนาไหว หมายถึงการดำรงตนอยูในความเปนสมณะ คือ มีความสงบ
กาย วาจา ใจ โดยสมบูรณ หากปราศจากลักษณะของความเปนสมณะแลว ก็ยอมปราศจาก
ลั ก ษณะที่ น า ไหว เพราะฉะนั้ น ลั ก ษณะที่ น า ไหว ก็ คื อ ลั ก ษณะของสมณะนั่ น เอง คำว า
๑๐ ดูรายละเอียดใน
๑๑ ดูรายละเอียดใน

เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๒-๙๐.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๑-๙๓.
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“สมณะ” แปลวา “ผูสงบ” หรือ “ผูมีธรรมเปนเครื่องสงบ” ซึ่งโดยพฤตินัยแลว ยอมเปน
อันเดียวกัน คือ เมื่อมีธรรมเครื่องสงบอยูที่ตน ตนก็เปนผูสงบ เพราะฉะนั้นจึงตองศึกษาและ
ปฏิบัติในธรรมอันเปนเครื่องทำความสงบ ธรรมเปนเครื่องทำความสงบ ควรจะมีขอบเขต
กวางๆ วา ตนเองสงบ และผูอื่นก็พลอยสงบ การปฏิบัติในธรรมประเภทนี้จึงมีผลคือไม
เปนการเบียดเบียนตน และไมเบียดเบียนผูอื่น การกระทำที่มีผลเปนการไมเบียดเบียนตน
และไมเบียดเบียนผูอื่นเชนนี้ มีลักษณะที่ทำใหผูนั้นเปนคนนาไหว
การดำรงตนใหนาไหวที่สมบูรณ ยอมอยูที่การควบคุมกิเลสภายในไมใหปรากฏออก
มาเปนการกระทำที่ผิด สำหรับชั้นที่เปนการควบคุมกิเลสนั้น ก็ไดแกระเบียบปฏิบัติในชั้นศีล
ซึ่ ง ควบคุ ม กิ เ ลสหยาบที่ ท ะลุ อ อกมาภายนอก และชั้ น สมาธิ ซึ่ ง เป น การควบคุ ม กิ เ ลสที่
กลัดกลุมอยูในจิต สวนการทำลายกิเลสใหสูญสิ้นไปนั้น เปนระเบียบปฏิบัติในชั้นปญญา ซึ่ง
เปนการชำระชะลางกิเลสอันละเอียดที่เรียกวาอนุสัย อันนอนจมนิ่งอยูในสันดาน แนวปฏิบัติ
ดังกลาวขางตนเรียกวา “ไตรสิกขา” นอกจากนี้ยังตองมีธรรมะประเภทที่เปนเครื่องมือให
ปฏิบัติไดสำเร็จ เชน สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ เปนตน เปนเครื่องมือดำเนินการ และในที่สุดก็
มีธรรมะประเภทสนับสนุนหรือเปนที่ตั้งอาศัย เชน หิริโอตตัปปะ เปนตน รองรับไวเสมอไป
การดำรงตนใหนาไหวหรือการทำตนใหประกอบอยูดวยความเปนสมณะ จึงจักตั้งตนดำเนิน
ไปไดดวยดี และดำเนินไปไดจนถึงขั้นสูงสุดจริงๆ
ลักษณะที่นาไหวของบุคคลผูนั้น ยอมเปนการเผยแพรลัทธิหรือศาสนาของผูนั้นไป
ในตัว ตัวอยางไดแก พระอัสสชิสามารถทำใหอุปติสสปริพาชก ซึ่งตอมาคือพระสารีบุตร
ผูเปนพระมหาเถระชั้นสูงสุดในพุทธศาสนาเกิดความเลื่อมใส นำตัวเขามาสูพุทธศาสนาไดก็
เพราะความมีลักษณะนาไหวอยางเดียวเทานั้น๑๒
หลักกิจวัตร ๑๐ ประการ เปนผลที่ไดจากการสังเคราะหองคความรูตางๆ ใน
พระพุทธศาสนาเพื่อทำใหงายสำหรับผูที่จะปฏิบัติโดยเฉพาะสำหรับผูบวชใหม หลักกิจวัตร
จึงเปนทั้งวัฒนธรรมขององคกรที่สำคัญในพระพุทธศาสนา หรือเปนธรรมเนียมสงฆที่สำคัญที่
ถูกถายทอดและถือสืบๆ มาตั้งแตครั้งพุทธกาล หลักกิจวัตรนี้ยังมีสวนในการสงเสริมการ
เรียนรูและการปฏิบัติตนในพระพุทธศาสนาอันนำไปสูเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาดวย
ดังนั้น กิจวัตรจึงเปนทั้ง กิจ หมายถึง ตองทำ และเปนวัตร หมายถึงควรทำ และจัดเปนทั้ง
ธรรมและวินัยอีกดวย เมื่อพิจารณาในฐานะเปนกิจกรรมในการจัดการความรูในพระพุทธ๑๒ ดูรายละเอียดใน

เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๓-๙๙.
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ศาสนาจึงทำใหแนวคิดการจัดการความรูในพระพุทธศาสนามีความเขมแข็งและมีความ
ชัดเจน เปนการจัดการความรูที่เปนแบบธรรมชาติ จึงทำใหองคกรพระพุทธศาสนามีความ
เจริญมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้ก็ดวยแนวทางการจัดการความรูดังกลาว หากพุทธศาสนิกชนนำ
รูปแบบกิจวัตรดังกลาวไปปรับประยุกตใชใหเหมาะสมก็ยอมจะกอประโยชนอยางยิ่งทั้งแก
ตนเองและองคกร เฉกเชนสังคมสงฆในพระพุทธศาสนาที่ใชหลักกิจวัตร ๑๐ เปนเครื่อง
หลอหลอมใหสมาชิกของสงฆเปนพลเมืองที่ดี
ถึงแมวาหลักกิจวัตร ๑๐ จะเปนหลักปฏิบัติพระธรรมวินัยแบบบูรณาการที่มุงให
พระภิกษุสงฆนำไปประพฤติปฏิบัติ แตในทัศนะของผูเขียนเห็นวาคฤหัสถเองก็สามารถนำ
หลักการดังกลาวมาประยุกตใหเปนกิจวัตรประจำวันได ดังนี้
๑. ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ควรมีการเลี้ยงชีวิตอยูดวยอาหารที่ไดมาโดยสิทธิอัน
ชอบธรรม ซึ่งสรุปไวดวยบิณฑบาต
๒. ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ควรมีหลักเกณฑหรือมีนิสัยแหงความสะอาดหมดจด
ทั้งภายนอกภายใน ซึ่งสรุปไวดวยคำวา กวาดวัด
๓. ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ควรเปดเผยความผิดความชั่วของตน ใหหมดความเปน
ผูมีความผิดความชั่วติดตัว และตั้งใจสำรวมระวังมากยิ่งขึ้น ซึ่งสรุปไดดวยคำวา ปลงอาบัติ
๔. ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ควรมีการทำตนใหสม่ำเสมอในการทำงาน โดยเฉพาะ
ในการมีคุณพระรัตนตรัยเปนเครื่องระลึกประจำใจอยูตลอดเวลา และการสาธยายบทธรรม
อันพึงสาธยายเพื่อชวยความจำ อันสรุปไวดวยคำวา ทำวัตรพระสวดมนต
๕. ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ควรมีการหมั่นพินิจพิจารณาดวยสติสัมปชัญญะและ
ปญญา ในธรรมที่จะเปนเครื่องคุมครองตนใหพนจากภัยของกิเลส อันสรุปไดดวยคำวา
ขวนขวายในปจจเวกขณและภาวนา
๖. ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ควรมีการเอาใจใสตออุปชฌายาจารยอันเปนกำเนิด
หรือทางมาแหงความรูและการปฏิบัติที่ดำเนินไปไดราบรื่น ในฐานะที่ทานเหลานั้นเปน
กัลยาณมิตร อันสรุปไวดวยคำวา อุปฏฐากอุปชฌายาจารย
๗. ทั้ ง บรรพชิ ต และคฤหั ส ถ ควรมี ก ารเอาใจใส ป รั บ ปรุ ง เครื่ อ งใช ไ ม ส อยที่ เ ป น
อุปกรณแกการเปนอยู ตลอดจนถึงการปรับปรุงรางกาย ซึ่งอุปมาใหเปนเหมือนมาสำหรับ
ขับขี่ในการเดินทางไกล ใหมีคุณสมบัติพรอมมูลอยูเสมอ อันสรุปไดดวยคำวา บริหารสิ่งของ
และรางกาย
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๘. ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ควรพยายามศึกษาเลาเรียนหลักวิชา ทั้งที่เปนวิชา
โดยตรงและวิชารอบตัว ทั้งที่เปนวิชาบังคับและวิชาสำหรับทำใหดีใหงามยิ่งๆ ขึ้นไปเปน
พิเศษ อันสรุปไดดวยคำวา ขวนขวายเรียนธรรมวินัย
๙. ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ควรมีการเอาใจใสสมบัติของกลางและภารกิจอันเปน
สิ่งที่จะตองรวมใชรวมทำ หรือรับผิดชอบรวมกัน อันสรุปไดดวยคำวา เอาใจใสของสงฆและ
กิจสงฆ
๑๐. ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ควรมีการควบคุมตนเองใหอยูในภาวะที่ปราศจาก
มลทินโทษจนเปนที่ตั้งแหงความผาสุกทั้งกายและใจ จนกระทั่งเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส
ของผูพบเห็น เปนการเผยแพรพรหมจรรยไปในตัว อันสรุปไดดวยคำวา การดำรงตนให
นาไหว

Ù. §«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚≈°„π¡ÿ¡¡Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“
แนวคิดเรื่องความเปนพลเมืองที่ถูกนำมาใชตั้งแตสมัยกรีก โดยเพลโตไดอธิบายวา
ความเปนพลเมือง หมายถึง “สมาชิกของชุมชนการเมือง” หรือ “สมาชิกของรัฐ” ในทัศนะ
ของเพลโตนั้นความเปนพลเมือง หมายถึง คนที่มีคุณธรรม คนที่เอาการเอางาน รูวิธีปกครอง
ในเวลาเดียวกัน ...โดยเพลโตกลาววา “คนที่มีคุณธรรมเทานั้นจึงเหมาะที่จะบริหารบานเมือง
การทำงานเพื่ อ ส ว นรวมนั้ น เป น ภารกิ จ ที่ สู ง ส ง และมนุ ษ ย ทั้ ง หลาย (ก็ คื อ พลเมื อ ง) พึ ง
กระทำ๑๓ ในสวนของปรัชญาตะวันออก เชน ทานขงจื๊อไดแสดงแนวคิดที่แสดงถึงความ
เชื่อมโยงระหวางบุคคลและสังคมไวดวย โดยเนนวาลักษณะความสัมพันธ ๔ อยางตอไปนี้
เปนสิ่งที่ควรสรางใหเกิดขึ้นคือ ๑) ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน ๒) ความสัมพันธ
ระหวางบิดามารดากับบุตร ๓) ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา ๔) ความสัมพันธระหวางพี่
นอง เมื่อบุคคลปฏิบัติตอกันอยางดีก็ถือวาเขาใจในบทบาทความเปนพลเมืองของสังคม ใน
สวนของพระพุทธศาสนาไดวางหลักทิศ ๖ ไวในสิงคาลกสูตร๑๔ โดยมีมารดาบิดาเปนทิศ
เบื้องหนา อาจารยเปนทิศเบื้องขวา บุตรภรรยาเปนทิศเบื้องหลัง มิตรสหายเปนทิศเบื้องซาย
๑๓ ธเนศวร

เจริญเมือง, แนวคิ ด ว า ด ว ยความเป น พลเมื อ ง, เอกสารวิชาการลำดับที่ ๒๓
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น สถาบันพระปกเกลา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคลังวิชา, ๒๕๔๘),
หนา ๑.
๑๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๖-๒๑๔/๒๑๒-๒๑๘.
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ทาสกรรมกรเปนทิศเบื้องลาง สมณพราหมณเปนทิศเบื้องบน จัดเปนหนาที่พลเมืองที่สำคัญ
ในสังคมพระพุทธศาสนา สวนคุณสมบัติของพลเมืองที่ควรจะตองใหเกิดมีขึ้นนั้น พระพรหม
คุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดนำมาขยายความเปนการพัฒนา ๔ ดาน ที่เรียกวา ภาวนา อัน
หมายถึง การทำใหเปนใหมีขึ้น, การฝกอบรม, การพัฒนา ซึ่งมนุษยนั้นจะตองมีการพัฒนา
อยู ๔ ขั้นตอนดวยกัน คือ
๑) กายภาวนา คือ การเจริญกาย พัฒนากาย การฝกอบรม ใหรูจักติดตอเกี่ยวกับ
สิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรียทั้ง ๕ ดวยดี และปฏิบัติตอ สิ่งเหลานั้นในทางที่เปนคุณ มิให
เกิ ด โทษ ให กุ ศ ลธรรมงอกงาม ให อ กุ ศ ลธรรมเสื่ อ มสู ญ การพั ฒ นาความสั ม พั น ธ กั บ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ
๒) สีลภาวนา คือ การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝกอบรมศีล ใหตั้งอยูใน
ระเบียบวินัยไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย ตลอดจนสามารถอยูรวมกันกับ
ผูอื่นไดดวยดี และเกื้อกูลแกกัน
๓) จิตตภาวนา คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝกอบรมจิตใจ ใหเขมแข็งมั่นคง
เจริญงอกงามดวยคุณธรรมทั้งหลาย เชน มีการเมตตา มีฉันทะ ขยันหมั่นเพียร อดทน
มีสมาธิและสดชื่นเบิกบาน เปนสุขผองใส เปนตน
๔) ปญญาภาวนา คือ การเจริญปญญา พัฒนาปญญา การฝกอบรมปญญา ใหรู
เขาใจสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง รูเทาทันเห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทำใหเปน
อิสระ ทำตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดดวย
ปญญา
เมื่อคนประพฤติปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ก็จะมีเครื่องกำกับควบคุมพฤติกรรม ที่จะ
ชวยใหสังคมสงบเรียบรอยพออยูกันได จากนั้นก็กาวตอไปสูการพัฒนาพฤติกรรมใหประณีต
ดีงามเกื้อกูลยิ่งขึ้น คือ กาวขามจากพฤติกรรมเชิงลบ ขึ้นสูการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก มี
การพัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญาดวย ในระดับนี้เรียกวา “สังคมกัลยาณชน” โดยมีเกณฑ
มาตรฐานความประพฤติที่ยึดหลักธรรมจริยา ๑๐ หรือที่เรียกกันวา “กุศลกรรมบถ ๑๐”
ถือไดวาเปนมนุษยธรรมแทที่เต็มตามความหมาย หากทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมจริยา ๑๐
ก็มั่นใจไดวาจะเปนสังคมที่ดี และสังคมจะดีงามเปนสุข อยางไรก็ตามยังไมหยุดเพียงเทานี้
สำหรับสังคมใหญ ตองพยายามใหเปนสังคมของกัลยาณชน (ผูมีจริยธรรม หรือกุศลกรรมบถ
๑๐) ถาไมไหว อยางนอยตองใหเปนสังคมของมนุษยชน (ผูมีศีล ๕) ในระดับสังคมใหญนั้น
ใหมีชุมชนผูพัฒนาตนอยูในระดับตางๆ สูความเปนอริยชน เพื่อเปนหลักประกันหรือหนุนให
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สังคมใหญดำรงภาวะแหงสังคมของธรรมิกชนหรือกัลยาณชนไว และเพื่อใหมนุษยมีโอกาส
พัฒนาสูงขึ้นไปได๑๕ ผลเบื้องปลายที่จะไดรับก็คือจะทำใหกลายเปนพลเมืองที่ดีที่มีความ
สมบูรณพรอมทั้งกายและใจ อันจะนำมาซึ่งสันติของสังคมและโลกตอไป
แนวคิดการจัดการความรูในพระพุทธศาสนาดังกลาวมาแลวขางตน นอกจากการมี
เปาหมายเพื่อการหลุดพนอันเปนอิสรภาพสวนบุคคลแลว ยังมีเปาหมายเพื่อสรางสันติสุขใน
ระดับโครงสรางหรือระดับสังคมอีกดวย ทั้งนี้ การที่บุคคลมีความสุข สงบและสันติอันเปน
ภายใน ยอมจะสงผลใหสังคมเกิดสันติสุข

ı. ∫∑ √ÿª
แนวคิ ด การจั ด การความรู โ ดยการกำหนดเป น หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ เรี ย กว า “กิ จ วั ต ร”
โบราณาจารยทานเลือกสรรเอามาทั้งจากพระวินัยและพระธรรมมาจัดหมวดหมูใหม เพื่อให
สะดวกแกการศึกษา โดยเฉพาะในสมัยโบราณ ซึ่งการศึกษายังไมเจริญ แนวคิดเรื่องกิจวัตร
จึงถือเปนรูปแบบของ “แนวคิดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)” ในพระพุทธศาสนารูปแบบหนึ่งที่
มุงหลอหลอมใหสมาชิกของสงฆเปนพลเมืองที่ดี ทั้งในระดับสังคม ประเทศ และสังคมโลก
จึงทำใหองคกรพระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้ ก็ดวยแนวทางการ
จัดการความรูดังกลาว หากพุทธศาสนิกชนนำรูปแบบกิจวัตรดังกลาว ไปปรับประยุกตใชให
เหมาะสมก็แสดงถึงความกาวหนาในการพัฒนาชีวิต การวัดผลแหงการปฏิบัติวามนุษยมี
คุณสมบัติครบถวนสมบูรณหรือไมอยางไร ก็โดยใชหลักภาวนา ๔ ดังกลาวขางตน ซึ่งผูที่
สามารถพัฒนาครบทั้ง ๔ ดาน สรุปรวมเรียกวา ภาวิต ๔ ไดแก ภาวิตกาย มีกายที่พัฒนา
แลว ภาวิตศีล มีศีลที่พัฒนาแลว ภาวิตจิต มีจิตใจที่พัฒนาแลว ภาวิตปญญา มีปญญาที่
พัฒนาแลว ผลเบื้องปลายก็คือทำใหเขาถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณ และเปนสมาชิกของ
พลเมืองโลกที่ดีไดอยางยั่งยืนโดยแทจริง

๑๕ ดูรายละเอียดใน

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), สยามสามไตร สูอนาคตที่สดใส
ดวยการศึกษาไทยวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : พิมพสวย, ๒๕๕๒), หนา ๒๑๒.
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Ò. ¿“…“‰∑¬ :
°. ¢âÕ¡Ÿ≈ª∞¡¿Ÿ¡‘
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย . พระไตรป ฎ กภาษาไทย ฉบั บ มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิ ท ยาลั ย เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
. พระไตรป ฎ กภาษาไทย ฉบั บ มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย . [ซี ดี - รอม].
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘
(๑) หนังสือ :
ธเนศวร เจริญเมือง. แนวคิดวาดวยความเปนพลเมือง. เอกสารวิชาการลำดับที่ ๒๓
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น สถาบันพระปกเกลา. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพคลังวิชา ๒๕๔๘.
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). สยามสามไตร สูอนาคตที่สดใส ดวยการศึกษา
ไทยวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : พิมพสวย, ๒๕๕๒.
พุทธทาสภิกขุ. คำสอนผูบ วชพรรษาเดียว. พิมพครัง้ ที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ,
๒๕๔๔.
(๒) วิทยานิพนธ :
อุทัย สติมั่น. “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูสำหรับสำนักปฏิบัติธรรมในประเทศ
ไทย”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.
(๓) สื่ออิเล็กทรอนิกส :
“ป ญ ญาปฏิ บั ติ : ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ ” ผู จั ด การรายสั ป ดาห (๒๗ มกราคม ๒๕๔๙).
[ออนไลน]. แหลงที่มา: http://www.manager.co.th/mgrWeekly/ViewNews.
aspx?NewsID=9490000012006 [๑๐ เมษายน ๒๕๕๖].
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นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


Ò. ∫∑π”
ขบวนการสรรโวทัยเปนองคกรหนึ่งที่ไดรับการยอมรับวาเปนองคกรการกุศลที่ไดรับ
ผลสำเร็จสูงสุดองคกรหนึ่งในประเทศศรีลังกา ไดเสนอรูปแบบทางเลือกสำหรับการพัฒนาที่
ยั่งยืนและครอบคลุมประชากรทุกกลุม ซึ่งมาพรอมกับแรงจูงใจดวยกฎทางจริยธรรมที่เปน
สากล แนวคิดของ “สรรโวทัย” คือ สนับสนุนการหยั่งรูตนเองอยางแทจริงโดยผานการ
ทำงานใหบริการชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับภาคสวนที่ออนแอกวา ซึ่งกลาวไดวา เปน
จริยธรรมสังคมเพื่อสวัสดิการสำหรับทุกคน ขณะเดียวกันก็ยังอธิบายใหเห็นวา การพัฒนา
คือ กระบวนการของการตื่นรู ทั้งในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชนชนบท กลุมคนเมือง
ประเทศชาติ และทั้งโลก โดยกระบวนการของการตื่นรู สามารถทำไดใหบรรลุไดในทุกระดับ
ของสังคม และบริการสินเชื่อทางการเงินในระดับชุมชน (Microfinance) ก็มีบทบาทสำคัญ
ในแทบทุกโครงการที่มีการจัดทำขึ้น ทั้งนี้ “สรรโวทัย” ไดเติมเต็มความตองการที่ยิ่งใหญใน
โลกสมัยใหม หลักการสามารถถูกสงตอและนำไปปฏิบัติไดอยางเปนประโยชน โดยผานทาง
กลุมหรือองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนามนุษย ดังคำกลาวของคานธีวา “คนเล็กที่มี
จิตวิญญาณอันมุงมั่น ซึ่งถูกโหมดวยเพลิงศรัทธาแหงเจตนารมณที่ไมมีวันมอดดับนั้น จะ
สามารถเปลี่ยนประวัติศาสตรได”๑
๑ Thodok

Cathrin, “The Sarvodaya Shramadana Movement in Sri Lanka”,
Culture Mandala : The Bulletin of the Centre for East-West Cultural and Economic
Studies, Vol. 7 No. 1 Article 3. (December 2005), p. 1.
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บทความนี้ตองการนำเสนอในกระบวนการที่ขบวนการสรรโวทัยไดนำเสนอ เพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศศรีลังกา ในการที่จะนำพาประชาชนเขาสูการ
เปนพลเมืองของโลก โดยจะนำเสนอในประเด็นเกี่ยวกับ กำเนิด พัฒนาการ และรูปแบบการ
พัฒนาชุมชนของขบวนการสรรโวทัย เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาในเชิงลึกตอไป

Ú. °”‡π‘¥¢∫«π°“√ √√‚«∑—¬
Ú.Ò §«“¡À¡“¬·≈–·π«§‘¥¢Õß¢∫«π°“√ √√‚«∑—¬
คำวา “สรรโวทัย (Sarvodaya)” มีความหมายวา “การตื่นขึ้นจากอวิชชาและ
ความหลุดพนจากความทุกขความยากจนของคนศรีลังกาทั้งหมด (the awakening of us
all)” ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณและสังคม ตลอดจนการใหความสำคัญกับ
การรูแจง (enlightenment) ผานการแบงปน ขณะที่ คำวา Shramadana ที่มาจากภาษา
สันสกฤต แปลวา การเสียสละแรงกายโดยไมหวังผลตอบแทนในเชิงวัตถุสิ่งของ โดยการ
ตอบแทนจะมาในรูปแบบของความสงบทางจิตใจ และเปนการสั่งสมกรรมดีไวสำหรับภาย
ภาคหนา โดยขบวนการสรรโวทัย กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๑ (ค.ศ.1958) โดย ดร.เอ.ที.
อริยะรัตนะ เปนอดีตอาจารยสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียนมัธยม ที่วิทยาลัยนาลันทา ซึ่งเปน
โรงเรียนสอนพุทธศาสนาชื่อดังของโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ทั้งนี้ เขาและอาจารยคนอื่นๆ
ต อ งการให นั ก เรี ย นได เ ป ด ตั ว เองต อ สิ่ ง ใหม ๆ เขาและนั ก เรี ย นกลุ ม หนึ่ ง พร อ มทั้ ง เหล า
อาจารย และขาราชการ จึงไดจัดตั้งคายทำงานวันหยุด (holiday work camp) ขึ้นใน
หมูบานที่มีฐานะยากจนในคานาโตลูวา (Kanatoluwa)๒ โดยอริยะรัตนะตองการใหนักเรียน
ของเขา “เขาใจ และสัมผัสประสบการณตามสถานการณความเปนจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ชนบท รวมถึงเขตยากจนของตัวเมือง [และ] พัฒนาใหเปนความรักตอผูคนรวมชาติ รวมถึง
ใชการศึกษาที่ไดรับใหเปนประโยชน ดวยการหาแนวทางสรางใหชีวิตของคนเหลานั้นมี
ความสุขยิ่งขึ้น”๓ บรรดานักเรียนของเขา จะไปอาศัยอยูรวมกับคนในหมูบาน รับฟงปญหา
ชาวบาน ปลูกตนไม รวมถึงสรางโรงเรียนและวัด เพื่อใหนักเรียนไดเขาใจถึงประสบการณ
๒ Bond,

G. D., The Buddhist revival in Sri Lanka: religious tradition, reinter
pretation, and response, (South Carolina : University of South Carolina, 1988), p. 244.
๓ Macy, J., Dharma and development : religion as resource in the
Sarvodaya self help movement, (Connecticut : Kumarian Press, 1983), p. 24.
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ตรงของความลำบากในการดำเนินชีวิต ไดเรียนรูจากประสบการณตรง เพื่อนำความรูเหลา
นั้นนำมาพัฒนาชุมชนใหเกิดความสงบสุข จนไดรับการยอมรับจากองคกรการกุศลจาก
ตางประเทศ และนำไปสูการรวมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมไดอยาง
ยั่งยืน

Ú.Ú æ—≤π“°“√¢Õß¢∫«π°“√ √√‚«∑—¬
“สรรโวทัย” คอยๆ พัฒนาการจนกลายมาเปนองคกรเอกชนของคนพื้นเมืองที่มี
อิทธิพลมากที่สุดในศรีลังกา ดวยการพัฒนายุทธศาสตร และโครงการของตัวเองเปนกลุม
ความเคลื่อนไหวระดับชาติที่สรางความเชื่อมโยงในระดับโลก และเปนองคกรที่ไดรับการ
รับรองตามกฎหมายใน พ.ศ. ๒๕๑๕ โดย “สรรโวทัย” ปฏิเสธการพัฒนาในรูปแบบทุนนิยม
ซึ่งสนับสนุนลัทธิปจเจกนิยม หรือความเชื่อในเรื่องผลประโยชนของแตละบุคคล การแขงขัน
ลั ท ธิ บ ริ โ ภคนิ ย ม และความมั่ ง คั่ ง ตลอดจนปฏิ เ สธการพั ฒ นาในรู ป แบบคอมมิ ว นิ ส ต
โครงสรางเศรษฐกิจสังคมซึ่งรัฐเปนผูจัดตั้งและควบคุม (state-imposed institutional)
หรือ สิ่งที่องคกรตางประเทศสรางไว๔ ในทางกลับกัน “สรรโวทัย” แสวงหาแนวทางสาย
กลางแบบองครวมในการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม ดวยการมุงเนนโครงการที่มีสวน
เกี่ยวของกับการแสดงความเคารพนับถือความอยูรอดทางวัฒนธรรม สรางความปรองดอง
ระหวางกลุมชาติพันธุตางๆ เศรษฐกิจชุมชน การเกษตรอินทรีย และการอนุรักษไวซึ่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ วิสัยทัศนขององคกรในเรื่องการจัดระเบียบสังคมใหม (social
order) ไดรับอิทธิพลมาจาก “หลักอหิงสา” ของมหาตมะ คานธี ควบคูไปกับคำสอนจาก
ธรรมะของพระพุทธเจา และไดประยุกตมาสูแนวปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา ที่วา “ผูที่
เอาใจใสตอความสุขทางจิตวิญญาณของตน ก็ยอมจะเอาใจใสผูอื่นดวย และผูที่เอาใจใสตอ
ผูอื่น ก็ยอมจะเอาใจใสตอความสุขทางจิตวิญญาณของตนเองเชนกัน” “สรรโวทัย” ให
คุณคากับหลักการของการพัฒนาการทางบุคลิกที่เหมาะสม (personality development)
ซึ่งเปนพื้นฐานแรกเริ่มของวัฒนธรรมชนบทของพุทธศาสนาแบบศรีลังกา คือ เมตตา หรือ
อยากเห็นผูอื่นมีความสุข กรุณา หรือเห็นอกเห็นใจผูอื่น มุทิตา หรือความยินดีตอความสุข
ของผูอื่น และอุเบกขา คือ การวางใจเปนกลาง ซึ่งเรียกวา พรหมวิหาร ๔๕ เพื่อใหตระหนัก
๔ Bond,

G. D., The Buddhist at work : Community Development Social
Empowerment and the Sarvodaya Moment, (USA : Kumarian Press, 2004), p. 94.
๕ พรหมวิหารธรรม ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหม ; ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๕.
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ถึงความไมสำคัญของตัวตน เพราะทุกสิ่งในโลกลวนมีความเชื่อมโยงกัน การหยั่งรูดังกลาว
ถือเปนเรื่องสำคัญสำหรับผูที่ตองการเขาใจธรรมชาติตามความเปนจริงของมนุษย เพื่อใหเกิด
การรับรูความทุกขของผูอื่น และเกิดความกรุณาตอผูอื่น๖ นอกจากนี้ อริยะรัตนะยังได
จัดการชุมนุมการนั่งสมาธิหมูเพื่อสันติภาพ (Public peace meditations) เพื่อสรางใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีครั้งหนึ่งที่กิจกรรมนี้ดึงดูดจำนวนผูสนใจเขารวมถึง ๖๕๐,๐๐๐ คน
และอาจเปนการนั่งสมาธิเพื่อสันติ ที่มีผูเขารวมมากที่สุดเปนประวัติการณ๗
ขบวนการสรรโวทัยมองความยากจนเปรียบเสมือนความไรอำนาจที่มารวมตัวกัน
และความไรอำนาจของตัวบุคคล พรอมย้ำวาการตื่นรู (Awakening) จะเกิดขึ้นไดตองผาน
การปฏิสัมพันธทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เกิดการตื่นรูใน ๔ ระดับ คือ ตัวบุคคล
หมูบาน ประเทศ และโลก แตจะทำอยางไรถึงจะเขาถึงประชาชนที่กำลังไดรับความเดือด
รอน และตองการความชวยเหลือ จึงตองมีกระบวนในการเขาถึงมวลชนหรือประชาชนได
อยางมีความสนิทสนมและเกิดความไวเนื้อเชื่อใจกันในลำดับตอไป
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ปรัชญาสรรโวทัย เปนการตีความพุทธศาสนาเถรวาทแบบดั้งเดิมตามแนวทางใหม
โดยอริยะรัตนะ ทั้งนี้ เขาคือผูนำแนวคิดพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม (Socially engaged
Buddhism) โดยอธิบายวา เขาไมไดแยกออกจากแนวทางดั้งเดิมแบบถอนรากถอนโคน แต
ปรัชญาของขบวนการสรรโวทัย มุงไปที่พื้นฐานของคำสอนในเรื่องจริยธรรรม โดยนำเอา
คำสอนมาเปนสวนในการสนับสนุนแนวคิดของพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม ซึ่งสามารถอธิบาย
แนวคิดเพื่อการพัฒนาสูความเปนพลเมือง ดังนี้

๖ Macy,

J., “In Indra’s net : Sarvodaya and our mutual efforts for peace”, in
The path of compassion: writings on socially engaged Buddhism, F. Eppsteiner ed.,
(California : Parallax Press, 1988), : pp. 176-179.
๗ Thodok Cathrin, “The Sarvodaya Shramadana Movement in Sri Lanka”,
Culture Mandala : The Bulletin of the Centre for East-West Cultural and Economic
Studies, p. 2.
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Û.Ò °“√μ◊Ëπ√Ÿâ (Awakening)
สรรโวทัยไดนำเสนอไวอยางนาสนใจวา การตื่นรูไมสามารถเกิดขึ้นโดยลำพัง แตจะ
เกิดขึ้นไดผานการปฏิสัมพันธทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยการตื่นรูในระดับบุคคล
จะตองพึ่งพิงการตื่นรูของชุมชนทองถิ่นดวย และทั้งสองสวนนั้นก็จะมีบทบาทในการตื่นรู
ระดับชาติ และทั่วทั้งโลก๘ เปาหมายของสรรโวทัย คือ การหยั่งรูตนเอง หรือการรูแจงของ
ตัวบุคคลและชุมชน หรือ การตื่นขึ้นจากอวิชชาและความหลุดพนจากความทุกขความ
ยากจนทั้งมวล (the awakening of all) โดยผานการอุทิศแรงกายที่ปราศจากความเห็นแก
ตัว๙ การมีความเขาใจตอความทุกขและประสบการณของผูอื่น จะชวยใหสามารถบรรลุถึง
การรู แจ ง โดยใช ค วามสามารถของตนเองที่ จ ะสร า งสั ง คมที่ สู ง ส ง เกิ ด ความยุ ติ ธ รรมและ
สันติภาพมากขึ้น๑๐
จากการนำเสนอดังกลาวมีการตั้งขอสังเกตถึงสิ่งที่อริยะรัตนะกลาวอางถึง จะเปน
ความจริงหรือไม ตองมีการตรวจสอบ หรือทบทวนในสิ่งที่สรรโวทัยนำเสนอในแนวทาง
พระพุทธศาสนาประกอบดวย ความกรุณา เห็นอกเห็นใจผูอื่น ความเชื่อมโยงกันของสรรพ
สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย ความเขาใจถึงเหตุแหงทุกข การบรรเทาความทุกข และการอุทิศแรงงาน
โดยปราศจากความเห็นแกตัวทั้งหมดนี้ลวนแตเปนแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ดังงานวิจัย
ของสุวิดา แสงสีหนาทที่ไดศึกษาวา “สรรโวทัยไมใชพุทธปรัชญาที่ซ้ำซอน พยายามเปลี่ยน
จิตสำนึกของตนเองใหเกิดความเมตตา และใหทำกรุณาตอประโยชนสวนรวม เปนการดึง
ประชาชนเขาสูระบบของการพัฒนาบุคคลอยางมียุทธศาสตร”๑๑
Û.Ú °“√μ’§«“¡§” Õπ·∫∫¥—Èß‡¥‘¡
สำหรับการตีความพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมใหมนั้นตองการคำแกตางหรือไม ในขอนี้
พระภิกษุชาวศรีลังกาทานหนึ่งบอกวา สรรโวทัย ยังคงเปนศาสนาพุทธ มีทั้งความทุกขและ
๘ Jones,

K., The social face of Buddhism : an approach to political and
social activism, (London : Wisdom Publications, 1989), p. 243.
๙ Ibid, p. 175.
๑๐ Ariyatane, A.T., Acceptance Speech for the Niwano Peace Prize,
(Moratuwa : Sarvodaya Vishva Lekha Press, 1992), p. 4.
๑๑ ดู ร ายละเอี ย ดใน สุ วิ ด า แสงสี ห นาท, “ภู มิ ป ญ ญาบู ร ณาการบนฐานคิ ด พุ ท ธปรั ช ญา :
ยุ ท ธศาสตร ท างเลื อ กในการพั ฒ นาสั ง คมไทย”, วิ ท ยานิ พ นธ ป รั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต , (วิ ท ยาลั ย
สหวิทยาการ : มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, ๒๕๔๙), หนา ๒๘๗-๒๘๘.
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การดับทุกข ทั้งนี้ ความทุกขสำหรับชาวศรีลังกาตามหมูบานตางๆ นั้นไมใชเพียงแคเปน
ความทุกขทางจิตวิญญาณ แตยังรวมถึงการขาดแคลนความตองการสิ่งของจำเปนพื้นฐานอีก
ดวย ขณะที่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ก็คือการเติมเต็มความตองการสิ่งของพื้นฐาน
เพื่อเตรียมพรอมใหคนไปถึงเปาหมายที่สูงขึ้นในการรูแจงทางพระพุทธศาสนา หัวใจของเรื่อง
นี้ก็คือ การดำเนินตามแนวทางสายกลาง ที่ไมใชการบำเพ็ญตนอยางเครงครัดโดยละทิ้งซึ่ง
สิ่งของจำเปนขั้นพื้นฐาน หรือการไมยึดติดไปกับสิ่งของจำเปนเหลานั้นมากเกินไป
ดังที่ไดกลาวมาแสดงใหเห็นวา พระพุทธศาสนาและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไม
จำเปนที่ตองขัดแยงกันเสมอไป ตราบเทาที่คานิยมทางพุทธศาสนา ไดกำหนดรูปแบบ
ควบคุม และกำหนดจำนวนจำเพาะในดานวิธีการและเปาหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไว การใหความสำคัญกับเศรษฐกิจสังคมของพุทธศาสนาเพื่อสังคมนั้น ไมเพียงแตเปน
ประโยชนในการไปสูเปาหมายทางพุทธศาสนาที่สูงขึ้นในการรูแจง โดยในทายที่สุดแลว
ปรัชญาสรรโวทัยอยูบนพื้นฐานของความกรุณา การปลอยวางจากความปรารถนา และการ
ดับทุกข

Û.Û °“√æ—≤π“‡»√…∞°‘® —ß§¡
ประเด็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนั้น ขบวนการสรรโวทัยที่ไดกำเนิดขึ้นไม
เพียงแตการจัดหาสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นเพื่อเผยแผธรรมะ หากยังใหโอกาสประชาชนที่
จะบรรลุการรูแจงผานบริการสังคมดวย การพัฒนาเศรษฐกิจของสรรโวทัย ไมไดเปนไปเพื่อ
จุดประสงคในการสรางผลกำไรสูงสุดอยางไมสิ้นสุด หรือการสรางสังคมบริโภคนิยม ซึ่งผูคน
จะถูกชี้นำใหเชื่อวาพวกเขาตองการวัตถุสิ่งของมากขึ้นเรื่อยๆ ในทางตรงกันขาม ความ
ปรารถนาเหลานี้ ถือเปนตัวอยางที่ยอดเยี่ยมของอวิชชา (Ignorance) โลภะ (Greed) และ
ความปรารถนา (Desire) ซึ่งในความคิดทางพุทธศาสนาเปนเหตุกอใหเกิดทุกขโดยแทจริง
เป า ประสงค ข องสรรโวทั ย ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ก็ คื อ การสร า งชุ ม ชนที่ เ ติ ม เต็ ม ความ
ตองการพื้นฐาน ๑๐ ประการของมนุษยใหเพียงพอ สอดคลองกับการศึกษาของบอนด
(Bond, G. D.) วา สรรโวทัยหวังวาจะสามารถเติมเต็มความตองการพื้นฐาน ๑๐ ประการของ
มนุษยได ผานแนวทางเศรษฐกิจแบบเรียบงายนี้ ประกอบดวย
๑) การตองการสภาพแวดลอมที่สวยงามและสะอาด
๒) การจัดหาน้ำดื่มที่ปลอดภัยอยางเพียงพอ
๓) การจัดหาเสื้อผาเครื่องแตงกายใหนอยที่สุด
๔) การมีภาวะโภชนาการที่สมดุล
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๕) การมีที่อยูอาศัยที่เรียบงาย
๖) การดูแลดานสาธารณสุขพื้นฐาน
๗) การมีอุปกรณอำนวยความสะดวกดานการสื่อสารอยางเพียงพอ
๘) การมีพลังงานที่เหมาะสม
๙) การศึกษาแบบองครวมที่เกี่ยวของกับชีวิตและความเปนอยู
๑๐) ความตองการทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ๑๒
จากการนำเสนอในเบื้องตนแสดงใหเห็นวา การพัฒนาแบบสรรโวทัย ไมไดเปนไป
เพื่อจุดมุงหมายในการสงเสริมวัตถุนิยม หรือการแสวงหากำไรสูงสุด แตเปนไปเพื่อสวัสดิการ
ของประชาชน เพื่อการพัฒนาทางจิตวิญญาณตามวิถีพุทธ และการพัฒนาดังกลาวเปนเพียง
วิธีการหนึ่งที่จะไปสูจุดหมายที่ตั้งเปาไวไดอยางชัดเจน

Û.Ù °“√æ÷Ëßμπ‡Õß
ขบวนการสรรโวทั ย ได รั บ การวิ จ ารณ จ ากองค ก รอื่ น ว า เป น ขบวนการทางพุ ท ธ
ศาสนาที่มีขอผิดพลาด แลวก็ยังมีคำวิพากษวิจารณอื่นๆ เกี่ยวกับความเปนจริงของสรรโวทัย
ในเรื่องของรูปแบบตามอุดมคติ เมื่อเปรียบเทียบกับกฎระเบียบทางสังคมจะเกิดความขัดแยง
จากคำวิจารณดังที่ ริชารด กอมบริช และ โอไบเยเสกี้ (Gombrich & Obeyesekere)๑๓
ไดมุงไปยังประเด็นที่วา สภาพที่แทจริงของสรรโวทัยนั้นไมไดสมบูรณแบบตามอุดมการณที่
ตั้งไว มีกฎเกณฑของสรรโวทัยหลายขอ ที่สะทอนถึงคานิยมของชนชั้นกลางที่เปนชาวพุทธ
ในเขตเมืองที่มีตอชาวบานในชนบท ตัวอยางเชน หนาที่ของภรรยาตอสามี : ใหยึดถือสามี
เปนเสมือนพระเจา และทำทุกอยางดวยตัวเองเพื่อดูแลเขาดวยความรัก นอกจากนี้ยังมีเรื่อง
ของทัศนคติที่กำหนดขึ้นมาสำหรับลูกจาง ซึ่งรวมถึงใหตื่นกอนนายจาง ใหพักผอนหลัง
นายจาง พูดแตสิ่งที่ดีๆ ตอนายจางเสมอ และไมพูดสิ่งที่ไมดี๑๔∗ นอกจากนี้ในงานวิจัย
ยังระบุวา ขณะที่ชาวพุทธของศรีลังกาที่เปนชนชั้นกลางในเมืองอาจจะสงเสริมชีวิตที่เรียบ
๑๒ Bond,

G. D., The Buddhist revival in Sri Lanka : religious tradition,
reinterprettation, and response, p. 267.
๑๓ Gombrich, R., & Obeyesekere, G., Buddhism transformed : religious
change in Sri Lanka, (New Jersey : Princeton University Press, 1988), p. 249.
๑๔ ∗การปฏิบัติตามหลักทิศ ๖ มารดาบิดาเปนทิศเบื้องหนา อาจารยเปนทิศเบื้องขวา บุตร
และภรรยาเป น ทิ ศ เบื้ อ งหลั ง มิ ต รสหายเป น ทิ ศ เบื้ อ งซ า ย ทาสและกรรมกรเป น ทิ ศ เบื้ อ งล า ง สมณ
พราหมณเปนทิศเบื้องบน ; ดูรายละเอียดใน สิงคาลกสูตร ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๖-๒๗๓/๒๑๒-๒๑๗.
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งายสำหรับชาวบาน แตพวกเขาเองก็ไมไดมีสวนรวมในหมูบานเปนระยะเวลานาน และใน
ขณะเดียวกัน ก็ใหการศึกษาแกลูกสาวของพวกเขาเพื่อใหเปนทนายความ แพทย และ
วิศวกร รวมทั้งผลักดันพวกลูกๆ ใหไดรับทุนการศึกษาตอในตางประเทศ และเมื่อมีคำ
วิจารณตอขบวนการสรรโวทัยในเชิงอุดมคติที่ขัดแยงในมุมมองถึงการที่ตองพึ่งองคกรการให
ทุนของประเทศอื่นๆ เชน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และเนเธอรแลนด จึงมีการออกมาอธิบาย
โดยอริยะรัตนะไดตอบเรื่องนี้วา
เนื่องมาจากความเหลื่อมล้ำทางโครงสรางในการทำงานของโลกเราทุกวันนี้ และ
การพิจารณาถึงสภาวะการพึ่งพิงทั้งทางดานจิตใจและวัตถุซึ่งเกิดขึ้นในประเทศยากจน คำวา
“การพึ่งตนเอง” จึงเปนคำที่มีความหมายเกี่ยวเนื่อง และตองไมสับสนกับการพึ่งพิงในดาน
การเงินจนกระทั่งกฎระเบียบทางเศรษฐกิจมีอำนาจเหนือกวา ความเปนอิสระดังกลาว ก็คือ
ความเพอฝน และ “สำหรับผูมี ซึ่งหันไปหาผูที่ไมมี และบอกพวกเขาใหพึ่งตัวเองนั้น ถือวา
เปนคำกลาวที่ผิวเผินอยางยิ่ง”๑๕
การพึ่งตนเอง ตามความหมายของสรรโวทัยนั้น แทที่จริงแลวหมายถึง การเสริม
แรงใหกับชาวบานศรีลังกาผูยากจน เพื่อใหพวกเขาสามารถกระตุนใหปลดปลอยความทุกข
ออกมาจากมุมมองพุทธศาสนา แนะนำใหประชาชนเขาใจถึงหลักของการชวยเหลือตนเองใน
เบื้องตนอยางสุดความสามารถ โดยในการทำงานนั้นเมื่อตองมีความรวมมือจากบุคคลอื่น จะ
ตองใหความสำคัญกับการชวยเหลือดวยความจริงใจ ไมใหคาดหวังความร่ำรวยจากการที่
ตองเขาไปชวยเหลือ หรือใหความชวยเหลือคนอื่นโดยไมคาดหวังวาสิ่งที่เราชวยเหลือจะออก
มาในรูปแบบของสิ่งตอบแทนในดานของรายได คาตอบแทน แตใหชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ดวยความรัก ความเมตตาตอเพื่อนมนุษยที่อาศัยอยูในสังคมเดียวกัน

Û.ı °“√‡¢â“∂÷ßª√–™“™π
ในการเขาถึงประชาชนนั้น จำเปนตองเขาใจความตองการพื้นฐานของประชาชน แต
สิ่ ง สำคั ญ ที่ สุ ด ของการปฏิ บั ติ ง านคื อ การได รั บ ความยอมรั บ จากประชาชน ขบวนการ
สรรโวทัยจึงไดสงสมาชิกที่มีความรูความเขาใจ เขาไปใชชีวิตรวมกับคนในหมูบาน รับฟง
ป ญ หาของคนเหล า นั้ น ร ว มมื อ กั บ ชาวบ า นขุด ส ว ม ปลู ก ต น ไม ซ อ มแซมโรงเรี ย น และ
กอสรางสถานที่สำหรับทำพิธีทางศาสนา รวมกันกอตั้งคายอาสาสมัครในการใหความชวย
๑๕ Macy,

J., “In Indra’s net : Sarvodaya and our mutual efforts for peace”, in
The path of compassion: writings on socially engaged Buddhism, p. 43.
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เหลือ โดยตอมา มีการเรียกคายดังกลาววา “ชรามาดานา” (shramadana) ซึ่งแปลวา การ
อุทิศแรงงาน (the giving of labor) ดวยความสมัครใจ ซึ่งสรางแรงจูงใจอยางมากในหมู
นักเรียนและคนทำงาน ภายในระยะเวลา ๒-๓ ป โรงเรียนหลายแหงไดดำเนินกิจกรรมคาย
อบรมในวันสุดสัปดาห โดยประโยชนขอแรกที่ไดจากคาย เกิดกับกลุมที่เปนนักเรียน ชวยให
พวกเขาไดรับมุมมองใหมๆ ทางสังคมของชาวศรีลังกา และชวยใหพวกเขาแสดงทัศนคติตอ
เรื่องดังกลาว อยางไรก็ตาม คายเหลานี้ก็ไดเขาไปชวยใหชาวบานผูยากไรไดรับมุมมองที่แตก
ตางออกไปดวย สรรโวทัยเชื่อวา การเขาถึงการทำงาน คือ จุดเริ่มตนของทุกอยาง จึง
สนับสนุนใหคนทำงานเพื่อนำไปสูการปลดเปลื้องแบบ ๒ ชั้น (double liberation) ตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนา ไดแก
๑) การปลดปลอยจิตใจใหเปนอิสระจากขอจำกัดทางจิตใจ
๒) ปลดเปลื้องชุมชนจากสภาพเศรษฐกิจสังคมที่ไมยุติธรรม
จากเหตุผลเบื้องตนจึงดำเนินกิจกรรมดวยแนวทางที่ไมใชความรุนแรง ทั้งโดยการ
ทำงานผานชุมชน การแบงปน และการเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาแบบองครวมของ
ชุมชน องคกรแหงนี้ไดจัดทำแผนการพัฒนาระยะยาวไว โดยสันติสุข พรอมทั้งสะทอนแนว
ความคิดตอสงครามกลางเมืองของศรีลังกากับการลาอาณานิคมของยุโรป ที่ไดกอตั้งไวเมื่อ
๕๐๐ ปที่แลว และประมาณการณวา การเยียวยานั้นก็อาจตองใชเวลาไมนอยกวากัน ทั้งนี้
แผนสันติสุข ๕๐๐ ป (The 500-year peace plan) ไดถูกหยั่งรากลงไปในปรัชญาแบบ
องครวมของขบวนการนี้ ดังจะเห็นไดจากสวนหนึ่งของคำประกาศวา “ภายในป พ.ศ.
๒๖๔๓ ศรีลังกา จะขึ้นมาเปนประเทศแรกในโลกที่สามารถกำจัดความยากจน ทั้งในเชิง
เศรษฐกิจและจิตวิญญาณ”๑๖
จากการนำเสนอในเบื้ อ งต น แสดงให เ ห็ น ว า ในการเข า ถึ ง ประชาชนจะต อ งมี
กระบวนการตางๆ เขามามีสวนสำคัญในการสนับสนุนใหเกิดความสมดุล สรางความเชื่อมั่น
ใหกับประชาชน จนไดรับความเชื่อมั่นและใหความรวมมือในการสรางสรรคสังคมใหเกิด
ความรมเย็นในชุมชนของตนเองอยางยั่งยืนตอไป

๑๖ Thodok

Cathrin, “The Sarvodaya Shramadana Movement in Sri Lanka”,
Culture Mandala : The Bulletin of the Centre for East-West Cultural and Economic
Studies, p. 2.
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Ù. √Ÿª·∫∫°“√æ—≤π“¡πÿ…¬å Ÿà§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚≈°¢Õß √√‚«∑—¬
สรรโวทั ย พบว า อุ ป สรรคข อ ใหญ ใ นการพั ฒ นาหมู บ า น ก็ คื อ การขาดความ
กระตือรือรน (Apathy) และความสิ้นหวังของชาวบานที่ยากจน จากสถานการณดังกลาวจึง
ไดเกิดการเรียนรูที่จะแกไขปญหา จนนำไปสูการเปลี่ยนแปลงในสังคม มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูที่กอใหเกิดการพัฒนา สามารถหลอหลอมสังคมใหมีความรมเย็น จึงไดมีการกำหนด
รูปแบบในการดำเนินกิจกรรม ๕ แนวทาง๑๗ ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้

Ù.Ò °“√√–∫ÿ§«“¡μâÕß°“√ (Inquiry from the village)
ประการแรกกอนการปฏิบัติงาน ชาวบานตองระบุปญหาสำคัญออกมากอน เชน
ความตองการบอน้ำ สวม หรือ ถนนที่จะเชื่อมหมูบานไปยังถนนสายหลัก จากนั้นมีการ
จัดสรรอาสาสมัคร ดำเนินการตามแนวคิดแบบสรรโวทัยที่วา ปญหาเหลานี้สามารถแกไขได
หากทุกคนเต็มใจทำงานรวมกัน ในป พ.ศ. ๒๕๑๐ สรรโวทัยไดเปดตัวโครงการแผนพัฒนา
๑๐๐ หมูบาน (Hundred Villages Development Scheme) เพื่อปลุกการตื่นรูในระดับ
หมูบาน หรือ คาโมทัย (gramodaya) ในชุมชนที่คัดเลือกขึ้นมา ๑๐๐ แหง ซึ่งถือเปนจุดที่
ขบวนการสรรโวทัย ไดปรับเปลี่ยนจากการเปนขบวนการเคลื่อนไหวดานการทำงานหรือการ
ศึกษา มาสูขบวนการเพื่อพัฒนาหมูบานในเรื่องเศรษฐกิจแบบชวยเหลือตัวเอง๑๘ และที่นา
สนใจ คือ ขบวนการสรรโวทัยมีการทำงานรวมกับกรมกองดานการพัฒนาชนบทของรัฐบาล
ศรีลังกาเรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อรัฐบาลเลิกใหการสนับสนุน สรรโวทัยจึงเริ่มรับความชวย
เหลื อ อย า งจริ ง จั ง จากองค ก รต า งๆ เพื่ อ นำทุ น มาพั ฒ นาองค ก รของตนได อ ย า งเข ม แข็ ง
สามารถเปนตนแบบของการพัฒนาแบบองครวม แตเมื่อมีความขัดแยงในเรื่องแนวความคิด
การพัฒนา จึงมีการนำแนวทางที่เหมาะสมของตนเองมาพัฒนาจนไดรับการยอมรับใน
ปจจุบัน

๑๗ Sarvodaya,

“Development Model”, [online] from : http://www.sarvodaya.org/
about/development-model [29 Apr 2013].
๑๘ Macy, J., Dharma and development : religion as resource in the
Sarvodaya self-help movement, p. 247.
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Ù.Ú °“√®—¥μ—Èß°≈ÿà¡μà“ßÊ (Establishment of various groups)
การรวมกลุมกันเปนกุญแจสำคัญประการหนึ่งที่สงผลใหเกิดการพัฒนาในดานที่ดี
ซึ่งขบวนการสรรโวทัยจะใหความสำคัญกับพลังของ เด็ก เยาวชน และกลุมเกษตรกร จึงไดมี
การร ว มแรงร ว มใจในการดำเนิ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก และการให ก ารอบรมแก
อาสาสมัคร เนื่องจากการศึกษาจะเปนสวนสำคัญที่สงผลใหการพัฒนาในดานตางๆ มีความ
สำเร็จ สามารถดำเนินกิจกรรมตางๆ ชวยเหลือกิจกรรมที่ไดดำเนินงาน จนกอเกิดเปนพลังที่
ยิ่งใหญ สามารถลงมือปฏิบัติงานที่ลำบาก หรืองานที่ตองการการสนับสนุนในดานบุคคลที่มี
จำนวนมาก เพื่อใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งเปาหมายไว
Ù.Û °“√°”Àπ¥√Ÿª·∫∫„π°“√æ—≤π“ (Program for meeting the basic
needs and setting up institutions)
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของสรรโวทัย แตกตางจากองคการอืน่ เนือ่ งจากดำเนิน
ไปภายใตคานิยมทางสังคมที่แตกตางกัน กอนหนาที่อริยะรัตนะจะจัดตั้งคายแหงแรก เขาก็
ทราบอยูแลววา มรดกสิงหลพุทธศาสนา (Sinhalese Buddhist) จะเปนเงื่อนไข (factor)
ที่สำคัญในโครงการนี้ โดยหลังจากการทำงานในคาย เขาไดเสนอ (sources) สำหรับกำหนด
รูปแบบแผนพัฒนาที่เหมาะสมกับศรีลังกา ๒ แนวทาง คือ
๑) ระบบคานิยมหมูบานแบบดั้งเดิม (traditional village value-system) ใน
ระบบคานิยมแบบดั้งเดิม อริยะรัตนะยอมรับวาความสำคัญของการพัฒนาในระดับรากหญา
ซึ่งเขาเชื่อวาจะเปนทางเลือกที่ปลอดภัยกวาในการเอาชนะวัฒนธรรมของทองถิ่น และ
ยอมรับระบบคานิยมของตางชาติ
๒) ธรรมะทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนรากฐานที่สำคัญยิ่งกวา เพราะมีอิทธิพลตอ
ระบบคานิยมที่มีอยูในหมูบาน
เนื่องดวยขบวนการสรรโวทัยเติบโตออกมาจากงานใหบริการสังคม โดยงานบริการ
สังคมไดกลายมาเปนการพัฒนาสังคมที่อยูบนพื้นฐานของแนวคิดและคานิยมทางพุทธศาสนา
จึงนำมาสูความขัดแยงกับองคกรผูบริจาคตางประเทศที่สนใจในการสนับสนุนโครงการที่กอ
ใหเกิดรายไดมากกวาโครงการทางสังคมทีส่ รรโวทัยดำเนินการ๑๙ ประเด็นทีเ่ กิดขึน้ อริยะรัตนะ

๑๙ Bond,

G. D., The Buddhist at work : Community Development Social
Empowerment and the Sarvodaya Moment, p. 51.
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เรียกสิ่งเหลานี้วา เปนการปะทะระหวางกระบวนทัศนของการพัฒนาของทางเหนือและทาง
ใต๒๐
แนวคิดและคานิยมทางพุทธศาสนาสามารถประยุกตคำสอนนำมาสูการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม โดยอริยะรัตนะเคยกลาวไววา การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไมไดสิ้น
สุดในตัวเอง วัตถุประสงคขอใหญสุดของสรรโวทัย คือ การตื่นรู มีการมองวาปญหาที่เปน
รากเหงาของความยากจนนั้นมาจากความรูสึกถึงความไรอำนาจที่มารวมตัวกัน และความไร
อำนาจของตัวบุคคล เพราะการตื่นรู (awakening) ไมสามารถเกิดขึ้นโดยลำพัง แตจะเกิด
ขึ้นไดผานการปฏิสัมพันธทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยการตื่นรูในระดับบุคคลจะ
ตองพึ่งพิงการตื่นรูของชุมชนทองถิ่นดวย และทั้งสองสวนนั้นก็จะมีบทบาทในการตื่นรูระดับ
ชาติ และทั่วทั้งโลก

Ù.Ù °“√ √â “ ßß“π·≈–°“√°√–®“¬√“¬‰¥â (Measures to produce
income and employment)
การสรางงานและการกระจายรายได เปนการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม สามารถเสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตให
แกตนเอง รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุมครองทางสังคมใหครอบคลุมทุกคนอยางทั่ว
ถึง สอดคลองกับความตองการและความจำเปน ดังรายงานผลการวิจัยของโจนส (Jones, K.)
ไดระบุไววา เปาหมายของสรรโวทัยอยูที่ ความพอเพียงอยางเรียบงาย การใชเทคโนโลยีขั้น
กลางและขั้ น ต่ ำ ที่ เ หมาะสม ด ว ยการกระจายความร่ ำ รวยอย า งเป น ธรรม และใส ใจต อ
คุณภาพสิ่งแวดลอม๒๑
จากแนวคิดในเบื้องตนสะทอนใหเห็นคุณคาของการดำเนินชีวิต เพื่อใหประชาชนใน
ประเทศมีคานิยมที่ดีงาม ไมหลงใหลกับการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตน ที่สงผล
ใหสังคมมีความเปนวัตถุนิยม ซึ่งไมใหความสำคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม มีความ
สัมพันธกับผูอื่นลดลง มุงหารายไดเพื่อสนองความตองการบริโภค การชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ลดลง ความมีน้ำใจไมตรีนอยลง แกงแยง เอารัดเอาเปรียบกัน ขาดความสามัคคี ไมเคารพ
๒๐ Ariyatane,

A.T., Future Directions of Sarvodaya, (Sri Lanka : Sarvodaya
Vishva Lekha Press, 1994), p. 16.
๒๑ Jones, K., The social face of Buddhism : an approach to political and
social activism, p. 245.
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สิทธิผูอื่น และขาดการยึดถือประโยชนสวนรวม เพราะปญหาเหลานี้จะเปนอุปสรรคในการ
พัฒนาประเทศ ขบวนการสรรโวทัยจึงไดดำเนินกิจกรรมในลักษณะที่เขาใจ จนเกิดการสราง
งานในชุมชนและสามารถกระจายรายไดใหกับประชาชนไดอยางเหมาะสม มีความกลม
เกลียวสามัคคีสงผลใหชุมชนมีความสงบสุข

Ù.ı °“√™à«¬‡À≈◊Õ™ÿ¡™πÕ◊Ëπ (Support for other village communities)
การชวยเหลือชุมชนอื่น เปนผลจากการจัดกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ
สามารถสรางแรงจูงใจ ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุม มีปฏิสัมพันธกันในกลุม
และนอกกลุม มีการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะในการดำเนินชีวิต ทักษะในการใช
เทคโนโลยี และในทายที่สุด การรวมแรงรวมใจจะพัฒนาความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง รูจัก
ตนเองไดดียิ่งขึ้น รวมทั้งจากสิ่งแวดลอมที่ทำใหตระหนักวาตนเองไดรับการยอมรับและ
เอาใจใสจากสมาชิกคนอื่นในกลุมอีกดวย เปาหมายของสรรโวทัย ก็คือ การหยั่งรูตนเอง
หรือการรูแจงของตัวบุคคลและชุมชน หรือ การตื่นขึ้นจากอวิชชาและความหลุดพนจาก
ความทุกขความยากจน ทั้งจะประสบผลไดโดยผานการอุทิศแรงกายโดยปราศจากความเห็น
แกตัว๒๒ การอุทิศแรงกายโดยปราศจากความเห็นแกตัว และความเขาใจตอความทุกขและ
ประสบการณของผูอื่นจะชวยใหสามารถบรรลุถึงการรูแจงได

ı. ∫∑ √ÿª
ขบวนการสรรโวทัยไดนำเสนอทางเลือกใหกับลัทธิทุนนิยม โดยขบวนการสรรโวทัย
ไดตั้งคำถามตอเปาหมายลัทธิทุนนิยมที่มุงสรางผลกำไรสูงสุดตลอดกาลอยางไรเหตุผล และ
คานิยมซึ่งเปนฐานของเปาหมายเหลานั้น ปฏิเสธหลักการที่สงผลใหเกิดสถานการณตางๆ
เชน การแกงแยง ความปรารถนาทางวัตถุ และความโลภ ดวยการดำเนินกิจกรรมภายใต
คานิยมทางพระพุทธศาสนา เพื่อนำความสงบสุขมาสูสังคม
ขบวนการสรรโวทัยเสนอวา การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ควรเติมเต็มความตองการ
พื้นฐานของมนุษย ใหมีสภาพแวดลอมที่สวยงามและสะอาด มีการจัดหาน้ำดื่มที่ปลอดภัย
อยางเพียงพอ ความตองการเสื้อผาเครื่องแตงกายใหนอยที่สุด มีภาวะโภชนาการที่สมดุล มี

๒๒

Macy, J., “In Indra’s net : Sarvodaya and our mutual efforts for peace”, in
The path of compassion : writings on socially engaged Buddhism, p. 175.
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ที่อยูอาศัยที่เรียบงาย มีการบริการดานสาธารณสุขพื้นฐาน มีอุปกรณอำนวยความสะดวก
ดานการสื่อสาร มีพลังงานเพียงพอ มีระดับการศึกษาที่ดี ความตองการทางวัฒนธรรมและ
จิตวิญญาณ ดวยการอุทิศแรงกายชวยเติมเต็มความตองการพื้นฐานได จนสามารถดำเนิน
ชีวิตรวมกันอยางมีความสุข สามารถพัฒนาตนเองในการเขาสูพลเมืองของโลกที่มีคุณภาพ
การดำเนินกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีความสุข สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดี นำ
ไปสู ก ระบวนการในการพั ฒ นา ประกอบด ว ย ๑) การให ป ระชาชนระบุ ค วามต อ งการ
ประเด็นนี้เปนการใหนักเรียนเขาไปสำรวจความตองการพื้นฐาน ๒) การจัดตั้งกลุมชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ประเด็นนี้เปนการตอยอดจากปญหา เพราะเมื่อรูปญหาแลวก็สามารถจัดการ
กับปญหาไดอยางถูกตอง ไดแก ตั้งกลุมเพื่อชวยเหลือมารดาที่ตองเลี้ยงดูบุตรแตตองออกไป
ประกอบอาชีพ จึงมีการตั้งศูนยรับเลี้ยงเด็ก ๓) การกำหนดรูปแบบในการพัฒนา เปนการ
เข า ถึ ง ความเป น อั ต ลั ก ษณ ห รื อ ลั ก ษณะของสั ง คม เข า ใจในวั ฒ นธรรมของพื้ น เมื อ ง จน
สามารถดำเนินกิจกรรมทุกอยางไดสำเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไวทุกประการ ๔) การสรางงาน
และการกระจายรายได เปนการดำเนินกิจกรรมที่กอใหเกิดความกลมเกลียวสามัคคี สามารถ
ลดความเห็นแกตัว และ ๕) การชวยเหลือผูอื่น เปนกิจกรรมขั้นสุดทายที่ตองดำเนินการ
เพราะวาการชวยเหลือบุคคลอื่นหรือชุมชนอื่นใหไดรับการพัฒนาเทียบเทากับชุมชนของตน
เปนเปาหมายที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ
อยูรวมกันไดอยางมีความสุข
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°. ¢âÕ¡Ÿ≈ª∞¡¿Ÿ¡‘
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘
สุวิดา แสงสีหนาท. “ภูมิปญญาบูรณาการบนฐานคิดพุทธปรัชญา : ยุทธศาสตรทางเลือกใน
การพัฒนาสังคมไทย”. วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. วิทยาลัยสหวิทยาการ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๙.

Ú. ¿“…“Õ—ß°ƒ… :
(๑) หนังสือ :
Ariyatane, A.T.. Acceptance Speech for the Niwano Peace Prize. Moratuwa
: Sarvodaya Vishva Lekha Press, 1992.
. Future Directions of Sarvodaya. Sri Lanka : Sarvodaya Vishva
Lekha Press, 1994.
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2004.
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หลักสูตรนิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


Ò. ∫∑π”
ความเปนพลเมืองโลก (Global Citizenship) มิใชสิ่งที่มีอยูประจำตัว หรือมีอยู
โดยธรรมชาติของคนทั้งหลายที่อาศัยอยูบนโลก แตเปนสิ่งที่ตองถูกปลูกฝงและอบรมใหมีขึ้น
หรือไดรับการศึกษา เรียนรู เพื่อใหคนทั้งหลายมีคุณลักษณะที่เรียกวาเปนพลเมืองโลก
(Global Citizen หรือ “World Citizen”) จึงไดมีการประชุมทางวิชาการรวมกันของภาค
สวนตางๆ จากนักการศึกษา นักวิชาการ นักจิตวิทยา แพทย นักวิทยาศาสตร นักบวช
นักพัฒนา รวมถึงครูอาจารยที่มีชื่อเสียงและมีผลงานระดับโลก เพื่อหาแนวทางจัดการศึกษา
หรือกระบวนการเรียนรูที่จะทำใหคนทั้งหลายมีทักษะที่จำเปนหรือมีคุณลักษณะที่นำไปสู
ความเปนพลเมืองโลก๑
แนวคิดตางๆ ถูกนำเสนอและกำหนดเปนแนวทางในการจัดทำหลักสูตรเพื่อสราง
เด็ก เยาวชน และคนทั้งหลาย ใหมีความเปนพลเมืองโลกที่ประกอบดวยทักษะความรูตางๆ
ทั้งดานการสื่อสารระดับสากล เทคโนโลยี วิชาการ วิชาชีพ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
ทักษะชีวิต และการรูจักตนเองและผูอื่นที่มีความแตกตางกันทั้งภาษา ศาสนา วัฒนธรรม
๑ ดูรายละเอียดใน อนุชาติ พวงสำลี, “การใหการศึกษาพลเมืองโลก ศตวรรษที่ ๒๑”,
หนังสือพิมพมติชน ฉบับประจำวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒, [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://board.
palungjit.com/ [๘ เมษายน ๒๕๕๖], ภรณี กังวาล, “การศึกษาชวยพัฒนาประชาคมสูการเปน
พลเมืองโลก (Global Citizen) ไดอยางไร : การจัดการเรียนรูวิชาพลโลก”, [ออนไลน]. แหลงที่มา :
http://www.kroobannok.com/blog/35224 [๒๐ เมษายน ๒๕๕๖].
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แนวคิด ระบบเศรษฐกิจ และระบบการเมืองการปกครอง๒
ทักษะความรูที่จำเปนในดานตางๆ เหลานี้ดูราวจะครอบคลุมสำหรับการนำเด็ก
เยาวชน และคนทั่ ว ไปเข า สู ค วามเป น พลเมื อ งโลกในหลายๆ ภาคส ว นของภู มิ ภ าคและ
ประเทศต า งๆ ทั่ ว โลก ทั ก ษะความรู เ หล า นี้ ไ ด รั บ การจั ด อยู ใ นการจั ด การศึ ก ษาหรื อ ใน
กระบวนการเรียนรูอยูแลว ในขณะที่อีกหลายภาคสวนตองเริ่มจัดใหมีขึ้น กระนั้น การศึกษา
เรี ย นรู ที่ เ ป น อยู นี้ ก็ ยั ง ไม ส ามารถตอบสนองความเป น พลเมื อ งโลกตามที่ ค วรจะเป น ได
เมื่อพลโลกตองประสบกับความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่มาในรูป
ของภัย ความไมมั่นคง และความไรซึ่งสันติสุข ทั้งที่เกิดขึ้นโดยทางธรรมชาติและทางสังคม
อันเปนการสะทอนวาตองมีความรูบางอยางที่ขาดหายไปของความเปนพลเมืองโลก
5

Ú. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚≈°
มีคำอธิบายความเปนพลเมืองโลกวา ความเปนพลเมืองโลก คือ การเปนพลเมือง
ของประเทศตางๆ ซึ่งอาศัยอยูในทวีปตางๆ ในโลก ทุกคนเปนหนึ่งในจำนวนพลเมืองโลกนับ
พันลานคน๓ ปจจุบันตัวเลขจำนวนประชากรโลก คือ ๗,๐๗๙,๕๐๐,๐๐๐ คน๔ ทวีปเอเชีย
เปนทวีปที่มีประชากรมากที่สุด คือ ๔,๒๐๐ ลานคน หรือคิดเปนรอยละ ๖๐ ของประชากร
โลก ทวีปแอฟริกาเปนทวีปที่มีประชากรมากที่สุดเปนอันดับ ๒ รองลงมาคือ ประมาณ
๑,๐๐๐ ลานคน หรือรอยละ ๑๔.๓ ของประชากรโลก สวนทวีปยุโรปมี ๗๓๓ ลานคน คิด
เปนรอยละ ๑๐.๕ ของประชากรโลก๕
จำนวนคนกวา ๗ พันลานคนที่กระจายอยูตามทวีปและประเทศตางๆ ทั่วโลก มี
ความแตกตางกันไปทั้งโดยชาติพันธุ ชาติรัฐ ประวัติศาสตร ความเปนมา ภาษา วัฒนธรรม
ความเปนอยู โลกทัศน ระบอบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคมในดานตางๆ
5

5

5

๒ เรื่องเดียวกัน.
๓ วลัย

อิศรางกูร ณ อยุธยา, “ความเปนพลเมืองโลก”, [ออนไลน]. แหลงที่มา : https://
www.sites.google.com/site/ khnthiypaccuban/khwam-pen-phlmeuxng-lok [๘ เมษายน
๒๕๕๖].
๔ แหลงอางอิง : US Census – International Programs Department อางถึงใน “รายชื่อ
ประเทศเรียงตามประชากร”, [ออนไลน]. http://th.wikipedia.org/wiki/ [19 เมษายน 2556].
๕ ดูรายละเอียดใน “ประชากรโลก”, ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, [ออนไลน]. http://
th.wikipedia.org/wiki [๑๙ เมษายน ๒๕๕๖].
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ในขณะที่ทุกคนก็เปนพลเมืองของประเทศดวย และยังเปนพลเมืองของสังคมชุมชนทองถิ่น
ดวยเชนกัน ซึ่งยอมมีอัตลักษณเฉพาะตนของแตละสังคมชุมชนทองถิ่น มีความตองการที่จะ
รักษาและหลอหลอมความเปนพลเมืองของแตละสังคมชุมชนทองถิน่ ไวดว ยเชนกัน คุณลักษณะ
ที่แยงกันในตัวเองเชนนี้กอใหเกิดแนวคิดใน ๒ แนวคิดใหญๆ คือ แนวคิดที่ตองการหลอม
รวมคนทั่วโลกใหมีคุณลักษณะรวมในทิศทางเดียวกัน เปนพลเมืองของโลกที่อาศัยอยูในบาน
หรือเมืองเดียวกันคือโลก ดังเชนแนวคิดหมูบานโลก (Global village) หรือการดำเนินไปใน
ระบบและกิจกรรมดานตางๆ ของสังคมที่เปนไปตามกระแสสังคมโลกที่เรียกวา โลกาภิวัตน
(Globalization) ในขณะที่อีกแนวคิดหนึ่งเปนแนวคิดที่ตอบโตแนวคิดแรก คือ ตองการ
ธำรงรักษาอัตลักษณความเปนตัวตนในสังคมชุมชนของตนเองไว ดังเชน แนวคิดทองถิ่นนิยม
(Localism) และการพยายามดำเนินกิจกรรมดานตางๆ ของสังคมตามกระแสเทศานุวัตน
(Localization)
อย า งไรก็ ต าม กระแสโลกเป น กระแสที่ ไ หลบ า ไปทั่ ว โลก รวดเร็ ว รุ น แรง และ
กวางขวาง แมในชุมชน สังคม หรือประเทศที่ตองการรักษาอัตลักษณเฉพาะตัวของตนไวก็
มิอาจตานทานไดทั้งหมด มีความจำเปนที่ตองปรับตนเองใหเขากับกระแสโลกดวย ไมเวน
แม แ ต แ นวคิ ด ที่ จ ะต อ งปรั บ พลเมื อ งของตนให มี ค วามเป น พลเมื อ งโลกด ว ย ถ า เช น นั้ น
คุณลักษณะใดที่พลเมืองของแตละสังคม แตละประเทศชาติ จะพึงมีรวมกันในลักษณะของ
ความเปนพลเมืองโลก
คุณลักษณะของความเปนพลเมืองโลกยังไมมีขอกำหนดที่เปนขอกำหนดรวมกัน
อยางตายตัวหรือเปนทางการ ยังมีขอแตกตางกันไปซึ่งสัมพันธกับบริบทแวดลอมและแนวคิด
มุมมองที่เกี่ยวของ เปนตนวา
คุณลักษณะของพลเมืองโลก๖ ไดแก
๑. แสวงหาความรูไดดวยตนเอง จากแหลงความรูที่หลากหลาย
๒. มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห คิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณ คิ ด สร า งสรรค
มีวิสัยทัศน
๓. การแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
๔. มีความสามารถสรางและสรุปองคความรูไดอยางเปนระบบ
๖ “คุณลักษณะของพลเมืองโลก”,

[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.slideshare.net/
changpan28/ss-8385699 [๓ เมษายน ๒๕๕๖].
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๕. มีการเรียนรูและเขาใจผูอื่น
๖. มีคานิยมพื้นฐานและคุณธรรมจริยธรรม
๗. สามารถสรางทางเลือกในการแกปญหา และเลือกทางเลือกในการแกปญหาได
ดวยตนเอง
๘. เห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น
๙. มีความสามารถในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑๐. เปนพลเมืองที่ดีของสังคม
คุณลักษณะของพลเมืองโลกทั้ง ๑๐ ประการนี้ กลาวโดยรวมไดวา มุงเนนไปที่
ทักษะ ความรู ความสามารถของบุคคลในการแสวงหาความรู การใชความคิดในลักษณะ
ตางๆ การตัดสินใจ การนำเสนอความคิดของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ยอมรับความคิดเห็น
ของผูอื่น มีคานิยมพื้นฐานและคุณธรรมจริยธรรม เปนพลเมืองดีของสังคม ในขณะที่บาง
แนวคิดกำหนดคุณลักษณะความเปนพลเมืองโลกโดยอิงอยูบนฐานของความเปนพลเมืองที่ดี
ของประเทศชาติ และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง การปกครอง และสังคม
เปนตนวา
คุณลักษณะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลก๗ ไดแก
๑. เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสังคม
๒. มีเหตุผล และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
๓. ยอมรับมติของเสียงสวนใหญ
๔. เปนผูนำที่มีน้ำใจประชาธิปไตย และเห็นแกประโยชนสวนรวม
๕. เคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอื่น
๖. มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม ชุมชน ประเทศชาติ
๗. มีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง
๘. มีสวนรวมในการปองกันแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
แกไขปญหาความขัดแยงตางๆ ดวยสันติวิธี
๙. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักธรรม
5

๗ เพิ่มศรี

ปลาทอง, “คุณลักษณะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลก”, [ออนไลน].
http://www.ebook.mtk.ac.th./ main/forum_posts.asp?TID=1543&PN=1 [๘ เมษายน ๒๕๕๖].
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ในขณะที่นักการศึกษามีมุมมองวาจะตองจัดการศึกษาหรือกระบวนการเรียนรูให
พลเมืองโลกเปนผูมีทักษะ ความสามารถอะไรบาง๘ อาทิ
- หลักสูตรจะตองสรางใหเด็กรุนใหมมีความสามารถในการสื่อสารระดับสากลโดยมี
ภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง พรอมที่จะเรียนรู เขาใจ และยอมรับในศาสนา
วัฒนธรรม และภาษาที่แตกตาง มีความรับผิดชอบและมุงมั่นพัฒนาสังคมสวน
รวมในวงกวางระดับนานาชาติโดยไมเห็นแกผลประโยชนของตน แตยังคงรักษา
เอกลักษณของประเทศและของตนไว
- หลั ก สู ต รจะต อ งช ว ยให เ ด็ ก พั ฒ นาศั ก ยภาพได เ ต็ ม ที่ รู จั ก คิ ด วิ เ คราะห แ ละ
แกปญหา คิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ ใชเทคโนโลยีหาความรู มีความรูทั้งวิชาการ
วิชาชีพ และทักษะชีวิต รูจักตนเองและใหเกียรติผูอ่ืน เปนผูนำและผูตามที่ดี
ทำงานเปนทีมและมีคุณธรรม
กล า วโดยสรุ ป นั ก การศึ ก ษาเสนอแนะแนวทางพั ฒ นาเยาวชนให เ ป น พลเมื อ ง
คุณภาพของโลกโดยการพัฒนาหลักสูตรที่ปลูกฝงใหเยาวชนมีความรูวิชาการ วิชาชีพ ทักษะ
ชีวิต มีคุณธรรมและยึดประโยชนสวนรวมในระดับสากล โดยคำนึงถึงความเหมือนและความ
ตางกันในหลายดานของพลโลก เชน สถานที่อยูอาศัย ภาษา ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม
ชีวิตความเปนอยู นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการอยูรวมโลกกันอยางสันติสุขดวย โดยตองเขาใจ
ยอมรับ เรียนรูความเหมือนและความแตกตางกัน ผานการติดตอสื่อสาร การแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรม การคา และการรวมกิจกรรมในระดับนานาชาติ
แมวาคุณลักษณะของความเปนพลเมืองโลกจะมีความแตกตางกันไปในรายละเอียด
แตคุณลักษณะที่มีรวมกันก็คือ พลเมืองโลกตองมีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณคาและเคารพ
ตนเองและผู อื่ น หรื อ ยอมรั บ ในความคิ ด เห็ น ของผู อื่ น หรื อ เข า ใจและยอมรั บ ในความ
แตกตางซึ่งกันและกัน ยึดประโยชนสวนรวมในระดับสากล ทั้งนี้เพื่อการอยูรวมกันอยาง
สันติสุข
5

๘ จอหน

แมคโดนัลด, ผูอำนวยการองคการควบคุมคุณภาพการศึกษา สกอตแลนด, การสัมมนา
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการสรางพลเมืองโลกในอนาคต (Curriculum Development for Future
Global Citizens Conference) ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕, อางในภรณี กังวาล, “การศึกษาชวยพัฒนา
ประชาคมสูการเปนพลเมืองโลก (Global Citizen) ไดอยางไร : การจัดการเรียนรูวิชาพลโลก”,
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.kroobannok.com/ blog/35224 [๒๐ เมษายน ๒๕๕๖].
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Û. §«“¡√Ÿâ∑’Ë¢“¥À“¬‰ª¢Õß§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚≈°
ในการประชุ ม เรื่ อ ง “การให ก ารศึ ก ษาพลเมื อ งโลกสำหรั บ ศตวรรษที่ ๒๑
(Educating the World Citizens for the 21st Century)”๙ มีคำถามสำคัญอันเปนขอ
ทาทายวา ระบบการศึกษาหรือระบบการเรียนรูในปจจุบันจะสามารถตอบสนองตอความ
เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในศตวรรษที่ ๒๑ ได อ ย า งไร เราจะสามารถจั ด การศึ ก ษาหรื อ
กระบวนการเรียนรูเพื่อสรางคนรุนใหมที่มีความเมตตากรุณา (Compassion) มีสมรรถนะ
(Competent) มีจริยธรรม (Ethic) และเปนพลเมืองที่รับผิดชอบตอสังคม (Engaged
Citizens) ในทามกลางพัฒนาการของโลกและสังคมที่มีความสลับซับซอนและเชื่อมโยง
ไรพรมแดนกันไดอยางไร๑๐
คำถามเหลานี้ถูกถามจากฐานคิดและความเชื่อที่วา การสรางพลเมืองแหงอนาคต
หรื อ พลเมื อ งโลกนั้ น ไม ส ามารถวั ด ได ด ว ยความรู แ ละทั ก ษะ (Cognitive Skills and
Knowledge) เพียงเทานั้น แตตองสรางใหเปนพลเมืองที่ไดรับการพัฒนาความเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งกาย ใจ และสมอง ใหเพียบพรอมดวยทักษะเชิงอารมณ สังคม และความมี
คุณธรรม๑๑
จากขอสรุปคุณลักษณะรวมของความเปนพลเมืองโลกมีความสอดรับกับคำถามขาง
ตนเหลานี้อยูไมนอย กลาวคือ สังคมโลกตองการพลเมืองโลกที่นอกจากจะมีทักษะความรูใน
ดานตางๆ เชน ภาษา การคิด การตัดสินใจ วิชาการ วิชาชีพ (มีสมรรถนะ – Competent)
แลวยังตองการพลเมืองโลกที่มีคุณธรรม จริยธรรม (มีจริยธรรม – Ethic) เห็นคุณคาของ
การเคารพตนเองและผูอ นื่ ยอมรับในความคิดเห็นของผูอ นื่ เขาใจและยอมรับในความแตกตาง
5

5

5

๙ การประชุมเรื่อง

“การใหการศึกษาพลเมืองโลกสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ (Educating the
World Citizens for the 21st Century)” วันที่ ๘-๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ DAR Constitution
Hall กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดย Mind & Life Institute รวมกับสถาบันการศึกษาใน
สหรัฐอเมริกา อาทิ มหาวิทยาลัยฮาวารด สแตนฟอรด เพนซิลวาเนีย วิสเคาซิล-แมดิสัน จอรจ วอชิงตัน
มิชิแกน และสมาคมจิตวิทยาอเมริกา อางใน อนุชาติ พวงสำลี, “การใหการศึกษาพลเมืองโลก ศตวรรษ
ที่ ๒๑”, หนังสือพิมพมติชน ฉบับประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2552, [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://
board.palungjit.com/ [๘ เมษายน ๒๕๕๖].
๑๐ ดู ร ายละเอี ย ดใน อนุ ช าติ พวงสำลี , “การให ก ารศึ ก ษาพลเมื อ งโลก ศตวรรษที่ ๒๑”,
หนังสือพิมพมติชน ฉบับประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2552, [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://board.
palungjit.com/ [๘ เมษายน ๒๕๕๖].
๑๑ ดูรายละเอียดในเรื่องเดียวกัน.
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ซึ่ ง กั น และกั น (มี ค วามเมตตากรุ ณ า – Compassion ทั้ ง ต อ ตนเองและผู อื่ น ) และยึ ด
ประโยชนสวนรวมในระดับสากล เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข (เปนพลเมืองที่รับผิดชอบ
ตอสังคม – Engaged Citizens)
โดยสวนใหญทักษะความรูในดานตางๆ ที่จำเปนตอความเปนพลเมืองโลก การ
ศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบตางก็มีการจัดการศึกษาอยางเปนแบบแผนอยูแลว การ
เรียนรูในดานนี้มิใชสิ่งที่ขาดหายไปแตกลับมีอยูมากมาย ทวาการเรียนรูที่ขาดหายไปนาจะ
อยูที่กระบวนการเรียนรูในสวนของคุณลักษณะที่เหลืออยู คือ คุณธรรม จริยธรรม ความ
เมตตากรุณา และความเปนพลเมืองที่รับผิดชอบตอสังคม ซึ่งไดกลายเปนคำถามสำคัญใน
การประชุมครั้งนั้น และเปนคำถามสำคัญสำหรับความเปนพลเมืองโลกในสังคมโลกปจจุบัน
ดวย
นอกจากนี้ แมแตในสวนของทักษะความรู (Cognitive Skills and Knowledge)
ดานตางๆ อันเปนคุณลักษณะในดานการมีสมรรถนะ (Competent) เชน การสื่อสาร
การคิด การตัดสินใจ ซึ่งทักษะในสวนนี้มีการเรียนการสอนกันอยูโดยทั่วไปแลว แตสิ่งที่ขาด
หายไปก็คือ การสื่อสาร การคิด การตัดสินใจดวยปญญาบนฐานของความเขาใจตนเองและ
ผูอื่น ที่จะทำใหพลเมืองโลกอยูรวมกันดวยความเขาใจ เกื้อกูลกัน ไมเบียดเบียนกัน และอยู
รวมกันอยางสันติสุข อันเปนทักษะความรูที่จำเปนตองไดรับการสนับสนุนสงเสริมใหเกิดมีขึ้น
ในความเปนพลเมืองโลกดวยเชนกัน ยกตัวอยาง ในดานการสื่อสาร ไมเพียงแตตองมีทักษะ
ดานภาษาที่สามารถสื่อสารกันระหวางคนในชาติที่มีความแตกตางกัน แตการสื่อสารที่ขาด
หายไปก็คือ การสื่อสารกับตนเองเพื่อจะกอใหเกิดความเขาใจกันทั้งตอตนเองและผูอื่น ซึ่ง
เปนการสื่อสารที่เกิดขึ้นจากภายในของบุคคลกอนที่จะกระจายไปสูผูอื่น หรือกระจายไปสู
การสื่อสารระหวางบุคคลหรือสื่อสารมวลชน
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หากจะกลาววาคุณลักษณะที่เหลืออยู ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความเมตตา
กรุณา และความเปนพลเมืองที่รับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งทักษะความรูที่อยูบนฐานของ
ป ญ ญา ซึ่ ง ก็ คื อ การเรี ย นรู ที่ ข าดหายไปของความเป น พลเมื อ งโลกนั้ น เป น สิ่ ง ที่ มี อ ยู ใ น
กระบวนการสอน การเรียนรู การอบรมบมเพาะจากศาสนานั่นเอง
องคดาไลลามะทรงแสดงทัศนะในเรื่องนี้วา เราตองสรางระบบการศึกษาที่เติมเต็ม
ดวยความเมตตากรุณา (Education with Compassion) การศึกษาตองสรางใหคนมีความ
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สุขดานในอยางแทจริง (Truly Inner Happiness) และในการจัดการศึกษานี้ ครูอาจารยมี
บทบาทที่ ส ำคั ญ มาก ครู อ าจารย ต อ งมี ส ติ (Mindfulness) มี ค วามเมตตากรุ ณ า
(Compassion) ในการพัฒนาปญญา ในความเปนมนุษยที่สมบูรณ ครูและนักเรียนตอง
สรางชุมชนแหงการเรียนรูรวมกัน โดยนัยนี้ การเตรียมความพรอมของครูอาจารยจึงนับเปน
หัวใจของการจัดการศึกษาเพื่ออนาคต๑๒
ในกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางศักยภาพและความเมตตากรุณาในตน มีความ
สั ม พั น ธ กั บ ความจดจ อ มุ ง มั่ น (Attention) และการควบคุ ม อารมณ (Emotion
Regulation) เปนอยางยิ่ง ภาวะอารมณที่เปนลบ รวมถึงอารมณโกรธจะทำลายศักยภาพ
และความเมตตากรุณาในตนเอง ในขณะที่ความมั่นคง (Security) และความสัมพันธใน
กระบวนการเรียนรูระหวางครูกับศิษย (Relationship in Learning) ก็มีความสำคัญเชน
เดียวกัน ในการสรางสำนึกของความรับผิดชอบ ความครุนคิดพิจารณา การเปดใจ ความ
อดทน อุดมคติ เปาหมายเชิงบวก และแรงจูงใจ ซึ่งครูอาจารยจะตองไดรับการพัฒนาชีวิต
ดานใน (Inner Life) ใหเขมแข็งทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ๑๓ อยางไรก็ตาม ผูเรียนก็
เชนเดียวกันที่ตองไดรับการพัฒนาชีวิตดานในดวย
ในทางพระพุทธศาสนา กระบวนการเรียนรูเ พือ่ พัฒนาชีวติ ดานใน ก็คอื กระบวนการ
เรียนรูและการปฏิบัติดวยหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งจะสงผลทั้งในดานความ
จดจอมุงมั่น และการควบคุมอารมณ อีกทั้งยังสงเสริมศักยภาพและความเมตตากรุณาใหมี
ในตน ซึ่งจะสงผลไปถึงผูอื่นดวย การปฏิบัติภาวนาที่อยูบนบาทฐานของศีลจึงมีบทบาท
สำคัญตอการเตรียมความพรอมและความเขมแข็งภายในของครู อาจารย รวมทั้งของผูเรียน
ในการพัฒนาศักยภาพทั้งในเชิงวิชาการ อารมณ การคิดพิจารณา ความเขาใจตนเองและ
ผูอื่น ตลอดจนสำนึกตอสวนรวมดวย
5

5

๑๒ ดูรายละเอียดในเรื่องเดียวกัน.
๑๓ ดูรายละเอียดในเรื่องเดียวกัน.
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ไตรสิกขา หรือสิกขาสาม หรือการศึกษา ๓ ประการ ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา เปน
เครื่องปลูกฝงคุณธรรมในจิตใจ ฝกอบรมจิต และการสรางปญญา ซึ่งสามารถตอบโจทย
กระบวนการเรียนรูในสวนของคุณลักษณะที่ตองการในความเปนพลเมืองโลก คือ คุณธรรม
จริยธรรม ความเมตตากรุณา ความสามารถในการคิดและตัดสินใจบนฐานของความเขาใจ
ตนเองและผูอื่น รวมทั้งความเปนพลเมืองที่รับผิดชอบตอสังคม ศีล สมาธิ ปญญา สามารถ
ตอบโจทยกระบวนการเรียนรูในสวนของคุณลักษณะที่ตองการในความเปนพลเมืองโลกได
อยางไร
กลาวคือ ศีลเปนกระบวนการเรียนรูอบรมดานกาย สมาธิเปนกระบวนการเรียนรู
อบรมดานจิต และปญญาเปนกระบวนการเรียนรูอบรมดานปญญา อยางไรก็ตาม ในทาง
พระพุทธศาสนากระบวนการเรียนรูอบรมทั้งสามนี้ก็มิไดเปนการเรียนรูอบรมที่แยกขาดจาก
กันเปนสวนๆ แตเปนกระบวนการที่ทำและเกิดขึ้นควบคูไปดวยกันในลักษณะขององครวม
สมาธิและปญญาแมเปนดานในแตก็อยูบนฐานของศีลซึ่งเปนดานภายนอก ในขณะเดียวกัน
ศีลก็มีความเชื่อมโยงกับสมาธิและปญญา สมาธิและปญญาก็มีความสัมพันธเกื้อกูลกัน กลาว
ไดวา ศีล สมาธิ ปญญาตางก็สัมพันธเชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ศีลเปนกระบวนการเรียนรูอบรมดานภายนอก หรือการกระทำที่สัมพันธกับสิ่ง
แวดลอมภายนอกทั้งดานกายภาพ (physical) และสังคม (social) กลาวคือ ดานกายภาพ
กระบวนการเรียนรูอบรมดานศีลกอใหเกิดคุณลักษณะในดานการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพในทางที่เกื้อกูลและไดผลดี โดยรูจักอยูดีมีสุขอยางเกื้อกูลกับธรรมชาติ และ
ปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายอยางมีสติ ไมเกิดโทษ แตเกื้อกูลเปนคุณ โดยเฉพาะอยางยิ่งการรูจักใช
ตาดูหูฟงอยางมีสติ คือ ดูเปน ฟงเปน ไดปญญาจากการดูการฟง เปนตน นอกจากนี้ยังสง
ผลใหกินใชดวยปญญา เสพบริโภคปจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใช ตลอดจนเทคโนโลยีอยาง
ฉลาด พอเหมาะพอดีที่จะใหผลตรงเต็มตามคุณคาที่แทจริง ไมลุมหลงมัวเมา ไมประมาท
ขาดสติ๑๔
5

๑๔ ดูรายละเอียดในพระพรหมคุณาภรณ

(ป. อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองครวมแนวพุทธ, พิมพ
ครั้งที่ ๕, [หนังสืออิเล็กทรอนิกส], ม.ป.ท., ๒๕๔๙, หนา ๑๑๒.
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สวนดานสังคม กระบวนการเรียนรูอบรมดานศีลกอใหเกิดคุณลักษณะของการมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคม๑๕ ไดแก ความประพฤติทางกายและวาจา ทั้งใน
ลักษณะที่เปนการแสดงพฤติกรรมที่ไมเกี่ยวของกับบุคคลอื่นและที่ตองเกี่ยวของกับบุคคล
อื่น๑๖ ทำใหมีพฤติกรรมดีงามในความสัมพันธกับเพื่อนมนุษยโดยตั้งอยูในวินัย อยูรวมกับ
ผูอื่นดวยดีและมีอาชีวะสุจริต ไมใชกาย วาจา และอาชีพ ในทางที่เบียดเบียนหรือกอความ
เดือดรอนเสียหาย หรือกอเวรภัยแกตนเองและผูอื่นหรือซึ่งกันและกัน แตเปนการพัฒนา
ชีวิตของตนและชวยเหลือเกื้อกูลกัน สรางสรรคสังคมและสงเสริมสันติสุข๑๗
สมาธิ คือ กระบวนการเรียนรูอบรมการทำจิตใจใหเจริญงอกงามขึ้นดวยคุณธรรม
ความดีงาม ความเขมแข็งมั่นคงทางจิตใจ และความเบิกบานผองใสสงบสุขจากภายใน การ
เจริญสมาธิเปนกระบวนการเรียนรูภายในเพื่อพัฒนาจิต (emotional development หรือ
psychological development) ใหมีความสมบูรณดวยคุณภาพจิตและสมรรถภาพทางจิต
ความสมบูรณดวยคุณภาพจิตคืองอกงามดวยคุณธรรม เชน มีน้ำใจ เมตตากรุณา เผื่อแผ
เอื้ออารี มีมุทิตา มีศรัทธา มีความเคารพ ออนโยน ซื่อสัตย กตัญู เปนตน สวนความ
สมบูรณดวยสมรรถภาพทางจิต คือ มีจิตใจราเริง เบิกบาน สดชื่น เอิบอิ่ม โปรงโลง ผองใส
และสงบ เปนสุข๑๘
ปญญา เปนกระบวนการเรียนรูอบรมใหเกิดการพัฒนาทางปญญา (cognitive
development หรือ mental development หรือ intellectual development)
กลาวคือ การฝกอบรมเจริญปญญาเปนการเสริมสรางความรู ความคิด ความเขาใจ ใหรูจัก
คิด รูจักพิจารณา รูจักวินิจฉัย ตัดสิน รูจักแกปญหา และรูจักจัดทำดำเนินการตางๆ ดวย
ป ญ ญาตามเหตุ ป จ จั ย ที่ เ ป น ไปตามความเป น จริ ง หรื อ ตามที่ มั น เป น ปราศจากอคติ แ ละ
แรงจูงใจแอบแฝง รูเทาทันโลกและชีวิตตามสภาวะ และมีจิตใจเปนสุขอิสระ๑๙
5

5

5

5

5

๑๕ เรื่องเดียวกัน.
๑๖ ทัศนีย

เจนวิถีสุข, “การสื่อสารภายในตนเองเชิงพุทธกับการพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุความ
สำเร็จในชีวิต”, สารนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๔๔), หนา ๖๒.
๑๗ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองครวมแนวพุทธ, หนา ๑๑๒.
๑๘ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๓.
๑๙ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๓.
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นอกจากนี้ กระบวนการเรียนรูภายในมีปจจัยที่สัมพันธเกี่ยวของที่สำคัญดวย นั่น
คือ การสื่อสารภายในตนเอง ทั้งนี้ เนื่องจากคำพูดเปนเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการสื่อสารกับ
ความคิดของตัวเราเอง และคำพูดที่บุคคลใชสื่อสารกับความคิดของตนเองนั้น สามารถจะ
กำหนดบุคคลใหมีความเชื่อเชนนั้น และแสดงพฤติกรรมออกมาตามความเชื่อนั้น เมื่อบุคคล
เลือกสื่อสารกับตนเองดวยคำพูดที่ดี มีพลังสรางสรรคในทางบวกซ้ำแลวซ้ำเลาโดยตั้งใจ
ความคิดที่เกิดขึ้นบอยๆ นั้นจะฝงรากลึกลงไปในจิตใตสำนึกและสงผลทางบวกแกบุคคลนั้น
ในทางกลับกัน หากบุคคลสื่อสารดวยคำพูดไมดีที่มีพลังในทางทำลายกัดกรอนตนเอง (หรือ
แมแตผูอื่น) ไมวาจะโดยรูตัวหรือไมก็ตาม ผลในเชิงลบก็จะปรากฏใหเห็น สิ่งนี้สอดคลองกับ
แนวทางของพุทธศาสนาที่สอนใหบุคคลคิด พูด ทำในทางที่เปนกุศล และลด ละ เลิก
การคิด พูด ทำในทางที่เปนอกุศล
ปจจุบันการสื่อสารกับตนเองไดรับความสนใจอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
สื่ อ สารภายในตนเองเชิ ง บวกหรื อ คิ ด เชิ ง บวก เพราะสามารถจะเอื้ อ อำนวยให เ กิ ด ผล
ประโยชนสูงสุดและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดความรูสึกดีตอตนเอง รักตนเองและรัก
ผูอื่น ใหความสนใจและเอื้ออาทรตอผูคนรอบขาง ในขณะที่การคิดเชิงลบหรือคิดเชิงอกุศล
ทำใหชีวิตไมมีความสุข ใชอารมณไปอยางสิ้นเปลืองและบั่นทอนศักยภาพในการทำงานรวม
กับผูอื่น๒๐ การคิดเชิงบวกก็คือการคิดที่เปนฝายกุศล สวนการคิดเชิงลบคือการคิดที่เปนไป
ในฝายอกุศลนั่นเอง ซึ่งในทางพุทธศาสนาไดอธิบายถึงการใหผลของกุศลมโนกรรม และ
อกุศลมโนกรรม ตามหลักกรรมและการใหผลของกรรมดังคำกลาวที่วา “ทำดีไดดี ทำชั่วได
ชั่ว” ดังนั้น คิดดีก็ไดรับสิ่งที่ดี คิดชั่วก็ไดรับสิ่งที่ชั่วตอบแทน
การสื่อสารภายในตนเองเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูอบรมตนเองเพื่อชีวิต
ดานใน ซึ่งสัมพันธกับกระบวนการเรียนรูดวยหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ทำให
การสื่อสารกันเปนการสื่อสารที่ประกอบดวยสติปญญาและความเมตตากรุณาทั้งตอตนเอง
และผูอื่น กลาวคือ ศีลสงเสริมใหบุคคลสื่อสารกันอยางมีสติ สมาธิและปญญาสงเสริมให
บุคคลสื่อสารกันบนฐานของปญญาที่ประกอบดวยความเมตตา กรุณา และความเขาใจซึ่งกัน
และกัน โดยเฉพาะเมื่อการสื่อสารเปนการสื่อสารภายในตนเองซึ่งเกิดขึ้นกอนการสื่อสาร
ประเภทอื่น และสัมพันธกับความคิดประเภทตางๆ เปนไปบนหลักของไตรสิกขา ก็ยอมสง
ผลตอการสื่อสารและการกระทำหรือพฤติกรรมอันเปนคุณลักษณะที่ปรากฏภายนอกในทาง
ที่ดีทั้งตอตนเองและผูอื่นดวย
5

๒๐ ไพรซ

พริ ท เชทท , มองโลกให “บวก”, แปลโดย ทรรศนะ บุ ญ ขวั ญ , พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๖,
(กรุงเทพมหานคร : แมคกรอ-ฮิล, ๒๕๕๑), หนา ๒๔.
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ˆ. ∫∑ √ÿª
ความเปนพลเมืองมิใชสิ่งที่ติดตัวมาแตเกิด แตเปนสิ่งที่ตองปลูกฝงใหมีขึ้น เพลโต
กลาววา “สิ่งที่เรามีอยูในใจคือการปลูกฝงการศึกษาดานคุณธรรมตั้งแตวัยเด็ก อันเปนการ
ฝกอบรมเพื่อสรางความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเปนพลเมืองสมบูรณ”๒๑ ตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบัน คุณธรรมเปนสิ่งที่มนุษยโหยหาและรูวาเปนคุณลักษณะที่จำเปนและสำคัญสำหรับ
การเปนพลเมืองโลก ซึ่งการปลูกฝงคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม ความเมตตากรุณา
ในยุคปจจุบันเปนกระบวนการเรียนรูที่ขาดหายไปของความเปนพลเมืองโลก นอกจากนี้ยัง
รวมถึงทักษะดานการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการสื่อสารภายในตนเอง การคิดในลักษณะ
ตางๆ และความเปนพลเมืองที่รับผิดชอบตอสังคมบนฐานของปญญาและความเมตตากรุณา
ที่ขาดหายไปดวย
กระบวนการเรี ย นรู ที่ จ ะก อ ให เ กิ ด คุ ณ ลั ก ษณะของความเป น พลเมื อ งโลกตาม
แนวทางในพระพุทธศาสนานั้น ทั้งครูอาจารยและผูเรียนตางก็จำเปนตองไดรับการฝกฝน
อบรมชีวิตดานใน อยางไรก็ตาม บุคคลที่มีความสำคัญในกระบวนการเรียนรูที่มักถูกมองขาม
ไปก็คือ ครูอาจารย กระบวนการเรียนรูที่สามารถเติมเต็มสวนที่ขาดหายไปก็คือ ไตรสิกขา
อันไดแก กระบวนการเรียนรูดานศีล สมาธิ และปญญา ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดคุณลักษณะของ
ความเปนพลเมืองโลกตามแนวทางในพระพุทธศาสนา ซึ่งสงผลตอการอยูรวมกันดวยความ
เขาใจกัน เกื้อกูลกัน แกปญหาและรับผิดชอบตอสังคมรวมกัน รวมทั้งอยูรวมกันอยาง
สันติสุข
5

๒๑ Plato,

Laws, trans.by T.J. Saunders, (London: Penguin, 1970), p. 73.
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Ò. ∫∑π”
ในอดีตมนุษยอยูรวมกันและพึ่งพาอาศัยกันเปนสังคมตามธรรมชาติที่มีความอุดม
สมบูรณ แตเมื่อเวลาผานไป มนุษยมีจำนวนเพิ่มมากเกิดการรวมตัวกันเปนสังคม สงผลให
ความอุดมสมบูรณของธรรมชาติลดลง ทำใหปจจัยการบริโภคที่ไดจากธรรมชาติเริ่มไมเพียง
พอ ทำใหมนุษยตองแยงชิงและเกิดการเรียนรูเรื่องการผลิตโดยใชแรงงานที่มิไดพึ่งธรรมชาติ
อยางเดียว ในระหวางศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ ไดเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ยุโรปโดยมีการนำ
เอาเครื่องจักรมาใชแทนแรงงานคน สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำเกิดการ
วางงาน สภาพสังคมทั่วไปมีการแบงชนชั้นออกเปน ๒ ฝายคือนายทุนและกรรมกร ซึ่งฝาย
นายทุ น พยายามแสวงหากำไรโดยเอารั ด เอาเปรี ย บฝ า ยกรรมกร ในช ว งเวลานั้ น นั ก
เศรษฐศาสตรที่มีความคิดอยากใหสังคมดีขึ้น ไดเสนอแนวทางปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคม เนนความรวมมือกันระหวางผูที่เดือดรอนใหรูจักชวย
ตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน แนวคิดนั้นไดกอใหเกิดระบบสหกรณ แมแนวคิดจะดี
อยางไรก็ไมไดเขาถึงจิตใจมนุษยที่มากดวยกิเลส ตัณหา มีความตองการในผลลัพธที่รวดเร็ว
ทำใหความศรัทธาในระบบสหกรณลดลง สงผลใหการดำเนินงานไมประสบความสำเร็จ๑
หรือมีความสำเร็จแตเปนสวนนอย

๑ กรมสงเสริมสหกรณ,

สหกรณ, ๒๕๔๗), หนา ๔-๕.

การสหกรณในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงเกษตรและ

90

การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

เมื่อพิจารณาคำวา “สหกรณ” ที่ใชในทฤษฎีตะวันตก หมายถึง การทำงานรวมกัน
หรือการรวมหมูรวมกลุมรวมมือกัน ซึ่งสอดคลองกับวิถีทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจาได
เปนผูเริ่มกำหนดแนวทางการอยูรวมกันเพื่อใหคนในสังคมอยูรวมกันโดยไมเบียดเบียนกัน
ชวยเหลือสามัคคีและการเปนกัลยาณมิตรที่ดีในสังคม โดยไมมีการแบงชั้นวรรณะและทรงมี
แบบอยาง เชน องคกรกิจกรรมสงฆ รวมถึง หลักธรรมก็สอดคลองสงเสริมแนวคิดสหกรณ
รวมถึงพระสงฆสาวกในอดีตพุทธกาลถึงปจจุบันจนเปนแบบอยางการใชแนวคิดสหกรณทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยในสังคม แมแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็
ทรงตั้งมั่นในทศพิธราชธรรมเพื่อใชหลักธรรมเปนแบบอยางในการปกครองประเทศไดอยาง
สมบูรณ ดังนั้นเรื่องการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนานาจะมีความสำคัญ ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมของคนสหกรณใหเกิดสันติสุขไดอยางยั่งยืน

Ú. À°√≥å : §«“¡À¡“¬·≈–À≈—° À°√≥å
สหกรณ๒ มาจากคำภาษาสันสกฤต ๒ คำ คือ “สห” แปลวา รวมกัน ดวยกัน และ
“กรณ” แปลวา การกระทำ เมื่อนำสองคำมารวมกันหมายถึง การกระทำรวมกัน หรือ การ
ร ว มมื อ กั น ส ว นในภาษาอั ง กฤษ ‘สหกรณ ’ ที่ ใช มี อ ยู ๒ คำคื อ Cooperative หรื อ
Cooperation แตโดยสวนใหญใชคำวา Cooperative มากกวา ซึ่งเนนความหมายถึงหนวย
งาน หรือแนวทาง วิธีการรวมมือกัน หรือ การสหกรณ ใชคำวา Cooperation สหกรณจะ
แปลเปนความหมายตรงตัวไมไดเพราะถาเปนการรวมมือกันกระทำเรื่องที่ผิดเราก็จะไมใชคำ
วาสหกรณ ดังนั้นตามหลักวิชาการสหกรณ “สหกรณ” จึงตองประกอบดวย กิจกรรมที่ชอบ
ดวยกฎหมายบานเมืองของประเทศนั้นๆ ชอบดวยศีลธรรมจรรยา มีระเบียบแบบแผน และ
มีหลักการที่รับรูรวมกัน๓ ดังนั้นความหมายและหลักการ “สหกรณ” ในทางของกฎหมาย
หรือบรรดาผูรูและนักวิชาการตางๆ ไดอธิบายไว ดังนี้

๒ ประเสริฐ

จรรยาสุภาพ, เอกสารคำสอน การสหกรณ, (เชียงใหม : มหาวิทยาลัยแมโจ,

๒๕๔๕), หนา ๒.
๓ สมเกียรติ ฉายโชน, การสหกรณ, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพวังอักษร, ๒๕๔๐), หนา ๙.
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สหกรณ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ “สหกรณ” หมายถึง
คณะบุคคลซึ่งรวมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมโดยชวยตนเองและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้๔ ในขณะที่พระราชวรวงศ
เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ผูใหกำเนิดสหกรณในประเทศไทย ไดประทานความหมาย ที่
แปลคำจำกัดความของ ฮิวเบอรต คัลเวอรต นายทะเบียนของประเทศอินเดีย วาสหกรณ
เปนวิธีการจัดการรูปแบบหนึ่งซึ่งบุคคลหลายคนเขารวมกันโดยสมัครใจของตนเอง ในฐานะที่
เปนมนุษยโดยความมีสิทธิเสมอหนากันหมด เพื่อบำรุงตนเองใหเกิดความจำเริญในทาง
ทรัพย สวนพระประกาศสหกรณ ใหความหมายสหกรณ วาเปนวิธีประกอบเศรษฐกิจแบบ
หนึ่ง ที่บุคคลผูออนแอในทางเศรษฐกิจรวมแรง รวมปญญาและรวมทุนกันจัดตั้งขึ้นโดยความ
สมัครใจ ตามหลักการชวยตนเองที่ประหยัด และชวยซึ่งกันและกัน เพื่อใหเกิดความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคม๕
ไขศรี คนจริง อธิบายสรุปคำวาสหกรณจาก ศาสตราจารยอเลกซานเดอร ฟราเชอร
เลดลอร, ศาสตราจารย ชารลส จีด, ดร. แฮนน เก็บฮารด, และดร. เฮนรี่ แบคเคน ไดความ
วาสหกรณ คือ องคการที่มีลักษณะเปนสถาบันทางเศรษฐกิจและองคการทางสังคมในเวลา
เดียวกัน ซึ่งทำใหสหกรณตางจากธุรกิจอื่นซึ่งมุงหวังทางเศรษฐกิจ สหกรณสงเสริมคานิยม
ทางสังคมและจริยธรรมซึ่งยกระดับชีวิตของมนุษยใหสูงขึ้นกวาวัตถุและสัตวทั้งปวง รวมถึงมี
การสงเสริมความเขาใจซึง่ กันและกัน ใหการศึกษาในหมูส มาชิกและประชาชนทัว่ ๆ ไป๖
องค ก ารสั ม พั น ธภาพสหกรณ ร ะหว า งประเทศ หรื อ ไอซี เ อ (Internation
Cooperative Alliance: ICA) ใหความหมาย สหกรณวา เปนองคการของบรรดาบุคคล ซึ่ง
รวมกลุมกันโดยสมัครใจในการดำเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเปนเจาของรวมกัน และควบคุมตาม
หลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความตองการ (อันจำเปน) และความหวังรวมกันทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม

๔ พระราชบัญญัติสหกรณ

พ.ศ. ๒๕๔๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอน ๓๐ ก. หนา ๑,

๒๓ เม.ย. ๒๕๔๒.
๕ อ า งใน สริ น ยา แย ม เยื้ อ น, ระบบเศรษฐกิ จ ไทยและการสหกรณ , (กรุ ง เทพมหานคร :
สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร สวนดุสิต, ๒๕๓๔), หนา ๒๐๓.
๖ ไขศรี คนจริง, หนวยที่๑ ความหมายและความสำคัญของการจัดการสหกรณ, มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและการดำเนินงานสหกรณ หนวยที่ ๑-๗.
พิมพครั้งที่ ๒. (กรุงเทพมหานคร : ศรีเมืองการพิมพ, ๒๕๒๗), หนา ๙-๑๐.

92

การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

จากที่กลาวมาสรุปไดวาลักษณะสำคัญของสหกรณ คือ
๑) สหกรณเปนองคกรของกลุมบุคคล มิใชของคนใดคนหนึ่ง
๒) การรวมกลุมหรือการเปนสมาชิกสหกรณตองเปนไปโดยสมัครใจ
๓) สหกรณ ด ำเนิ น วิ ส าหกิ จ คื อ ประกอบกิ จ การ เช น การผลิ ต การจำหน า ย
กิจการนี้สมาชิกเปนเจาของรวมกัน
๔) การควบคุมการดำเนินการใชหลักประชาธิปไตย
๕) กิจการของสหกรณมีวัตถุประสงค เพื่อสนองความตองการและความหวังรวมกัน
ของสมาชิก ในทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
เมื่อพิจารณาหลักการแนวคิดสหกรณ ที่เกิดในประเทศอังกฤษ และมีการเผยแพร
แนวคิดการจัดตั้งชมรมสหกรณจนเปนที่เขาใจวา สหกรณมีฐานะเปนสมาคมเพื่อเศรษฐกิจ
ของสังคม แตในสภาพปญหาของสังคมที่รุนแรงในอดีตสงผลใหการจัดตั้งสหกรณไมประสบ
ความสำเร็จ จนแนวคิดสหกรณไดเผยแพรและไปทดลองจัดตั้งชมรมสหกรณขึ้นครั้งแรกใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาแตการดำเนินงานก็ไมประสบความสำเร็จทำใหตองเลิกกิจการ จน
เวลาผานไปมีผูเห็นความสำคัญแนวคิดสหกรณจึงไดทำการสงเสริมใหเกิดการรวมตัวกันจัดตั้ง
สมาคมการคาในรูปสหกรณ แตก็ไปไมรอดเนื่องจากสหกรณไมมีการจายเงินคืนใหสมาชิก
ความศรัทธาในระบบสหกรณเกิดลดลงทำใหการดำเนินงานสหกรณไมประสบความสำเร็จ๗
แตในภายหลังเริ่มมีการพัฒนาจัดตั้งสหกรณแลวประสบความสำเร็จสามารถถือไดวาเปนตน
แบบของโลกไดแกสหกรณรานคาในประเทศอังกฤษ๘ รวมถึงในประเทศเยอรมนีที่ถือเปนตน
กำเนิดของสหกรณเครดิต หรือสหกรณสินเชื่อ หรือธนาคารสหกรณ๙ จากความสำเร็จทำให
แนวคิดสหกรณไดเผยแพรไปทั่วโลก ซึ่งก็รวมถึงการดำเนินงานขององคการสหกรณ ที่มี
องคการสัมพันธภาพสหกรณนานาชาติ ทำหนาที่กำหนดและรักษาหลักการสหกรณ ตาม
แบบแผนที่สืบทอดจากหลักการสหกรณรอชเดล ของโรเบอรต โอเวน ปจจุบันองคการ
สัมพันธภาพสหกรณนานาชาติ ไดกำหนดเปนหลักการสหกรณสากล ไดรับการยอมรับและ
ถื อ ปฏิ บั ติ ร ว มกั น ระหว า งสหกรณ ทั้ ง หลายทั่ ว โลก หลั ก สหกรณ ส ากล ๗ หลั ก การ ที่
๗ กรมสงเสริมสหกรณ,

การสหกรณในประเทศไทย, หนา ๔-๕.
จันทรวงศ, ระบบสหกรณกับการพัฒนาประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : ชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, ๒๕๔๓), หนา ๒๙.
๙ ประเสริ ฐ จรรยาสุ ภ าพ, เอกสารคำสอนการสหกรณ , (เชี ย งใหม : มหาวิ ท ยาลั ย แม โจ ,
๒๕๔๕), หนา ๑๘.
๘ บุญมี
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สอดคลองกับกระบวนการสหกรณวาดวยเรื่อง สมาชิกทุกคนมีความเทาเทียมกัน ภายใต
อุดมการณของสหกรณ ในความเชื่อในหลักการรวมมือปรึกษาหารือกอนการตัดสินปญหา
โดยมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ และแสวงหาเหตุผลที่ดีที่สุดในการ
ตัดสินใจในการบริหารงานสหกรณ โดยตองพิจารณาถึงหลักสหกรณ คุณคาสหกรณ และ
อุดมการณสหกรณ ซึ่งถือกำหนดเพื่อใชในการดำเนินงานใหองคกรสหกรณประสบความ
สำเร็จ
การดำเนินงานของสหกรณที่ดีจำเปนตองสงเสริมการศึกษา เพื่อใหมวลสมาชิกหรือ
คนในสังคมเกิดความรูในหลักการสหกรณที่ถูกตอง เกิดความเขาใจคุณคาของสหกรณอยาง
ถูกตอง จนเกิดการปฏิบัติตามอุดมการณสหกรณ อยางถูกวิธี อันหมายถึงคนสหกรณเปนคน
ดีที่จะทำใหสหกรณมีความเขมแข็งดังนั้นจึงตองศึกษาหลักสหกรณดังนี้

Ú.Ò À≈—°°“√ À°√≥å
แนวทางที่สหกรณยึดถือปฏิบัติเพื่อความสำเร็จเกิดผลเปนรูปธรรม เปนหลักที่ภาพ
รวมในแนวปฏิ บั ติ เ หมื อ นกั น ตามหลั ก การสำคั ญ ๗ หลั ก การ ๑๐ ประกอบด ว ยหลั ก ที่
๑.การรับสมาชิก ๒.หลักความเสมอภาค ๓.หลักการมีสวนรวม ๔.หลักเสรีภาพ ๕.หลักการ
ศึกษา อบรม และสารสนเทศ ๖.หลักการความรวมมือ ๗.หลักการเพื่อสังคม
ในหลักสหกรณขอ ๗ ถือวาเปนการคืนกำไรสูสังคมเปนองคประกอบหนึ่งในการ
ดำเนินธุรกิจในปจจุบัน สหกรณจึงจำเปนตองชวยพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในสังคมทั้งเด็กและคนชราใหมีความสุขในการดำเนินชีวิต
Ú.Ú §ÿ≥§à“¢Õß À°√≥å
คุณคาของสหกรณ คือ “สหกรณอยูบนพื้นฐานแหงคุณคาของการชวยตนเอง ความ
รับผิดชอบตอตนเอง ความเปนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความ
เปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณเชื่อมั่นในคุณคาทางจริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย
ความรับผิดชอบตอสังคม และความเอื้ออาทรตอผูอื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผูริเริ่ม

๑๐

ประเสริฐ จรรยาสุภาพ, เอกสารคำสอน การสหกรณ, (เชียงใหม : มหาวิทยาลัยแมโจ,
๒๕๔๕), หนา ๓๖-๔๕.
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การสหกรณ”๑๑ คุณคาของสหกรณ แบงออกเปน ๒ สวน๑๒ ประกอบดวย ๑) คุณคาที่
เปนพื้นฐานของสหกรณ ไดแกการชวยตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง ประชาธิปไตย
ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม ความเปนเอกภาพ และ ๒) คุณคาที่เปนความเชื่อมั่นของ
สมาชิกสหกรณ เปนคุณคาที่เกี่ยวกับจริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย ความรับผิด
ชอบตอสังคม และความเอื้ออาทรตอผูอื่น

Ú.Û Õÿ¥¡°“√≥å À°√≥å
อุดมการณ คือระบบความเชื่อที่มีแบบแผน ซึ่งกอใหเกิดการจูงใจใหกลุมชนในสังคม
ยึดถือนำมาใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในสังคม เพื่อให
บรรลุถึงความเปนอยูที่ดี๑๓ ความเขาใจเรื่องอุดมการณจึงมีลักษณะวาดวยหลักการ แนวคิด
หรือความเชื่อ โดยมีเปาหมายที่ตองการ และวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมาย การพัฒนาสังคม
ใหเขมแข็งอยางยั่งยืนจำเปนตองพัฒนาประชาชนในสังคม ใหมีอุดมการณ คือ ความเชื่อรวม
กันที่วาการชวยตนเองและการชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ ซึ่งจะนำไปสูการ
กินดี อยูดี มีความเปนธรรม และสันติสุขในสังคม๑๔
เมื่อสหกรณเปนการรวมมือรวมแรงและรวมใจกันในการทำงานเพื่อพัฒนาคนตาม
หลักการ คุณคาและอุดมการณสหกรณนั้นเปนสิ่งที่ทำไดยากในสังคมแหงกิเลสไฮเทคที่การ
เปลี่ยนแปลงตามสภาวะของสังคมไดตลอดเวลา การจะแกปญหาตามพระพุทธศาสนาคงตอง
รูปญหาดังคำที่พระพุทธเจาเนนการแกปญหาตองแกที่ตนเหตุ ดังนั้นการศึกษาถึงตนเหตุจึง
เปนสิ่งสำคัญที่จะชี้ใหเห็นถึงหลักธรรมตามความเปนจริง

๑๑ บุญมี

จันทรวงศ, ระบบสหกรณกับการพัฒนาประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จำกัด, ๒๕๔๓), หนา ๓๑.
๑๒ เชิด บำรุงวงศ, “ผูนำสหกรณกับอุดมการณสหกรณ”, ในประมวลบทความเกี่ยวกับสหกรณ,
เอกสารฝกอบรม, ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย. อางในประเสริฐ จรรยาสุภาพ, เอกสาร
คำสอน การสหกรณ, (เชียงใหม : มหาวิทยาลัยแมโจ, ๒๕๔๕), หนา ๓๓-๓๕.
๑๓ สรินยา แยมเยื้อน, ระบบเศรษฐกิจไทยและการสหกรณ, (กรุงเทพมหานคร : สหวิทยาลัย
รัตนโกสินทร สวนดุสิต, ๒๕๓๔), หนา ๒๑๓.
๑๔ สำนักทะเบียนและกฎหมาย, “หลักการ อุดมการณ วิธีการสหกรณ”, [ออนไลน], แหลง
ที่มา : http://webhost.cpd.go.th/rlo/knowledge.html. [๖ ธ.ค. ๒๕๕๕].
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ในประเทศไทยนำแนวคิดสหกรณเขามาในปลายรัชกาลที่ ๕ ทำใหภาครัฐมีการจัด
ตั้งสหกรณแหงแรกของประเทศไทย ชื่อวา “สหกรณวัดจันทร ไมจำกัดสินใช”๑๕ โดยมีการ
สงเสริมจัดตั้งเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน จากแนวคิดสหกรณที่ไดจัดตั้งจดทะเบียนแลว ยังมีการ
รวมตัวกันจัดตั้งเปนกลุมองคกรชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง กลุมใหญๆ คือ กลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลิต และกลุมองคกรการเงินชุมชนโดยสามารถแบงไดสามสาย๑๖ คือ สายแรก องคกร
การเงินสายประชาชน, สาย ๒ องคกรการเงินสายพระ และสาย ๓ กองทุนหมูบานหรือ
กองทุนเงินลาน “องคกรการเงินสายรัฐ” ซึ่งทั้งสามสายมีพื้นฐานการคิดตางกันแตมีเปา
หมายเหมือนกันคือการรวมกลุมเพื่อแกปญหาของสังคม ดังนั้นองคกรสามสายนี้อาจมีการ
เชื่อมโยงกันเปนสถาบันเดียว หรือเปนพันธมิตรกัน ที่สอดคลองกับหลักการสหกรณที่จะใช
องคการสหกรณดำเนินงานใหประสบผลสำเร็จ บรรลุเปาหมายการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
สมาชิก และความเจริญมั่นคงขององคกรดวยความเชื่อมั่นในหลักการสหกรณวา สามารถ
ชวยแกปญหาสังคม และสรางฐานะทางเศรษฐกิจไดดวยวิธีการดังนี้ (๑) การชวยเหลือ
ตนเอง แสดงออกโดยการ ขยันเพื่อหารายไดเพิ่มใหมากขึ้น ประหยัดเพื่อจะไดชวยลดราย
จาย พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตของตนเองหรือองคกร และหลีก
เลี่ยงอบายมุข รวมถึงกิจกรรมที่ความเสี่ยงสูง (๒) การชวยเหลือซึ่งกันและกัน แสดงออก
โดยการรวมแรง รวมใจ อันไดแก แรงกาย แรงสมอง และกำลังทุน กับรวมใจ ไดแก การ
แสดงพฤติกรรมดวยความซื่อสัตย สามัคคี มีวินัย และมีน้ำใจ
เมื่อสหกรณในประเทศไทยที่มีการจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายมีถึง ๗,๙๖๔
แหงทั่วประเทศ มีสมาชิก ๑๐,๘๒๗,๔๙๐ คน๑๗ ซึ่งถือไดวาเปนกลุมสังคมที่มีความสำคัญ
ของประเทศ แตปญหาขบวนการสหกรณในประเทศไทยถือไดวามีการเติบโตชาจากสาเหตุที่
มักกลาววาจากการอยูใตระบบราชการและมีกฎหมายที่เขมงวด ระบบนายทุนกีดกัน รวมถึง
๑๕ กรมสงเสริมสหกรณ,

การสหกรณในประเทศไทย, หนา ๒๐.
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒, อางใน
ปทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ และคณะ, “โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำเครื่องมือประเมินตนเองของ
องคกรการเงินชุมชนฐานรากเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเศรษฐกิจชุมชน”, รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ, (สำนักงานกองทุนสนับ สนุนการวิจัย, ๒๕๕๒), หนา ๕-๙.
๑๗ กรมสงเสริมสหกรณ, “สารสนเทศสหกรณป ๕๕”, [ออนไลน], แหลงที่มา : http://www.
cpd.go.th/cpd/cpdinter/download/data55/start_55/040455/t3t4.pdf [๖ ธ.ค. ๒๕๕๕].
๑๖ การศึ ก ษางานในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ตราดของนั ก วิ จั ย
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ประชาชนขาดขาดความรูความเขาใจอุดมการณสหกรณ และขาดการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถในการบริหาร ที่มีความซื่อสัตย มีอุดมการณเพื่อสวนรวม๑๘ การรวม
ตัวกันเองตามแนวคิดสหกรณทั้งที่จดและไมไดจดทะเบียนกับกรมสงเสริมสหกรณก็มีทั้งที่
ประสบความสำเร็จและลมเหลวเปนจำนวนมากนั้น ถาศึกษาถึงสาเหตุที่แทจริงจากปญหา
ของสหกรณ๑๙ สรุปไดวา ๑.การไมเขาใจอุดมการณหรือหลักสหกรณ ๒.การบริหารงานที่ไม
เหมาะสม ๓.ภาวะผูนำในสหกรณ ๔.สมาชิก ขาดศรั ท ธาในระบบ ๕.ขาดความสามั ค คี
ปญหาที่กลาวมาถือเปนอันตรายตอระบบสหกรณในประเทศไทยที่คนสวนใหญเปนชาวพุทธ
นาจะไดนำแนวทางพระพุทธศาสนามาสูการบูรณาการสงเสริมพัฒนาระบบสหกรณใหเขม
แข็งขึ้น

Ù. °“√ª√–¬ÿ°μåæÿ∑∏∏√√¡„πß“π À°√≥å
ความเปนธรรมชาติจริง ๆ ของคนที่มีทั้งดีและไมดีอันเกิดจากกิเลสหรืออาจเกิดจาก
ความรูในธรรมที่ไมเทากันรวมถึงอาจเปรียบไดกับบัวที่พระพุทธเจาไดแยกออกเปน ๔ เหลา
แตถึงอยางไรคนพวกนี้ก็อยูในสังคมที่ควรจะไดรับธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสตัณหาใหเบาบางลง
ทำสังคมใหนาอยูขึ้น การทำใหคนสหกรณเขาใจในพุทธสหกรณ ไดมีหลักธรรมอันเปนที่พึ่ง
และเป น เครื่ อ งมื อ ในการปฏิ บั ติ ต ามแนวทางที่ ถู ก ต อ ง และเป น ธรรมที่ อ ยู ใ นใจของคน
สหกรณทุกคน ที่สามารถถายทอดแลวนำมาปฏิบัติไดไมมีวันสูญสลาย เหมือนกับที่วาธรรม
ไมมีวันตาย
ทานพุทธทาสภิกขุ กลาวถึงพุทธสหกรณวาพุทธศาสนาจัดโลกดวยธรรมะ คือความ
รั ก และเมตตา พระเจ า อยู ข า งเรา, เรามี ส หกรณ ชี วิ ต ที่ แ ตกต า งกั น สหกรณ ชี วิ ต เช น
คอมมูน ของพวกคิบบุตซ นั้นจะสูพุทธสหกรณไมได พุทธสหกรณนั้น เปนสหกรณแหงการ
เกิด แก เจ็บ ตาย ; สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น,
ลงไปถึงสัตวเดรัจฉาน เมื่อคนสหกรณเขาไมถึงธรรมะในพระพุทธศาสนา สหกรณก็ทำอะไร
๑๘ วิทยากร

เชียงกูล, ผูจัดการรายสัปดาห, “ทางออกของปญหา:ปญหาและแนวทางพัฒนา
สหกรณ ใ นประเทศไทย”, [ออนไลน ] , แหล ง ที่ ม า : http://witayakornclub.wordpress.com
[๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๕].
๑๙ กรมสงเสริมสหกรณ, โครงสรางการดำเนินงานของสหกรณการเกษตร, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพชุมนุมสหกรณแหงประเทศไทย, มปป.).
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ไมไดเพราะทำแลวมันลม เนื่องจากมันเปน สหโกง คือชวยกันโกงเพราะไมมีธรรมะ๒๐
การที่สหกรณเปนองคกรแหงการรวมตัวกันของประชาชนในชุมชนหรือสังคม การที่
จะทำใหสังคมเขมแข็งมีสุขอยูไดก็เนื่องจากคนในสังคมตองมีศรัทธาในศาสนา เพราะศาสนา
ทุกศาสนาสอนใหคนทำดีอันจะสงผลใหสังคมดี เชนในศาสนาพุทธกอนที่พระพุทธเจาจะ
ปรินิพพานทานไดกลาววาพระธรรมจะเปนตัวแทนของทาน ดังนั้นเมื่อเราเปนชาวพุทธถามี
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา หลักธรรมนาจะเปนเครื่องมือที่ทำใหทุกคนมีความสุข สหกรณมี
ความเขมแข็ง จึงจำเปนตองใหคนสหกรณศึกษาหลักธรรม เชน หลักธรรมเพื่อความดีงาม
แหงสังคม ตามสัทธรรม ๓ คือ ธรรมอันดี, ธรรมที่แท, ธรรมของสัตบุรุษ, อันเปนหลักแกน
ศาสนาที่ควรนำมาบูรณาการกับสหกรณดวยหลักที่วาคนสหกรณตองรูจักการศึกษาวาดวย
ปริยัตติสัทธรรม ปฏิปตติสัทธรรม ปฏิเวธสัทธรรม๒๑ อันนำสูการบูรณาการจนเกิดผลแหง
ความเปนจริง ดังนี้
(๑) ปริยัตติสัทธรรม เปนสัทธรรมที่สั่งสอน ควรทำการศึกษาจากพระไตรปฏิก
แตในทางโลกตองพิจารณาปริยัติ อันเปนความรูหรือวิชชา ที่ควรรูถึงปญหา หรือเหตุของ
ปญหาวามาจากไหน ตลอดจนความรูที่จะไปดับทุกขดับปญหา ซึ่งเปนการเรียนรูจากผูอื่น
จากตำรา ตลอดจนความรูวิธีดับปญหาจากการปฏิบัติที่เปนประสบการณ ซึ่งขั้นตอนนี้เทียบ
เคียงไดกับการวางแผน
(๒) ปฏิ ป ต ติ สั ท ธรรม เป น สั ท ธรรมในการปฏิ ป ทาอั น จะต อ งปฏิ บั ติ ตามหลั ก
ไตรสิกขา ดวย ศีล สมาธิ ปญญา แตในทางโลกตองพิจารณาการปฏิบัติ วาเปนการนำ
ความรูปริยัติ ตามขอ ๑ มาใชในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนปฏิบัติ ตองรูอะไรควรคิด ควรพูด
ควรทำ มีสติ สัมปชัญญะ สมาธิ และปญญา โดยตลอดเวลาที่ปฏิบัติ สามารถควบคุม
ทิศทางปฏิบัติไปสูเปาหมาย โดยไมหลงทาง หรือไมรูวัตถุประสงควาทำไปทำไม ขั้นตอนนี้
เทียบเคียงกับการปฏิบัติ
(๓) ปฏิเวธสัทธรรม เปนสัทธรรมที่พึงเขาถึงความจริงอันบรรลุดวยการปฏิบัติได
มรรค ผล และนิพพาน แตในทางโลกตองพิจารณาปฏิเวธ วาเปนการประเมินผลจากผลลัพธ
ที่ไดผลจากการปฏิบัติที่ไดจากตามขอ ๒ วาไดผลลัพธดีหรือเลว โดยตองมีสติเตือนใหมีการ
๒๐ พุทธทาสภิกขุ,

ศีลธรรมกลับมา ชุมนุมปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จำกัด, ๒๕๕๔), หนา ๒๒๘.
๒๑ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพ
ครั้งที่ ๑๖, (กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส, ๒๕๕๑), หนา ๑๐๕.
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ปรับปรุงแกไขทุกขณะจิตที่ปฏิบัติงาน หากไดผลปกติก็รักษาไว “ผิดเปนครู ดีมากๆ ก็เปน
ครู ทำไดตามปกติก็เปนครู” ตองเรียนรูจากสิ่งที่ดี และเลว มาใชประโยชน ในการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง ขั้นตอนนี้ เทียบเคียงกับการตรวจสอบ และการบำบัดปรับปรุงแกไข
ตามความเขาใจในการดำเนินงานสหกรณ
การบูรณาการพระพุทธศาสนา ใหเปนศาสนาแหงการสหกรณ๒๒ ที่ตองรวมมือ
กันทำ รวมมือกันมี รวมมือกันกิน รวมมือกันใช รวมมือกันเก็บรักษา รวมมือกันเปนเจาของ
ทรั พ ย ส มบั ติ ใ ห เ ป น สหกรณ ต ามแนวพุ ท ธที่ ล ะชั่ ว ทำดี ซึ่ ง สหกรณ ท างโลกส ว นมากทำ
ไมไดเพราะมีแตคนคดโกง พรอมที่จะเอาเปรียบ จึงทำใหการสหกรณที่แทจริงเกิดไมได เกิด
ไดแตหลอกๆ เพราะไมไดปฏิบัติหรือพิจารณาตามหลักพุทธศาสนาแหงการรูในสิ่งที่วิญูชน
ควรรู๒๓ โดยเฉพาะเรื่องสัปปุริสธรรม ๗ เพื่อการขับเคลื่อนคนสหกรณ ดังแผนภาพตอไปนี้
ปริยัตติสัทธรรม

ปฏิปตติสัทธรรม

ปฏิเวธสัทธรรม

การรับสมาชิก
หลักความเสมอภาค
หลักการมีสวนรวม

เปนผูรูจักเหตุ
เปนผูรูจักบุคคล

เปนผูรูจักผล

หลักเสรีภาพ
หลักการศึกษา

เปนผูรูชุมชน

สัปปุริสธรรม ๗

เปนผูรูจักกาล

หลักการความรวมมือ

เปนผูรูจักตน
เปนผูรูจัก
ประมาณ

หลักการเพื่อสังคม

แผนภาพแสดงการบูรณาการพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสหกรณ
๒๒ พุทธทาสภิกขุ,

ลักษณะ ๘๐ ประการของพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : อตัมมโย,

๒๕๓๒), หนา ๗๓.
๒๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๔๔-๑๔๖.
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การศึกษาที่เริ่มจากการเรียน (ปริยัตติสัทธรรม) ในสหกรณนั้นควรศึกษาหลักการ
คุณคาและอุดมการณสหกรณอันสอดคลองกับหลักของพระสงฆ (สังฆะ) ที่ดีงามในพระพุทธ
ศาสนาเชนวาดวยเรื่องตนเปนที่พึ่งแหงตน ความพอเพียงที่ตองรูจักการแบงปน มีสามัคคี
และการมีสวนชวยเหลือสังคมเพื่อสันติสุขของพลเมืองโลก สวนเรื่องการปฏิบัติ (ปฏิปตติสัท
ธรรม) นั้นหลักธรรมที่วาดวยสัปปุริสธรรม ๗ จะสงผลตอการพัฒนาคนในการดำเนินงาน
ของสหกรณ เพื่อใหคนสหกรณเปนผูมีคุณสมบัติของการเปนคนดีคนสงบที่เรียกวา สัตบุรุษ
เมื่อนั้นปญหาการไมเขาใจอุดมการณหรือหลักสหกรณ การบริหารงานที่ไมเหมาะสม ภาวะ
ผูนำในสหกรณ สมาชิกขาดศรัทธาในระบบ และการขาดความสามัคคี จะถูกแกไขโดย
สหกรณจะทำการวิเคราะหปญหา เพื่อใหสหกรณรูจักเหตุในสิ่งที่จะทำคือรูจักหาขอมูลวา
ทำไมสมาชิกจึงขาดอุดมการณ จะตองทำอยางไร ตองทำเมื่อไร ตองทำที่ไหน ทำไมจึงตอง
ทำ ซึ่งเปนเหตุที่จะนำมาสูการวิเคราะหใหรูวาถาไมทำแลวจะเกิดปญหาอะไรบาง การรูจัก
ผลวาจะเปนอยางไร เชนสมาชิกจะมาใชบริการนอยลง มีการลาออกมากขึ้น ทำใหสหกรณ
ตองคนหาตนเอง เปนผูรูจักตนโดยการวิเคราะหตนเองวามีจุดแข็ง จุดออนอยางไร สหกรณ
มีความสามารถหรือไม ในการใหการศึกษาเรียนรูแกสมาชิกใหเกิดศรัทธา สรางความสามัคคี
ในสมาชิกไดหรือไม โดยเปนผูรูจักประมาณการ ถาจะทำมีความสามารถทำไดแคไหน หรือ
ควรจะทำแคไหน เปนผูรูจักกาลหรือเวลาที่เหมาะสมโดยไมไดหมายถึงฤกษยาม แตเปนเวลา
ที่เหมาะสมกับโอกาส เปนผูรูจักชุมชน เชนสหกรณตองรูจักพฤติกรรมของสมาชิกวาจะทำ
อยางไรใหเกิดความสามัคคีของสมาชิก และเปนผูรูจักบุคคลที่เปนคนอื่นที่จะตองเขามา
เกี่ยวของกับสหกรณ เราตองรูจักการอานจิตใจและคุณธรรมของเขา เพื่อใหงานสามารถ
ดำเนินไปดวยหลักธรรมแหงความเปนจริงที่ถูกตองและเหมาะสมสามารถนำไปสูการประเมิน
ผลจนไดผลลัพธที่เปนจริง (ปฏิเวธสัทธรรม) อันทำใหสมาชิกเกิดศรัทธาในระบบสหกรณ
สหกรณมีความเจริญรุงเรืองดวยสมาชิกที่มีความสุขจนทำใหสหกรณเขมแข็งอยางยั่งยืน
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ı. √ÿª
แนวคิดสหกรณเปนองคกรทางสังคมที่มีการรวมตัวของผูที่มีความตองการทาง
เศรษฐกิจเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการคุณคา และอุดมการณของสหกรณ ซึ่งการ
ดำเนินการไมประสบผลสำเร็จจากการที่คนสหกรณขาดการศึกษาเรื่องสหกรณ การบริหาร
งาน ภาวะผูนำ สงผลใหสมาชิกขาดศรัทธา ขาดความสามัคคี ดังนั้นการศึกษาที่จะแกปญหา
ได ดี นั้ น ต อ งบู ร ณาการสหกรณ ใ ห ด ำเนิ น งานตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนาในการพั ฒ นาคน
สหกรณใหละชั่ว ทำดี มีความพอเพียงที่รูจักการแบงปนทำใหเกิดความสามัคคี จากการ
ศึกษาหลักธรรมที่เหมาะสมอันนำไปสูการปฏิบัติตามหลัก สัปปุริสธรรม ๗ เพื่อใหเกิด
ผลลัพธของสหกรณมีความสมบูรณ อันสามารถเรียกไดวา “สหกรณแนวพุทธ” ซึ่งแนวคิดนี้
ไมไดหมายถึงเฉพาะสหกรณเทานั้น แตหมายถึงองคกรอื่นๆ หรือการพัฒนาการศึกษา
หลักธรรมที่จะนำไปสูการพัฒนาพลเมืองเพื่อสังคมสันติสุขไดอยางยั่งยืน
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(Ò) Àπ—ß ◊Õ :
กรมสงเสริมสหกรณ. การสหกรณในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ, ๒๕๔๗.
กรมสงเสริมสหกรณ. โครงสรางการดำเนินงานของสหกรณการเกษตร. (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพชุมนุมสหกรณแหงประเทศไทย, มปป.
ประเสริฐ จรรยาสุภาพ. เอกสารคำสอน การสหกรณ. เชียงใหม : มหาวิทยาลัยแมโจ,
๒๕๔๕.
สมเกียรติ ฉายโชน. การสหกรณ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพวังอักษร, ๒๕๔๐ .
สรินยา แยมเยื้อน. ระบบเศรษฐกิจไทยและการสหกรณ. กรุงเทพมหานคร : สหวิทยาลัย
รัตนโกสินทร สวนดุสิต, ๒๕๓๔.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและการดำเนินงาน
สหกรณ. หนวย ที่ ๑-๗. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ศรีเมืองการพิมพ,
๒๕๒๗.
บุญมี จันทรวงศ. ระบบสหกรณกับการพัฒนาประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : ชุมนุม
สหกรณ การเกษตรแหงประเทศไทย, ๒๕๔๓.
ปทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ และคณะ. “โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำเครื่องมือประเมิน
ตนเองขององคกรการเงินชุมชนฐานรากเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ
เศรษฐกิจชุมชน”. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
๒๕๕๒.
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒.
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพ
ครั้งที่ ๑๖. กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส, ๒๕๕๑.
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พุทธทาสภิกขุ. ศีลธรรมกลับมา ชุมนุมปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จำกัด,
๒๕๕๔.
. ลักษณะ ๘๐ ประการของพุทธศาสนา, กรุงเทพมหานคร: อตัมมโย, ๒๕๓๒.

(Ú) ◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å :
กรมสงเสริมสหกรณ. “สารสนเทศสหกรณป ๕๕”. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.
cpd.go.th/cpd/cpdinter/download/data55/start_55/040455/t3t4.pdf [๖
ธ.ค.๒๕๕๕].
สำนักทะเบียนและกฎหมาย. “หลักการ อุดมการณ วิธีการสหกรณ”. [ออนไลน]. แหลง
ที่มา : http://webhost.cpd.go.th/rlo/knowledge.html. [๖ ธ.ค.๒๕๕๕].
วิทยากร เชียงกูล. ผูจัดการรายสัปดาห. “ทางออกของปญหา:ปญหาและแนวทางพัฒนา
สหกรณในประเทศไทย”. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://witayakornclub.
wordpress.com [๒๖ ธ.ค.๒๕๕๕].
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



Ò. ∫∑π”
โลกการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ยอมรับกันวาเปนการสรางความสามารถและพัฒนา
ศั ก ยภาพของคนให ไ ด ม ากที่ สุ ด เท า ที่ จ ะทำได เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของภาคธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมและใหมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงอยูในสังคมบริโภคนิยมได หลายประเทศได
เตรียมการเสริมศักยภาพของประชาชนทั้งในดานทักษะ ความรู ทัศนคติ คานิยม โดยการ
สรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อเปนปจจัยสำหรับการแขงขันทางเศรษฐกิจและธำรง
รักษาไวซึ่งวัฒนธรรมของประเทศในยุคโลกาภิวัตน ในสวนของประเทศไทยก็ไดกำหนดจุด
มุงหมายของการจัดการศึกษาไววา “เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข”๑ ในภาพรวมทั้งหมดจึงเปนการจัดการศึกษาที่เกิดจาก
การผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่จัดใหแกบุคคลทุกชวงอายุตั้งแตเกิดจนตาย เพื่อมุงพัฒนาบุคคลอยางเต็มศักยภาพ ใหมี
ความรู ทักษะ และประสบการณอยางเพียงพอตอการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และ
การปรับตัวเขากับสภาพสังคมสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสมในทุกชวงชีวิต

๑ กระทรวงศึกษาธิการ,

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, ๒๕๔๕),
หนา ๕.
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ในขณะที่เปาหมายที่แทจริงของการศึกษาควรจะเปนไปเพื่อการพัฒนาปญญาของ
มนุษยเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหเปนสังคมที่มีการใชและสรางความรูไดดวยตัวเอง นำ
ไปสู ก ารเป น สั ง คมอุ ด มป ญ ญาที่ ส ามารถแบ ง ป น ทรั พ ยากรร ว มกั น โดยสั น ติ แ ละอาศั ย
องคความรูเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาใน ๓ มิติหลัก คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
คำถามที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามมาก็ คื อ การศึ ก ษาแบบใดที่ จ ะสามารถพั ฒ นาป ญ ญาของมนุ ษ ย ใ น
ศตวรรษที่ ๒๑ ใหนำไปสูการสรางสังคมอุดมปญญาไดอยางแทจริง จากประเด็นดังกลาว
ผูเขียนจะเริ่มตนนำเสนอประเด็นขอเท็จจริงตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจ หลังจากนั้นจะนำ
ขอมูลเหลานี้ไปเปนฐานในการวิเคราะหเรื่องการศึกษากับการพัฒนาปญญาของมนุษยใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ตอไป
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ความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วในดานตางๆ ของโลกยุคปจจุบัน ทำใหทุกประเทศ
ตองเผชิญกับภาวะความทาทายตอการเรงรัดพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับทิศทางความ
กาวหนาของโลก และประเทศเพื่อนบานที่อยูในภูมิภาคเดียวกัน เพราะตระหนักดีวา การ
ศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศจึงไดทำการปฏิรูปการศึกษาและพยายามสราง
ความรวมมือระหวางประเทศใหมากขึ้น
ภาพรวมของการศึกษาในปจจุบันของประเทศในกลุมอาเซียน ซึ่งประกอบดวย ไทย
บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส อินโดนีเชีย กัมพูชา เมียนมาร ลาว และเวียดนาม จาก
รายงานการวิ จั ย เปรี ย บเที ย บการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของประเทศในกลุ ม อาเซี ย น พบว า
“ประเทศในกลุมอาเซียนทุกประเทศใหความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะเพื่อให
ประเทศมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่กาวหนามากขึ้น โดยใหความสำคัญกับบทบาทของการ
ศึกษาในการขจัดความยากจน และการกาวพนจากความดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจ และมุง
หวังใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการยกระดับศักยภาพการแขงขันของประเทศในระดับ
สากล โดยมีแนวโนมทีส่ ำคัญ คือ การขยายการศึกษาใหทวั่ ถึง และการยกระดับคุณภาพของ
การศึกษา”๒
๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ, การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูป
การศึ ก ษาของประเทศในกลุ ม อาเซี ย น, (กรุ ง เทพมหานคร : สำนั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา,
๒๕๔๙), หนา คำนำ.
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สวนประเทศมหาอำนาจที่ไดรับการยอมรับวาดำเนินการปฏิรูปการศึกษาประสบผล
สำเร็จ คือ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุน ซึ่งกลไกสำคัญที่ทำใหการปฏิรูปการศึกษาในประเทศ
เหลานี้บรรลุผล คือ กลไกดานกฎหมาย โดยฝายบริหารซึ่งมีวิสัยทัศนและความกลาหาญ
ทางการเมืองในการประกาศนโยบายที่ชัดเจนและแนนอน และลักษณะที่สำคัญในการ
ดำเนินงานของทั้งสองประเทศ คือ การผนึกกำลังกันของภาคีทุกฝายใหเขารวมในกระบวน
การจัดการศึกษาเรียนรู โดยรัฐทำหนาที่ในการจัดวางระบบการประสานความรวมมือและ
ใหการสนับสนุนดานทรัพยากรทางการศึกษา สหรัฐอเมริกาและญี่ปุนเปนตัวอยางของ
ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการใชกลไกทางกฎหมายในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งได
ดำเนินการมาหลายครั้ง โดยฝายบริหารซึ่งมีวิสัยทัศนและมีความกลาหาญทางการเมืองได
ประกาศนโยบายเกี่ ย วกั บ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาที่ ชั ด เจนแน น อน ในขณะเดี ย วกั น ฝ า ย
นิติบัญญัติก็สนองตอบดวยการออกพระราชบัญญัติมารองรับ เพื่อนำวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ
ซึ่งการจะดำเนินการในลักษณะนี้ไดก็ตอเมื่อสถานการณทางการเมืองมีความเปนปกแผนและ
มีระบบระเบียบในระดับสูง ทั้งมีการรณรงคเคลื่อนไหวทางความคิดของสังคมใหเห็นวา
การปฏิรูประบบการศึกษาเปนภารกิจที่เกี่ยวกับความเปนความตายของประเทศชาติที่ทุก
ฝายจำเปนที่จะตองรวมแรงรวมใจกัน ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายหลักสำคัญ ๒ ฉบับ
ที่เปดชองใหองคกรพัฒนาเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา คือ พระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาผู ใ หญ (Adult Education Act) และพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
(Lifelong Learning Act) ส ว นประเทศญี่ ปุ น มี ก ฎหมายว า ด ว ยการพั ฒ นากลไกและ
มาตรการสำหรับการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (Law Concerning the Development
of Mechanism and Measures for Promoting Lifelong Learning) นอกจากนี้ ยังได
ยกฐานะของกรมการศึกษาตลอดชีวติ ซึง่ อยูภ ายใตกระทรวงศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
ขึ้นเปนทบวงสงเสริมการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต มีขอสังเกตวาญี่ปุนใชคำวาการเรียนรูตลอด
ชีวิตแทนคำวาการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเนนการเรียนรูในฐานะเปนกิจกรรมของผูเรียนแทนที่
จะใช ค ำว า การศึ ก ษาซึ่ ง เน น ความคิ ด ของผู จั ด การศึ ก ษา การจั ด องค ก รและการบริ ห าร
งานการเรียนรูตลอดชีวติ ของญีป่ นุ แบงออกเปน ๓ ระดับ ไดแก ระดับชาติ ระดับจังหวัด และ
ระดับอำเภอ๓

๓ ดู ร ายละเอี ย ดใน

ฉั น ทนา จั น ทร บ รรจง, การปฏิ รู ป การศึ ก ษาของประเทศญี่ ปุ น ,
(กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ๒๕๔๐), หนา ๑-๒๐.
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สวนประเทศในกลุมสหภาพยุโรป ตัวอยางเชน ประเทศเยอรมัน ก็ไดเปดโอกาสให
กลุมและองคกรตางๆ ในสังคม เชน องคกรทางศาสนา สหภาพแรงงาน สมาคมนายจาง
และมูลนิธิทางการเมือง เปนตน ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการ
ศึกษาทางการเมือง (Alternative Political Education) ซึ่งเปนการศึกษาทางเลือกของยุค
ปจจุบัน
สรุปไดวา ภาพรวมของการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งจากประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป และประเทศมหาอำนาจของโลก ยังคงเปนไปเพื่อ
สรางกลไกความไดเปรียบในการแยงชิงทรัพยากร เปนการนำความสามารถในตัวบุคคลมาใช
ใหเกิดประโยชน เพื่อสรางอำนาจตอรองที่แข็งแกรงในการปกปองทรัพยากรของกลุมตน จึง
เปนการศึกษาที่จะชวยพัฒนาคนใหมีปญญาสามารถนำพาตนเองและสังคมประเทศชาติไปสู
ความสำเร็จ แตก็มิใชหนทางของการสรางสังคมอุดมปญญาที่สามารถแบงปนทรัพยากร
รวมกันดวยสันติ โดยอาศัยองคความรูเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติของเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม และมุงเนนคุณคาของความเปนมนุษยแบบองครวมไดอยางแทจริง
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ในทัศนะของพระพุทธศาสนา อธิบายวา ปญญา หมายถึง ความรูแจง ความรูทั่ว
รูซึ้ง ปรีชาหยั่งรูเหตุผล ความรูเขาใจชัดเจน ความรูเขาใจหยั่งแยกไดในเหตุผลดีชั่ว รูคุณโทษ
รูประโยชนมิใชประโยชน เปนความรูที่จัดการอาสวะกิเลสทั้งปวง เปนความรอบรูที่มองเห็น
ในกองสังขารตามความเปนจริง๔ ซึ่งจากทัศนะนี้ พระพุทธศาสนาก็มิไดปฏิเสธวา ภาวะทาง
ปญญาอยูเหนือวิสัยของปุถุชน ดังที่ไดจัดแบงปญญาออกเปนประเภทตางๆ ตามลักษณะวิธี
การของการศึกษา คือ สุตมยปญญา ปญญาเกิดจากการสดับเลาเรียน จินตามยปญญา
ปญญาเกิดจากการคิดพิจารณา และภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจากการบำเพ็ญ๕ มีราย
ละเอียดดังตอไปนี้
๑) สุตมยปญญา ปญญาเกิดจากการสดับเลาเรียน ไดแก ปญญาที่เกิดจากการฟง
มาจากผูอื่น เชน การศึกษาเลาเรียนจากครู จากการอานหนังสือ จากการฟงบรรยาย การ
๔ ที.ปา.

(ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๑.
(ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพ
ครัง้ ที่ ๑๘. (กรุงเทพมหานคร : เพิม่ ทรัพยการพิมพ, ๒๕๕๓), หนา ๙๖.
๕ พระพรหมคุณาภรณ
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ทัศนศึกษา ฯลฯ ปญญาประเภทนี้มีการพยายามแสวงหากันมากในปจจุบัน เพื่อใหเกิดมีขึ้น
แกคนในประเทศชาติของตน มีปรากฏใหเห็นไดทั่วไปทั้งโลก เห็นไดจากการสรางสถาบัน
การศึกษาในระดับตางๆ ในแตละชาติมากขึ้น มีการผลิตหนังสือตำราเรียน ตลอดถึงการจัด
ใหมีโสตทัศนศึกษา โสตทัศนูปกรณขึ้นมากมาย ดังนั้น สุตมยปญญา จึงมีความสำคัญมากตอ
การพัฒนาตนเองและสังคมชาติ ผูมีปญญาประเภทนี้ เมื่อไดรับการศึกษาดี จนจบปริญญา
ในระดับตางๆ แลว สามารถนำมาเปนเครื่องมือในการแสวงหาปจจัย ๔ นำปญญาระดับนี้มา
แกปญหาเรื่องการดำรงชีวิต แกปญหาสังคมประเทศชาติ มนุษยมีความจำเปนที่ตองแสวงหา
ปญญาชนิดนี้ และสุตมยปญญานี้เปนปญญาที่ทำใหเกิดขึ้นไดไมยากนักในสมัยปจจุบันนี้ ดัง
พุทธพจนที่วา “ฟงดวยดี ยอมไดปญญา”๖ ซึ่งแสดงใหเห็นวา เหตุปจจัยที่ทำใหเกิดปญญา
ในระดับนี้ คือ การศึกษา การคิด การฟง การอาน การเขียน แตการฟงนั้น ตองตั้งใจฟงดวย
ดี ดวยจิตที่เปนสมาธิ จึงจะเกิดปญญา แตถาฟงดวยจิตใจที่ฟุงซาน ไมตั้งใจฟงอยางจริงจัง
ไมฟงดวยความเคารพ ฟงดวยความงวงเหงาหาวนอน ปญญายอมไมเกิด ในทางพระพุทธ
ศาสนายกยองบุคคลผูมีสุตะ คือความรูที่ไดรับมาจากการสดับตรับฟงมามากจากแหลงขอมูล
ความรูที่มีอยูภายนอกตัวเราวาเปนพหูสูต๗ และคุณสมบัติเฉพาะบุคคลที่ทำใหไดชื่อวาเปน
พหูสตู นัน้ มีองคประกอบ คือ ๑. พหุสตุ า ฟงมาก คือ ไดเลาเรียนสดับฟงไวมาก ๒. ธตา จำได
คือ จับหลักหรือสาระได ทรงจำความไดแมนยำ ๓. วจสา ปริจิตา คลองปาก คือ ทองบน
หรือใชพูดอยูเสมอจนคลองชัดเจน ๔. มนสานุเปกขิตา เพงขึ้นใจ คือ ใสใจนึกคิดพิจารณาจน
เจนใจ นึกถึงครั้งใดก็ปรากฏเนื้อความขึ้นสวางชัดขึ้นทันที ๕. ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา ขบคิดได
ดวยทฤษฎี หรือแทงตลอดดีดวยทิฏฐิ คือ มีความเขาใจลึกซึ้ง มองเห็นประจักษแจงดวย
ปญญาทั้งในแงความหมายและเหตุผล๘
๒) จินตามยปญญา ปญญาเกิดจากการคิดพิจารณา หาเหตุผลดวยตนเอง ไมไดฟง
มาจากผูอื่น ไมไดอานจากหนังสือตำราเรียนใดๆ หรือไมไดจากแหลงคนควาที่คนอื่นทำขึ้น
แตไดสรางปญญาของตนใหเกิดมีขึ้น ดวยการคิดคนทดลองหาเหตุผลดวยตนเองจนเกิด
๖

สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๘๔๕/๒๑๓.
หรือ พหุสูตร แปลวา ผูไดยินไดฟงมามาก คือ ทรงจำธรรมและรูศิลปวิทยามาก
ผูเลาเรียนมาก ผู ศึ ก ษามาก ผู ค งแก เรี ย น ดู ร ายละเอี ย ดใน พระพรหมคุ ณ าภรณ (ป. อ. ปยุ ตฺ โ ต),
พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ ๑๔, (กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ,
๒๕๕๓), หนา ๒๖๕.
๘ อง.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๘๗/๘๔.
๗ พหู สู ต
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ปญญารูชัดในเรื่องนั้นขึ้น เชนที่นักวิทยาศาสตรไดคนคิดสิ่งประดิษฐใหมๆ ขึ้นมาเปนจำนวน
มากในยุคปจจุบัน ก็อาศัยจินตามยปญญา ปญญาชนิดนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกวา
โยนิโสมนสิการ การทำไวในใจโดยอุบายแยบคาย คือการใชความคิดใหถูกวิธี การมองเห็นสิ่ง
ทั้งหลายดวยการพิจารณาคนควา การแสวงหาเหตุผลตลอดสายตั้งแตตนจนปลาย การ
แยกแยะวิเคราะหดวยความคิดที่เปนระเบียบ โดยอุบายวิธีใหเห็นสิ่งนั้น หรือเห็นปญหานั้น
ตามสภาวะที่เปนจริง ตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย และยังมีสถาบันวิจัยคนควาในเรื่อง
ตางๆ ในสถานศึกษาทางวิทยาศาสตรเปนจำนวนมากในปจจุบันกำลังสรางปญญาประเภทนี้
ใหเกิดขึ้น ซึ่งพบเห็นไดโดยทั่วไป ปญญาประเภทนี้ก็สามารถเกิดขึ้นไดกับบุคคลผูเปนปุถุชน
ทั่วไป ดังมีพุทธพจนวา “ปญญา ยอมมีแกผูเพงพินิจ”๙ ซึ่งการเพงพินิจ คือ การทำใจใหเปน
สมาธิ เปนเหตุปจจัยใหเกิดปญญา ถาจิตไมเปนสมาธิ ปญญาชนิดนี้ก็ไมสามารถเกิดขึ้นได
๓) ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจากการบำเพ็ญ หรือปญญาเกิดจากการฝกอบรม
หรือปญญาที่เกิดแตการฝกลงมือปฏิบัติ ปญญาประเภทนี้นับวามีความจำเปนมากในทาง
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการพึ่งตนเองเพราะทำใหไดความสงบสุขดานจิตใจ จนถึงความ
ดับทุกขในที่สุด ตองอาศัยปญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนา เปนปญญาที่เกิดขึ้นไดจากการ
สัมผัสตอสิ่งทั้งหลายดวยตัวของเราเอง เปรียบเหมือนการที่เราไปจับไฟแลวก็รูซึ้งถึงความ
รอนของมัน เพราะไดจับตองดวยตัวของเราเอง ความรอบรูและความรูสึกที่เกิดจากการลง
ปฏิบตั ิ ซึง่ ผานขัน้ ตอนการลองผิดลองถูกของผูป ฏิบตั ใิ นเรือ่ งตางๆ นีจ้ ดั เปน ภาวนามยปญญา
การที่ เราฝ ก ปฏิ บั ติ วิ ป ส สนากรรมฐาน ผ า นการลองผิ ด ลองถู ก จนมี ค วามคล อ งแคล ว ใน
อารมณทั้งปวง ทั้งที่นาพอใจ และที่ไมนาพอใจ จนในที่สุดเรารูจักอารมณเหลานั้นอยาง
ชัดเจน รูเทาทัน ความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่จรมาสูจิตเรา เราไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง
ไปตามอารมณเหลานั้น เปนปญญาที่เกิดจากประสบการณตรง อันเปนผลมาจากการลงมือ
ฝกปฏิบัติจนรูแจงประจักษชัดในสิ่งทั้งปวงตามความเปนจริงวา สิ่งทั้งปวงลวนเกิดขึ้น ตั้งอยู
และดับไป ตามความเปนจริงของกฎธรรมชาติ ไมยึดมั่นถือมั่นใหเกิดทุกข ดังพุทธพจนที่วา
“ปญญาเปนแสงสวางในโลก”๑๐ ซึ่งคำวาโลกนั้นตีความได ๓ ประการ คือ โลก คือ หมูตัว
โลก คือ สังขาร และโลก คือ โลกอันมีในจักรวาล๑๑ ผูที่มีปญญาที่เกิดจากบำเพ็ญหรือ

๙ ขุ.ธ.

(ไทย) ๒๕/๑๘/๑๗.
(ไทย) ๑๕/๘๐/๘๕.
๑๑ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๙๙.

๑๐ สํ.ส.
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ภาวนามยปญญานี้ ยอมสามารถมองเห็นถึงสัจธรรม มองเห็นความมืด คืออวิชชาและโมหะ
ได ปญญาประเภทนี้จึงเปนแสงสวางในโลกแหงจิตใจ สามารถสองสวางเห็นเหตุผล สอง
นำทางดำเนินชีวิตตามแนวทางอริยมรรคไดอยางถูกตอง บุคคลจึงควรหันมาเจริญภาวนาเพื่อ
ใหเกิดปญญากันใหมาก เพราะเหตุวา เมื่อชีวิตของเราเกิดปญญาขึ้นแลว จะทำใหมีความ
สงบสุขทั้งภายนอกและภายใน เปนความสุขที่สงบเย็นโดยไมตองอาศัยวัตถุสิ่งของใดๆ
ภายนอกรางกาย ดังพุทธพจนที่วา “การไดเฉพาะซึ่งปญญานำมาซึ่งความสุข”๑๒
ปญญาทั้ง ๓ ประเภท ซึ่งมีที่มาของการศึกษาที่แตกตางกัน ยอมจะทำใหเกิดความ
รอบรูที่แตกตางกัน คือ
๑) ปญญาที่เกิดจากการฟง ถาเปรียบกับไฟ เพียงแตเขาบอกวาไฟรอนก็จำเอาไว
การรูวาไฟรอนนี้ เปรียบเหมือนกับปญญาที่เกิดจากการฟง ฟงแลวรูวาไฟรอน คือ รูวารอน
จากการไดฟง เปนปญญาขั้นสัญญาคือจำเอาไว จัดเปนความรูเพียงแคสุตมยปญญา
๒) ถาเห็นแมลงบินเขาไปในกองไฟ และตายอยูในกองไฟ ก็คิดวาไฟคงรอนแมลงจึง
ตาย ปญญาที่ยังไมประจักษดวยตนเองนี้ เปรียบเหมือนกับปญญาที่เกิดจากความคิด เปน
ปญญาที่เกิดจากความเห็นของบุคคล จัดเปนความรูเพียงแคจินตามยปญญา
๓) เมื่อใดตนเองไดจับไฟจนมือรอนพองไหมขึ้นรูซึ้งถึงความรอนจากการสัมผัสดวย
ตนเอง ปญญานี้จัดเปนความรูในระดับภาวนามยปญญา เปนปญญาที่เกิดจากญาณคือ
ความรู
ดังนั้น เมื่อแบงดังที่ไดจัดแบงปญญาออกเปนประเภทตางๆ ตามลักษณะวิธีการของ
การ ศึกษาทั้ง ๓ ประเภท คือ สุตมยปญญา ปญญาเกิดจากการสดับเลาเรียน จินตามยปญญา ปญญาเกิดจากการคิดพิจารณา และภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจากการบำเพ็ญ
จากแนวคิดดังกลาว สามารถสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับระดับของปญญาโดยเชื่อมโยงความ
สัมพันธกับประเภทของปญญาตามทัศนะของพระพุทธศาสนาไวในลักษณะของแผนภูมิเพื่อ
งายตอการทำความเขาใจ ดังนี้

๑๒ ขุ.ธ.

(ไทย) ๒๕/๓๓/๓๓.
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ภาวนามยปญญา
เกิดจากการเจริญจิตภาวนาจนรูแจงสัจธรรม
จินตามยปญญา
เกิดจากการคิดคนทดลองหาเหตุผลดวยตนเอง
สุตมยปญญา
เกิดจากการเลาเรียนจากครู/หนังสือ/ตำรา

โลกุตตร
ปญญา

พนวิสัย
ของโลก

โลกิยะ
ปญญา

อยูใน
วิสัยโลก
ที่รอยรัด
ดวยกิเลส

ภาวะทางปญญาทั้งหมดนี้
มิไดอยูเหนือวิสัยของมนุษยจะมีได
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แผนภาพที่ ๑ ความสัมพันธของปญญาและการศึกษาในทัศนะของพระพุทธศาสนา
จากแผนภาพที่ ๑ แสดงใหเห็นความสัมพันธของปญญาและการศึกษาในทัศนะของ
พระพุทธศาสนาซึ่งจำแนกปญญาออกเปนสองระดับใหญ คือ โลกิยปญญา ปญญาที่เกี่ยวกับ
ทางโลก เปนเรื่องของชาวโลก ยังอยูในภพทั้งสามคือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เปนปญญาที่
ประกอบด ว ยอาสวะกิ เ ลส เป น ป ญ ญาที่ ยั ง ถู ก ร อ ยรั ด ด ว ยกิ เ ลสมี สั ง โยชน เป น ต น และ
โลกุตตรปญญา ปญญาที่เหนือจากโลก เปนปญญาที่พนวิสัยของโลก ไมเนื่องในภพทั้งสาม
คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เปนปญญาที่ประกอบดวยโลกุตตรมรรค คือ มรรค ผล และ
นิพพาน
พระพุทธศาสนาถือวาโดยธรรมชาติของมนุษยแลวสามารถที่จะฝกฝนพัฒนาตนเอง
ได และผูที่สามารถพัฒนาไดถึงขั้นสูงสุดจะไดชื่อวาเปนผูที่ประเสริฐสุด ดังพุทธพจนวา “ใน
หมูมนุษย ผูประเสริฐสุด คือคนที่ฝกแลว”๑๓ แสดงใหเห็นวา พระพุทธศาสนายอมรับวา
มนุษยมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได และปรัชญาในการพัฒนาทางฝายพระพุทธศาสนานั้น
ก็ใหเริ่มตนที่การศึกษาเชนเดียวกับปรัชญาของการพัฒนาในฝายทางโลก สอดคลองกับที่
พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปฺโ) อธิบายไววา คำวา การศึกษา ในภาษาไทย หมายถึง
การศึกษาเลาเรียน ซึ่งตรงกับคำวา สิกขา ในพระพุทธศาสนา หมายถึง การปฏิบัติ ไดรับ
ปริญญา คือ สิ้นราคะ สิ้นโทสะ สิ้นโมหะ ผลของการปฏิบัติสิกขาเปนอยางนั้น การปฏิบัติ
๑๓ ขุ.ธ.

(ไทย) ๒๕/๓๓/๕๘.
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อยางนั้นก็เพื่อความรอดจากสิ่งอันไมพึงปรารถนา สิ่งใดที่เปนความทุกขทรมาน ความยุงยาก
ลำบากแกจิตใจก็เรียกวา อันไมพึงปรารถนา แกไขดวยการศึกษา๑๔ และขอบเขตของการ
ศึกษาเพื่อพัฒนามนุษยในทัศนะของพระพุทธศาสนาเปนการศึกษาใน ๓ ดาน คือ ดาน
พฤติกรรม ดานจิตใจ และดานปญญา รวมเรียกวา ไตรสิกขา คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา
และอธิปญญาสิกขา๑๕ ดังที่ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดอธิบายวา ไตรสิกขา
แปลวา สิกขา ๓ คือ การศึกษา ไดแก ขอปฏิบัติสำหรับฝกอบรมพัฒนากาย วาจา จิต และ
ปญญาใหเจริญงอกงาม ประกอบดวย
(๑) อธิสีลสิกขา การฝกศึกษาในดานความประพฤติ ระเบียบวินัย ใหมีสุจริตทาง
กาย วาจา และอาชีวะ มีสาระสำคัญคือ การดำรงตนอยูดวยดี มีชีวิตเกื้อกูล ทามกลาง
สภาพแวดลอมที่ตนมีสวนชวยสรางสรรครักษา ใหเอื้ออำนวยแกการมีชีวิตที่ดีงามรวมกัน
เปนพื้นฐานที่ดีสำหรับการพัฒนาคุณภาพจิตและเจริญปญญา
(๒) อธิจิตตสิกขา การฝกศึกษาทางจิตใจ พัฒนาคุณธรรม สรางความสุข เสริม
คุณภาพจิต และรูจักใหความสามารถในกระบวนการสมาธิ มีสาระสำคัญคือ การพัฒนา
คุณภาพจิต หรือการปรับปรุงจิตใหมีคุณภาพและสมรรถภาพสูง ซึ่งเอื้อแกการมีชีวิตที่ดีงาม
และพรอมที่จะใหงานทางปญญาไดผลดีที่สุด
(๓) อธิ ป ญ ญาสิ ก ขา การฝ ก ศึ ก ษาทางป ญ ญาอย า งสู ง ทำให เ กิ ด ความรู แจ ง ที่
สามารถชำระจิตใหบริสุทธิ์หลุดพนโดยสมบูรณ เปนอิสระไรทุกขโดยสิ้นเชิง มีสาระสำคัญคือ
การมองดูและเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง หรือรูเทาทันธรรมดาของสังขารธรรมทั้ง
หลาย ทำใหเปนอยูและการทำการตางๆ ดวยปญญา คือ รูจักวางทาทีและปฏิบัติตอโลกและ
ชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสมพอดี ในทางที่เปนไปเพื่อแผขยายประโยชนสุข มีจิตใจผองใส
ไรทุกขเปนอิสรเสรี และสดชื่นเบิกบาน๑๖
หากจัดหมวดหมูตามความสัมพันธระหวางไตรสิกขากับมรรคแปด เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามกระบวนการศึกษาปฏิบัติในทัศนะของพระพุทธศาสนา ก็จะเห็นเปนภาพ
รวมได ดังนี้
๑๔ พุทธทาสภิกขุ,

การศึกษาสมบูรณแบบ : คือวงกลมที่คุมครองโลกถึงที่สุด, (กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ, ๒๕๔๙), หนา ๑๘๕-๑๘๖.
๑๕ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๕๒๙-๕๓๐/๓๐๓.
๑๖ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, (กรุงเทพมหานคร :
เพ็ทแอนดโฮม, ๒๕๕๕), หนา ๕๔๖.
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อธิสีลสิกขา

อธิจิตตสิกขา

อธิปญญาสิกขา

สัมมาวาจา

สัมมาวายามะ

สัมมาทิฏฐิ

สัมมากัมมันตะ

สัมมาสติ

สัมมาสังกัปปะ

สัมมาอาชีวะ

สัมมาสมาธิ

แผนภาพที่ ๒ ความสัมพันธระหวางไตรสิกขากับมรรคมีองค ๘๑๗
สรุปไดวา พระพุทธศาสนาเห็นวาหลักการพัฒนามนุษยจะตองพัฒนาดวยหลัก
ไตรสิ ก ขา ในด า นพฤติ ก รรม (ศี ล ) ด า นจิ ต ใจ (สมาธิ ) และด า นป ญ ญา (ป ญ ญา) เป น
กระบวนการพัฒนาความรูทางพระพุทธศาสนาจากระดับโลกิยะไปจนถึงระดับโลกุตตระ
ภาวะทางปญญาที่เกิดจากการศึกษาในทัศนะของพระพุทธศาสนาจึงมีความแตกตางกันไปใน
แตละระดับของความสำเร็จ การศึกษาเพื่อพัฒนาปญญามนุษยในทัศนะของพระพุทธศาสนา
จึงเปนการมองคุณคาของความเปนมนุษยแบบองครวม คือ ปฏิบัติตอสรรพสิ่งอยางไมแยก
สวนจากชีวิต ดวยทัศนะที่วามนุษยเปนสวนหนึ่งของสรรพสิ่ง และสรรพสิ่งก็เปนสวนหนึ่ง
ของมนุษย มนุษยกับสรรพสิ่งตางเปนองครวมของกันและกัน

Ù. °“√»÷°…“°—∫°“√æ—≤π“ªí≠≠“¡πÿ…¬å„π»μ«√√…∑’Ë ÚÒ
การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาป ญ ญาของมนุ ษ ย ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ควรเป น การศึ ก ษาที่
สามารถจัดการกับสถานการณทั้งหมดที่เกี่ยวของกับชีวิตไดอยางถูกตอง มิใชการแยกการ
ศึกษาออกจากชีวิต หรือแยกชีวิตออกจากการศึกษา เพราะหากการศึกษาไมสามารถทำให
เขาใจเรื่องของชีวิต การศึกษานั้นจะไมเปนประโยชน กลาวคือ มีความรูทวมหัวแตเอาตัว
ไมรอด ดังนั้น การศึกษากับการดำเนินชีวิตจึงตองควบคูไปดวยกัน และชีวิตตองเปนชีวิต
แหงการเรียนรู “เพื่อใหคนสามารถมีความสมบูรณในตัวของเขาเอง การพัฒนาคน คือ การ
๑๗ เรื่องเดียวกัน,

หนา ๕๔๕.
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ทำใหเขามีชีวิตที่ดีงดงาม ประณีต มีอิสรภาพ มีความสุข มีความเปนคนเต็มคนในตัว”๑๘
การศึกษาควรจะเปนไปเพื่อการพัฒนาปญญาของมนุษยเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู ให
เปนสังคมที่มีการใชและสรางความรูไดดวยตัวเอง นำไปสูการเปนสังคมอุดมปญญาที่สามารถ
แบงปนทรัพยากรรวมกันโดยสันติและอาศัยองคความรูเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา การศึกษา
ของมนุษยในศตวรรษที่ ๒๑ จึงตองเปนการศึกษาที่สามารถทำชีวิตใหเขาถึงอิสรภาพ หลุด
พนจากอำนาจครอบงำจากปจจัยภายนอกใหมากที่สุด

สาร
3R ะวิชา
s
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ก
4C ารเร
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ิต
ชีว
ษะ ชพี
ทัก ละอา
แ

ง
ทา ลยี
ะ
ษ
ทัก คโนโ
เท

แผนภาพที่ ๓ การศึกษาเพื่อพัฒนาปญญาของมนุษยในศตวรรษที่ ๒๑๑๙
จากแผนภาพที่ ๓ แสดงการศึกษาเพื่อพัฒนาปญญาของมนุษยในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่ง
ควรเปนแบบองครวมไมแยกสวน เพื่อพัฒนามนุษยใหมีภาวะทางปญญาที่สมบูรณ ประกอบ
ดวย ทักษะดานคุณธรรม ทักษะจากสาระวิชา ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะทางเทคโนโลยี
และทักษะการเรียนรูนวัตกรรม
๑๘ พระพรหมคุณาภรณ

(ป. อ. ปยุตโฺ ต), การศึกษาทัว่ ไปเพือ่ พัฒนามนุษย, (กรุงเทพมหานคร :
ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๒), หนา ๑๐.
๑๙ ปรับปรุงจาก ทักษะแหงอนาคตใหมการเรียนรูใ นศตวรรษที่ ๒๑ โดยเครือขายองคกรความรวม
มือเพื่อทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ดูรายละเอียดใน www.facebook.com/ThaiPLC และ
www.QLF.or.th.
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(๑) ทักษะดานคุณธรรม เปนทักษะในการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และสรางปญญา
(ศีล-สมาธิ-ปญญา) โดยไมแยกสวน กลาวคือ มนุษยเปนสวนหนึ่งของสังคม ทักษะดาน
คุ ณ ธรรมจึ ง เป น การศึ ก ษาเพื่ อ เรี ย นรู ใ ห เ ท า ทั น ตามความเป น จริ ง ของสภาพสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไปทุกชั่วขณะ รูวาทั้งสุขและทุกขนั้นเปลี่ยนแปรไปไมเที่ยงแทแนนอน ทำให
สามารถเผชิญกับสถานการณจริงไดอยางถูกตอง มีปญญารูเทาทันในสภาพการณที่เกิดขึ้น
และสามารถเลือกปฏิบัติเพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางสงบสุข
(๒) ทักษะดานสาระวิชาหลัก 3Rs ไดแก การอาน (Reading) การเขียน (Writing)
และคณิตศาสตร (Arithmetic) และทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเปนการ
รอบรูสาระวิชาที่มีความสำคัญและจำเปนอยางยิ่งตอการดำรงชีวิตในศตวรรษนี้ โดยมีสาระ
วิ ช าหลั ก ได แ ก ภาษา การอ า น คณิ ต ศาสตร เศรษฐศาสตร วิ ท ยาศาสตร ภู มิ ศ าสตร
ประวัติศาสตร การปกครอง และความเปนพลเมืองที่ดี รวมถึงความรูเรื่องโลก ความรูดาน
การเงิน-เศรษฐกิจ-ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ ความรูดานการเปนพลเมืองที่ดีของ
ประเทศ ความรูดานสุขภาพ และความรูดานสิ่งแวดลอม
(๓) ทักษะชีวิตและอาชีพ เปนการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตและสภาพการทำงานในยุค
ปจจุบัน เพื่อใหสามารถในการทำงานในยุคที่แขงขันกันดานขอมูลขาวสารและการดำรงชีวิต
ที่มีค วามซับซอนใหประสบความสำเร็จ เปนการศึ ก ษาเกี่ย วกับความยื ด หยุ นและความ
สามารถในการปรับตัว การริเริ่มและการกำกับดูแลตนเองได ทักษะดานสังคมและทักษะขาม
วัฒนธรรม การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได ภาวะผูนำและความรับผิดชอบ
(๔) ทั ก ษะการเรี ย นรู แ ละนวั ต กรรม 4Cs ได แ ก การคิ ด วิ เ คราะห (Critical
Thinking) การสื่ อ สาร (Communication) การร ว มมื อ (Collaboration) ความคิ ด
สรางสรรค (Creativity) เปนทักษะที่จะเปนตัวกำหนดความพรอมในการเขาสูการทำงานใน
สังคมปจจุบัน
(๕) ทักษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทุกวันนี้เราอาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่
ขับเคลื่อนดวยสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งจะเห็นไดจากการเขาถึงขอมูลขาวสารจำนวนมากมาย
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดานเทคโนโลยีการศึกษา ความสามารถในการเชื่อมโยงกัน
และการมีสวนรวมในอัตราที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน พลเมืองและแรงงานที่มีประสิทธิภาพตอง
สามารถแสดงทักษะการคิดไดอยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานไดหลากหลาย
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สรุปไดวา การศึกษาเพื่อพัฒนาปญญาของมนุษยในศตวรรษที่ ๒๑ ควรเปนการ
ศึกษาในรูปแบบสังคมอุดมปญญาที่สามารถแบงปนทรัพยากรรวมกันไดโดยสันติ ดังนั้น
ทักษะดานคุณธรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางจิตใจจึงเปนจุดรวมและแกนกลางของการ
ศึกษาที่ขาดไมได สวนทักษะอื่น ไดแก ทักษะดานสาระวิชาหลัก ทักษะชีวิตและอาชีพ
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และทักษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ลวนเปนทักษะ
สำหรับการสรางองคความรูเพื่อใหสามารถประกอบอาชีพเพื่อดำรงชีวิตอยูในสภาพสังคม
โลกาภิวัตนในปจจุบันได นั่นเอง

ı. ∫∑ √ÿª
ภาพรวมของการศึ ก ษาในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้ ง จากประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย น
ประเทศในกลุมสหภาพยุโรปและประเทศมหาอำนาจของโลก ยังคงเปนไปเพื่อสรางกลไก
ความไดเปรียบในการแยงชิงทรัพยากร เปนการนำความสามารถในตัวบุคคลมาใชใหเกิด
ประโยชน เพื่ อ สร า งอำนาจต อ รองที่ แข็ ง แกร ง ในการปกป อ งทรั พ ยากรของกลุ ม ตน จึ ง
เปนการศึกษาที่จะชวยพัฒนาคนใหมีปญญาสามารถนำพาตนเองและสังคมประเทศชาติไปสู
ความสำเร็จ แตก็มิใชหนทางของการสรางสังคมอุดมปญญาที่สามารถแบงปนทรัพยากรรวม
กั น ด ว ยสั น ติ โ ดยอาศั ย องค ค วามรู เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาในมิ ติ ข องเศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดลอม และมุงเนนคุณคาของความเปนมนุษยแบบองครวมไดอยางแทจริง และในทัศนะ
ของพระพุทธศาสนาเห็นวาหลักการพัฒนามนุษยจะตองพัฒนาดวยหลักไตรสิกขา ในดาน
พฤติกรรม (ศีล) ดานจิตใจ (สมาธิ) และดานปญญา (ปญญา) เปนกระบวนการพัฒนาความรู
จากระดับโลกิยะไปจนถึงระดับโลกุตตระ ภาวะทางปญญาที่เกิดจากการศึกษาทางพระพุทธ
ศาสนานี้จึงมีความแตกตางกันไปในแตละระดับของความสำเร็จ ถึงกระนั้น การศึกษาเพื่อ
พัฒนาปญญามนุษยในทัศนะของพระพุทธศาสนาก็เปนการมองคุณคาของความเปนมนุษย
แบบองครวม คือ ปฏิบัติตอสรรพสิ่งอยางไมแยกสวนจากชีวิต ดวยทัศนะที่วามนุษยเปนสวน
หนึ่งของสรรพสิ่ง และสรรพสิ่งก็เปนสวนหนึ่งของมนุษย มนุษยกับสรรพสิ่งตางเปนองครวม
ของกันและกัน
ดังนั้น การศึกษาเพื่อพัฒนาปญญาของมนุษยในศตวรรษที่ ๒๑ จึงควรเปนการ
ศึกษาในรูปแบบสังคมอุดมปญญาที่สามารถแบงปนทรัพยากรรวมกันไดโดยสันติ ซึ่งประกอบ
ดวยทักษะดานคุณธรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางจิตใจจึงเปนจุดรวมและแกนกลางของการ
ศึกษาที่ขาดไมได สวนทักษะอื่น ไดแก ทักษะดานสาระวิชาหลัก ทักษะชีวิตและอาชีพ
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ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และทักษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ลวนเปนทักษะ
สำหรับการสรางองคความรูเพื่อใหสามารถประกอบอาชีพเพื่อดำรงชีวิตอยูในสภาพสังคม
โลกาภิวัตนในปจจุบันได ดังกลาวนี้ จึงจะเปนการศึกษาเพื่อการพัฒนาปญญาของมนุษยให
สามารถสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหเปนสังคมที่มีการใชและสรางความรูไดดวยตัวเอง
นำไปสูการเปนสังคมอุดมปญญาที่สามารถแบงปนทรัพยากรรวมกันโดยสันติได
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘
กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและ
พัสดุภัณฑ, ๒๕๔๕.
ฉันทนา จันทรบรรจง. การปฏิรปู การศึกษาของประเทศญีป่ นุ . กรุงเทพมหานคร : สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ๒๕๔๐.
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย. กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๒.
. พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครัง้ ที่ ๑๘. กรุงเทพมหานคร :
เพิ่มทรัพยการพิมพ, ๒๕๕๓.
. พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. พิมพครั้งที่ ๑๔. กรุงเทพมหานคร
: ธนธัชการพิมพ, ๒๕๕๓.
. พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. กรุงเทพมหานคร : เพ็ทแอนดโฮม, ๒๕๕๕.
พุทธทาสภิกขุ. การศึกษาสมบูรณแบบ : คือวงกลมทีค่ มุ ครองโลกถึงทีส่ ดุ . กรุงเทพมหานคร :
อุษาการพิมพ, ๒๕๔๙.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูป
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Ò. ∫∑π”
ระบบการศึกษาเปนกลไกสำคัญในการสรางและพัฒนาความเปนพลเมืองโลกที่พึง
ประสงคโดยแนวทางการพัฒนาพลเมืองโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณของโลก
ความสำเร็จหรือความลมเหลวของการศึกษาขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ ตองอาศัย
ความรวมมือรวมใจจากกัลยาณมิตรหลายภาคสวน จุดมุงหมายประการสำคัญของการศึกษา
ไมวาจะเปนการศึกษาของประเทศใดก็ตาม คือการสรางความเปนพลเมืองดีใหกับเยาวชน
เพื่อการดำรงชีวิตสวนตนและสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ โจทยทางสังคมที่นาสนใจ คือ
ระบบการศึกษาหรือระบบการเรียนรูเพื่อใหการศึกษาพลเมืองโลกในปจจุบันจะสามารถตอบ
สนองตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ ๒๑ ไดอยางไร ทำอยางไรที่ระบบการ
ศึกษาจะเปนกลไกในการขับเคลื่อนการสรางและพัฒนาพลเมืองของไทย ของอาเซียนและ
ของโลกใหกาวขามความแตกตางแปลกแยกและนำความหลากหลายที่คลายคลึงกันมาสราง
ความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกัน เนนความรวมมือรวมใจพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อใหเกิดพลัง
สรางสรรคในการกำหนดความเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกที่ดีใน
อนาคต

การพัฒนาคุณลักษณะความเปนพลเมืองโลก
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Ú. ·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫§ÿ≥≈—°…≥–§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚≈°
ปจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความเปนพลเมืองดีในทศวรรษที่ผานมามีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางมากตามสภาพการณของโลก การเปนพลเมืองดีจึงมิใชเปนพลเมืองดี
ของประเทศที่ตนอาศัยอยูเทานั้น แตควรมุงพัฒนาไปสูการเปนพลเมืองดีของโลกดวย

Ú.Ò §ÿ≥≈—°…≥–§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥’
ความเปนพลเมืองดีของคนไทย สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ไดทรงให
ความคิดเห็นวาอุปนิสัยประจำชาติของคนไทยมีอยูสามประการ๑ คือ ประการที่หนึ่ง คนไทย
รักอิสระ คนไทยพยายามรักษาความเปนอิสระของไทยมาแตโบราณกาล จวบจนกระทั่ง
ทุกวันนี้ ประการที่สอง คนไทยปราศจากวิหิงสา หมายถึง การมีจิตใจเปดกวางไมคับแคบ
และ ประการที่สาม คนไทยรูจักประสานประโยชน ไดแก การรูจักอะลุมอลวย มีการผอน
หนักผอนเบา การรูจักการประสานประโยชน หมายถึง การไมเครงเถรตรงตอกฎหมายหรือ
หลักการแตเปนลักษณะแหงการพรอมที่จะยืดหยุน
สุมน อมรวิวัฒน๒ ไดกลาวถึงลักษณะความเปนพลเมืองดีของเยาวชนไทยที่พึง
ประสงคในการดำรงชีวิตอยูในสังคมไทย และสังคมโลกไดอยางมีความสุขและมีคุณภาพ ไว
ดังนี้
๑) เปนผูมีความเขาใจวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย รูจักปฏิบัติหนาที่ของตน ใชสิทธิ
ของตนภายในขอบเขตของกฎหมาย มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสวนรวม
๒) เปนผูมีศีลธรรม มีความภาคภูมิในความเปนไทย รูจักรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีรวมถึงวัฒนธรรมไทย สามารถที่จะถายทอดคุณคาและความภาคภูมิใจไปสูลูก
หลาน
๓) เปนผูที่จัดระบบชีวิตของตนไดอยางเหมาะสมกับฐานะ รูจักใชจายพอเหมาะกับ
รายได รูจักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ปรับตัวเองใหเขากับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไดดี

๑ สิริวรรณ

ศรีพหล. รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกล เรื่องการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนาลักษณะความเปนพลโลกของนักเรียน สำหรับครูสังคมศึกษา, (นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑), หนา ๑๙-๒๐.
๒ สุ ม น อมรวิ วั ฒ น . สมบั ติ ทิ พ ย ข องการศึ ก ษาไทย. (กรุ ง เทพมหานคร : จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕).
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๔) เปนผูมีความรักชาติ ศาสนา จงรักภักดีตอองคพระมหากษัตริย
๕) เปนผูที่รักความสงบ มีทัศนคติที่ดีตอผูอื่น มีวิจารณญาณในการตัดสินวาสิ่งใดดี
สิ่งใดชั่ว มีเหตุผล
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ ไดศึกษาพบวาคุณลักษณะสำคัญที่พึงประสงคของคน
ไทยตามแตละชวงวัย ที่มีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
อันจะมีสวนในการนำพาบุคคลและประเทศชาติใหประสบความสำเร็จได ควรมีลักษณะ
ดังนี้๓ มีความสามารถในการคิด มีคุณธรรม ซื่อสัตย และรักความถูกตอง รางกายแข็งแรง
สุขภาพดี และสูงใหญ รักการเรียนรู มีสุขภาพจิตดี ขยัน อดทน ทุมเท ทำงานหนัก มี
จิ ต สำนึ ก เพื่ อ ส ว นรวม มี ร ะเบี ย บวิ นั ย รู ร อบด า นและเท า ทั น เหตุ ก ารณ เห็ น คุ ณ ค า ใน
เอกลักษณไทย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในมาตรา ๖ ระบุวา “การ
จัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติ
ปญญา ความรู และวัฒนธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวม
กับผูอื่นไดอยางมีความสุข”จากสาระดังกลาว เปนการเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะของความ
เปนพลเมืองดี ซึ่งจะตองเปนคนดี คนเกง และคนมีความสุข๔
กลาวโดยสรุป จะเห็นไดวาระบบการศึกษาไทยใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวน
การเรียนรูที่เชื่อมโยงความรวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบัน
การศึกษาในการอบรมกลอมเกลา พัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะของพลเมืองดีที่พึงประสงคของ
สังคมไทยและสังคมโลก

Ú.Ú §ÿ≥≈—°…≥–§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚≈°
การเปนพลเมืองโลกมีคุณลักษณะเชนเดียวกับการเปนพลเมืองดีของประเทศนั่นคือ
การเปนพลเมืองที่มีความรู มีทักษะความสามารถ มีเจตคติ คานิยม จริยธรรม และมีสวน
รวมตอสังคม คนีพ (Kniep, 1986) ไดเสนอวาพลเมืองโลกควรมีลักษณะ ดังนี๕้
๓ เกรียงศักดิ์

เจริญวงศศักดิ์. รายงานคุณลักษณะสำคัญที่พึงประสงคของคนไทยตามแตละ
ชวงวัย. (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๔๗), หนา ๙๘.
๔ ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, เลม ๑๑๖ ตอนที่
๗๔ ก หนา ๓ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒).
๕ Kniep, Willard M., “Social Studies With in a Global Educations.” in Social
Education, (November-December ,1986 : 516 – 517)
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๑) ด า นความรู การพั ฒ นาความเป น พลเมื อ งโลกควรมี ค วามรู ใ นทั ศ นะเชิ ง
ประวัติศาสตร ควรมุงใหผูเรียนเกิดความเขาใจวิวัฒนาการทางคานิยม จริยธรรมในเชิงสากล
และทัศนะเกี่ยวกับความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในโลก พัฒนาการทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับ
ระบบโลกในปจจุบัน สภาพการณที่เกิดขึ้นและสาเหตุที่ทำใหเกิดปญหาตางๆ ในโลกปจจุบัน
การใหผูเรียนมีภาพลักษณในเชิงระบบจะทำใหผูเรียนรูจักตัวเอง ชุมชน ทองถิ่นของตน
ในการดำเนินกิจกรรม ตางๆ ที่เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ การเมือง นิเวศวิทยา และเทคโนโลยี
ที่สงผลแพรขยายไปทั่วโลก การใหผูเรียนมีความรูเพื่อการมีสวนรวมตอสังคมมิใชเพียงแตให
ผูเรียนมีมุมมองเชิงประวัติศาสตรและเชิงระบบเทานั้น แตจะตองมีความเขาใจสาเหตุปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้น ผลและศักยภาพของแนวทางการแกปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับความมั่นคง
ปลอดภัย สันติภาพ การพัฒนาชาติและระหวางประเทศ สิ่งแวดลอมในประเทศและในโลก
รวมทั้งปญหาดานสิทธิมนุษยชน
๒) ดานทักษะความสามารถ ทักษะความสามารถที่จำเปนตอการเปนพลเมืองโลก
คือ ความสามารถในการเชื่อมโยงเหตุและผลในปญหาตางๆ อยางเปนระบบและเปนสากล
ความสามารถในการแสวงหาทางเลือกในการแกปญหาดวยวิธีการตางๆ ความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ การวิเคราะหความสัมพันธของเรื่องตางๆ การนำความรูไปใชในชีวิต
ประจำวัน การรูจักมองคาดการณอะไรลวงหนา การสังเคราะหขอมูลจากแหลงความรูตางๆ
และนำมาใชเพื่อการตัดสินใจ ความสามารถในการศึกษาวิจัยคนควาเชิงวิทยาศาสตร และ
ความสามารถในการสื่อสารดวยวิธีการตางๆ
๓) ดานคานิยมจริยธรรม สืบเนื่องจากการลมสลายของลัทธิการปกครองแบบ
คอมมิวนิสตและสังคมนิยม ทำใหการตื่นตัวในการปลูกฝงและสรางจิตสำนึกในคานิยม
จริยธรรมตามวิถีทางประชาธิปไตยมีเพิ่มขึ้น คุณลักษณะของพลเมืองโลก จึงใหความสำคัญ
ตอการสรางคุณลักษณะการติดตอพึ่งพาอาศัยกัน การใหความชวยเหลือแกผูอื่น การมี
มนุษยสัมพันธอันดีกับผูอื่น ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สิทธิมนุษยชน และความ
สมดุลในเชิงระบบนิเวศ โดยเนนการมีสวนรวม การรวมมือชวยเหลือ การยอมรับในความ
แตกตางและความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม การแกปญหาตางๆ ดวย
วิธีสันติ การสรางมาตรฐานความเปนพลเมืองโลกที่เปนผูมีความยุติธรรมใหความเสมอภาค
การมีจิตใจแนวแนมั่นคง การมีเสรีภาพ ความซื่อสัตย และภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย
๔) การมีสวนรวมตอสังคม คุณลักษณะนี้ถือเปนคุณลักษณะสำคัญของพลเมืองใน
สังคมประชาธิปไตยที่จำเปนตองใหผูเรียน ไดรับรูวาคนในสังคมเขาทำอะไร อยางไร ทำไม
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ดวยการตระหนักในสิทธิความรับผิดชอบและการมีสวนรวม โดยเฉพาะบทบาทในการชวยให
โลกปลอดภัย ตองถือเปนบทบาทของพลเมืองโลกทุกคน พลเมืองโลกมิใชมีเพียงความรูและ
ตระหนักในสาเหตุ และผลที่เกิดขึ้นจากปญหาตางๆ พลเมืองโลกมิใชเพียงแครูจักคิดอยางมี
เหตุผล แตพลเมืองโลกตองเปนผูที่ลงมือกระทำการเพื่อแกปญหาตางๆ โดยมีคานิยมและ
จริยธรรมกำกับอยูในการกระทำเหลานั้น
จากคุณลักษณะของพลเมืองโลกดังกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการสรางและพัฒนา
บุคคลใหมีคุณลักษณะของพลเมืองโลกที่ดีตองอาศัยระบบการศึกษาเปนกลไกในการให
ความรู อบรมฝกฝน ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ถายทอดประสบการณและทักษะชีวิตจาก
บรรพบุรุษสูลูกหลาน เพื่อตอยอดภูมิปญญา สืบสานวิถีชีวิตชุมชนใหดำรงคงอยูเปนตนแบบ
เปนแหลงการเรียนรูและแลกเปลี่ยนแบงปนซึ่งกันและกัน

Û. √–∫∫°“√»÷°…“¢Õßª√–‡∑»‰∑¬
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การศึกษาเปนการฝกฝนพัฒนาคน ใหรูจักดำเนินชีวิตอยางถูกตอง มีคุณคา เกื้อกูล
เปนประโยชน และมีความสุข ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่นเพื่อกาวไปสูจุดหมายในวิถีชีวิตที่
ดีงามยิ่งขึ้นสภาพการณของระบบการศึกษาไทยหลังป พ.ศ.๒๕๐๐ ในระยะเวลาหาทศวรรษ
ตองเผชิญกับกระแสความขัดแยงของโลก กระแสทุนนิยม ทุนนิยมสวนเกิน กระแสการ
ศึกษารับใชทุนนิยม สามารถสรุปปญหาการศึกษาไทยไดดังนี๖้
๑) ชื่นชมหลงใหลฐานความรูตะวันตก (Western Knowledge Based) มากเกิน
ไป จนละเลยมองขามคุณคาความรูตะวันออก ความรูและภูมิปญญาไทย
๒) สังคมไทยถดถอยทางวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง สังคมไทย
ชื่นชมยินดี วัฒนธรรมกระแสนอกที่ไหลบาเขาสูสังคมไทยอยางเสรีไรขอบเขต วัฒนธรรม
คุณธรรม จริยธรรมไทยลนถอยคุณคา ไดรับการตีราคาใหม ดุลยภาพและการใหน้ำหนักใน
สังคมไทยเปลี่ยนไป

๖ วิรุณ

ตั้งเจริญ. “การศึกษาไทยและการพัฒนากระบวนการเรียนรู” , ใน หนังสือที่ระลึกวาระ
ประกาศเกียรติคุณ มศว ๖๐ ป ศรีสงามหานคร, วิรุณ ตั้งเจริญ บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๒), หนา ๒๒๙.
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๓) ทุนนิยมสวนเกิน (Surplus Capitalism) ขยายตัว อยางรุนแรง ทุนนิยมตะวันตก
เปนฝายกำชัยชนะในการเมืองโลก กอใหเกิดทุนนิยมที่ไมรูจักพอ ทุนนิยมที่ไรจริยธรรม
๔) สังคมทวีความฟุงเฟอเหอเหิมจมไมลง การกูหนี้ยืมสิน เงินพลาสติกเติบโต
วัตถุนิยม (Materialism) บริโภคนิยม (Consumerism) สุขนิยม (Hedonism) เขมแข็ง การ
ศึกษาเดินตามกนปญหาซับซอนเหลานั้น
๕) “ความเปนครู” ถดถอยและพายแพอำนาจเงิน “ความเปนครู” ถูกตีราคาใหม
รวมทั้งการตกต่ำของผูที่ประสงคจะเปนครูอาจารย รัฐและสังคมมีเพียงคำหวานและการ
ชื่นชมอยางออนสาระและเปนนามธรรม
จากประเด็นปญหาดังกลาวมาขางตน สะทอนใหเห็นภาพวิวัฒนาการการจัดการ
การศึกษาของไทยไดเปนอยางดี หากอุปมาการจัดการศึกษาเสมือนการปลูกตนไมผูเขียน
คิดถึงบทรอยกรองบทหนึ่งที่สื่อความหมายของรองรอยประสบการณแหงการสรางและ
ผลิตผลความเชื่อมโยงแหงการพัฒนามนุษยจากระบบการศึกษาสูสังคมจนสามารถนำไปสู
การพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป

Û.Ú °“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ°“√»÷°…“‰∑¬ : ®“°π‚¬∫“¬°“√»÷°…“¢Õß™“μ‘ Ÿà°“√
ªØ‘∫—μ‘
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดกำหนดแนวนโยบายพื้น
ฐานแหงรัฐในสวนที่เกี่ยวกับการศึกษาไวในมาตรา ๘๑ ใหรัฐจัดการปรับปรุงการศึกษาให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการ
ศึกษาแหงชาติ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนกฎหมาย
แมบท เชื่อมตอกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ และเปนกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศ มาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปจจุบันนี้นับเขาสูการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ทีส่ อง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ทีม่ งุ เนนใหคนไทยไดเรียนรูต ลอดชีวติ อยางมีคณ
ุ ภาพ มีเปาหมาย
หลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ และสงเสริมการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา โดยมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๔ ประการ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม โดยนโยบาย
ใหมที่สำคัญคือ ยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคม
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อาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘๗ ประกอบดวย การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตใหมีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับสากล การพัฒนาความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ประชาคมอาเซียนและการสงเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
จากนโยบายการศึกษาของชาติจะเห็นไดวาระบบการศึกษาไทยกำลังเผชิญหนากับ
ความทาทายครั้งยิ่งใหญในการสรางและพัฒนาศักยภาพพลเมืองไทยใหมีคุณคา มีคุณภาพ
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศในภูมิภาคอาเซียนและในโลกโดยมีจุดหมายสูงสุดแหงการ
พัฒนาคือคุณคาความเปนมนุษยที่สมศักดิ์ศรีในวิถีวัฒนธรรมไทยที่สามารถพึ่งพาตนเองได มี
ดุลยภาพและอิสรภาพในการออกแบบระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับการสรางพลเมืองไทย
ใหเปนคนดี คนเกงและมีความสุขในการดำเนินชีวิตในสังคมไทยและสังคมโลกได ประเด็นที่
นาสนใจคือระบบการศึกษาไทยในปจจุบันจะสามารถพัฒนาหรือออกแบบใหตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงนี้ไดอยางไร เพราะการศึกษาตองอาศัยเวลาในการสั่งสม เพาะบม ตกผลึก
ทางปญญาในการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนาตนเอง

Ù. °“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“§ÿ≥≈—°…≥–§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚≈°
เครื่องมือหรือ วิธีการ ในการสรางจิตสำนึกของความเปนพลเมืองใหกับเด็กนักเรียน
คือการศึกษา ทำใหเกิดการเรียนรูที่จะยอมรับความแตกตาง เคารพสิทธิ และรูจักที่จะ
ทำงานรวมกับผูอื่น สำหรับการลงมือปฏิบัติจะทำใหเกิดจิตสำนึกที่จะเปนสวนหนึ่งของสังคม
และพัฒนาไปสูการเปน พลเมือง ที่รวมกันรับผิดชอบตอสังคม ดังรายละเอียดตอไปนี้
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จากสภาพของความเป น สั ง คมโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ถู ก ขั บ เคลื่ อ นตามสภาพ
แวดลอมในดานตางๆ ในโลกอยางหลากหลาย จึงมีความจำเปนตองยกระดับผูเรียนใหได
มาตรฐานสากล เพราะสังคมโลกปจจุบันเปนสังคมที่ประเทศไทยเขาไปเกี่ยวของ ตองรีบเรง
พัฒนาคนรุนใหมใหมีศักยภาพที่เปนสากล (Global Competency) ตามปฏิญญาวาดวย
การจัดการศึกษาขององคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
๗ อาภรณ

แกนวงศ. “ยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคม
อาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘”. ใน เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพรอมอุดมศึกษาไทยเพื่อ
รองรับการเปนประชาคมอาเซียน และการเปดเสรีการคาบริการดานอุดมศึกษา ในป พ.ศ. ๒๕๕๘.
[ออนไลน]. แหลงที่มา: http://inter.mua.go.th/main2/article. php?id=134 [๒๙ เมษายน ๒๕๕๖].
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หรือยูเนสโก (UNESCO) โดยมุงเนนใหผูเรียนมีศักยภาพที่สำคัญ๘ ดังนี้:
๑) เปนเลิศวิชาการ (Smart) มีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร
เทคโนโลยี รอบรูภาษา ขอมูล และทัศนภาพ มีผลการเรียนดีเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ
มี ค วามถนั ด หรื อ ความสามารถเฉพาะทางเป น ที่ ป ระจั ก ษ สามารถศึ ก ษาต อ ในระดั บ
อุดมศึกษาหรือระดับสูงทั้งในประเทศหรือตางประเทศ
๒) สื่อสารสองภาษา (Communicator) มีทักษะการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธมี
ทักษะการเลือกใชวิธีการและเครื่องมือเพื่อการสื่อสารมีประสิทธิผล ใชภาษาสื่อสารไดดีทั้ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอื่น มีความสามารถเปนที่ยอมรับจากสถาบัน
ทางภาษาตางๆ
๓) ล้ำหนาทางความคิด (Thinker) มีความใฝรู สรางสรรค กลาเผชิญความเสี่ยง
คิดไดในระดับสูง มีเหตุผล รูจักคิดวิเคราะห ใครครวญ วิจารณ สังเคราะหและประเมินคา
กลานำเสนอความคิดที่สรางสรรคและแตกตาง สามารถปรับตัว นำตนในสถานการณตางๆ
ไดดี แกปญหา จัดการกับความซับซอนได
๔) ผลิ ต งานอย า งสร า งสรรค (Innovator) สามารถจั ด ลำดั บ ความสำคั ญ
วางแผนและบริ ห ารจั ด การสู ผ ลสำเร็ จ สามารถใช เ ทคโนโลยี ในการเรี ย นรู ออกแบบ
สรางสรรคงาน สื่อสาร นำเสนอ เผยแพร มีผลงานออกแบบสรางสรรค ประดิษฐคิดคนที่
นำเสนอ เผยแพรไดอยางกวางขวาง สามารถผลิตผลงานที่เหมาะสม มีคุณภาพสูง
๕) รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก (Global Citizenship) มีความตระหนักรู
สภาวการณของโลก (Global Awareness) สามารถเรียนรูและจัดการกับความซับซอน
คลุมเครือ มีความรู เขาใจ และตระหนักถึงความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทยและของนานาชาติ
หากวิเคราะหคุณลักษณะและศักยภาพผูเรียนที่เปนสากลจะพบวาพลเมืองโลกที่พึง
ประสงคในศตวรรษที่ ๒๑ ยังคงอยูในแนวคิดที่วาเปนคนเกง คนดี และคนที่มีความสุขตาม
วิถีชีวิตของตนเองและสังคมโลก

๘ สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน,

แนวทางการจั ด การเรี ย นรู ใ นโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จำกัด, ๒๕๕๓),
หนา ๔-๘.
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การพั ฒ นาหลั ก สู ต รเพื่ อ การสร า งพลเมื อ งโลกในอนาคต (Curriculum
Development for Future Global Citizens Conference) เพื่อนำผูเรียนสูความเปน
พลเมืองโลกของประเทศไทย มีนักวิชาการเสนอแนะแนวคิดและหลักการ๙ ดังนี้
๑) หลักสูตรจะตองสรางใหเด็กรุนใหมใหมีความสามารถในการสื่อสารระดับสากล
โดยมีภาษาอังกฤษเปนภาษากลางพรอมที่จะเรียนรู เขาใจ และยอมรับในศาสนา วัฒนธรรม
และภาษาที่แตกตาง มีความรับผิดชอบและมุงมั่นพัฒนาสังคมสวนรวมในวงกวางระดับ
นานาชาติโดยไมเห็นแกผลประโยชนของตน แตยังคงรักษาเอกลักษณของประเทศและของ
ตนไว
๒) หลักสูตรจะตองชวยใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพไดเต็มที่ รูจักคิดวิเคราะหและแก
ปญหา คิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ ใชเทคโนโลยีหาความรู มีความรูทั้งวิชาการ วิชาชีพและทักษะ
ชีวิต รูจักตนเองและใหเกียรติผูอื่น เปนผูนำและผูตามที่ดี ทำงานเปนทีมและมีคุณธรรม
๓) การสรางผูเรียนใหมีคุณภาพจะตองพัฒนาครูใหมีความเปนเลิศในวิชาที่สอน
รูจักออกแบบการเรียนการสอน และประเมินวัดผลใหเกิดผลลัพธที่ดีตอผูเรียน
๔) การสรางผูเรียนใหเปนพลเมืองที่ดีของโลกนั้นครูมีบทบาทสำคัญที่สุดรวมทั้งควร
มีผูเชี่ยวชาญและผูประกอบอาชีพดานตางๆ เชน นักวิทยาศาสตรมาชวยครูในการใหความรู
แกผูเรียน

๙ ดูรายละเอียดในการสัมมนาเรื่อง

“การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการสรางพลเมืองโลกในอนาคต
(Curriculum Development for Future Global Citizens Conference)” นักวิชาการ
ประกอบดวย ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จอหน แมคโดนัลด ผูอำนวยการองคการ
ควบคุมคุณภาพการศึกษา สกอตแลนด นางสาวโมอิรา แมคเคอราเชอร ผอ.ฝายการศึกษาระหวาง
ประเทศ องคการควบคุมคุณภาพการศึกษา สกอตแลนด ดร.ซูฮ สวีนี ผูจัดการฝายหลักสูตรการศึกษา
วิ ท ยาลั ย อายร สก อ ตแลนด รศ.สุ ช าดา นิ ม มานนิ ต ย กรรมการบริ ห ารสถาบั น ภาษาจุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย และ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ
โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ [ออนไลน]. แหลงที่มา https://
www.sites.google.com/site/miraclefolk/bth-thi8-kar-phungpha-xasay-kan-ni-lok-yukhlokaphiwathn [๒๙ เมษายน ๒๕๕๖].
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๕) เด็กไทยยังมีจุดออนดานคิดวิเคราะหและสังเคราะหความรู และไมแบงปนความ
รูใหเพื่อนๆ ซึ่งครูตองเปนผูนำในการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาและพัฒนาเด็ก
๖) เนื้อหาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปพุทธศักราช ๒๕๕๑ นั้นสามารถพัฒนา
เด็กใหเปนพลเมืองคุณภาพของโลกไดเปนอยางดี
จากสิ่งที่กลาวมาขางตน การจัดการศึกษาเพื่อสรางและพัฒนาพลเมืองไทยใหเปน
พลเมืองโลกที่ดีและมีคุณภาพนั้นขึ้นอยูกับนโยบายการศึกษาของชาติในแตละยุคแตละสมัย
โดยมีการปรับปรุงใหสอดคลองและตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสากล
โดยองคาพยพของระบบการศึกษาไทยที่มีบทบาทสำคัญในการสรางและพัฒนาคนเพื่อเปน
พลเมืองที่ดีและพลเมืองโลก
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การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเปนพลเมืองโลก มีอยูหลายแนวทาง เชน
แนวทางสกลทรรศนศึกษา (Global Education) ซึ่งเปนแนวทางการจัดการศึกษาที่มุง
เตรียมเยาวชนของสังคมใหเปนพลเมืองดีของสังคมโลก โดยมุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับพลเมืองของโลกที่อาศัยอยูในภูมิภาคอื่นๆ พัฒนาผูเรียนใหมีแนวคิดและเจตคติที่ถูก
ตองในเรื่องการอยูรวมกันของมนุษยชาติ ในแงความสัมพันธและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน รวมทั้งการฝกฝนใหมีทักษะการคิดอยางมีเหตุผลและความสามารถในการทำงานรวมกับ
ผูอื่นได จากความรู ความเขาใจ เจตคติ และทักษะดังกลาวจะนำเยาวชนไปสูการเปน
พลเมืองโลกที่มีคุณภาพได๑๐
การศึกษาตามแนวคิดพุทธศาสตรสามารถสรุปไดดังนี้ พระพุทธศาสนามองมนุษย
ทั้งในฐานะที่เปนเอกัตตบุคคลและในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคมซึ่งตองอยูรวมกับผูอื่น
มนุษยเปนเวไนยสัตวหรือเวไนยบุคคล สามารถไดรับการสั่งสอน ฝกฝนและอบรมบมนิสัยได
มีภาวะทางสติปญญามาแตกำเนิด แมวามนุษยจะมีความแตกตางกัน ก็จำเปนตองไดรับการ
พัฒนาใหเกิดการเรียนรู หลักการเรียนรูของมนุษย เกิดขึ้นในวิถีชีวิตทั้งชีวิต มีลักษณะเปน
องครวมของรูปกับนาม (รูป ไดแก กายภาพ : กาย วาจา และนามคือ จิตภาพ) ซึ่งเปนการ
เรียนรูไปตามความเจริญเติบโต (พัฒนาการ) ของชีวิต การเรียนรูของมนุษยมีสามแกน
๑๐ นาตยา

ปลันธนานนท “การพัฒนาความเปนพลเมืองโลก” ใน ประมวลสาระชุดวิชาสกล
ทรรศนศึกษา. (นนทบุรี: บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๗).
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(ไตรสิกขา) คือ การฝกฝนตนเองเรื่องศีล (Self-training in morality) การฝกฝนตนเอง
เรื่องสมาธิ (Self-training in mentality or concentration) และ การฝกฝนตนเองเรื่อง
ปญญา (Self-training in wisdom) โดยมีจุดมุงหมายของการเรียนรูที่สำคัญ คือ การเกิด
ปญญา ซึ่งตองพัฒนาโดยการแสวงหาความรู (สุตมยปญญา) การฝกฝนคิดคน (จินตามย
ปญญา) และการฝกฝนตนเอง (ภาวนามยปญญา)๑๑
การจัดการเรียนตามแนวพุทธธรรม โดยนำพุทธวิธีทางการสอนแบบตางๆ มาพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนปฏิบัติ รวมทั้งการนำ
กระบวนการทางการคิดแบบโยนิโสมนสิการ มาฝกฝนใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิด เพื่อ
การพัฒนาลักษณะความเปนพลเมืองโลก สำหรับทิศทางการศึกษาวิจัยเพื่อสรางระบบการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะพลเมืองโลกที่มีหัวใจความเปนมนุษยนั้น ควรมีการศึกษาวิจัย
อยางเปนระบบถึงปจจัยแวดลอมของบุคคล (Personal Environment) ความสามารถใน
การควบคุมอารมณ (Emotional Regulation) พันธุกรรม (Genetics) ตลอดจนอารมณ
ทางสังคม (Social Emotion) เพื่อเปนฐานขอมูลในการจัดการศึกษาเพราะทิศทางการวิจัย
ดังกลาวมีความสำคัญในอนาคต๑๒ กลาวคือ
๑) แนวความคิดในการพัฒนาความรูเพื่อใหพลเมืองไทยและพลเมืองโลกเปนคนเกง
คนดี และมีความสุขนั้นตองอาศัยการบูรณาการจากฐานคิดทั้งทางดานวิทยาศาสตร (Basic
Science) และดานจิตตปญญาศึกษา (Contemplative Science) นั้นมีความเหมือนกันคือ
สามารถเปลี่ยนแปลงได (Change is Possible)
๒) การศึกษาเรื่องความเมตตากรุณานั้นไมควรจำกัดเฉพาะในระดับบุคคลเทานั้น
แตควรศึกษาวาความเมตตากรุณามีผลตอการเปลี่ยนแปลงรอบขางหรือของสังคมไดอยางไร
(Social Impact)
๓) ควรกาวขามการทดสอบทางการศึกษาแบบปรนัย (Choice Test) เพราะไม
สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงได ดังนั้นควรเรงศึกษาถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงในตัว
มนุษยที่มีความหลากหลาย
๑๑ สุมน

อมรวิวัฒน. “สามแนวความคิดหลักจากการศึกษาตามนัยพุทธธรรม”. [ออนไลน].
แหลงที่มา: http://www.roong-aroon.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&
id=144&Itemid=168 [๒๙ เมษายน ๒๕๕๖]
๑๒ อนุชาติ พวงสำลี. “การใหการศึกษาพลเมืองโลก”.[ออนไลน]: แหลงที่มา: http://www.
moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=13348&Key=hotnews [๒๙ เมษายน ๒๕๕๖]
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๔) ความสุขคือเปาหมายสูงสุดของมนุษยและสังคม ความสุขของมนุษยจึงมีความ
สัมพันธอยางยิ่งตอสุขภาวะของสังคมโดยรวม
๕) ควรใสใจศึกษา เรื่องความจดจอ (Attention) การควบคุมอารมณ (Emotion
Regulation) และการเรียนรู (Learning) เพราะความเขาใจในเรื่องนี้จะนำไปสูความเขาใจใน
พฤติกรรมของเยาวชนและกระบวนการเรียนรูของเยาวชน เพราะหากเด็กหรือเยาวชนมี
ภาวะอารมณเชิงลบหรือมีอารมณโกรธที่มากเกินไปจะทำลายศักยภาพและความเมตตา
กรุณาในตนเอง
๖) ควรเปนทีมวิจัยแบบบูรณาการ (Tran disciplinary Team) และมีการเชื่อมโยง
งานวิจัยพื้นฐานสูการปฏิบัติการจริงในพื้นที่ (Translational Research to the Field)

ı. ∫∑ √ÿª
ความเจริญงอกงามจากการพัฒนาของมวลมนุษยชาติในโลกนี้เกิดจากการมีพลเมือง
ที่ดีของประเทศชาติและพลเมืองโลก การศึกษาเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเปนพลเมืองโลกของประเทศไทยเพื่อสรางสังคมความเอื้ออาทรระหวางพลเมืองใน
ประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลกใหอยูรวมกันอยางสันติสุข การพัฒนาระบบการ
ศึกษาไทยจากอดีตจนถึงปจจุบันและสูประชาคมอาเซียนในอนาคตนั้นเปนการยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาไทยเพื่อใหมีคุณภาพทัดเทียมนานาอารยประเทศสามารถตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ได นโยบายการศึกษาของประเทศไทยมีความสอดคลอง
กับปฏิญญาการศึกษาสากลในการพัฒนาพลเมืองไทยใหเปนพลเมืองโลกที่ดี การพัฒนาการ
ศึกษาของไทยไมวาจะเพื่อประชาชนคนไทยหรือการเตรียมความพรอมคนไทยสูพลเมือง
อาเซียนและพลเมืองโลก ควรมีทิศทางที่นำไปสูการเปนคนดี คนเกง และคนที่มีความสุขดวย
การเห็นแจง (insight) ในการรูจักตนเองและผูอื่นอยางถองแทจึงจะบรรลุผลสำเร็จตามเปา
หมาย โดยกลยุทธในการขับเคลื่อนควรอาศัยจุดแข็งของสังคมไทยที่มีพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจำชาติและเปนรากฐานวัฒนธรรมไทยสรางกัลยาณมิตรทั้งในและตางประเทศในการ
จัดการศึกษาเพื่อสรางคนเกงตามแนวคิดการศึกษาสากลผสมผสานภูมิปญญาตะวันออก
สรางคนดีดวยพุทธธรรมและหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาใหมีหัวใจความเปนมนุษย
มีความเมตตากรุณา เอื้ออาทร และรับผิดชอบตอสังคม เพื่อนำพาผูเรียนใหเกิดความเจริญ
งอกงามและความสุขในชีวิตอยางแทจริง ดังนั้น การจัดการศึกษาหรือกระบวนการเรียนรู
เพื่อสรางคนรุนใหมที่มีความเมตตากรุณา (Compassion) มีสมรรถนะ (Competent)
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มี จ ริ ย ธรรม (Ethic) และเป น พลเมื อ งที่ รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม (Engaged Citizens) ใน
ทามกลางพัฒนาการของโลกและสังคมที่มีความซับซอนไรพรมแดน ไมสามารถวัดไดดวย
ความรูและทักษะ (Cognitive Skills and Knowledge) เพียงเทานั้น แตตองสรางเด็ก และ
เยาวชนรุนใหมที่ไดรับการพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณเพียบพรอมทั้งกาย ใจ ปญญา
และสังคมดวยกระบวนการเรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษา (Contemplative Education)
เนนความรวมมือรวมใจพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคสวนทุก
ระดับเพื่อใหเกิดพลังสรางสรรค ที่จะเปดรับปญญารวมและปญญาที่หยั่งลึกลงสูแผนดินไทย
ในการกำหนดความเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกที่ดีตอไป
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(Ò) Àπ—ß ◊Õ :
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ ศ.ดร.. รายงานคุณลักษณะสำคัญที่พึงประสงคของคนไทยตาม
แตละชวงวัย.กรุงเทพมหานคร : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๗.
นาตยา ปลันธนานนท. “การพัฒนาความเปนพลเมืองโลก” ใน ประมวลสาระชุดวิชาสกล
ทรรศนศึกษา นนทบุรี: บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, ๒๕๓๗
ระพี สาคริก. การศึกษากับการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : วศิระ, ๒๕๕๒.
ราชกิจจานุเบกษา. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒. เลม ๑๑๖ ตอนที่
๗๔ ก หนา ๓ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒).
สิริวรรณ ศรีพหล. รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกล เรื่องการจัด
การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาลั ก ษณะความเป น พลโลกของนั ก เรี ย นสำหรั บ ครู
สังคมศึกษา”. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑
สุ ม น อมรวิ วั ฒ น . สมบั ติ ทิ พ ย ข องการศึ ก ษาไทย. กรุ ง เทพมหานคร: จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แนวทางการจั ด การเรี ย นรู ใ นโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศ
ไทย จำกัด, ๒๕๕๓.
วิรุณ ตั้งเจริญ. “การศึกษาไทยและการพัฒนากระบวนการเรียนรู” . ใน หนังสือที่ระลึกวาระ
ประกาศเกียรติคุณ มศว ๖๐ ป ศรีสงามหานคร. วิรุณ ตั้งเจริญ บรรณาธิการ.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๒.
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สุมน อมรวิวัฒน. “สามแนวความคิดหลักจากการศึกษาตามนัยพุทธธรรม”. [ออนไลน].
แหล ง ที่ ม า: http://www.roongaroon.ac.th/index.php?option=com_
content&view=article&id=144&Itemid=168 [๒๙ เมษายน ๒๕๕๖]
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ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘”. ใน เอกสารประกอบการประชุมเตรียม
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∫∑∫“∑æ√– ß¶å „π∞“π–æ≈‡¡◊Õß
°—∫°“√‡¡◊Õß„πæ¡à“
«√—≠≠“ ‡μ’¬«°ÿ≈
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


Ò. ∫∑π”
ประเทศพมาหรือเมียนมารมีความหลากหลายทางชาติพันธุ เชน พมา มอญ และ
ไทยใหญ และหลากความเชื่อทางศาสนา โดยคนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ในแตละยุคนั้น
พระพุทธศาสนามีอิทธิพลตอความคิดและความเชื่อของคนในสังคม จึงไมนาประหลาดใจที่
ศาสนาจะถูกนำไปสัมพันธเชื่อมโยงกับการเมือง อีกทั้งในบางกรณีถูกใชเปนเครื่องมือทางการ
เมือง จึงเลี่ยงไมไดที่พระสงฆจะตองเกี่ยวของกับการเมืองโดยตรงหรือโดยออม บทความ
ฉบับนีจ้ งึ มุง ศึกษาทำความเขาใจเกีย่ วกับบทบาทของพระสงฆกบั การเมืองในพมาวา พระสงฆ
มีบทบาทหรือการแสดงออกทางการเมืองในแตละยุคอยางไร อะไรเปนเหตุและปจจัยให
พระสงฆตองเกี่ยวของกับการเมือง

Ú. ∫∑∫“∑æ√– ß¶å°—∫°“√‡¡◊Õß„πæ¡à“/‡¡’¬π¡“√å
บริบทสภาพแวดลอมทางการเมืองของพมานับแตอดีตกาลจนถึงปจจุบันมีความ
แตกตางกัน ตั้งแตปกครองโดยกษัตริย ตกเปนอาณานิคม ไดรับเอกราช ตกอยูภายใตรัฐบาล
ทหาร และยุคหลังการเลือกตั้งทั่วไป ดังนั้น ในการศึกษาทำความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท
พระสงฆในการเมืองพมานั้น ผูเขียนจึงไดจำแนกเปน ๕ ยุค ตามบริบทของการเมืองในแตละ
ยุค ดังนี้
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๒.๑ ยุคกอนอาณานิคม (กอน พ.ศ. ๒๔๒๘ หรือ ค.ศ.๑๘๘๕) อิทธิพลของ
พระสงฆมอญทำใหพมาเปลีย่ นมานับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทในสมัยพระเจาอโนรธามังชอ
แหงราชวงศพุกาม และพระพุทธศาสนาเถรวาทเปนอุดมการณชาติ ทั้งนี้เชื่อวาสงครามครั้ง
แรกระหวางพมากับมอญก็เนื่องมาจากการแยงชิงคัมภีรสำคัญทางศาสนา สมัยราชวงศตองอู
มีการศึกษาพระอภิธรรมแพรหลาย ทั้งยังแปลคัมภีรภาษาบาลีเปนภาษาพมาและแตงตำรา
ภาษาบาลี๑ พระสงฆชาวมอญที่มีบทบาทสำคัญในทางการเมืองระหวางไทยกับพมาคือ
มหาเถรคันฉอง โดยเปนผูถวายการสอนพระนเรศวรขณะอยูหงสาวดีในฐานะเชลย เปนผูให
ขอมูลเรื่องแผนลอบปลงพระชนมที่เมืองแครงของพระเจาหงสานันทบุเรง ทั้งยังเปนผูใหฤกษ
การประกาศอิสรภาพไมขึ้นกับหงสาวดี มหาเถรคันฉองและครอบครัวมอญตองอพยพหนีภัย
มาอยูกรุงศรีอยุธยาและจำพรรษาอยูวัดพระศรีมหาธาตุ จนกระทั่งไดดำรงสมณศักดิ์เปนพระ
อริยวงศาคตญาณฯ กลาวไดวาการกระทำของมหาเถรคันฉองเปนการยุงเกี่ยวกับการเมือง
เพื่อปองกันการกระทำที่จะนำไปสูการฆาฟนและการใชความรุนแรง
ตอมาในสมัยราชวงศคองบองหรืออลองพญา๒ พมาสูรบกับอังกฤษถึง ๓ ครั้ง การ
พ า ยแพ ส ง ผลให พ ม า สู ญ เสี ย เมื อ งยะไข (หรื อ อาระกั น ) ลงมาจรดพม า ตอนล า งกั บ แถบ
ตะนาวศรี เวนแตยางกุงและเมาะตะมะ สงครามอังกฤษ-พมาครั้งที่ ๒ ทำใหพมาสูญเสีย
ดินแดนสามเหลี่ยมปากแมน้ำอิระวดี เพื่อเปนการฟนฟูบำรุงขวัญราษฎร พระเจามินดงใน
ราชวงศคองบองจึงสรางวัดกุโสดอไวกลางเมืองมัณฑะเลย และทำสังคายนาพระไตรปฎกครั้ง
ที่ ๕ เมื่อสังคายนาเสร็จก็ไดสรางเจดียยอมๆ ถึง ๗๓๓ องค โดยในเจดียบรรจุแทงหินที่จารึก
ขอความในพระไตรปฎกไวครบถวนทั้งพระสูตร พระวินัย และพระอภิธรรม๓
ความเชื่อในพระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆชวยธำรงรักษาความเปนหนึ่งเดียวทาง
วัฒนธรรม พระสงฆเขาไปยุงเกี่ยวกับการเมืองโดยออม โดยใหคำแนะนำปรึกษาแกกษัตริยผู
ปกครองจนเปนประเพณีถือปฏิบัติสืบทอดกันมาคือ เมื่อเจาเมืองหรือเจาชายองคใดขึ้นดำรง
๑ วัชระ

งามจิตรเจริญ, พุทธศาสนาเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, ๒๕๕๒), หนา ๒๓.
๒ ชาญวิทย เกษตรศิริ, พมา: ประวัติศาสตรและการเมือง พิมพครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพธรรมศาสตร, ๒๕๕๒), หนา ๒๔-๒๕.
๓ Heinz Bechert, To be a Burmese is to be a Buddhist: Buddhism in Burma, in
The World of Buddhism, eds. by Heinz Bechert and Richard Gombrich, (New York:
Thames & Hudson, 2007), pp. 147-158.
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ตำแหนงกษัตริยก็มักแตงตั้งพระอุปชฌายขึ้นดำรงตำแหนงสังฆราช นับไดวาพระสงฆมี
อิทธิพลตอความมั่นคงของราชบัลลังกและวิถีชีวิตของชาวพมา เมื่อพมาตอนลางตกเปนของ
อังกฤษจากการทำสงครามสองครั้ง อังกฤษไมยอมรับวาพระสังฆราชที่อยูยางกุง ซึ่งตั้งในเขต
พมาตอนบนมีอำนาจปกครองคณะสงฆในเขตพมาตอนลาง คณะสงฆพมาจึงแยกออกเปน
สองสวน ในขณะเดียวกันอังกฤษก็ละเลยมิไดทำนุบำรุง อุปถัมภคณะสงฆ ทั้งยังอนุญาตให
เผยแผคริสตศาสนา ทำใหประชาชนสวนหนึ่งเปลี่ยนไปนับถือคริสต ในเดือนพฤศจิกายน
๒๔๒๘ หรือ ค.ศ. ๑๘๘๕ เสนาบดีสภาของพมาจึงประกาศสงครามกับอังกฤษเปนครั้งที่ ๓
โดยใหเหตุผลเพื่อเปนการปกปองพระพุทธศาสนา การแพสงครามครั้งนี้ทำใหพมาตองสูญ
เสียดินแดนทั้งหมดและตกเปนอาณานิคม โดยถูกผนวกเปนรัฐหนึ่งของอินเดีย (เปนดินแดน
ในอารักขาของประเทศราชของอังกฤษ)
๒.๒ “กบฏเกือก” (The Shoe Question) ในยุคอาณานิคม (พ.ศ.๒๔๒๘๒๔๙๐ หรือ ค.ศ.๑๘๘๕-๑๙๔๗) ภายหลังที่ตกเปนอาณานิคม พระสงฆพมาจำนวนมากได
รวมตอตานอังกฤษและตอสูเพื่อเอกราชของพมา เชนเปนผูถายทอดโองการและหมายสั่ง
ตางๆ นัดหมายใหวัดตางๆ ลุกฮือขึ้นทำลายเสนทางรถไฟและสายโทรเลข๔ แมวาพระสงฆ
จะมีบทบาทโดดเดนในขบวนการตอตานอังกฤษ แตก็เปนเพียงผูจัดตั้งที่อยูหลังฉาก ยกเวน
กรณีของพระอูโอตตะมะเปนพระสงฆอีกรูปหนึ่งที่มีบทบาทในการตอตานอังกฤษ จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตรที่มีการบันทึกหรือรายงานของอังกฤษ๕ ในชวงเกิดสงคราม พระ
อูโอตตะมะกังวลวาพระศาสนาตกอยูในอันตราย จึงไดรวมตอตานกองกำลังอังกฤษ ดวยเหตุ
ที่พระสงฆมีอิทธิพลในสังคมจึงมีผูเขารวมเปนจำนวนมากกลายเปนกองกำลังที่เขมแข็ง และ
ไดสมทบกับพระอูธองแหงวัดจองดอวยา เขาโจมตีและยึดเมืองสะคุได (แตไมสามารถรักษา
ไวไดนานกอนถูกอังกฤษยึดไปอีกครั้ง) อังกฤษไดตั้งคาหัวพระอูโอตตะมะถึง ๒๐๐ รูป
พระอูโอตตะมะนำกำลังตอตานอังกฤษถึง ๓ ป ก็ถูกจับกุมไดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๒
พระอูโอตตะมะถูกตัดสินประหารชีวิต โดยอังกฤษใหโอกาสอุทธรณขอลดโทษ แตทาน
๔ ดูรายละเอียดใน

นิ นิ เมียนต, พมากับการตอตานจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ. ๑๘๘๕๑๘๙๕, แปลโดย ฉลอง สุนทราวาณิชย, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร, ๒๕๔๓), หนา ๖๓.
๕ ดูรายละเอียดใน Preliminary Report on the Administration of Upper Burma in
1887-88 อางในนิ นิ เมียนต, พมากับการตอตานจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ. ๑๘๘๕-๑๘๙๕, หนา
๗๙.
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ปฏิเสธเพราะ “ไมตองการใหประวัติศาสตรบานเมืองตองมัวหมอง ดวยการกมหัวใหตาง
ชาติ” จึงถูกประหารชีวิตและเปนตัวอยางของผูพลีชีวิตเพื่อชาติบานเมือง เชนเดียวกับในเขต
พมาตอนลางเปนเขตที่อังกฤษยึดครองมานาน การตอตานในเขตนี้มีหลวงพอวัดมยันซองเปน
หัวหนา ไดรับการสนับสนุนจากหลวงพอวัดจอกกาลัต หลวงพอวัดเปกกาเลต และหลวงพอ
วัดชเวเล โดยอังกฤษไดตั้งรางวัลนำจับ หลวงพอวัดมยันซองถูกจับและตอมาถูกแขวนคอ
ประจานหนาสถานีตำรวจจนเสียชีวิตเยี่ยงวีรบุรุษผูพลีชีพเพื่อชาติ๖ ในอีกสี่ปตอมาพระครู
ธันดเวก็นำชาวบานจากแควตนน้ำสันดอเวเขาโจมตีเผาที่ทำการศาลและตัวเมืองสันดอเว
บางสวนเสียหาย๗
เดิมพระสงฆมีบทบาทในการจัดการศึกษาธรรมะและพระไตรปฎก ในสถานการณที่
พมาถูกรุกรานโดยจักรวรรดินิยมตะวันตกจนกลายเปนเมืองขึ้นของอังกฤษ ในชวงที่ตกเปน
อาณานิคม อังกฤษไดนำระบบการศึกษาสมัยใหมเขามาเพื่อตอบสนองความตองการใชงาน
ของระบบการปกครองอาณานิคมและกลุมการคาของอังกฤษ จึงใหวัดสอนวิชาสามัญ การให
ครูซึ่งเปนบุคคลสามัญสอนในโรงเรียนวัดเปนแนวปฏิบัติที่ตางไปจากเดิม คณะสงฆไมพอใจที่
อังกฤษแทรกแซงการบริหารภายในซึ่งเปนการคุกคามอำนาจของคณะสงฆจึงไดปฏิเสธ
ประกอบกับไมตองการเปนสวนหนึ่งของรัฐอาณานิคมในฐานะครู จึงสั่งหามมิใหวัดสอนวิชา
สามัญ ในขณะเดียวกันอังกฤษก็อนุญาตใหคริสตศาสนาเปดโรงเรียนสอนวิชาสามัญ และรับ
ผูจบการศึกษาสามัญเขาทำงานของภาครัฐ๘ สรางความไมพอใจในหมูผูเรียนโรงเรียนวัด
ความแตกตางทางศาสนาและความเชื่อลุกลามเปนความขัดแยงทางศาสนา ดวยพระสงฆ
พมามีบทบาทในการเปนผูนำทางจิตใจจึงเลี่ยงไมไดที่จะมีบทบาทในขบวนการตอสูเพื่อ
เอกราช และใชศาสนาพุทธรณรงคเรื่องชาตินิยมขึ้น โดยมีคำขวัญวา “การเปนคนพมาคือ
การเปนชาวพุทธ” (To be Burmese is to be Buddhist) ๙
๖ ดูรายละเอียดใน

Gazetteer of Upper Burma and the Shan State (GUBSS) I, ii
หนา ๘ อางใน นิ นิ เมียนต, พมากับการตอตานจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ. ๑๘๘๕-๑๘๙๕, หนา ๙๗.
๗ ดู ร ายละเอี ย ดใน Sandoway District Gazetteer, Vol. A, Reprint. Rangoon,
Superintendent, Government Printing and Stationary, 1962 อางใน นิ นิ เมียนต, พมากับการ
ตอตานจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ. ๑๘๘๕-๑๘๙๕, หนา ๙๗.
๘ See in Juliane Schober, Colonial Knowledge and Buddhist Education in
Burma, in Buddhism, Power and Political Order, ed. by Ian Harris, (New York:
Routledge, 2007), pp. 69-87.
๙ Heinz Bechert, To be a Burmese is to be a Buddhist: Buddhism in Burma, in
The World of Buddhism, p. 149.
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ความตึงเครียดอยางรุนแรงระหวางผูปกครองอังกฤษที่อยูในอินเดียและคนพมานี้
มาจากประเด็นเรื่องการใสรองเทา ซึ่งคนพมายืนยันใหคนตะวันตกตองถอดรองเทาเมื่อเขา
ในศาสนสถาน โดยเฉพาะเมื่อเขาเจดียชเวดากอง ทั้งนี้เกิดเหตุการณที่เปนการใชความ
รุนแรงขึ้น เมื่อพระสงฆกลุมหนึ่งไดลุแกโทสะใชความรุนแรงกับชาวตะวันตกที่สวมรองเทา
เขาเจดียอินดอยา เมืองมัณฑะเลย พระสงฆ ๔ รูปถูกตัดสินวามีความผิดฐานพยายามฆาและ
ถูกตัดสินประหารชีวิต สมาคมยุวพุทธใชเรื่องการสวมรองเทาเขาวัด (The Shoe Question)
เปนประเด็นรวมที่เหมาะในการสานพลังของกลุมตางๆ ที่เคลื่อนไหวในทางการเมืองในพมา
ใหมารวมมือกัน เนื่องจากเปนการตอสูในเรื่องธรรมดาที่ชัดเจนในความเปนชาตินิยมของ
พมา ทั้งยังเชื่อมโยงกับพุทธศาสนา “การสวมรองเทาเขาวัด” หรือ “กบฏเกือก” จึงเปน
สัญลักษณของการเริ่มตอสูเพื่อเอกราชของพมา พระสงฆเปนจำนวนมากเขารวมการเรียก
รอง จนในที่สุดอังกฤษตองยินยอมตามขอเรียกรอง พระภิกษุที่มีชื่อเสียงและเปนพระนักวิชา
การคือพระครูเลดิ สยาดอ เปนผูยกรางขอตกลงในเรื่อง “การประพฤติตัวไมเหมาะสมโดย
สวมรองเทาในบริเวณเจดีย (The Impertinence of Wearing Shoes Within the
Precincts of the Pagoda)”
ในชวงป ๒๔๖๓ จนถึงยุคสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไมมีนักการเมืองพมาคนไหนที่จะ
ประสบความสำเร็จไดหากไมมีพระสงฆใหการสนับสนุน พระสงฆมักรวมกลาวปราศรัยในชวง
การหาเสียงเลือกตั้ง สำหรับกลุมที่หัวรุนแรงหลายรูปถูกจับกุม พระอูวิซายา (หรืออูวิสาระ)
อดอาหารประทวง เพราะถูกหามมิใหสวมจีวรระหวางถูกกุมขัง ทานมรณภาพในคุกเมื่อป
๒๔๗๒ ภายหลังจากที่อดอาหารประทวงยาวนานถึง ๑๖๓ วัน นับเปนการพลีชีพเพื่อชาติอีก
รูปหนึ่ง พระสงฆอีกรูปที่มีบทบาทเดนในการรณรงคตอสูเพื่อเอกราชของพมาจากจักรวรรดิ
นิยมอังกฤษคือ พระอูโอตตะมะ ที่มีบทบาทปลุกเราคนพมาใหลุกขึ้นมาตอตานอังกฤษ โดย
ทานตีความขบวนการตอสูเพื่อเอกราชวาเปนขบวนการเพื่ออิสรภาพทางศาสนา ทำใหเกิด
ความนิยมแนวคิดการตอตานในระดับรากหญาที่เปนไปตามหลักธรรม โดยวิธีการประทวง
ตามหลักธรรมะกติกาคลายกับหลักสัตยาเคราะหของคานธี อยางไรก็ตาม พระอูโอตตะมะ
แมจะตอสูเพื่อเอกราชแตก็ตอตานการแยกตัวออกจากอินเดีย เพราะตองการเปนสวนหนึ่ง
ของดิ น แดนพุ ท ธภู มิ ๑๐ พระอู โ อตตะมะถู ก จั บ หลายครั้ ง ด ว ยข อ หากบฏ และท า ยที่ สุ ด
๑๐ Dr.

Swapna Bhattacharya (Chakraborti), A Close View of Encounter
between British Burma and British Bengal, Paper Presented at 18th European
Conference on Modern South Asian Studies, Panel No. 19, (Lund, Sweden, 6-9 July
2004), (Mimeographed). p. 24.
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ท า นเสี ย ชี วิ ต ในห อ งขั ง ในป ๒๔๘๒ เป น การพลี ชี พ ที่ โ ด ง ดั ง ที่ สุ ด ในขบวนการต อ ต า น
จักรวรรดินยิ มเพื่อเอกราชของพมา
การที่ พ ระสงฆ จ ำนวนมากเข า มายุ ง เกี่ ย วทางการเมื อ งทำให เ กิ ด กระแสวิ พ ากษ
วิ จ ารณ ใ นหมู พุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ มี ค วามเห็ น ว า เป น การขั ด ต อ กฎระเบี ย บของคณะสงฆ
พระสงฆแกนนำมีความเห็นแตกตางกันในเรื่องแนวทางการตอสูเพื่อเอกราช พระอูวิซายา
(หรืออูวิสาระ) และพระอูโอตตมะ จะใชวิธีการตอสูแบบอหิงสา ซึ่งไดรับความนิยมและเชื่อ
ถือศรัทธาจากประชาชนคนพมา แตชื่อเสียงของพระสงฆที่มีบทบาทนำในการตอสูเริ่มไดรับ
ผลกระทบเมื่อมีพระสงฆบางกลุมเขารวมในการจลาจลตอตานอินเดียและอินเดียเชื้อสาย
พมาในป ๒๔๘๑ โดยใชความรุนแรง ความแตกตางในกลยุทธการตอสูนี้มีจุดเริ่มมาจาก
เหตุการณที่เรียกวา “กบฏซายาซาน”๑๑ ที่เกิดในชวงป ๒๔๗๓-๒๔๗๕
๒.๓ พุ ท ธสั ง คมนิ ย มในยุ ค เอกราช (พ.ศ.๒๔๙๑-๒๕๐๕ หรื อ ค.ศ.๑๙๔๘๑๙๖๒) ภายหลังจากถูกญี่ปุนยึดครองเปนชวงเวลาสั้นๆ พมาก็ไดรับเอกราชในป พ.ศ.
๒๔๙๑ จากประสบการณในชวงกอนสงคราม ดร.อองซานเรียกรองใหแยกศาสนาจาก
การเมืองโดยเด็ดขาด๑๒ (ทวา ดร.อองซานถูกฆาตกรรม) หลังจากไดรับเอกราช ในป ๒๔๙๑
พระสงฆพมาไดกอตั้งสหภาพยุวสงฆพมา (All Burma Young Monks’ Union-ABYMU)
เพื่อชี้นำประชาชน อูนุ ซึ่งเปนนายกรัฐมนตรีคนแรกของพมาภายหลังจากการไดรับเอกราช
เห็นวาศาสนาควรมีบทบาทมากขึ้นในการเมืองพมา จึงประกาศอุดมการณของประเทศเปน
“พุ ท ธสั ง คมนิ ย ม” โดยตี ค วามมาร ก ซิ ส ม แ ละทดลองผสานเข า กั บ หลั ก ของพุ ท ธศาสนา
ภายใตกรอบแนวคิดวา ลัทธิสังคมนิยม เปนแนวทางที่นำมนุษยไปสูสภาพที่ไมมีกิเลสตัณหา
ไดอีก โดยอางเปนการประยุกตคำสอนจากอัคคัญญสูตร๑๓ อูนุตองการสรางความชอบธรรม
๑๑ Heinz

Bechert, To be a Burmese is to be a Buddhist: Buddhism in Burma, in
The World of Buddhism, p. 150. ในขณะที่ Sylwia Gil ระบุวาซายาซาน เปนภิกษุรูปแรกที่จับ
อาวุธขึ้นตอสู และกลายเปนการจลาจลไปทั่วประเทศ ดูรายละเอียดใน Sylwia Gil, The Role of
Monkhood in Contemporary Myanmar Society, (Warsaw, Poland, September 2008),
(Mimeographed).
๑๒ Heinz Bechert, To be a Burmese is to be a Buddhist: Buddhism in Burma, in
The World of Buddhism, p. 150.
๑๓ เสรีภาพ ณ ชะเยือง (๒๕๕๔), “ศาสนาและการเมืองในพมา”, http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id=freewisdom&month=22-05-2011&group=2&gblog=2, สืบคนเมื่อ
กุมภาพันธ ๒๕๕๕.
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ใหรัฐบาลของตนโดยพยายามฟนฟูพุทธศาสนา เชนมีการออกกฎหมายการจัดระบบการ
ปกครองคณะสงฆในป ๒๔๙๒ การควบคุมระบบการศึกษาของพระสงฆ (๒๔๙๓) รวมถึง
การทำสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ ๖ ในป ๒๔๙๗-๒๔๙๙ ในขณะเดียวกันก็ตองการถวง
ดุลอำนาจกับพระสายการเมือง (political monks) จึงกระตุนใหพระสงฆรวมตัวเปน ๒
องคกร ไดแก สมาคมเจาอาวาส (The Association of Presiding Abbots) สมาคมยุวสงฆ
รุนเยาว (The Younger Monks Association) เพื่อถวงดุลกับสมาคมยุวสงฆ (The Young
Monks Association) โดยยกเหตุผลวาเพื่อเตรียมการทำสังคายนาครั้งที่ ๖๑๔
ในการสมัครลงรับเลือกตั้งทั่วไปครั้งตอมา อูนุใชนโยบายดานศาสนาในการหาเสียง
โดยสัญญาวาจะประกาศใหพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติหากไดรับเลือกตั้ง สงผลให
ชนะการเลือกตั้ง อูนุจึงประกาศใหพมาเปนพุทธประเทศหรือพุทธรัฐ (Buddhist State)
อยางเต็มที่ โดยมีลักษณะพิเศษ ๗ ประการคือ ๑) ประกาศศาสนาพุทธเปนศาสนาประจำ
ชาติ ๒) รัฐบาลจะปกปอง เทิดทูน และสนับสนุนพุทธศาสนา พระธรรมคำสอน และการ
ตรัสรู ๓) รัฐจะชวยเหลือในการสรางเจดียและโรงพยาบาลสำหรับสงฆ ๔) จะใหมีการสอน
ศาสนาพุทธในโรงเรียนตางๆ และโรงเรียนที่จะตั้งขึ้นใหมในธรณีสงฆ ๕) กำหนดวันหยุดและ
เฉลิมฉลองตามพิธีศาสนาพุทธ ๖) เจาหนาที่รัฐบาลไมจำเปนตองนับถือพุทธ ๗) ประกันสิทธิ
และเสรีภาพในการสวดมนต บวงสรวงของทุกศาสนา๑๕
ในชวงรัฐสภาอภิปรายแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อรับรองพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำ
ชาติ ไดเกิดความวุนวายขึ้น และเกิดกิจกรรมทางการเมืองของเหลาสมาคมของกลุมพระ
นักสู (militant monks’ associations) ทำใหหลายคนนึกถึงเหตุการณที่พระเขามายุงเกี่ยว
กับการเมืองในชวงกอนสงครามโลก อยางไรก็ตามการแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อบรรจุใหพุทธ
ศาสนาเปนศาสนาประจำชาติไดผานรัฐสภาพมาในป พ.ศ.๒๕๐๔ โดยรัฐสภามิไดยอมตาม
ขอเรียกรองของพระสงฆกลุมหัวรุนแรงที่ไมพอใจหลักการขอ ๖-๗ ในขณะที่ผูนับถือศาสนา
อื่นก็ไมพอใจดวยเชนกัน การที่ไมสามารถนำหลักการไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม จึงเกิดการ
ตอตานผลที่สุดอูนุก็ถูกนายพลเนวินทำการรัฐประหารในป พ.ศ. ๒๕๐๕
๑๔ Melford

Spiro, Buddhism and Society: the Great Tradition and its
Burmese Vicissitudes, second expanded edition, (USA: University of California Press,
1982), pp. 389-390.
๑๕ เสรีภาพ ณ ชะเยือง (๒๕๕๔), “ศาสนาและการเมืองในพมา”, http://www.bloggang.
com/mainblog.php?id=freewisdom&month=22-05-2011&group=2&gblog=2, สืบคนเมื่อ
กุมภาพันธ ๒๕๕๕.
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๒.๔ การปฏิ วั ติ ๘.๘.๘๘ และการปฏิ วั ติ ผ า กาสาวพั ส ตร (The Saffron
Revolution) ในยุครัฐบาลทหาร (พ.ศ.๒๕๐๕-๒๕๕๓ หรือ ค.ศ.๑๙๖๒-๒๐๑๐) เมื่อ
นายพลเนวินปฏิวัติยึดอำนาจในป ๒๕๐๕ และยุบพรรคการเมืองทั้งหมด ยกเลิกองคกร
ประชาชนและองคกรทางการเมืองในพมา และสหภาพยุวสงฆพมาถูกแบน การยกเลิก
กฎหมายที่เกี่ยวกับศาสนาทำใหเกิดความขัดแยงระหวางรัฐบาลทหารกับกลุมของพระสงฆ
รัฐบาลทหารพยายามจัดระเบียบภายในคณะสงฆ โดยบังคับใหมีการจดทะเบียนพระสงฆ
และสมาคมของพระสงฆ แตไมประสบความสำเร็จ ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐบาลทหารจึง
ไดจัดตั้งสังฆมหานิกายซึ่งเปนสังฆสภาสูงสุดประกอบดวยพระสงฆ ๔๗ รูปที่บริหารสังฆสภา
และกลุ ม พระสงฆ ๑,๒๑๙ รู ป เป น ตั ว แทนคณะสงฆ ทั้ ง หมดในทุ ก ระดั บ ๑๖ มี ก ารตั้ ง
สมณศักดิ์ และพระสงฆทุกรูปตองจดทะเบียนภายในป ๒๕๒๓ รวมทั้งมีการควบคุมและ
สอดสองกิจกรรมทางการศึกษาของพระสงฆ ปฏิรูปคณะกรรมการของวัดตางๆ โดยใหมีนาย
ทหารที่เกษียณอายุและไวใจไดเขาไปรวมเปนกรรมการอยูดวย๑๗
การตอสูทางการเมืองที่มีพุทธศาสนาและพระสงฆเขาไปเกี่ยวของที่รุนแรงที่สุดใน
ยุคปจจุบัน คือการเรียกรองประชาธิปไตยเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๓๑ (8 August 1988) ที่
มีจุดเริ่มตนจากความไมพึงพอใจของประชาชนในปญหาเศรษฐกิจที่อัตราเงินเฟอสูง ทำให
ชาวพมาเดินขบวนประทวงรัฐบาลเปนระยะ การเดินขบวนประทวงไดลุกลามไปหลายเมือง
มีพระสงฆนำหนาและเขารวมขบวนหลายรอยรูป พระสงฆบางนิกายถืออาวุธอยูบนหลังคา
รถ ในชวงปเดียวกันวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๓๑ (8 August 1988) หรือ ๘.๘.๘๘ รัฐบาลไดสั่ง
กองทหารเขาปราบปราม นักศึกษา ประชาชน และพระสงฆถูกฆาตายจำนวนมาก ทหารได
ใชรถถังลอมวัดแหงหนึ่งจับพระสงฆหลายรอยรูปไปขังไว ที่นาสนใจคือทำไมทหารพมาซึ่ง
สวนใหญนาจะนับถือศาสนาพุทธจึงทำรายพระสงฆ นักวิชาการตะวันตกวิเคราะหทัศนคติ
และความเชื่อของรัฐบาลทหารวา แมวาคณะสงฆจะมีพลังทางสังคมและเปนชาตินิยม แตก็
เปนที่พึ่งหรือหลบภัยแกผูกระทำผิดดวยเชนกัน โดยอาชญากรหรือผูกอการรายหรือกบฏ
อาจโกนหัวและสวมจีวรบังหนาก็ได รัฐบาลจึงมีเปาหมายที่เขาไปควบคุมและชำระพระ

๑๖ ดู ร ายละเอี ย ดใน

Sylwia Gil, The Role of Monkhood in Contemporary
Myanmar Society, Specialist on South East Asia and Theravada Buddhism, p. 7.
๑๗ David I. Steinberg, BURMA/MYANMAR: What everyone needs to know,
(USA: Oxford University Press, 2010), p. 72.
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ศาสนาใหบริสุทธิ์๑๘ นอกจากนี้ทางฝายรัฐบาลทหารไดเขาพบผูนำสงฆของพมา เพื่อขอรอง
มิใหพระสงฆเขารวมกิจกรรมตอตานรัฐบาล และผูนำสงฆก็เห็นดวยวาพระสงฆไมควรเขา
รวมกิจกรรมเชนนี้ ตอมากลุมทหารนำโดยนายพลซอหมองไดทำรัฐประหารและยึดอำนาจ
การปกครอง ประกาศตั้งสภาฟนฟูกฎหมายและระเบียบแหงรัฐ (State Law and Order
Restoration Council, SLORC, สล็อรค) และกำหนดใหมีการเลือกตั้งทั่วไป ผลการเลือก
ตั้งปรากฎวาพรรคของนางอองซาน ซูจี ชนะการเลือกตั้งไดเสียงขางมาก ในขณะที่พรรค
รัฐบาลทหารพมาไดผูแทนเพียง ๑๐ คนจาก ๔๘๕ คน จึงไมยอมรับผลการเลือกตั้ง ในชวง
รัฐบาล สล็อรค ไดควบคุมพระสงฆอยางเขมงวด โดยออกกฎหมายเกี่ยวกับองคกรสงฆ ให
รวมทุกนิกายอยูภายใตองคกรสงฆองคกรเดียว ใหการรับรองพุทธศาสนาเพียงเกานิกายและ
ไมใหตั้งนิกายใหม หามการกระทำใดๆ ที่จะทำใหเกิดการแบงแยกองคกรสงฆ กำหนดบท
ลงโทษจำคุกแกพระหรือเณรที่ละเมิดขอหามที่กำหนดไวตามกฎหมายเกี่ยวกับองคกรสงฆ
ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญชั่วคราวของพมาใหการยอมรับวาคนพมาสวนใหญนับถือศาสนา
พุ ท ธ และพระพุ ท ธศาสนามี ส ถานะพิ เ ศษ ห า มใช ศ าสนาและองค ก รทางศาสนาเพื่ อ
วัตถุประสงคทางการเมือง หามสมาชิกขององคกรทางศาสนาเปนผูแทนราษฎร หากนักการ
เมืองใชศาสนาเพื่อวัตถุประสงคทางการเมืองก็จะถูกถอดถอน เปนตน
พระสงฆเปนศูนยรวมทางจิตวิญญาณของคนพมา ดังนั้นการดึงสถาบันสงฆมาอยูใน
ฝายเดียวกัน จึงเปนการดึงศรัทธามาอยูในขางรัฐเชนกัน รัฐบาลทหารจึงพยายามสรางความ
ชอบธรรมทางการเมือง ดวยการแสดงใหเห็นวาใหการสงเสริมพุทธศาสนา เชน การสกัดหิน
ออนขนาดใหญมาทำพระพุทธรูปหินออนที่ใหญที่สุดในโลก การยกฉัตรเจดียชเวดากอง หรือ
การทำพิธียกฉัตรของพระธาตุอุปปตสันติ ที่กรุงเนปดอว๑๙ ในทัศนะของผูเขียนเห็นวาการ
แสดงออกซึ่งความเปนพุทธมามกะนี้ เปนการใชพระพุทธศาสนาเปนเครื่องมือเพื่อสรางความ
ชอบธรรมในการไดมาซึ่งอำนาจทางการเมือง ดวยการถายโอนอำนาจเชิงจริยธรรม (Moral
Authority) จากสถาบันศาสนามาสูรัฐ ทั้งนี้ การลุกฮือของพระสงฆในป พ.ศ. ๒๕๓๑ นั้น

๑๘ David

I. Steinberg, BURMA/MYANMAR: What everyone needs to know,
(USA: Oxford University Press, 2010), pp. 137-139.
๑๙ ดุลยภาค ปรีชารัชช, ผาการเมืองพมา ความขัดแยง ความมั่นคงในโลกที่ไรพรมแดน,
(กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๕๑), หนา ๗๓-๗๖.
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อาจตีความไดวาเปนการที่พระสงฆใชอำนาจเชิงคุณธรรมและจริยธรรม ในการปองกันความ
ไรระเบียบวุนวาย และเปนที่พึ่งแกประชาชน
กอนการปฏิวัติผากาสาวพัสตร ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ องคกรสงฆหลายแหงไดมีการรวม
๒๐
ตัวกัน โดยสหภาพยุวสงฆแหงพมา คณะทำงานกลางประกอบดวยพระสงฆแกนนำ ๕ รูป
โดยเลือกมาจากองคกรสงฆหลายแหง ในขณะเดียวกันก็มีการกอตั้งองคกรสงฆในเมืองตางๆ
เพื่อหาแนวทางชวยเหลือประชาชนที่ประสบความยากลำบากในการดำรงชีพในชวงวิกฤติ
เศรษฐกิจ พระสงฆเหลานี้มีกำหนดนัดประชุมหารือกันที่วัดในเมืองมัณฑะเลย เพื่อผนึกกำลัง
ของสหภาพยุวสงฆทั้งหมด กอตั้งเปนแนวรวมของพระสงฆพมา แตเมื่อพระสงฆจากวัด
ปะโคะกู ออกมาสวดบทเมตตาสูตร เพื่อแผเมตตาใหแกสาธารณชนที่ประสบความทุกขยาก
กลับถูกทำรายจากทหารในสังกัดรัฐบาลทองถิ่น และถูกมัดไวกับเสาไฟฟาและทุบตีดวยพาน
ทายปน เมื่อขาวนี้แพรกระจายไปทำใหเกิดความไมสงบขึ้น พระสงฆท่ัวประเทศตัดสินใจยื่น
ขอเรียกรองตอรัฐบาลมิเชนนั้นจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตร โดยเรียกรอง ๔ ประเด็น ดังนี้
๑) ขอขมาตอพระสงฆวัดปะโคะกู ภายในเที่ยงคืนของวันที่ ๑๗ กันยายน ๒) ลดราคาน้ำมัน
และสินคาจำเปน ๓) ปลอยตัว อองซาน ซูจี และนักโทษการเมืองทั้งหมด อยางไมมีเงื่อนไข
และ ๔) จัดเสวนากับตัวแทนพรรคฝายคานเพื่อนำไปสูกระบวนการปรองดองในชาติ
พระสงฆจำนวนมากซึ่งเปนสมาชิกของกลุมองคกรของพระสงฆที่รวมตัวกันเปนแนว
รวมของพระสงฆ (All Burma Monks’ Alliance (ABMA))๒๑ ไดมารวมตัวกันที่เจดีย
ชเวดากอง เจดียทินกันคยุน (Thingan-Kyun) และเจดียไกยกาซาน (Kyaikasan) เพื่อการ
แสดงออกเชิงสัญลักษณในการคว่ำบาตรครั้งนี้ ภายหลังจากที่รัฐบาลทหารไมยอมปฏิบัติตาม
ขอเรียกรองขางตน เหลาพระสงฆไดรวมกันสวดมนตบทเมตตาสูตรตลอดระยะทางที่เหลา
พระสงฆเดินเทาไปยังเจดียชเวดากองเพื่อเริ่มการคว่ำบาตรรัฐบาลทหารพมาและครอบครัว
วั น ที่ ๑๘ กั น ยายน ๒๕๕๐ นั บ เป น จุ ด เริ่ ม ต น ของเหตุ ก ารณ ที่ เรี ย กว า “การปฏิ วั ติ ผ า
กาสาวพัสตร” เปนการประทวงแบบสันติวิธีที่นำโดยพระภิกษุสงฆ แมชี นักศึกษา และ
ประชาชน ซึ่งขอเรียกรองมีทั้งเรื่องที่เปนปญหาปากทองของประชาชนและเรื่องการเมือง
๒๐ U

Pyinya Zawta (02 January 2009) ใน Leading saffron monk’s memoir
แหลงที่มา http://www.mizzima.com/edop/commentary/1497-leading-saffron-monksmemoir.html, accessed 3 February 2013.
๒๑ องคกรสมาชิกประกอบดวย สหภาพยุวสงฆแหงพมา สมาพันธของยุวสงฆแหงพมา สหภาพ
ยุวสงฆยางกุง เถรสมาคมของพมา (Sangha Duta Council of Burma).
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การสลาย การชุมนุมของทางการทำใหมีผูบาดเจ็บจำนวนมาก ทำใหประชาคมโลกใหความ
สนใจกับเหตุการณในพมาจนนำไปสูการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมในป พ.ศ. ๒๕๕๑
การจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ หลังจากปกครองโดยรัฐบาลทหาร
มายาวนานถึง ๒๐ ป
๒.๕ บทบาทพระสงฆกับการเมืองพมาในทามกลางพลวัตของการเปลี่ยนแปลง
ในภูมิภาคยุคหลังการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๓-ปจจุบัน รัฐธรรมนูญฉบับใหมที่ประกาศ
ใช หามพระสงฆยุงเกี่ยวกับการเมืองและไมมีสิทธิในการเลือกตั้ง ภายหลังจากการปฏิวัติ
ผากาสาวพัสตร พระสงฆจำนวนมากไดหลบหนีการไลลาจับกุมของทางการ การที่พระสงฆ
กลุมหนึ่งรวมเดินขบวนประทวงกับอีกกลุมที่จำพรรษาอยูภายในวัด และเพิกเฉยตอการที่
พระสงฆที่ประทวงถูกทำรายโดยรัฐบาล สะทอนถึงความขัดแยงระหวางกลุมพระสงฆเอง
ภาพความขัดแยงในกลุมผูตอตานรัฐบาลทหารเรื่องอัตลักษณและชาติพันธุ เชน ระหวาง
กะเหรี่ยงพุทธกับกะเหรี่ยงคริสต หรือระหวางชาวพุทธยะไขกับมุสลิมโรฮิงญาในรัฐอาระกัน
เปนตน บทบาททางการเมืองของพระสงฆในยุคนี้จึงยังไมชัดเจน เชนหวงเวลาที่ผานมา
เมื่อพิจารณาบทบาททางการเมืองของพระสงฆในแตละยุคจะเห็นวา พระสงฆพมา
เริ่มมีบทบาทเกี่ยวของกับการเมืองโดยตรงนับแตยุคที่ตกเปนอาณานิคมเปนตนมา หลายครั้ง
ในประวัติศาสตรพมาที่พระสงฆแกนนำตองถึงแกชีวิตในการตอสูเพื่อปกปองพุทธศาสนา
และวีรกรรมของพระสงฆหลายรูปโดยเฉพาะอูโอตตะมะ และอูวิสาระ เปนแบบอยางให
พระสงฆยุคตอมา ทั้ง “กบฏเกือก” และ “การปฏิวัติผากาสาวพัสตร” ซึ่งเปนกิจกรรม
ทางการเมื อ งที่ พ ระสงฆ พ ม า มี บ ทบาทนำและยุ ง เกี่ ย วด ว ยเหตุ ผ ลต า งกั น ในขณะที่
“กบฏเกือก” เปนการตอสูที่ใชกลยุทธปลุกกระแสชาตินิยม คุณคาทางวัฒนธรรม และความ
ศรัทธาตอพระศาสนา ในการระดมความรวมมือและผนึกกำลังทุกภาคสวนในการตอสูเพื่อ
เอกราช ดวยเหตุผลเพื่อปกปองพระศาสนา “การปฏิวัติผากาสาวพัสตร” เปนการที่พระสงฆ
ใชอำนาจทางจริยธรรมตอสูกับรัฐบาลทหารดวยวิธีการสันติอหิงสาในประเด็นที่เกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและเรียกรองความชอบธรรมทางการเมือง ทายที่สุดนำไปสูการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งทั่วไป อยางไรก็ตาม ดวยขอจำกัดของวิธีการศึกษาที่
เป น การศึ ก ษาจากเอกสาร ทำให ข าดข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ฐานคิ ด ของแกนนำสงฆ ว า ยึ ด หลั ก
พระธรรมวินัยขอใดเมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในแตละกรณี
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Û. ∫∑ √ÿª
การเมืองพมาแตละชวงเวลามีบริบทของสถานการณที่ทำใหพระสงฆตองเขามา
เกี่ยวของกับการเมืองแตกตางกันไป ซึ่งเปนระดับบุคคลมากกวาการเคลื่อนไหวในระดับ
องคกรสงฆ ซึ่งมีทั้งกลุมที่ไมของแวะกับการเมือง และกลุมที่เกี่ยวของกับการเมือง สำหรับ
กลุมที่เกี่ยวของการเมืองนี้ยังแยกออกไดเปนสองกลุม คือกลุมหนึ่งเชื่อวาพระควรพยายาม
เขาไปมีอิทธิพลในกระบวนการทางการเมืองเฉพาะในเวลาที่เกิดภัยคุกคามตอพุทธศาสนา ซึ่ง
เกิ ด ขึ้ น ในช ว งต อ สู เ พื่ อ เอกราช ในขณะที่ อี ก กลุ ม เชื่ อ ว า พระควรพยายามเกี่ ย วข อ งกั บ
การเมื อ งในทุ ก เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ สวั ส ดิ ก ารของประชาชนที่ อุ ป ถั ม ภ พ ระศาสนา โดยการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองของพระสงฆ ฉะนั้นมีทั้งแบบสันติวิธี (เชนการคว่ำบาตร) หรือ
สนับสนุน/อยูเบื้องหลังการเคลื่อนไหวตอตานที่ใชกำลังตอสู จากการคนควาเอกสารไม
ปรากฎวาพระสงฆแกนนำแตละรูปมีการตีความหลักธรรมหรือพระวินัยอยางไร หรือนำหลัก
ธรรมขอใดมาใชในยามที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง จึงเปนประเด็นที่ควรมีการศึกษาวิจัย
ตอไป
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โรงพิมพธรรมศาสตร, ๒๕๕๒.
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Ò. §«“¡π”
หากมีผูตั้งคำถามเมื่อยี่สิบปที่แลววาพระสงฆเปนนักการเมืองดวยไดหรือไม แนนอน
วาคนสวนใหญยอมตอบวาไมไดเพราะผิดหลักธรรมวินัยและไมใชกิจของสงฆ บทบาทของ
พระสงฆคือผูเผยแผหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา นอกจากเปนผูนำทางจิตวิญญาณ
และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแกคนในสังคมแลว สวนตัวพระสงฆเองก็ตองศึกษา
ปฏิบัติเพื่อความหลุดพนและไมเกี่ยวของกับเรื่องทางโลก แตในปจจุบันความเชื่อเชนนี้ไดมี
แนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงไป พระสงฆเริ่มเขาไปมีบทบาทเกี่ยวของกับการเมืองโดยตรงและ
เปดเผยมากขึ้น จนถึงกับเขาไปทำหนาที่ในรัฐสภา ดังเห็นไดจากผลการเลือกตั้งทั่วไปของ
ศรี ลั ง กาในป พ.ศ. ๒๕๔๘ พระสงฆ จ ากพรรคอนุ รั ก ษ ช าติ นิ ย มสิ ง หล ( Jahtika Hela
Urumaya) ไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถึง ๙ รูป๑ ปรากฏการณที่เกิดขึ้นใน
ครั้ ง นั้ น ทำให ว งการพระพุ ท ธศาสนาสั่ น สะเทื อ น และเกิ ด กระแสวิ พ ากษ วิ จ ารณ อ ย า ง

๑ พรรค

Jahtika Hela Urumaya ( JHU) เปนพรรคการเมืองที่กอตั้งขึ้นโดยพระสงฆในเดือน
กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๘ โดยได รั บ การสนั บ สนุ น จากคนชั้ น กลางที่ เ ป น อนุ รั ก ษ นิ ย มและกลุ ม ยุ ว พุ ท ธ มี
วัตถุประสงคเพื่อปกปองพระพุทธศาสนาและมรดกทางวัฒนธรรมของชาวสิงหล ดูขอมูลเพิ่มเติมใน
http://www.amarasara.net/jhu_news/news item, [๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕].
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กวางขวางในหมูพุทธศาสนิกชนทั้งที่เปนพระสงฆและบุคคลทั่วไป ในความเห็นของชาว
ศรีลังกาสวนใหญการเมืองคือการโกงกินและหลอกลวง ไมสมควรสำหรับบุคคลผูมีจิตใจ
สูงสงเพียบพรอมดวยคุณธรรม๒ พระผูใหญในสถาบันสงฆที่เปนกระแสหลักแสดงความเห็น
วา โดยธรรมเนียมแลวพระสงฆอาจใหคำปรึกษาแกผูมีอำนาจทางการเมืองได แตไมใชทำ
หนาที่เปนผูปกครองเสียเอง
จากการศึกษาในเบื้องตนพบวา นักวิชาการและนักการเมืองจำนวนมากตั้งขอสังเกต
ตอการที่พระสงฆเขาไปสัมพันธกับการดำเนินการกิจกรรมทางการเมือง และนักการเมืองใน
ประเทศศรีลังกา ฉะนั้น บทความนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางพระสงฆ
กับนักการเมือง ทั้งที่เปนการดำเนินกิจกรรมการเมืองทั้งโดยตรงและโดยออม เพื่อที่จะ
วิเคราะหเปรียบเทียบวาแนวทางดังกลาวสอดรับกับหลักการตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก
อยางไร ซึ่งคำตอบดังกลาวจะทำใหเอื้อตอการวางแนวทางในการเขาไปเกี่ยวของระหวาง
พระสงฆกับกิจกรรมทางการเมืองที่สอดรับกับสังคมยุคปจจุบัน
]

F]

๒ สรุปความจากลังกากุมาร,

กรณีพระสงฆศรีลังกาเลนการเมือง รจนาโดย พระวัลโปละ ราหุล
เถระ, (กรุงเทพมหานคร : สหมิตรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๓), หนา ๑๗๑-๑๗๒.
๓ Iselin Frydenlund, The Sangha and Its Relation to the Peace Process in Sri
Lanka, ( A Report for the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, International Peace
Research Institute, Oslo, 2005), p. 14.
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ประมาณ พ.ศ. ๒๓๖ พระมหินทเถระไดนำพระพุทธศาสนาเขามาในลังกาทวีป
และสามารถทำใหพระเจาเทวานัมปยติสสะเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา๔ พระสงฆได
เขามามีบทบาทแทนพวกพราหมณในเรื่องการศึกษาและการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
บทบาทที่สำคัญอยางหนึ่งคือการเปนผูใหคำปรึกษาแกกษัตริย ในสมัยโบราณพระสงฆมี
บทบาททางการเมืองมากถึงขั้นแตงตั้งหรือเลือกตั้งกษัตริยได๕
ในยุ ค อาณานิ ค ม ๖ สถาบั น สงฆ ที่ ท รงอำนาจและมี อิ ท ธิ พ ลต อ วิ ถี ชี วิ ต ของชาว
ศรีลังกามายาวนานไดถูกทำลายจากนโยบายเผยแผศาสนาคริสตของชาวตะวันตก ดวยวิธี
การใชความรุนแรงและหลอกลอใหเปลี่ยนศาสนาดวยการศึกษาและตำแหนงงานที่ดี๗ หลัง
จากศรี ลั ง กาได รั บ เอกราชได เ กิ ด การเคลื่ อ นไหวของชาวพุ ท ธเพื่ อ ปลุ ก กระแสชาติ นิ ย ม
หนังสือชื่อ The Heritage of the Bhikkhu แตงโดย พระวัลโปละ ราหุละ (พ.ศ. ๒๔๕๐๒๕๔๐) ถือเปนแรงบันดาลใจใหพระสงฆตระหนักถึงหนาที่ในการที่จะรักษามรดกของ
ชนชาติสิงหลใหรอดพนจากเงื้อมมือของคนตางศาสนา คำวา “พระนักการเมือง” จึงไดเกิด
ขึ้นมาในสมัยนั้น๘
]

]

]

]

F

]

๔ ดูรายละเอียดใน

สุเทพ พรมเลิศ, คัมภีรมหาวงศ ภาค ๑ แตงโดย พระมหานามเถระและ
คณะบัณฑิต, (พระนครศรีอยุธยา : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), บทที่ ๑๓ เรื่องการมาของ
พระมหินทเถระ และบทที่ ๑๔ เรื่องการเขาไปสูพระนคร (ของพระมหินทเถระ), หนา ๑๑๗-๑๒๘.
๕ ปยะนาถ (นิโครธา) บุนนาค, ประวัติศาสตรและอารยธรรมของศรีลังกา สมัยโบราณถึง
กอนสมัยอาณานิคม และความสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางศรีลังกากับไทย, (กรุงเทพมหานคร :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา ๒๗๔.
๖ โปรตุเกสยึดครองศรีลังกาตั้งแตพ.ศ. ๒๑๓๗-๒๒๐๑ ฮอลันดาปกครองตออีก ๑๕๖ ป จาก
นั้นอังกฤษปกครองอยูกวา ๑๕๐ ป รวมเวลา ๓๗๐ ป จึงไดรับเอกราชในวันที่ ๔ ก.พ. ๒๔๙๑, K.M. de
Silva, A History of Sri Lanka, ( Colombo : Vijithayapa Publications, 2008), หนา ๗๔๓๗๔๕.
๗ ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๕), หนา ๔๔๒-๔๔๓.
๘ ลังกากุมาร, กรณีพระสงฆศรีลังกาเลนการเมือง, คำนิยมหนา ๓.
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กลุมสหภิกษุที่เปนพระสงฆหัวกาวหนามีการศึกษาที่เรียกกันวากลุมวิทยาลังการะ
ไดใหการสนับสนุนนโยบาย “ตองสิงหลเทานั้น” (Sinhala Only) ของพรรคเสรีภาพ
( Sri Lanka Freedom Party) จนทำให ไ ด รั บ ชั ย ชนะในการเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไป และนาย
บันดารานายเกไดเปนนายกรัฐมนตรี ในป พ.ศ. ๒๔๙๙ รัฐบาลไดจัดงานฉลองพุทธชยันตี
๒๕๐๐ ปแหงการตรัสรูของพระพุทธเจาอยางยิ่งใหญ แตชวงเวลาของการฉลองและการ
สมานสามัคคีไดถูกทำใหหมองมัวเมื่อนายบันดารานายเกถูกลอบสังหารโดยพระสงฆกลุมสห
ภิกษุที่ไมพอใจนโยบายประนีประนอมของรัฐบาล๙ นางสิริมาโว บันดารานายเกที่สืบทอด
ตำแหนงตอจากสามียังคงดำเนินนโยบายสิงหลนิยม ในรัฐธรรมนูญฉบับใหมป พ.ศ. ๒๕๑๕
ไดระบุใหศาสนาพุทธเปนศาสนาประจำชาติและภาษาสิงหลเปนภาษาราชการ๑๐
ตอมามีพระสงฆกลุมหนึ่งไมพอใจรัฐบาลที่ไมสามารถแกปญหาความขัดแยงใน
ประเทศ โดยเห็นวาประเทศมีแต “อธรรม” และตองการใหศรีลังกาเปนประเทศที่เปน
“ธรรมรัฐ” จึงกอตั้งพรรคการเมืองขึ้นในชื่อวา “พรรคอนุรักษชาตินิยมสิงหล” (Jathika
Hela Urumaya) โดยนำเสนอหลัก “ธรรมราชา” พุทธปรัชญาที่ใชเปนหลักปกครองในสมัย
พระเจาอโศก๑๑ และในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๘ พระสงฆจากพรรค JHU ไดรับเลือก
เขามาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถึง ๙ ที่นั่ง แตภายหลังไดเกิดความขัดแยงวุนวายในพรรค
และในรัฐสภา รวมถึงกระแสวิพากษวิจารณจากพระสงฆกระแสหลักและประชาชนเพิ่มมาก
ขึ้น๑๒ จึงไดลาออกไปจนเหลือเพียง ๓ ที่นั่ง และในการเลือกตั้งครั้งตอมาก็ไมมีพระสงฆ
เขารับการเลือกตั้งอีกเลย
ีลังกา

]

]

]

]

๙ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความชื่อ

Sri Lanka : The Untold Story Assassination
of Bundaranaika, http://www.lankalibrary.com/pol/swrd.htm[ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕].
๑๐ อาจกลาวไดวานโยบายนี้ไดกอใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวางชาวพุทธสิงหลกับชาวฮินดู
ทมิฬที่เสียโอกาสในการเขารับราชการและการประกอบอาชีพ ที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นจนกลายเปนสงคราม
และการกอการรายของกลุมพยัคฆทมิฬอีแลม (LTTE) ที่ดำเนินมาอยางยืดเยื้อกวา ๒๕ ป มีผูเสียชีวิตจาก
สงครามกลางเมืองนี้กวา ๖๕,๐๐๐ คน สงครามสงบลงใน พ.ศ. ๒๕๕๒ สมัยของประธานาธิบดีมหินทรา
ราชป ก ษา, ดู เ พิ่ ม เติ ม ในสาวิ ต รี สุ ว รรณสถิ ต ย , ศรี ลั ง กา สั น ติ ภ าพที่ ร อคอย, (กรุ ง เทพมหานคร :
ประพันธสาสน, ๒๕๔๙), หนา ๑๖๕-๑๙๔.
๑๑ Mahinda Deegalle, Politics of the Jathika Hela Urumaya Monks,
Contemporary Buddhism, Vol. 5, No. 2, 2004, pp. 93-94.
๑๒ Joe Kainz, Playing Politics, http://www.lankalibrary.com/ [๒๕ กุ ม ภาพั น ธ
๒๕๕๕].
H

H
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การที่พระสงฆจากพรรค JHU อางหลักพระพุทธศาสนาเพื่อใชสรางความชอบธรรม
ในการเขามามีบทบาททางการเมืองเชนนี้ ในฐานะพุทธศาสนิกชนเราคงตองยอนกลับไปดู
แนวคิดในเรื่องการเมืองในพระไตรปฎก เพื่อที่จะนำมาเปรียบเทียบกับบทบาทของ “พระ
นักการเมือง” ที่เกิดขึ้นในศรีลังกา วามีประเด็นสอดคลองหรือแตกตางอยางไร

Û. §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßæ√– ß¶å°—∫°“√‡¡◊Õß„πæ√–‰μ√ªîÆ°
พุทธทาสภิกขุใหความเห็นวาการเมืองคือความพยายามรวมกันของมนุษยที่จะขจัด
ปญหาในการอยูรวมกันของคนหมูมากเพื่อใหเกิดความเปนปกติ เมื่อความเปนปกติเปน
แกนสารของศีลธรรม ทาทีตอการเมืองของเราจึงไมตางอะไรจากทาทีที่มีตอศีลธรรม๑๓ ซึ่ง
ในพระไตรป ฎ กได ก ล า วถึ ง หลั ก ธรรมที่ เ กี่ ย วกั บ การเมื อ งการปกครองไว ห ลายแห ง เช น
การนำเสนอคุณคาและความสำคัญของผูปกครองในแงของการรักษาสังคมใหเปนปกติสุข
คำวา “ราชา” จึงหมายถึงทำใหเกิดความสุขใจดวยความเปนธรรม๑๔ การกลาวถึงบทบาท
ของผูปกครองในการแกไขปญหาเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธกับการเมืองการปกครอง๑๔
การกลาวถึงการที่จะใหอาชญากรรมหมดไปตองทำใหเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้นเสียกอน
แสดงใหเห็นวาพระพุทธเจาทรงใหความสำคัญแกเศรษฐกิจวาเปนพื้นฐานที่สำคัญทางการ
เมือง๑๖ ในสวนที่กลาวถึงคุณสมบัติของนักปกครองที่มีคุณธรรมพระองคจะทรงสั่งสอนเรื่อง
ทศพิธราชธรรม๑๗ และราชสังคหวัตถุ ๔๑๘ ที่ถือเปนหลักการสงเคราะหประชาชนของ
นักปกครอง นโยบายธรรมวิชัยของพระเจาอโศกมหาราชมีกลาวถึงพระเจาจักรพรรดิผูทรง
ธรรมวา “พระองคทรงชำนะโดยธรรม มิตองใชอาชญา มิตองใชศัสตรา”
]

]

]

]

]

๑๓ พุ ท ธทาสภิ ก ขุ ,

]

การเมื อ งคื อ อะไร? หนทางรอดของมนุ ษ ย คื อ ธั ม มิ ก สั ง คมนิ ย ม,
(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพธรรมทาน, ๒๕๔๙), หนา ๒.
๑๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๓๐/๙๖-๙๙.
๑๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๙๑-๑๐๕/๖๗-๗๖.
๑๖ ที.สี. (ไทย) ๙/๓๓๘/๑๓๑-๑๓๒.
๑๗ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๗๖/๑๑๒.
๑๘ อํ.จตุ. (ไทย) ๒๑/๓๙/๕๔.
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ในเรื่องความสัมพันธระหวางรัฐกับพระสงฆในสมัยพุทธกาลไดแยกเรื่องทางโลกและ
ทางธรรมออกจากกัน ในพระวินัยมีขอหามพระภิกษุไปดูกองทัพที่ยกไป หามพระภิกษุนอน
คางในกองทัพเกิน ๓ คืน และหามดูการรบ หากละเมิดตองอาบัติปาจิตตีย๑๙
 และหามบวช
ใหแกขาราชการที่ยังมิไดรับอนุญาตจากพระราชา๒๐ นอกจากนั้นหามมิใหพระสงฆพูดคุย
เรื่องเดรัจฉานกถาที่ขัดตอสมณเพศ เชน เรื่องพระราชา โจร มหาอำมาตย กองทัพ ภัย
การรบ บาน นิคม เมือง เปนตน๒๑ บทบาทของพระสงฆในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐคือการสั่งสอน
หลักธรรมะแกผูปกครองเพื่อประโยชนและความสุขสูงสุดในฐานะความเปนมนุษย โดยจะไม
พยายามเขาไปแทรกแซงหรือใหคำปรึกษาในเรื่องกิจการของรัฐโดยไมจำเปน ในกรณีที่มี
ผู ม าขอปรึ ก ษาในเรื่ อ งการเมื อ งพระองค ก็ แ สดงธรรมโดยวางพระองค เ ป น กลาง เช น
วัสสการพราหมณ แตก็มีที่ทรงเขาไปมีบทบาทในการไกลเกลี่ยความขัดแยงระหวางรัฐ เรื่อง
การแย ง น้ ำ เพื่ อ ทำการเกษตรระหว า งแคว น ศากยะและแคว น โกลิ ย ะ ด ว ยทรงเล็ ง เห็ น
ประโยชนสวนรวมในการสงเคราะหพระญาติ
เมื่อพิจารณาจากหลักธรรมของพระพุทธเจา จะไมระบุอยางชัดเจนวาเปนคำสอน
เรื่องการเมือง แตจะเห็นไดวาทรงสอนเฉพาะเรื่องเฉพาะคราวที่มุงเนนไปที่ตัวบุคคลที่
เกี่ยวของกับการเมืองโดยเฉพาะผูมีอำนาจปกครอง แสดงวาทรงใหความสำคัญที่ตัวบุคคล
มากกวาระบอบ กลาวคือเมื่อผูปกครองเปนคนดีแลวไมวาจะปกครองดวยระบอบใดก็จะ
สามารถนำประชาชนไปสู ค วามดี แ ละความสุ ข ได ทั้ ง สิ้ น ๒๒ สอดคล อ งกั บ พุ ท ธพจน ที่ ว า
“ถาโคผูนำฝูงไปตรง โคเหลานั้นยอมไปตรงทั้งหมด ในหมูมนุษยผูใดไดรับสมมติใหเปนผูนำ
ถาผูนั้นประพฤติธรรม ประชาชนนอกนี้ยอมประพฤติธรรมเหมือนกัน แวนแควนทั้งหมดยอม
ไดประสบความสุข”๒๓
]

]

]

]

]

๑๙ วิ.ม.

(ไทย) ๒/๓๑๑-๓๒๕/๒๖๓-๒๖๙.
๒๐ วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๗/๑๔๖.
๒๑ ที.สี. (ไทย) ๙/๑๗/๗.
๒๒ ปรี ช า ช า งขวั ญ ยื น , ทรรศนะทางการเมื อ งของพระพุ ท ธศาสนา, (กรุ ง เทพมหานคร :
โครงการตำรา คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๘๘.
๒๓ อํ.จตุ. (ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๕.
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Ù. «‘‡§√“–Àå§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßæ√– ß¶å
„π∞“π–æ≈‡¡◊Õß°—∫°“√‡¡◊Õß„π»√’≈—ß°“
หากมองในบริบทของสังคม สถาบันสงฆถือเปนหนวยหนึ่งในสังคม มีฐานะเปน
พลเมืองของรัฐเชนเดียวกับประชาชนทั่วไป เมื่อการเมืองเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับรัฐจึงตอง
เกี่ยวของกับประชาชนทุกคนที่อยูในรัฐนั้น แตการที่พระสงฆจะเขาไปเกี่ยวของในทางการ
เมือง เปนสิ่งที่จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมวาบทบาทนั้นสมควรแกธรรมวินัยหรือ
เขาขายเปน “โลกวัชชะ” (ชาวโลกติเตียน) หรือไม ในกรณีของศรีลังกาจะเห็นไดวา คัมภีร
มหาวงศถูกนำมาตีความในเรื่องอุดมการณชาตินิยมและการปกปองพระพุทธศาสนาเพื่อ
สรางความชอบธรรม๒๔ นโยบาย “ตองสิงหลเทานั้น” มีพื้นฐานจากความเชื่อที่วาสถาบัน
สงฆมีหนาที่รักษามรดกของชนชาติสิงหลไว ศาสนาไดกลายเปนเครื่องมือทางการเมืองและ
ทำหนาที่ทั้งศรัทธา (ในสวนของประชาชน) และอุดมการณทางการเมือง (ในสวนที่เสริมสิทธิ
ธรรมของผูนำและผูปกครอง)”๒๕ ดังนั้นในการวิเคราะหบทบาทพระสงฆกับการเมือง
ศรีลังกา ผูเขียนจึงไดสรุปประเด็นออกเปน ๓ ระดับ ดังนี้
๔.๑ ปจเจกบุคคล การที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัยก็เพื่อความมีระเบียบ
แบบแผนในการอยูรวมกันเปนชุมชนของพระสงฆ และเพื่อใหเกิดความศรัทธาแกประชาชน
ทั่วไป พระสงฆจึงตองเอื้อเฟอตอพระวินัย ดังนั้น ในการวิเคราะหจึงตองดูพระวินัยเปน
เกณฑหลัก แตเนื่องจากในปจจุบันบริบทของสังคมมีความซับซอนมากขึ้น จึงตองนำหลัก
มหาปเทส ๔ หมวดวาดวยสิ่งที่ควรและไมควรแกพระวินัย๒๖ มาเปนเกณฑรองในการ
วิเคราะหตีความดวย ซึ่งถาใชพระวินัยเปนเกณฑวัดบทบาทของพระสงฆกับการเขาไปมีสวน
รวมทางการเมือง ยอมเห็นชัดวาเปนเรื่องที่ขัดตอพระวินัย แมอีกมิติหนึ่งพระสงฆจะมี
บทบาทเปนพลเมืองของรัฐและในกฎหมายของศรีลังกาไมหามพระสงฆทำกิจกรรมทางการ
เมือง เชน การลงคะแนนเลือกตั้ง หรือการสมัครผูแทนราษฎร ถึงแมในทางโลกจะเปนสิ่งที่

๒๔ อางแลว,

หนา ๘. (อานเพิ่มเติมใน The Sangha and Its Relation to the Peace
Process in Sri Lanka).
๒๕ ลิขิต ธีรเวคิน, การเมืองการปกครองของไทย, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, ๒๕๔๓), หนา ๒๑๒.
๒๖ วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๐๕/๑๓๙.
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ทำไดแตในทางธรรมถือวาเปนโลกวัชชะ (ชาวโลกติเตียน) ทำใหเสื่อมศรัทธาตอศาสนา และ
อาจนำไปสูการแตกแยกทางความคิดเห็นของหมูสงฆ
๔.๒ สถาบันสงฆ แมวาในทางสัญลักษณสถาบันทางศาสนาจะไดรับความชอบ
ธรรมในฐานะผูทำนุบำรุงและคุมครองพระพุทธศาสนา แตในความสัมพันธเชิงอำนาจนั้น
สถาบันพระพุทธศาสนาเปนสวนที่อยูภายใตการควบคุมของอำนาจการเมืองตลอดมา๒๗
การกำหนดทิศทางและบทบาทของสถาบันสงฆจึงตองสอดคลองกับนโยบายของรัฐหรือเรียก
วา “ราชูนํ อนุวตฺติตุ”๒๘ เนื่องจากการปกครองคณะสงฆของศรีลังกาถูกแบงแยกเปน ๓
นิกาย คือ สยามนิกาย อมรปุรนิกาย และรามัญนิกาย มีการปกครองที่ไมขึ้นแกกันและมี
อำนาจเต็มเฉพาะในนิกายของตน๒๙ ดังนั้นการแสดงออกในทางการเมืองของสถาบันสงฆ
ศรีลังกาในภาพรวมจึงขาดความเปนเอกภาพ พระสงฆนอกจากอยูใตการปกครองของ
เจาอาวาสในวัดที่ตนสังกัดและในนิกายของตนแลว ตางก็มีกิจกรรมทางสังคมและการเมืองที่
ตางกันออกไป๓๐ อยางไรก็ตาม สังคมสวนใหญยังคงใหความสำคัญกับทาทีและการแสดง
ความคิดเห็นของพระสงฆในสถาบันสงฆที่เปนกระแสหลักอยูไมนอย
๔.๓ ระบบการเมือง ผูเขียนขอนำเสนอโครงสรางทฤษฎีแบบ System Analysis
ของเดวิด อีสตัน (David Easton)๓๑ เพื่อใหมองเห็นภาพรวมของระบบการเมืองอยาง
บู ร ณาการ จากแผนภาพข า งล า งแสดงถึ ง การทำงานของระบบการเมื อ งที่ มี ลั ก ษณะ
เคลื่อนไหวเปนพลวัต (Dynamic) ซึ่งเห็นไดวาการสนับสนุนของประชาชนที่มีตอระบบ
]

๒๗ สมบูรณ

สุขสำราญ, เอกสารประกอบวิชาการหมายเลข ๓ เรื่อง หนึ่งศตวรรษของพระพุทธ
ศาสนาในสังคมไทย, อางใน พิพัฒน พสุธารชาติ, รัฐกับศาสนา บทความวาดวยอาณาจักร ศาสนจักร
และเสรีภาพ, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพศยาม, ๒๕๔๕), หนา ๒๗๕.
๒๘ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘๖/๒๙๕.
๒๙ ชู ศั ก ดิ์ ทิ พ ย เ กษร, พระพุ ท ธศาสนาในศรี ลั ง กา, พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๒, (กรุ ง เทพมหานคร :
หางหุนสวนจำกัดเชนปริ้นติ้ง, ๒๕๕๑), หนา ๑๑๕.
๓๐ Iselin Frydenlund, อางแลว, หนา ๖.
๓๑ การวิเคราะหการเมืองโดยใชทฤษฎีโครงสรางแบบ System Analysis กำลังเปนที่แพรหลาย
ในสหรัฐอเมริกา เจาตำรับแนวคิดนี้คือ David Easton แหงมหาวิทยาลัยชิคาโก ที่เปรียบเทียบระบบ
การเมืองกับชีววิทยา คือ การที่รางกายพยายามรักษาดุลยภาพของสิ่งที่ใสเขาไป (inputs) และสิ่งที่ผลิต
ออกมา (outputs), ดูรายละเอียดใน ลิขิต ธีรเวคิน, การเมืองการปกครองของไทย, หนา ๙๓.
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การเมืองขึ้นกับนโยบายที่ตอบสนองขอเรียกรองของประชาชน ถานโยบายถูกตองตามความ
ตองการพรรคการเมืองนั้นจะไดรับเสียงตอบรับจากประชาชนวามีความพอใจและยังคง
ใหการสนับสนุนตอไป แตเมื่อนโยบายนั้นมีผลกระทบกับความเปนอยูของประชาชน ก็จะมี
ขอเรียกรองใหมที่อาจจะเปนกลุมสนับสนุนเดิมหรือกลุมตอตาน ผลักดันใหเกิดกระบวนการ
ตัดสินใจออกเปนนโยบายใหมขึ้นมาอีก ซึ่งถาไมตรงตามขอเรียกรองก็จะเปลี่ยนไปสนับสนุน
ฝายที่อยูตรงขามที่สามารถตอบสนองใหได ดังจะเห็นไดจากบทสรุปตามที่ปรากฏในตาราง
ภาพดานลาง ดังนี้

• Political
Systems

• Inputs
Demand
(ขอเรียกรอง)

Politicians
(นักการเมือง)

Support
(สนับสนุน)

Policy
(นโยบาย)

• Feedback

• Outputs

แผนภาพการทำงานของระบบการเมืองที่มีลักษณะเคลื่อนไหวตลอดเวลา (Dynamic)
จะเห็นวา แมวาพระสงฆจะมีบารมีสวนตัว (Charismatic Leader)๓๒ และไดรับ
การยอมรับนับถือจากประชาชนเปนอยางมาก แตเมื่อเขาสูระบบพรรคการเมืองที่ตั้งอยูบน
หลักการของผลประโยชนรวมกัน ที่มีจุดมุงหมายเพื่อจะใหไดมาซึ่งอำนาจและเสียงสนับสนุน
]

๓๒ แนวคิดเรื่องบารมีของ

Max Waber ในเรื่องบุญญาธิการ ซึ่งคนสวนใหญเชื่อวาสามารถมา
แกวิกฤติการณที่กำลังเผชิญอยู และมักเกิดขึ้นในสังคมที่กำลังมีปญหาและคนอยูในสภาพเควงควาง,
ดูรายละเอียดในเรื่องเดียวกัน, หนา ๒๓๑.
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จากประชาชนใหมากที่สุด นโยบายของพรรคจึงสำคัญกวาบารมีสวนตัว นอกจากนี้การที่
ประชาชนสนับสนุนพระสงฆเปนเรื่องของศรัทธาในบทบาทการปฏิบัติศาสนกิจและการ
สงเคราะหสังคมมากกวาบทบาทการเปนพระนักการเมือง ในทางกลับกันนักการเมืองกลับ
จะใชบารมีของพระสงฆเปนเครื่องมือในการสรางภาพลักษณเพื่อเสริมอำนาจและแสวงหา
การสนับสนุนจากพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสในตัวพระสงฆนั้น

ı. ∫∑ √ÿª
บทความเรื่องนี้มุงที่จะตอบคำตอบที่วา “พระสงฆประเทศศรีลังกาเขาไปเกี่ยวของ
และสัมพันธกับผูปกครองในฐานะนักการเมืองอยางไร” และเมื่อศึกษาวิเคราะหจากเอกสาร
งานวิจัยและงานวิชาการอื่นๆ ทำใหพบคำตอบที่นาสนใจหลายประเด็นดวยกัน
พระสงฆประเทศศรีลังกา เขาไปสัมพันธกับเมืองในหลายดาน ทั้งเปนความสัมพันธ
ระหวางชาวทมิฬกับสิงหลทางตรง ที่เขาไปเกี่ยวของในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ
เปนผูตั้งพรรคการเมือง และสนับสนุนพรรคการเมืองอยางชัดเจน ในขณะที่ทางออมนั้น
พระสงฆเขาไปเกี่ยวของทั้งในการประทวง การแสดงความไมเห็นดวยตอนโยบายสาธารณะที่
นำเสนอโดยรัฐบาล หรือแมกระทั่งการชี้นำใหมีการวางนโยบายระหวางชาวทมิฬกับสิงหล
และสวนหนึ่งของการผลักดันและขับเคลื่อนดังกลาว ทั้งในการเขียนหนังสือ และการตีความ
หลักการทางพระพุทธศาสนา ทำใหรัฐบาลดำเนินการปราบปรามชาวทมิฬอยางรุนแรง
ประเด็นที่นาสนใจประการหนึ่งคือ บทบาทในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ
พระสงฆศรีลังกาถือเปนประวัติศาสตรหนาใหมอันนาสนใจในวงการพระพุทธศาสนา และมี
แนวโนมที่จะเปนตนแบบใหกับประเทศอื่นๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนาที่มีเงื่อนไขทางการ
เมืองและสังคมใกลเคียงกัน เชน ประเทศพมา ประเทศกัมพูชา และประเทศไทย
ความสัมพันธระหวางพระสงฆกับการเมืองในประเทศศรีลังกาในลักษณะดังกลาว
นั้ น กิ จ กรรมบางอย า งสอดรั บ กั บ หลั ก การในพระไตรป ฎ กทั้ ง การให ข อ เสนอแนะต อ
ผูปกครอง การเขาไปแทรกแซงตอนโยบายสาธารณะที่ไมสอดรับกับหลักศีลธรรม รวมไปถึง
การรวมพัฒนาพลเมืองเพื่อใหดำรงตนอยูในศีลธรรมอันดีงาม และทำใหผูปกครองสามารถ
ปกครอง และนำพลเมืองไปสูเปาหมาย และทิศทางที่พึงประสงคมากยิ่งขึ้น
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อยางไรก็ดี กิจกรรมบางอยางที่พระสงฆเขาไปสัมพันธกับการเมืองนั้น กอใหเกิด
คำถามเชนเดียวกันวาสอดรับกับหลักการของพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก
มากนอยเพียงใด เชน การเขาไปเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือการตั้งพรรคการเมือง
และการสนับสนุนพรรคการเมืองที่ตนเองชื่นชอบอยางชัดเจน เหตุผลเชิงประจักษที่อาจจะ
ทำใหไดรับการตั้งขอสังเกตคือ หลังจากการเลือกตั้งป พ.ศ. ๒๕๔๗ กระแสพระนักการเมือง
ที่รุงเรืองในศรีลังกาไดลดระดับลงมาอยางมาก สาเหตุเปนเพราะพระสงฆกระแสหลักรวมไป
ถึงประชาชนทั่วไปที่ยังยึดโยงอยูกับจารีตประเพณีแบบเดิมมีทาทีไมเห็นดวยและไมใหการ
สนับสนุนบทบาทในทางการเมืองของพระสงฆกลุมกระแสรองเหลานี้ อีกทั้งตัวพระสงฆเอง
ไดตระหนักถึงความยุงยากวุนวายในวิถีทางการตอสูตามระบอบพรรคการเมืองที่พวกทาน
เหลานี้ไมคุนเคย จึงจำตองถอยหางออกไปสังเกตการณอยูวงนอก
ถึงกระนั้น แนวโนมที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต คือ เมื่อใดก็ตามที่เกิดวิกฤติการณและ
ประชาชนเกิดความเดือดรอน พระสงฆในฐานะเปนหนวยหนึ่งของสังคมที่ไดรับการอุปถัมภ
จากประชาชนในสังคม ยอมตองออกมาเปนผูนำการตอสูดวยอุดมการณทางการเมืองเชน
เดิม แตบทบาทและรูปแบบของการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองยอมตองเปลี่ยนแปลงไป
เพื่อดำรงไวซึ่งบทบาทหลักของพระสงฆทั้งในระดับปจเจกชนและสถาบัน ในดานการเปน
ผูนำทางจิตวิญญาณและเรียกความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชนใหกลับคืนมาดั่งที่เคยเปน
มาในอดีตกาล.
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
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กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.
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ชูศักดิ์ ทิพยเกษร. พระพุทธศาสนาในศรีลังกา. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : หางหุน
สวน จำกัด เชนปริ้นติ้ง, ๒๕๕๑.
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


Ò. ∫∑π”
มนุษยเปนสัตวสังคมที่อยูอยางโดดเดี่ยวไมได จำเปนตองมีเพื่อน มีพวกพอง โดย
เริ่มตั้งแตคนใกลตัว กลาวคือ พอแม พี่นองในครอบครัว จากนั้นจึงมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน
บานใกลเคียงขยายตัวใหญขึ้นจากหมูบานเปนตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศในที่สุด
เมื่อมนุษยมาอยูรวมกันมากเขา ก็เปนเรื่องธรรมดาที่จะตองมีการกระทบกระทั่งขัดแยงทาง
ความคิดที่เหมือนกัน และตางกัน แตมนุษยจำนวนมากก็ยังอยูรวมกันไดโดยมีจุดหมายรวม
อันเดียวกัน ก็คือ ความสงบสุข
ความเปนอยูที่ประกอบดวยความสงบสุขอันเปนรากฐานของชีวิต มีสวนประกอบมา
จากการเมือง ดังที่ทานพุทธทาสภิกขุ ไดใหทัศนะไววา “การเมือง หมายถึง การจัดการทำ
ใหคนที่อยูกันมากๆ นั้นอยูกันดวยสันติสุข ดวยความสงบสุขอยางแทจริง”๑ เมื่อเปนเชนนี้
จึงเห็นไดวา การเมืองไมใชเรื่องไกลตัวของผูคนในสังคมอีกตอไป หากแตเปนเรื่องของทุกคน
ที่อยูในสังคมตองรวมกันคิด รวมกันแกไขเพื่อใหเกิดสันติสุขขึ้นแกสังคม ไมเวนแมกระทั่ง
“พระสงฆ” ผูเปนพลเมืองคนหนึ่งของประเทศชาติดวย ทำใหเกิดคำถามขึ้นตอสังคมวา
“การเมืองเปนกิจของสงฆหรือไม”

หนา ๖.

๑ พุทธทาสภิกขุ,

ธรรมะกับการเมือง, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๙),
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Ú. ç°“√‡¡◊Õßé §«“¡À¡“¬∑’Ë§«√√Ÿâ
กอนจะตอบคำถามที่วา “การเมืองเปนกิจของสงฆหรือไม” จะตองทำความเขาใจ
ถึงคำวา “การเมือง” ใหชัดเจนเสียกอน เพื่อจะไดเกิดความเขาใจที่ถูกตองมากยิ่งขึ้น
คำวา “การเมือง” มาจากคำในภาษาอังกฤษวา “Politics” ซึ่งมีรากศัพทมาจากคำ
ในภาษากรีกโบราณวา “Polis” แปลวา รัฐ หรือนครรัฐ “เปนการรวมตัวกันทางการเมืองที่
ใหญ ก ว า ระดั บ ครอบครั ว หรื อ เผ า พั น ธุ ” ๒ สำหรั บ คำว า “การเมื อ ง” นี้ อริ ส โตเติ ล
(Aristotle) นักรัฐศาสตรชาวกรีกไดกลาววา “มนุษยเปนสัตวการเมือง (Man is a political
animal) และนับตั้งแตมนุษยเกิดจนกระทั่งตาย มนุษยก็จะตองอยูในการเมืองของสังคมอยู
ตลอดเวลา ไมมีมนุษยคนใดที่จะหลีกเลี่ยงการเมืองไปไดพน ตราบใดที่เขายังเปนสมาชิกของ
สังคมของเขาอยู”๓ จากขอความนี้ทำใหทราบไดวา มนุษยทุกคนมีสวนรวมในสังคมทางการ
เมืองตลอดเวลา ไมวาบุคคลนั้นจะเปนประชาชนคนทั่วไป หรือแมกระทั่งพระภิกษุผูเปน
นักบวชก็ตามที เพราะถือไดวาเปนสวนหนึ่งของสังคมทางการเมืองดวยเหมือนกัน
จะเห็นไดวา ศาสนากับการเมืองมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันอยูตลอดเวลา ดวยเหตุนี้
สมบู ร ณ สุ ข สำราญ จึ ง ได ใ ห ทั ศ นะในเรื่ อ งการเมื อ งกั บ ศาสนาไว ว า “ศาสนากั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่
เกิดขึ้นในการเมืองและสังคมยอมจะมีผลกระทบตอศาสนา และในทำนองเดียวกันการ
เปลี่ยนแปลงทางศาสนาก็จะมีผลกระทบการเมืองและสังคมเชนเดียวกัน”๔ หากพิจารณา
จากขอความนี้จะทราบไดวา ศาสนากับการเมืองเปนเรื่องใกลกัน ดังนั้น พระสงฆผูอยูใน
สังคม จึงถือวาเปนสวนหนึ่งของสังคมทางการเมือง เมื่อมองจากทัศนะขางตนจะพบวา พระ
สงฆนาจะยุงเกี่ยวกับการเมืองได แตจะยุงเกี่ยวกับการเมืองไดในลักษณะไหน คงตองศึกษาดู
จากแนวทางที่พระพุทธเจาและเหลาสงฆสาวกในครั้งพุทธกาลไดเคยกระทำไวเปนแบบอยาง

๒ Prof.

S.N., Modern Comparative Politics, (New Delhi : Prentice Hall of India
Prive Ltd., 1999), p. 4.
๓ คณะอนุ ก รรมการดำเนิ น การศึ ก ษาและกำหนดหลั ก วิ ช ารั ฐ ศาสตร ต ามแนวพุ ท ธศาสตร ,
รัฐศาสตรตามแนวพุทธศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ,
๒๕๒๖), หนา ๑๐.
๔ สมบูรณ สุขสำราญ, พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗), หนา ๑.
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ในสมัยพุทธกาล พระพุทธศาสนาไมไดยุงเกี่ยวกับการเมือง พระพุทธเจาทรงดำเนิน
การพระศาสนาอยางอิสระ ไมขึ้นตอพรรคการเมืองใดๆ หรือตอระบอบการปกครองใดๆ ทั้ง
สิ้น๕ ทรงวางพระองคเปนกลางตลอด ๔๕ พรรษา แตก็มีบางครั้งที่มีความจำเปนตองทรง
แสดงออกทางการเมืองบาง สามารถแบงออกไดเปน ๗ ดาน คือ
๑) ด า นการสอนธรรมที่ เ หมาะสมสำหรั บ นั ก ปกครอง เช น ทศพิ ธ ราชธรรม ๖
จักรวรรดิวัตร ๑๒๗ และ ราชสังคหวัตถุ ๕๘ เปนตน
๒) ดานการเปนที่ปรึกษาของผูปกครองบานเมือง ตั้งแตระดับพระราชามหากษัตริย
เชน พระเจาพิมพิสาร พระเจาปเสนทิโกศล และพระเจาอชาตศัตรู เรื่อยมาจนถึงระดับราช
กุมาร เชน โพธิราชกุมาร อภัยราชกุมาร เปนตน
๓) ด า นการเข า ไปไกล เ กลี่ ย ความขั ด แย ง ระหว า งรั ฐ เช น ทรงไกล เ กลี่ ย ระงั บ
ขอพิพาทเหตุใหเกิดสงครามในการแยงกันปนน้ำเขานาระหวางพระญาติฝายศากยะและ
โกลิยะ๙
๔) ดานการยับยั้งสงคราม เชน ทรงแสดงพระองคถึง ๓ ครั้งแกพระเจาวิฑูฑภะ
เพื่อระงับยับยั้งการยกทัพไปตีแควนศากยะ๑๐
๕) ดานการลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใหเบาบางลง เชน ทรงถามพระอานนทถึง
ราชอปริหานิยธรรมที่พวกเจาวัชชีปฏิบัติอยูเปนนิตย โดยตั้งใจใหวัสสการพราหมณไดยิน
เพื่อนำไปกราบทูลถวายพระเจาอชาตศัตรู๑๑ ทำใหสามารถชะลอการยกทัพไปตีแควนวัชชี
ออกไปไดถึง ๓ ป

๕ จำนงค

ทองประเสริ ฐ , พระพุ ท ธศาสนากั บ สั ง คมและการเมื อ ง, พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท คอมแพคทพริ้นท จำกัด, ๒๕๓๙), หนา ๑๙๑.
๖ ขุ.ชา.อสีติ. (ไทย) ๒๘/๑๗๖/๑๑๒.
๗ ที.ปา.อ. (ไทย) ๑๕/๑๓๒.
๘ สํ.ส.อ. (ไทย) ๒๔/๔๔๕-๔๔๖; องฺ.สตฺตก.อ. (ไทย) ๓๗/๒๙๕-๒๙๖; ขุ.อิติ.อ. (ไทย) ๔๕/
๑๘๐.
๙ ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๒/๓๖๒-๓๖๖.
๑๐ ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๑/๓๕-๓๙.
๑๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๔/๗๘.
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๖) ดานการเขาไประงับอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้น เชน เสด็จไปโปรดองคุลิมาล
ผูเปนอาชญากรเที่ยวไลลาฆาผูคนใหไดมาบวชในพระศาสนา๑๒
๗) ดานการอุปถัมภตอชาวบานใหรักษาธรรม จัดเปนกิจทางออมที่สงผลทำใหบาน
เมืองมีความสงบสุข เนื่องจากหากชาวบานมีศีลธรรม บานเมืองก็จะปราศจากความวุนวาย
มีแตความสงบรมเย็น ทำใหผูปกครองมีความสะดวกสบายในการบริหารปกครองบานเมือง
มากยิ่งขึ้น
กิจทั้ง ๗ ดาน เปนกิจที่พระพุทธเจาไดทรงทำไวเปนแบบแผน เปนแนวทางแกพระ
สงฆสาวกผูใครจะเจริญรอยตามหลักธรรมที่พระพุทธองคทรงแสดงไว ทำใหเกิดคำถามขึ้นวา
พระสงฆสาวกของพระพุทธเจาจะแสดงออกทางการเมืองในลักษณะไหนไดบาง

Ù. °‘®¢Õßæ√– ß¶å “«°„π§√—Èßæÿ∑∏°“≈
พระสงฆสาวกในสมัยพุทธกาลมีหนาที่ในการเผยแผศาสนาซึ่งเปนการแสดงออก
ทางการเมืองในรูปแบบหนึ่งที่กอใหเกิดประโยชนแกรัฐและพระศาสนา แบงออกไดเปน ๒
ดาน คือ
๑) ดานการแนะนำใหหันมานับถือพระพุทธศาสนา เชน พระรัฐบาลไดตอบคำถาม
เรือ่ งความเสือ่ ม ๔ ประการแกพระเจาโกรัพยะอันเปนเหตุใหเกิดความเลือ่ มใสในพระศาสนา๑๓
หรือพระกุมารกัสสปะไดสนทนาธรรมกับพระเจาปายาสิเพื่อใหคลายจากความเห็นวาไมมี
หรือนัตถิกวาทะจนหันมาถือเอาสรณคมน ประกาศตนเปนพุทธมามกะในที่สุด๑๔
๒) ดานการทูตเผยแผพระพุทธศาสนา เชน พระกาฬุทายีกอนบวชเคยเปนอำมาตย
ที่พระเจาสุทโธทนะสงไปทูลเชิญพระพุทธเจาใหเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุในฐานะทูต เพื่อ
เจริญพระศาสนาในแควนศากยะ๑๕ หรือแมแตภายหลังพุทธกาลในรัชสมัยของพระเจาอโศก
ที่สงสมณทูตไปประกาศพระศาสนาถึง ๙ สาย๑๖ ก็จัดเปนการเผยแผพระศาสนาโดยใช
สมณทูตเชนเดียวกัน
๑๒ ม.ม.

(ไทย) ๑๓/๓๕๐/๔๒๕.
(ไทย) ๑๓/๓๐๔/๓๖๒.
๑๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๓๗/๓๖๘.
๑๕ ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๒/๕๕๕.
๑๖ วิ.มหา.อ. (ไทย) ๑/๑๑๑.
๑๓ ม.ม.

กิจของสงฆในฐานะพลเมืองกับการแสดงออกทางการเมือง

165

กิจทั้ง ๒ ดาน เปนกิจที่กอใหเกิดผลดีแกพระศาสนา ทำใหพระศาสนาแผไพศาล
ออกไปไดอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น แตการจะทำอยางนี้ได พระสงฆตองเปนผูที่มีการศึกษา
ในหลักธรรมวินัยอยางถูกตองชัดเจน มีความเขาใจในหลักธรรมเปนอยางดี หาไมแลวจะ
กลายเปนวา พระสงฆเขาไปยุงเกี่ยวกับการเมืองมากเกินไปเหมือนอยางพระเทวทัต ดังนั้น
หากพิจารณาถึงกิจที่พระพุทธเจาและพระสงฆสาวกเคยปฏิบัติไว พระสงฆในปจจุบันก็ควร
ปฏิบัติตามดวยดี นอกจากนี้ยังตองปฏิบัติตามกิจเสริมที่จะเพิ่มรากฐานของพระศาสนาใหมี
ความมั่นคงยิ่งขึ้นควบคูไปดวย

ı. °‘®‡ √‘¡‡æ‘Ë¡√“°∞“π·Ààßæ√–»“ π“
กิจเสริมที่เพิ่มเติมรากฐานของพระพุทธศาสนาใหมีความมั่นคง เปนกิจที่สงเสริมให
พระสงฆในปจจุบันมีหลักในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเปนการสืบตออายุพระพุทธศาสนาให
ยืนยาวยิ่งขึ้น แบงเปน ๔ ดาน คือ
๑) ดานการศึกษาธรรม ถือเปนจุดเริ่มตนของพระพุทธศาสนา บุคคลผูมีศรัทธา
เปนทีต่ งั้ เมือ่ เขาสูร ม กาสาวพัสตรแลว จำเปนตองไดรบั การศึกษาพระธรรมคำสัง่ สอนทีด่ ี ดังที่
ปรากฏในสมณสูตรวา “กิจที่สมณะควรทำ เปนของสมณะ ๓ ประการ คือ การสมาทาน
อธิสีลสิกขา, การสมาทานอธิจิตตสิกขา และการสมาทานอธิปญญาสิกขา”๑๗ กิจคือการ
ศึกษา หรือปริยตั ิ ถือไดวา เปนกิจทีส่ ำคัญของการดำรงอยูแ หงพระพุทธศาสนา “เมือ่ ปริยตั ยิ งั
ดำรงอยู พระศาสนายอมเปนอันตั้งอยู”๑๘ เมื่อพระสงฆมีความรูในการศึกษาดี จะสามารถ
นำความรูที่ไดจากการศึกษามาชวยถายทอดทำใหหมูนักปกครองและประชาชนในสังคมเปน
คนดีได
๒) ด า นการประพฤติ พ รหมจรรย ถื อ เป น รากแก ว ของพระพุ ท ธศาสนา ดั ง ที่
พระพุทธองคตรัสกับเหลาปญจวัคคียในขณะที่ไดประทานการอุปสมบทใหเปนครั้งแรกวา
“จงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทำที่สุดทุกขโดยชอบเถิด”๑๙ เปนการครองชีวิตอยางประเสริฐ
หรือการดำเนินชีวิตดวยความไมประมาทโดยมีพระนิพพานเปนที่สุด เมื่อพระสงฆครองเพศ
สมณะผูสงบประพฤติดีปฏิบัติชอบแลว ยอมไดชื่อวาผูมีจิตใจที่บริสุทธิ์หมดจด ควรคาแกการ
๑๗ องฺ.ทุก.

(ไทย) ๒๐/๘๒/๓๐๘.
(ไทย) ๒๒/๓๑๗.
๑๙ จร พฺรหฺมจริยํ สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยาย, วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘/๒๕.

๑๘ ม.อุ.อ.
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ชี้โทษแนะนำสั่งสอนโดยปราศจากอคติแอบแฝงได
๓) ดานการเผยแผธรรม ถือเปนหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา เพราะเมื่อพระ
สงฆไดศึกษาปริยัติ พรอมนำไปปฏิบัติเปนที่เรียบรอยแลว กิจตอไปที่สำคัญคือการเผยแผ
พระธรรมคำสอนใหเปนที่ปรากฏแกชาวโลก ดังพระพุทธพจนที่ตรัสไวเปนใจความสำคัญวา
“พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชนสุขแกชนจำนวนมาก เพื่ออนุเคราะหชาวโลก เพื่อ
ประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษย”๒๐ ดวยเหตุนี้ กิจคือการเผยแผธรรม
จึ ง เป น หั ว ใจสำคั ญ ของการทำให พ ระพุ ท ธศาสนาเข า ถึ ง ประชาชนได อ ย า งทั่ ว ถึ ง โดยมุ ง
ประโยชนของผูฟงซึ่งเปนชนหมูใหญ
แตถึงอยางนั้น การแสดงธรรมก็ไมใชเปนเรื่องที่งายดายถึงขนาดที่ใครก็ไดจะมา
แสดงธรรม เพราะฉะนั้น พระพุทธองคจึงไดตรัสกับพระอานนทเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวในอุทายี
สูตรวา “การแสดงธรรมแกผูอื่นมิใชทำไดงาย ภิกษุเมื่อจะแสดงธรรมแกผูอื่น พึงตั้งธรรม ๕
ประการไวในตนแลวจึงแสดงธรรมแกผูอื่น คือ ๑) เราจักแสดงธรรมไปตามลำดับ ๒) เราจัก
แสดงอางเหตุ ๓) เราจักแสดงธรรมอาศัยความเอ็นดู ๔) เราจักเปนผูไมเพงอามิสแสดงธรรม
และ ๕) เราจักไมแสดงธรรมกระทบตนและผูอื่น”๒๑ เนื่องจากการแสดงธรรมมิใชของงาย
ดังนั้น บุคคลผูจะแสดงธรรมจึงตองทำการศึกษาใหเกิดความเขาใจอยางถองแทดวยตนเอง
เสียกอน จากนั้นจึงคอยนำหลักธรรมไปเผยแผสูสาธารณชนได
๔) ดานการรักษาธรรม ถือเปนการตออายุพระศาสนาใหยืนยาว ดังที่ปรากฏใน
อุปาลิสูตร เมื่อพระพุทธองคตรัสกับพระอุบาลีวา “ตถาคตบัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกข
แกเหลาสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ ๑) เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ
๒) เพื่อความผาสุกแหงสงฆ ๓) เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๔) เพื่อความอยูผาสุกแหงเหลาภิกษุ
ผูมีศีลดีงาม ๕) เพื่อปดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๖) เพื่อกำจัดอาสวะทั้ง
หลายอันจะบังเกิดในอนาคต ๗) เพือ่ ความเลือ่ มใสของคนทีย่ งั ไมเลือ่ มใส ๘) เพือ่ ความเลือ่ มใส
ยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแลว ๙) เพื่อความตั้งมั่นแหงสัทธรรม ๑๐) เพื่อเอื้อเฟอวินัย”๒๒
หากพิจารณาถึงกิจเสริมที่เพิ่มรากฐานทั้ง ๔ ดานแลว จะพบวา กิจเสริมทุกดานมี
ความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง กลาวคือ หากพระสงฆไดรับการศึกษาที่ดี มีการประพฤติ
๒๐ จรถ

ภิ กฺ ข เว จาริ กํ พหุ ช นหิ ต าย พหุ ช นสุ ข าย โลกานุ ก มฺ ป าย อตฺ ถ าย หิ ต าย สุ ข าย
เทวมนุสฺสานํ, วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐.
๒๑ ดูรายละเอียดใน องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๕๙/๒๖๓, องฺ.ปฺจก.อ. (ไทย) ๓๖/๓๓๔-๓๓๕.
๒๒ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๓๑/๘๑.
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พรหมจรรยอย างบริ สุท ธิ์ บริบู ร ณแล ว จะสามารถนำความรู ที่ ไ ด ม าเผยแผ ห ลั ก ธรรมแก
มหาชนไดอยางชัดเจนทั้งอรรถและพยัญชนะ มหาชนก็จะมีความเปนอยูที่สงบสุขดวยการ
ประพฤติปฏิบัติและมีศีลธรรมอันงาม การเมืองในประเทศชาติก็จะเกิดความเปนปกแผน
มั่นคง ซึ่งถือวาเปนการรักษาธรรม คือ พระศาสนาใหเจริญรุงเรืองในทางออม นอกจากนี้
กิจดังกลาวจะตองไมขัดกับหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวดวย ทำใหเกิด
คำถามวา “การแสดงออกทางการเมืองของพระสงฆผิดวินัยหรือไม”

ˆ. æ√–«‘π—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√‡¡◊Õß
หากพิจารณาในแงมุมของพระวินัยที่เปนอาทิพรหมจริยกาสิกขา หรือสิกขาบทที่มา
ในพระปาติโมกขทั้งหมด ๒๒๗ สิกขาบท มีสิกขาบทที่พอจะเกี่ยวของกับการเมืองอยูใน
อเจลกวรรค ปาจิตติยกัณฑ ๓ สิกขาบท ดังนี้
๑) อุยยุตตเสนาสิกขาบท อธิบายวา พระเจาปเสนทิโกศลทรงยกกองทัพออกรบ
พวกภิกษุฉัพพัคคียก็ออกไปเพื่อชมกองทัพที่กำลังเคลื่อนขบวนออกรบ จึงถูกพวกพลรบ
ตำหนิติเตียนที่มาชมกองทัพ
๒) เสนาวาสสิกขาบท อธิบายวา พวกภิกษุฉพั พัคคียม ธี รุ ะตองเดินผานกองทัพ ไดพกั
แรมอยูในกองทัพเกิน ๓ คืน จึงถูกพวกพลรบตำหนิติเตียนในเรื่องที่มาพักแรมอยูในกองทัพ
๓) อุยโยธิกสิกขาบท อธิบายวา พวกภิกษุฉัพพัคคียพักแรมอยูในกองทัพ ๒-๓ คืน
ไปที่สนามรบบาง ที่พักพลบาง ที่จัดขบวนพลบาง ไปดูกองทัพที่จัดเปนขบวนแลวบาง ภิกษุ
ฉัพพัคคียรูปหนึ่งไปที่สนามรบแลวถูกยิงดวยลูกศร พวกชาวบานไดยินเขาจึงพากันเยาะเยย
ถึงการเขาไปยังสถานที่อันไมสมควร๒๓
เมือ่ พินจิ พิเคราะห ๓ สิกขาบทขางตนอยางถีถ่ ว นแลว จะเห็นไดวา ในพระปาติโมกข
อันเปนสิกขาบทที่เปนกรอบแหงความประพฤติ และขอกำหนดมิใหการปฏิบัติของพระสงฆ
จะเปนการยุงเกี่ยวกับกองทัพ เชน หามมิใหไปดูกองทัพ หามมิใหพักคางแรมในกองทัพโดย
ไมมีเหตุอันควรเปนตน แตก็มิไดมีสิกขาบทใดที่หามเกี่ยวกับเรื่อง “การเมือง” ไวอยาง
ชัดเจน ดวยเหตุนี้ พระวินัยที่มาในพระปาติโมกขจึงไมอาจชี้ชัดตัดสินไดวา พระสงฆควรยุง
เกี่ยวกับการเมืองไดแคไหน จึงตองพิจารณาดูจากหลักเกณฑที่สามารถใชในการตัดสินธรรม
วินัย เพื่อชวยในการกำหนดแนวทางปฏิบัติของพระสงฆใหถูกตองหลักธรรมวินัยสืบไป
๒๓ วิ.มหา.

(ไทย) ๒/๓๑๑-๓๒๒/๔๕๑-๔๕๘.
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ตลอดชวงระยะเวลา ๔๕ พรรษาที่พระพุทธเจาไดทรงเผยแผพระธรรมคำสั่งสอนแก
เหลาเวไนยสัตว พระพุทธองคไดทรงวางระเบียบแบบแผนไวเปนขอบัญญัติเพื่อความเสมอ
ภาคกันของเหลาสาวก แตเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป พระบัญญัติบางขออาจไมสามารถใหคำ
ตอบที่นาพอใจได พระพุทธองคจึงไดทรงวางหลักการใหญๆ เพื่อเปนหลักเกณฑชวยในการ
ตัดสินพระธรรมวินัยไว ๒ รูปแบบ คือ หลักมหาปเทส ๔ และลักษณะตัดสินพระธรรมวินัย
๘ ประการ
หลักเกณฑที่ใชในการตัดสินพระธรรมวินัยโดยใช “มหาปเทส ๔” เปนหลักที่ชวยใน
การพิจารณาดวยวิธีอนุโลมคลอยตามในสิ่งที่ควรทำหรือไมควรทำ มี ๔ ประการ ไดแก
๑) สิ่งใดเราไมไดหามไววา “สิ่งนี้ไมควร” ถาสิ่งนั้นอนุโลมเขากับสิ่งที่ไมควร ขัดกับ
สิ่งที่ควร สิ่งนั้นไมควร
๒) สิ่งใดเราไมไดหามไววา “สิ่งนี้ไมควร” ถาสิ่งนั้นอนุโลมเขากับสิ่งที่ควร ขัดกับสิ่ง
ที่ไมควร สิ่งนั้นควร
๓) สิ่งใดเราไมไดอนุญาตไววา “สิ่งนี้ควร” ถาสิ่งนั้นอนุโลมเขากับสิ่งที่ไมควร ขัดกับ
สิ่งที่ควร สิ่งนั้นไมควร
๔) สิ่งใดเราไมไดอนุญาตไววา “สิ่งนี้ควร” ถาสิ่งนั้นอนุโลมเขากับสิ่งที่ควร ขัดกับสิ่ง
ที่ไมควร สิ่งนั้นควร๒๔
หากพิจารณาจากหลักมหาปเทส ๔ ขางตน จะพบวา เรื่องที่พระสงฆเขาไปยุงเกี่ยว
กับการเมือง พระพุทธองคมิไดทรงหามไวในพระวินัยวา “สิ่งนี้ไมควร” แตหากพิจารณาจาก
สิ่งที่พระสงฆควรทำ คือ การเผยแผและการรักษาธรรม ซึ่งถือวาเปนสิ่งที่ควร การกระทำดัง
กลาวของพระสงฆยอมถือไดวาเปนสิ่งที่ควรกระทำตามหลักมหาปเทสขอที่ ๒ เปนตน
อยางไรก็ตาม หลักของมหาปเทส ๔ มีความละเอียดออนและซับซอนเปนอยางมาก
จึงควรที่จะใชหลักเกณฑในการตัดสินพระธรรมวินัย ๘ ประการรวมดวย ซึ่งเกณฑการ
พิจารณาดังกลาว พระพุทธเจาไดตรัสไวกับพระนางมหาปชาบดีโคตมี เพื่อใหทราบวา สิ่งที่
เปนธรรม เปนวินัย เปนสัตถุศาสนมีลักษณะดังตอไปนี้

๒๔

วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๐๕/๑๓๙.
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๑) ธรรมเหลานี้เปนไปเพื่อความคลายกำหนัด ไมเปนไปเพื่อความกำหนัด
๒) ธรรมเหลานี้เปนไปเพื่อความพราก ไมเปนไปเพื่อความประกอบไว
๓) ธรรมเหลานี้เปนไปเพื่อการไมสะสม ไมเปนไปเพื่อความสะสม
๔) ธรรมเหลานี้เปนไปเพื่อความมักนอย ไมเปนไปเพื่อความมักมาก
๕) ธรรมเหลานี้เปนไปเพื่อความสันโดษ ไมเปนไปเพื่อความไมสันโดษ
๖) ธรรมเหลานี้เปนไปเพื่อความสงัด ไมเปนไปเพื่อความคลุกคลีหมูคณะ
๗) ธรรมเหลานี้เปนไปเพื่อปรารภความเพียร ไมเปนไปเพื่อความเกียจคราน
๘) ธรรมเหลานี้เปนไปเพื่อความเปนคนเลี้ยงงาย ไมเปนไปเพื่อความเปนคนเลี้ยง

จากหมวดธรรมที่ใชกลาวอางถึงแสดงใหเห็นวา การที่พระสงฆเขาไปยุงเกี่ยวกับ
การเมือง หากเปนไปเพื่อความคลายกำหนัด ไมสะสม มักนอย สันโดษ มีความสงัดจากหมู
เสียแลว การยุงเกี่ยวกับการเมืองก็นาจะทำได เชน การแสดงออกทางการเมืองดวยการ
เทศนาใหคำแนะนำที่เปนกลางทางการเมือง เปนสิ่งที่ทำใหคลายจากความกำหนัดคับแคนใจ
มุงหวังใหมักนอย สันโดษ และสงัดจากหมู ก็เปนอันใชได ดวยเหตุนี้ หลักเกณฑทั้ง ๒ จึง
สามารถนำไปใชชวยในการตัดสินไดในระดับหนึ่งถึงกิจที่ควรทำหรือไมควรทำ

¯. °‘®¢Õß ß¶åμàÕ°‘®°√√¡∑“ß°“√‡¡◊Õß
หากพิจารณาถึงกิจและหลักเกณฑดังกลาวมาตั้งแตตน จะพบวา การยุงเกี่ยวกับ
การเมืองนี้ สามารถมองไดหลายนัย มีทั้งสวนที่ยุงเกี่ยวไดและไมควรเขาไปยุงเกี่ยว กลาวคือ
มีทั้งสวนที่เปนกิจของสงฆที่ควรทำและสิ่งที่ควรละ ดวยเหตุนี้ จึงควรพิจารณาแยกแยะทีละ
สวน ดังนี้

Ò. °‘®∑’Ë “¡“√∂ªØ‘∫—μ‘‰¥â
๑.๑) เพื่อประโยชนแกมหาชน
พระสงฆสามารถเขาไปเกี่ยวของกับการเมืองได โดยยึดหลักกิจเสริมดานการเผยแผ
ธรรมเพื่อประโยชนสุขแกมหาชนหมูมากเปนสำคัญ และเปนไปตามทัศนะของทานพุทธทาส
ภิกขุที่วา “การเขาไปจัดการทำใหคนหมูมากอยูรวมกันอยางเปนสุข” โดยถือเปนหนาที่ของ
๒๕ วิ.จู.

(ไทย) ๗/๔๐๖/๓๒๔.
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พลเมืองทุกคนในประเทศชาติ ไมเวนแมกระทั่งพระสงฆ แตมีขอยกเวนวา ตองไมเขาไป
กาวกายแทรกแซงกิจการภายในของรัฐมากเกินไป
๑.๒) เพื่อสั่งสอนและเผยแผธรรม
พระสงฆควรเกี่ยวของกับการเมืองไดในเรื่องที่ตองการใหเกิดความถูกตอง โดยยึด
หลักพระธรรมวินัยใหมั่นคง คือ ตองแสดงออกอยางมีสติ มีสมณสารูป ไมใหสังคมติเตียน
หรือที่เรียกวา “โลกวัชชะ” แตแสดงออกในเชิงใหคำแนะนำ ใหใชสติ ใชสันติวิธีในการตอสู
ทางการเมืองได และตองสั่งสอนใหชาวโลกรูจักเลือกคนดีเขามาปกครองบานเมือง จึงจะ
ทำใหบานเมืองเกิดความสงบสุขรมเย็น ดังพุทธพจนที่วา “ผูใดไดรับแตงตั้งใหเปนใหญ ถา
ผูนั้นประพฤติชอบธรรม ประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติชอบธรรมตามไปดวย”๒๖
๑.๓) การแสดงธรรมที่ถูกตอง
พระสงฆควรแสดงธรรมตามที่ปรากฏไวในอุทายีสูตรที่ระบุวา ควรแสดงธรรมไป
ตามลำดับ แสดงอางเหตุ แสดงธรรมอาศัยความเอ็นดู แสดงธรรมแบบไมเพงอามิส และไม
ควรแสดงธรรมกระทบตนและผูอื่น การแสดงธรรมที่ดีตองประกอบดวยหลักดังกลาวอยาง
ครบถ ว น โดยเฉพาะข อ ที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด คื อ การไม ค วรแสดงธรรมกระทบตนและผู อื่ น
เนื่องจากการแสดงธรรมที่กระทบผูอื่นจะเปนเหตุกอใหเกิดความบาดหมาง วิวาท แตกแยก
ขัดแยงกันได จึงตองรูจักระมัดระวังรอบคอบในการแสดงธรรมเปนอยางมาก เพื่อไมใหตก
เปนเครื่องมือของฝายใดฝายหนึ่งไดโดยงาย

Ú. °‘®∑’Ë‰¡à ¡§«√ªØ‘∫—μ‘μàÕ°‘®°√√¡∑“ß°“√‡¡◊Õß
๒.๑) การพูดกระทบผูอื่น
พระสงฆ ไ ม ค วรพู ด โจมตี ฝ า ยตรงข า มอย า งมี อ คติ ปราศจากเหตุ ผ ล เช น ยก
เหตุการณในครั้งอดีตมาโจมตีใหฝายตรงขามไดรับความเสียหาย ถือเปนการราดน้ำมันเขา
กองไฟ ทำใหเหตุการณมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และอาจสรางความพยาบาทโกรธแคนใหกับ
ผูฟงได การแสดงธรรมดังกลาวเปนสิ่งที่ขัดกับหลักการแสดงธรรมที่เหมาะสม เปนขอหาม
เด็ดขาดสำหรับผูแสดงธรรมที่ดี

๒๖ องฺ.จตุกฺก.

(ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๖.
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๒.๒) การสนับสนุนเลือกฝายโดยขาดความเปนกลาง
พระสงฆตองแสดงความคิดเห็นอยางเปนกลางแบบที่พระพุทธองคไดทรงเคยแสดง
เอาไว เพราะหากพระสงฆเขาขางฝายใด ฝายนั้นยอมเกิดความลำพองในใจที่มีคนเห็นดวย
กับตน สวนอีกฝายหนึ่งยอมเกิดความไมพอใจที่กำลังจะสูญเสียอำนาจอันเปนใหญของตนไป
ดวยเหตุนี้ พระสงฆจึงไมควรเลือกฝาย แตควรยืนอยูบนความถูกตอง กลาวคือ ยึดความถูก
ตองไมใชยึดตัวบุคคลหรือฝาย เพราะตัวบุคคลหรือฝายเปนสิ่งที่ไมแนนอน เปนอนิจจัง
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา แตหลักการ คือความถูกตองจะคงอยูชั่วนิรันดร ดวยเหตุนี้ พระ
สงฆจึงไมควรเลือกฝาย และตองมองทุกฝายอยางปราศจากอคติ เปนผูประกอบไปดวยใจที่
เปนกลางเพื่อไมใหเปนที่ตำหนิติเตียนของชาวโลกได
ดวยเหตุนี้ กิจที่ควรทำเกี่ยวกับการเมืองของพระสงฆ จะตองเปนกิจที่เปนไปเพื่อ
ประโยชนของมหาชน เพื่อการสั่งสอน เผยแผ ใหคำแนะนำหลักธรรมในดานการปกครอง
บานเมือง และตองเปนการแสดงธรรมที่ถูกตองตามหลักธรรมโดยไมกระทบกระทั่งผูอื่น มุง
เนนใหมีการเจริญสติ ใชสันติวิธีในการตอสูทางการเมือง สวนกิจที่ควรละของพระสงฆ คือ
การพูดกระทบผูอื่นอยางมีอคติ ไรเหตุผล และการแสดงจุดยืนที่ไมมีความเปนกลาง จนกอ
ใหเกิดขัดแยงขึ้นแกสังคม

˘. ∫∑ √ÿª
ทุกคนที่อยูในสังคมตองมีสวนรวมทางการเมืองอยูเสมอเปนปกติ ไมเวนแมกระทั่ง
พระภิกษุผูเปนนักบวชที่แสวงหาความสงบตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และถือไดวา
พระสงฆเปนสวนหนึ่งของสังคมทางการเมืองดวยเชนกัน ดวยเหตุนี้ พระสงฆจึงนาที่จะ
แสดงออกทางการเมืองได แตจะแสดงออกทางการเมืองเหมือนชาวบานทั่วไปไมไดในบาง
ประการ เนื่องจากมีหลักธรรมวินัยเปนเครื่องกำกับควบคุมใหประพฤติปฏิบัติดวย
หากพิจารณาตามหลักธรรมวินัยของพระสงฆที่เกี่ยวของกับเรื่องการเมืองแลว จะ
พบวา ไมมีสิกขาบทใดที่หามในเรื่องของการเมืองไวอยางชัดเจน เนื่องจาก ๓ สิกขาบทที่มา
ในอเจลกวรรค ปาจิตติยกัณฑ ไมไดแสดงถึงขอหามทางการเมือง แตแสดงถึงขอหามที่มี
ความเกี่ยวของกับกองทัพไวเทานั้น และหากพิจารณาตามหลักของกิจเสริมอันประกอบไป
ดวย การแนะนำสั่งสอน การเผยแพรธรรมแกประชาชน ก็ถือวาเปนหนาที่หลักโดยตรงของ
พระสงฆอยูแลว ที่จะตองทำการแนะนำสั่งสอนธรรมพรอมทั้งการเผยแพรหลักธรรมใหความ
รูความเขาใจอยางถูกตอง เมื่อประชาชนมีความรูความเขาใจในหลักธรรมมากขึ้นแลว ยอม

172

การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

ประพฤติปฏิบัติอยูในศีลธรรมอันดี รูจักที่จะฝกอบรมจิตและเจริญปญญา ก็จะอยูรวมกัน
อยางสงบสุข บานเมืองก็จะมีความสงบรมเย็น นับวาเปนผลประโยชนทางออมแกแผนดิน
เพราะเปนกิจที่เปนไปเพื่อประโยชนแกมหาชนหมูใหญ
ดวยเหตุนี้ พระสงฆจึงควรเขาไปเกี่ยวของกับการเมืองไดในลักษณะของการสั่งสอน
หามปรามทั้งโดยตรงหรือโดยออม เชนที่พระพุทธเจาทรงหามสงครามแยงน้ำ หามทัพ
พระเจาวิฑูฑภะ เปนตน พระสงฆจึงเขาไปเกี่ยวของกับการเมืองในลักษณะนี้ได และควรถือ
วาเปนกิจที่ตองทำโดยการนำธรรมะเขาไปชวยเหลือเยียวยาใหกับประชาชน เชน การเตือน
สติ ใหมีขันติธรรม เมตตาธรรม ใชเหตุผล ใชสันติวิธีในการแกปญหา เปนตน แตพระสงฆจะ
ไปเขาขางฝายใดฝายหนึ่งเพื่อตอสูใหไดมาซึ่งอำนาจรัฐไมได พระสงฆควรวางตัวเปนกลาง
ทางการเมืองในทุกกรณี เพราะการเมืองเปนเรื่องของการแสวงหาใหไดมาซึ่งอำนาจ ที่มี
ความแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงอยูเปนนิตย จึงไมควรหลงใหลไปกับอำนาจดังกลาว หาก
พระสงฆปฏิบัติตามหลักการขางตนไดอยางถูกตองดวยดี พรอมทั้งใชหลักธรรมเยียวยาใหสติ
แกประชาชนไดมีความรูความเขาใจในเรื่องของการเมืองไดอยางถูกตอง ก็จะเปนการนำหลัก
ธรรมไปใชเพื่อประโยชนแกผูคนในสังคมไดอยางกวางขวาง กิจทางการเมืองของพระสงฆที่
ทำแลวกอใหเกิดประโยชนแกมหาชนเชนนี้ นับไดวาเปนกิจที่สมควร แสดงใหเห็นวา “การ
เมืองเปนกิจของสงฆ” อยางแทจริง
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
มหามกุฎราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เลม. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.
¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘
คณะอนุกรรมการดำเนินการศึกษาและกำหนดหลักวิชารัฐศาสตรตามแนวพุทธศาสตร.
รัฐศาสตรตามแนวพุทธศาสตร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ, ๒๕๒๖.
จำนงค ทองประเสริ ฐ . พระพุ ท ธศาสนากั บ สั ง คมและการเมื อ ง. พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๒.
กรุงเทพมหานคร : บริษัท คอมแพคทพริ้นท จำกัด, ๒๕๓๙.
พุทธทาสภิกขุ. ธรรมะกับการเมือง. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๙.
สมบู ร ณ สุ ข สำราญ. พุ ท ธศาสนากั บ การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งและสั ง คม.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗.
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นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


Ò. ∫∑π”
ในป จ จุ บั น วั ด ส ว นมากตั้ ง อยู ใ นเขตตั ว เมื อ งหรื อ ชุ ม ชน พระสงฆ ใ นบริ บ ทสั ง คม
ปจจุบันจึงมีบทบาทเปลี่ยนไปจากสมัยพุทธกาลที่จะใหความสำคัญกับการบำเพ็ญเพียรทาง
จิตอยูตามปาเขา เพื่อการรูแจงตรัสรูธรรมและมีภาระหนาที่เทศนาสั่งสอนประชาชนตาม
โอกาส กลายเปนมีภาระหนาที่เกี่ยวของกับสังคม (Engaged Buddhism) มากขึ้น กระแสที่
เกิดขึ้นกอใหเกิดแนวคิดแบงออกเปน ๒ กลุม ไดแก
๑. กลุมที่มีแนวคิดเพื่อการพัฒนาสังคม โดยเห็นวาพระสงฆควรทำประโยชนแก
สังคม ชวยเหลือสังคม เผยแผธรรมโดยยึดฐานทางการเกษตรหรือการอนุรักษปาไมที่ถูก
ทำลาย อาทิ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแกว พระไพศาล วิสาโล
พระสมภพ โชติปฺโญ๑ เปนตน โดยในกรณีพระพยอม กลฺยาโณ นับเปนพระภิกษุอันดับ
ตนๆ ที่มีแนวคิดพัฒนาวัดโดยยึดหลักการเกษตร ซึ่งทานเห็นวาวัดสวนมากมีพื้นที่วางเปลา
ไมเกิดประโยชนที่ควรใชใหเกิดประโยชน จึงไดกอตั้งมูลนิธิวัดสวนแกวขึ้นในป ๒๕๒๙ ดวย
วัตถุประสงค ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อเผยแผ ๒) เพื่อสงเคราะห ๓) เพื่อพัฒนา สนับสนุน

๑ พระนักเทศนนักปฏิบัติชื่อดังแหงภาคอีสาน

ชักชวนพระสงฆและประชาชนใหรวมกันแกไข
ปญหาดินแหงแลงและพัฒนาวัดที่ขาดบรรยากาศรมรื่นสำหรับปฏิบัติธรรม โดยการปลูกปาสรางภูเขาชื่อ
“ตุงคะวารีศรีวนาลัย” ดังวลีที่วา “ปลูกดงปลูกปาคือปลูกฟาปลูกดิน ปลูกศีลปลูกธรรมคือค้ำจุนโลกทั้ง
โลกใหรมเย็น”.
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คนดีใหมีอาชีพ โดยมุงแกปญหาของคนไทยที่มีทุกข ๓ ประการ คือ ทุกขไมมีที่อยูอาศัย
ไมมีที่ทำมาหากิน ทุกขไมมีงานทำ ทุกขไมมีเงินใช๒
๒. กลุมกระแสที่ไมเห็นดวยกับแนวคิดพระสงฆทำการเกษตร โดยมีพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ใหทรรศนะวาการเลี้ยงชีพของพระภิกษุสงฆตองไมประกอบอาชีพ
เอง ดังขอความวา “การบัญญัติไมใหพระทำมาหาเลี้ยงชีพเอง แมแตจะไปเก็บผลไมฉันเองก็
ยังไมให ทั้งนี้เพื่อผูกชีวิตพระไวกับประชาชน หมายความวาพระจะหางจากประชาชนไมได
ทานใหฝากทองไวกับประชาชน”๓
จากประเด็นปญหาและแนวคิดที่กลาวมานี้ ผูเขียนตองการศึกษาหาคำตอบให
ชัดเจนตามแนวคิดพระพุทธศาสนาเถรวาท และหาแนวทางแกปญหาแบบบูรณาการใน ๓
ประเด็นคือ ๑) พระสงฆทำการเกษตรผิดหลักพระธรรมวินัยหรือไม อยางไร ๒) พระสงฆจะ
ทำการเกษตรเพื่ อ นำมาบริ โ ภคเอง หรื อ พั ฒ นาภายในองค ก รสงฆ จ ะมี แ นวทางอย า งไร
๓) พระสงฆจะใชการเกษตรเปนฐานของการพัฒนาสังคม ควรมีหลักการอยางไรไมใหขัดกับ
พระธรรมวินัย

Ú. æÿ∑∏»“ π“°—∫‡°…μ√°√√¡
ยุทธวิธีการสอนธรรมะของพระพุทธองคทำใหพระพุทธศาสนาเขาถึงประชาชนไม
เพียงเฉพาะกลุมนักบวช แตสามารถเขาถึงประชาชนสวนใหญที่สามารถเรียนรูศึกษาธรรมะ
อยางเขาใจผานอาชีพที่ตนมีความชำนาญอยูแลว เรียกวาสอนธรรมะชาวบานดวยภาษาชาว
บาน พระสงฆในอดีตก็ไดใชหลักวิธีนี้เผยแผธรรมะไปสูประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม ใน
ประเทศไทยพระสงฆในอดีตก็ไดสอนชาวบานโดยนำหลักธรรม เชน ทาน ศีล จาคะ ปญญา
เขาไปใสไวในกิจกรรมการเกษตรจนเปนจารีตที่ถือปฏิบัติสืบทอดตอกันมา ซึ่งจะเห็นไดจาก

๒ เชาวลี

ชุมขำ, “บนเสนทาง ‘ธรรม’ และ ‘ทำ’ พระพยอม กัลยาโณ วันนี้กับวิถีที่ยังคงเดิม”,
เดลินิวส, [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.dailynews.co.th/article/392/145025 [๑๕ มี.ค.
๒๕๕๖].
๓ พระพรหมคุ ณ าภรณ (ป. อ. ปยุ ตฺ โ ต), พระกั บ ป า มี ป ญ หาอะไร?, พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๕,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๕๓), หนา ๑๒.
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หลักฮีต ๑๒๔ ของชาวไทยอีสาน ลวนเกี่ยวของกับการทำบุญและเกษตรกรรมตามวาระ
ตางๆ๕
ในอดีตชาวบานทำการเกษตรเพื่อการบริโภคเองในชุมชนและกิจกรรมถูกยึดโยงเขา
กับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา พระสงฆใชการเกษตรเปนตัวสอนธรรมใหประชาชน
ทำใหสังคมเกิดสันติสุข เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปสังคมเกิดการพัฒนาดานตางๆ สงผลใหการ
เกษตรปจจุบันมุงไปเพื่อการคาขายตั้งอยูบนฐานของกิเลส พระสงฆไมอาจใชการเกษตรสอน
ธรรมใหแกประชาชนไดดังเดิมเพราะปญหาเริ่มมีความซับซอนมากขึ้น แมสินคาทางการ
เกษตรจะมีราคาสูงเปนสินคาที่ตลาดมีความตองการสูง แตในการผลิตก็ตองใชตนทุนสูงตาม
ไปดวยจึงมีปญหาหนี้สินตามมา มีการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อแกไขปญหาดวยทฤษฎีทาง
เกษตร หลายทฤษฎี ถู ก นำมาใช เช น ทฤษฎี เ กษตรพอเพี ย งจากหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง๖ แนวคิดการเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมุงสงเสริมคุณภาพชีวิตคนใหดีขึ้นเปน
เกษตรกรรมทางเลือก (Alternative agriculture) ทั้งทางเลือกในแงการผลิต อุดมการณ
และปรัชญา การฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น และงดใชสารเคมี เรียกวา “พุทธเกษตร” เปนการ
เกษตรแบบยั่งยืน๗
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ทฤษฎี ท างการเกษตรที่ น ำเอาหลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนามาประยุ ก ต ใช
โดยนั ก วิ ช าการฆราวาสมี อ ยู ห ลายท า น ศ.นพ.ประเวศ วะสี เป น ท า นแรกที่ ใช ค ำว า
๔ ฮีต

๑๒ คือจารีตที่ถือปฏิบัติในแตละเดือน คือ (๑) เดือนอาย–บุญเขากรรม (๒) เดือนยี่–
บุญคูณลาน (ขาวขึ้นลาน) (๓) เดือนสาม–บุญขาวจี่ (๔) เดือนสี่–บุญพระเวส (๕) เดือนหา–บุญ
สงกรานต (๖) เดือนหก–บุญบั้งไฟ (๗) เดือนเจ็ด–บุญซำฮะหรือบุญชำระ (๘) เดือนแปด–บุญเขาพรรษา
(๙) เดือนเกา–บุญขาวประดับดิน (๑๐) เดือนสิบ–บุญขาวสาก (๑๑) เดือนสิบเอ็ด–บุญออกพรรษา
(๑๒) เดือนสิบสอง–บุญกฐิน
๕ ปรีชา พิณทอง, ประเพณีโบราณไทยอีสาน, พิมพครั้งที่ ๗, (อุบลราชธานี : โรงพิมพศิริธรรม
ออฟเซ็ท, ๒๕๓๔), หนา ๕๘.
๖ สิน พันธุพินิจ, รายงานการวิจัย เรื่องกลยุทธการสงเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสำหรับเกษตรกรรายยอยภาคตะวันตกของประเทศไทย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.
๒๕๔๓, หนา ๒.
๗ สิ น พั น ธุ พิ นิ จ , การส ง เสริ ม การเกษตร, (กรุ ง เทพมหานคร : บริ ษั ท รวมสาส น จำกั ด ,
๒๕๔๔), หนา ๒๘๒.
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“พุทธเกษตรกรรม” โดยอธิบายพุทธธรรมเชื่อมโยงกับเบญจขันธของชุมชนใหเกิดความ
เขมแข็งเปนการพัฒนาแบบยั่งยืน ไดแก การพัฒนาทั้ง ๓ ดาน คือ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ซึ่งเชื่อมโยงและสัมพันธกันทั้งสามมิติ การพัฒนาใดๆ ตองคำนึงถึงองคประกอบ
๓ ดาน ในแงของศาสนา การพัฒนาหมายถึงการพัฒนาตนทั้งดานรางกายและจิตใจ โดย
เนนในดานคุณภาพชีวิตและหลักของความถูกตองพอดี ซึ่งใหผลประโยชนสูงสุดและเกื้อกูล
แก ส รรพชี วิ ต โดยไม เ บี ย ดเบี ย นทำลายธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม การพั ฒ นาต อ งเอา
วัฒนธรรมเปนตัวตั้ง๘
พุทธเกษตรกรรมแบบชาวบานมุงแกปญหาเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และเชิง
คุณธรรม ใหชีวิตไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืน แตการพัฒนาเชิงคุณธรรมนี้จะตองเชื่อมถึง
พระสงฆและพระสงฆตองเขาใจบทบาทของตนเองผานพระธรรมวินัยและมีสวนรวมกับ
ชุมชน ที่ผานมาพระสงฆสวนใหญไมคอ ยมีบทบาท ขาดการมีสวนรวมในการเผยแผธรรมเชิง
เกษตร เพราะมองบนพื้นฐานของกรอบพระธรรมวินัยเปนหลัก อีกทั้งขาดความรูความเขาใจ
ในหลักปรัชญาแนวคิดและภาคปฏิบัติจึงไมมีความรวมมืออยางเต็มที่
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หลักพุทธเกษตรกรรมที่เปนบทบาทของพระสงฆนี้เปนหลักการเกษตรแนวใหม ที่
รวมเอาทั้งพุทธวิธีการสอนธรรมผานอาชีพเกษตรกรรมและแนวคิดเชิงการบริหารจัดการ
พื้นที่ของวัดใหเปนประโยชนอันจะเปนฐานการพัฒนาชุมชนได ผูเขียนไดศึกษาคนควาพบ
ขอมูลในคัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถาที่ระบุถึงพระสงฆในสมัยพุทธกาลมีพื้นที่ดินที่
ชาวบานมอบถวายและใหทายกหรืออารามิกชนทำเกษตรแลวนำมาบริโภค เปนการทำ
เกษตรรวมกันระหวางพระสงฆกับชาวบานแบงปนผลผลิตเพื่อบริโภคในองคกร๙ การเกษตร
จะเปนตัวเชื่อมและดึงชาวบานเขาสูธรรมะ เปนการเผยแผธรรมะสูการเกษตรที่ตั้งอยูบน
รากฐานของ ศีล คือความไมเบียดเบียนชีวิต หรือทำลายสิ่งแวดลอม พระสงฆจะเขาไป
เกี่ยวของเพียงรับรูในฐานะเจาของและชักนำใหชาวบานไดรวมมือเกิดความเสียสละ ขอได
เปรียบ (Strengths) ของวัดคือมีที่ดินวางเปลาไมไดใชประโยชนจำนวนมาก สวนมากให
ประชาชนเชาใชประโยชนทำกินและนานเขาก็กลายเปนปญหาระหวางวัดกับบาน ชาวบาน
๘ ประเวศ

วะสี, พุทธเกษตรกรรมกับศานติสุขของสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : หมอ
ชาวบาน, ๒๕๓๐), หนา ๓๕-๓๙.
๙ วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๐๔/๑๓๙.
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ยึดที่ของวัดและพระสงฆก็ไมสามารถเขาไปใชประโยชนได ดังนั้นพระสงฆจะแกปญหานี้ตอง
ใชประโยชนเองและนำผลผลิตมาแบงปนกัน ไดประโยชนกันทั้งสองฝาย๑๐
ปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางวัดกับชุมชนเกษตรกรรม โดยเฉพาะปญหาหนี้สินเปน
ปญหาใหญ เมื่อพระสงฆเทศนาสั่งสอนเพียงอยางเดียวไมอาจนำหลักธรรมเขาไปสูวิถีชีวิต
ชาวบานได ชาวบานตองขายที่ทำกินใหนายทุนจนสุดทายเหลือแตวัดตั้งอยูทามกลางนิคม
อุตสาหกรรม จึงมีพระสงฆบางรูปลุกขึ้นมาทำหนาที่เผยแผธรรมะในรูปแบบของกิจกรรมให
ปฏิบัติ อยางกรณีพระสุบิน ปณีโต๑๑ ไดกอตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยขึ้นโดยใชหลักธรรม
หัวใจเศรษฐีเขามาอธิบายในเชิงปฏิจจสมุปบาท เชน อารักขสัมปทา ทานอธิบายความวาคือ
การเก็บออมทรัพยเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูที่กำลังเดือดรอนไดพึ่งพากันเองในหมูบาน๑๒
การสอนธรรมผานกิจกรรมเชิงสังคมดังตัวอยางที่กลาวมานี้ นับไดวาประสบผลสำเร็จอยาง
ยิ่งในปจจุบัน สามารถแกปญหาความยากจนใหแกชุมชน ทำใหประชาชนมีคุณธรรม ลดละ
เลิกอบายมุขไดและชุมชนเกิดความเขมแข็ง
เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเกิดขึ้นในอีกไมกี่ปขางหนา ประชากรกวา ๖๐๐
ลานคนมีการติดตอคาขายกันมากขึน้ ในฐานะทีไ่ ทยเปนประเทศทีม่ คี วามพรอมดานการเกษตร
อาหารนับเปนสินคาหนึ่งที่เริ่มมีแนวโนมราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ และจากปรากฏการณกลุมทุน
ตางชาติอยางอาหรับ๑๓ และกลุมทุนจากประเทศจีน เขามากวานซื้อที่ดินจำนวนมากเพื่อ
ปลูกขาวและพืชผลทางเกษตรสงกลับไปขายยังประเทศของตน หลายภาคสวนจึงเกิดความ
๑๐ ผู วิ จั ย กำลั ง ทำโครงการปลู ก กาแฟในพื้ น ที่ วั ด

๑๐๐ ไร ณ วั ด เมื อ งงามใต ต.ท า ตอน
อ.แมอาย จ.เชียงใหม เพื่อแกไขปญหาวัดรางและพื้นที่วัดถูกรุก โดยความรวมมือจากชาวบาน เพื่อนำ
ผลผลิตมาพัฒนาวัดบานโรงเรียน.
๑๑ สัมภาษณ พระสุบิน ปณีโต ผูชวยเจาอาวาสวัดไผลอม จังหวัดตราด ทานเปนผูกอตั้งกลุม
สัจจะสะสมทรัพย มีสมาชิกกลุม ๒๘๐ หมูบาน มีเงินทุนทั้งสิ้นกวา ๑,๓๐๐ ลานบาท เพิ่มขึ้นปละ ๒๐๐
ลานบาท บางหมูบานมีกองทุนถึง ๒๐ ลานบาทเพื่อใหสมาชิกกูยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเพียงรอยละ
๑ บาท. ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖.
๑๒ “พระอาจารย สุ บิ น ปณี โ ต ๑๗ ป แ ห ง การก อ ตั้ ง กลุ ม สั จ จะสะสมทรั พ ย แ บบชี วิ ต
พอเพียง”, [ออนไลน]. [แหลงที่มา] : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=192217.
[๑๕ มี.ค. ๒๕๕๖].
๑๓ “ขอมูลดีเอสไอ พบกลุมตางชาติอาหรับลงขัน ๑๘,๐๐๐ ลาน กวานซื้อที่ดินในไทย ปลูกขาว
ทำเกษตรสงออก”, เดลินิวส, [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.afet.or.th/v081/thai/news/
commodityShow.php?id =2149 [๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒].
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เปนหวงประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งตองแขงขันกับกลุมทุน ในขณะที่คนไทย
และคนในกลุมประเทศอาเซียนซึ่งมีทุนนอยทำเกษตรเพียงเพื่อเลี้ยงครอบครัว และบางสวน
ไดละทิ้งอาชีพเดิมเพราะภาระหนี้สิน แนวทางของการพัฒนาการเกษตรตองใชทฤษฎีหลัก
พุทธเกษตร เพื่อผลักดันใหเกษตรกรผลิตพืชผลที่มีคุณภาพเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและไม
เปนอันตรายตอสุขภาพ นอกจากจะชวยลดตนทุนแลวยังไดผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุดมา
บริโภค ซึ่งสินคาประเภทนี้กำลังเปนที่ตองการของตลาดในสังคมยุคใหม ผูคนตางตระหนัก
และใหความใสใจตอสุขภาพ พระสงฆในฐานะที่เปนที่พ่ึงของสังคมตองเขาไปมีสวนชวย
ภาคเกษตรกรรม โดยวัดเปนแหลงเรียนรูฝกงานของชุมชนใหเกิดทักษะ การตระหนักรูคุณ
คาของสิ่งแวดลอม ไมทำเกษตรโดยเบียดเบียนธรรมชาติ นำหลักธรรมคือ ศีล สมาธิ ปญญา
เมตตา สติ จาคะ สันโดษ ความไมประมาท ไปสูประชาชนเพื่อพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน
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ประเทศไทยมีวัดจำนวน ๓๓,๙๐๒ วัด บางวัดมีที่กัลปนาหลายรอยไร เชน วัด
ธรรมิการาม๑๔ และไมไดบริหารจัดการใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาสงฆ บางวัดมีที่ดิน
กัลปนาใหประชาชนเชาทำกินบาง พระสงฆจะตองมีบทบาทเปนผูนำประชาชนทำเกษตร
เชิงพุทธ โดยตองนำในเรื่ององคความรู หลักปรัชญาสูการสอนดวยกิจกรรมการเกษตรใชวัด
เปนพื้นที่ทดลองวิจัย ใหชาวบานไดฝกงานจนเกิดทักษะประสบการณและนำผลผลิตที่ได
มาบริโภคหรือจำหนายเพื่อพัฒนาวัด กลาวโดยเฉพาะวัดที่เปนสำนักเรียนมีจำนวนพระภิกษุ
สามเณรมากหลายรอยรูป ปจจัยดานอาหารยอมไมเพียงพอตอความตองการ จำเปนตอง
พึ่งพาตนดวยการทำเกษตรผานตัวแทนอุบาสกอุบาสิกา
แม แ ต ส ถาบั น การศึ ก ษาของคณะสงฆ ไ ทย มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลัยก็มีลักษณะเดียวกัน คือมีภาระคาภัตตาหารสำหรับบริการพระนิสิต คณาจารย เจา
หนาที่สวนตางๆ ซึ่งในแตละวันมีคาใชจายคอนขางสูง๑๕ เรื่องอาหารจึงเปนปจจัยหนึ่งที่ไม
๑๔ “วั ด ธรรมิ ก าราม

ประจวบคี รี ขั น ธ มี ผู ถ วายที่ ดิ น ๗๓๒ ไร ที่ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ไม ไ ด ใช
ประโยชนวัดจึงแสดงเจตนารมณขายที่ธรณีสงฆ (ขายได ๑๓๒ ลานบาท) และเปนประเด็นการเมืองใน
เวลาตอมา”, มติชน, [ออนไลน]. แหลงที่มา: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?
newsid=1349103880&grpid=03&catid=03 [๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖].
๑๕ สัมภาษณ พระครูสังฆรักษถิรธรรม, เจาหนาที่ธรรมวิจัย, มีหนาที่รับบริจาค ใหขอมูลวามหา
จุฬาฯ วังนอยตองมีภาระคาอาหารพระนิสิตและเจาหนาที่ วันละ ๓๕,๐๐๐ บาท ในขณะที่ยอดรับ
บริจาคไดเพียงวันละ ๑๕,๐๐๐ บาท เฉพาะคาอาหารตองจายเดือนละ ๘-๙ แสนบาท ตกปละ ๑๐ ลาน
ในอนาคตถานิสิตเพิ่มมากเปนเทาตัวจะไมอาจบริการอาหารฟรีได, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕.
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อาจจะมองขามไปได การแกไขปญหาดังกลาวดวยการรับบริจาคเพียงอยางเดียวอาจไม
เพียงพอและไมอาจรองรับความเจริญที่กำลังขยายตัว ดังนั้น การทำเกษตรกรรม ปลูกขาว
ปลูกผัก ผลไมในพื้นที่วัดวัดหนึ่งหรือหลายวัดโดยความรวมมือกันจะสามารถแกไขปญหา
การขาดแคลนอาหารไดในระยะยาว หลักพุทธเกษตรกรรมมองในเชิงการพัฒนาตามหลัก
ไตรสิกขาจึงมีหลักปรัชญา ๒ ประการคือ
(๑) การทำเกษตรคือมุงพัฒนาไตรสิกขา เปนการสงเสริมใหรักษาศีล เจริญสมาธิ
บมเพาะปญญาการทำงานเกษตร ตองยึดโยงเขากับหลักพระวินัย หากจะตองขุดดิน ไถหรือ
พรวนดิน ตัดกิ่งไม เก็บผลผลิต ใหอุบาสกหรือชาวบานเปนผูลงมือ พระสงฆตองทำเกษตร
ผานตัวแทน
(๒) การทำเกษตรเชิงคุณธรรม คือใชการทำเกษตรมุงพัฒนาจิตใจใหมีความเสียสละ
อุทิศตนในการพัฒนาวัดและชุมชน ไมตั้งอยูบนฐานของกิเลส คือความโลภ ทั้งพระภิกษุและ
ชาวบานจะไดเกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจ เพื่อพัฒนาวัดและชุมชนใหเขมแข็ง
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พระพุทธศาสนาสายเถรวาทจะมีขอดีประการหนึ่ง เมื่อมีประเด็นที่เปนปญหาทาง
ด า นพระวิ นั ย เกิ ด ขึ้ น เรามั ก จะมองย อ นกลั บ ไปสู ตั ว คำสอนดั้ ง เดิ ม ของพระพุ ท ธองค ใ น
พระไตรปฎก นำหลักนั้นมาใชตัดสินถือเปนขอยุติรวมกัน จะไมพยายามแกไขหรือปรับ
เปลี่ยนหลักการที่มีมาแตอดีตอยางเด็ดขาด กรณีพระสงฆที่ทำการเกษตรหรือการพึ่งพา
ตนเอง สามารถทำไดโดยมีหลักการอยางไร ผูเขียนขอจำแนกไปตามความสำคัญ ดังนี้
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หลักนิสัย ๔ เปนกรอบอยางกวางๆ ที่พระพุทธเจาทรงใหไวเปนชองทางการหาเลี้ยง
ชีพ กลาวเฉพาะสวนอาหาร ดังมีขอความวา “บรรพชาอาศัยโภชนะคือคำขาวที่พึงไดดวย
ปลีแขง เธอพึงทำอุตสาหะในโภชนะคือคำขาว ที่พึงไดดวยปลีแขงจนตลอดชีวิต อติเรกลาภ
คือ สังฆภัต อุทเทสภัต นิมันตนภัต สลากภัต ปกขิกภัต อุโปสถิกภัต ปาฏิปทิกภัต”๑๖

๑๖ วิ.ม.

(ไทย) ๔/๑๒๘/๑๙๗.
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หลักการทางศีลในสามัญญผลสูตร กลาวถึงคุณของพระภิกษุในพระพุทธศาสนามี
ศีล ๓ ระดับ คือจูฬศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล สวนที่เกี่ยวของกับการเกษตร คือ จูฬศีล
ดังนี้
ขอ ๑ ภิ ก ษุ เ ว น จากการฆ า สั ต ว มี ค วามละอาย มี ค วามเอ็ น ดู มุ ง
ประโยชนเกื้อกูลสรรพสัตว
ขอ ๒ ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม
ขอ ๑๕ ภิกษุเวนจากการรับเรือกสวนไรนาและที่ดิน๑๗
หลักมัชฌิมศีล แสดงรายละเอียดการงดเวนจากการทำลายพืชตางๆ ดังนี้
ขอ ๑ ภิกษุเวนจากการพรากพืชคามและภูตคาม พืชเกิดจากเหงา เกิดจากลำตน
เกิดจากตา เกิดจากเมล็ด๑๘
แนวทางหลักการเลี้ยงชีพตามหลักนิสัย ๔ ใหพระภิกษุเที่ยวบิณฑบาตแสวงหา
อาหาร สวนแนวทางเลือกรองลงมาทรงยืดหยุนใหรับสังฆภัต อุทเทสภัต เปนตน จากผู
ศรัทธาถวาย แนวทางเลือกรองนี้มีประเด็นใหพิจารณาหลายประการ เพราะไดกลายมาเปน
รูปแบบภัตรวมทั้งสิ้น ๑๘ ประเภทในเวลาตอมา๑๙ จนถึงการมอบถวายที่กัลปนาสำหรับ
เก็บผลผลิตเพื่อบำรุงวัด สวนหลักในจูฬศีลและมัชฌิมศีล พระพุทธองคมิใหเกี่ยวของโดยตรง
แตหากจะทำการตองมีคนกลางคือมีทายกหรือสามเณรเปนผูทำแทน
ลักษณะเชนนี้เปนกลวิธีที่พระพุทธองคทรงวางเงื่อนไขใหมีความซับซอนของการ
ปฏิบัติขึ้นมาเมื่อตองทำกิจใดๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางโลก เปนการปองกันมิใหพระสงฆ
ถลำล้ำเสนเขาไปสูกิจกรรมแบบฆราวาส หรือแมแตการสั่งใหผูอื่นปฏิบัติก็ตองไมสั่งแบบ
เจาะจง เชน ทานจงตัดตนไม ถอนตนไม แตใหเลี่ยงใชคำที่เหมาะสมแกสมณะ เชน จะขุด
หลุม ใชคำพูดวา “จงรูหลุมนี้สำหรับลงเสาตนนี้” เปนตน เรียกวา “กัปปยโวหาร”๒๐ เปน
๑๗ ที.สี.

(ไทย) ๙/๑๙๔/๖๕-๖๖.
(ไทย) ๙/๑๙๕/๖๗.
๑๙ พระมหาวัฒนา ปฺญาทีโป, “การบริหารจัดการปจจัย ๔ ของพระสงฆที่ปรากฏในคัมภีร
พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา ๑๒๔-๑๒๕.
๒๐ วิ.อ. (ไทย) ๒/๘๘/๔๓๑.
๑๘ ที.สี.
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วิธีเลี่ยงอาบัติในพระวินัย เพราะบัญญัติทางพระวินัยมีขอกำหนดอยู ๒ ทางคือ ตองทำเอง
หรือใชใหผูอื่นทำ จึงจะตองอาบัติได การใชใหผูอื่นทำแทนที่นำไปสูการลวงพระวินัยนั้นจะ
ตองมีรายละเอียดเฉพาะเจาะจง ถาคำสั่งไมระบุชัดก็ยอมไมตองอาบัติ ซึ่งเปนวิธีหนึ่งที่
พระพุทธเจาเปดชองทางไวเผื่อมีความจำเปนบางประการ ใชกับเรื่องที่ไมมีมูลเหตุมาจาก
กิเลสหรืออกุศลโดยตัวมันเองไมดีหรือชั่ว แตสังคมในยุคหนึ่งอาจมองวาไมเหมาะสม เมื่อ
กาลผานไปสังคมอาจเห็นเปนอยางอื่น
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ในครั้งพุทธกาล กอนที่จะมีการบัญญัติสิกขาบทไดเกิดเหตุการณหนึ่งที่เปนตัววัด
พระภิกษุสงฆดานคุณภาพทางศีล ความอดทน และมักนอยสันโดษ ที่เมืองเวรัญชาไดเกิดฝน
แลงและทุพภิกขภัย ผูคนขาดแคลนอาหารลมตายกันเปนจำนวนมาก มีกองกระดูกมนุษยไป
ทุกแหง พระพุทธเจาและพระภิกษุสงฆจำนวน ๕๐๐ รูป ไมสามารถบิณฑบาตได แตมีพอคา
ม า ถวายข า วนึ่ ง ตากแห ง ที่ เขาเก็ บ ไว เ ป น อาหารม า พระภิ ก ษุ น ำมาตำโขลกใส หิ น บดให
ละเอี ย ดผสมน้ ำ (ไม ย อมหุ ง เป น ข า วต ม ข า วสวยฉั น เพราะเกรงจะผิ ด รู ป แบบวิ ถี ข อง
นักบวช)๒๑ เปนเชนนี้ตลอด ๓ เดือนในพรรษา พระพุทธเจาทรงยกยองพระอานนทและ
พระภิกษุทั้งหมดวา “อานนท ดีแลวๆ พวกเธอเปนสัตบุรุษ ชนะไดเด็ดขาดแลว ขาวสาลี
เจือดวยเนื้อ เพื่อนพรหมจารีในภายหลังจะพากันดูหมิ่น”๒๒
เหตุการณนี้ทำใหพระเถระอยางพระสารีบุตรตระหนักถึงความเสื่อมของพระศาสนา
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตดวยสาเหตุเพียงเกิดภัยธรรมชาติ และหากพระภิกษุสงฆดำรงชีพ
ดวยการบิณฑบาตเพียงอยางเดียว ยอมเปนขอจำกัดหนึ่งที่จะเปนเหตุใหศาสนาถึงความ
สูญสิ้นไปโดยเร็ว จึงไดทูลใหพระพุทธองคบัญญัติสิกขาบทเพื่อหาทางปองกัน๒๓ ในคราวตอ
มา หลังจากทรงบัญญัติสิกขาบทแลวเกิดทุพภิกขภัยในเมืองเวสาลีอีก พระสงฆบิณฑบาตไม
ได พระองคก็ทรงผอนปรนขอสิกขาบทใหพระภิกษุเก็บของไวภายในที่อยูฉันได เปนตน
ต อ มาเมื่ อ คราวสงบก็ ท รงให ง ดการปฏิ บั ติ นั้ น ๒๔ ทรงปรั บ พระวิ นั ย เพื่ อ ให ส อดรั บ กั บ
สถานการณความอดอยากที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ ก็เพื่อใหพระสงฆสามารถพึ่งพาตนเองไดใน
๒๑ วิ.ม.อ.

(ไทย) ๑/๑๖/๒๕๔.
(ไทย) ๑/๑๖/๙.
๒๓ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๘-๒๑/๑๑-๑๓.
๒๔ วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๙๕/๑๑๖.
๒๒ วิ.มหา.
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ยามที่บานเมืองขาดแคลนอาหาร และเมื่อมีกิจจำเปนตองเดินทางไกลก็ทรงผอนปรนให
จัดหาเสบียงอาหารได คือ นมสด นมเปรี้ยว เปรียง เนยขน และเนยใส และประเภทอาหาร
ไดแก (๑) ขาวสาร (๒) ถั่วเขียว (๓) ถั่วราชมาส (๔) เกลือ (๕) น้ำออยงบ (๖) น้ำมัน (๗)
เนยใส๒๕
อีกกรณีหนึ่งที่นาศึกษาเกี่ยวโยงกับแนวคิดเรื่องการสะสมเสบียงในครั้งพุทธกาล ซึ่ง
จะทำใหทราบถึงทาทีของพระพุทธองคเกี่ยวกับการบริหารสงฆในวัดและทรัพยากรที่มีอยาง
เหลือเฟอ ในตอนแรกพระองคไมอนุญาตใหพระสงฆเก็บสะสมเสบียง แตเมื่อพระภิกษุมี
จำนวนหลายพันรูป การบิณฑบาตหาอาหารจึงไมเพียงพอ ชาวบานจึงไดคิดหาวิธีที่จะชวย
กันสงเสริมโดยการนำอาหารแหงตางๆ มากองไวนอกเขตวัดเพื่อทำอาหารเลี้ยงพระภิกษุใน
แตละวัน จึงเกิดปญหาใหมตามมา อาหารเนาสงกลิ่นเหม็น เปนแหลงอาศัยของสัตวตางๆ
พระพุทธองคจึงไดเริ่มมีแนวคิดที่ใหมีเรือนคลังขึ้นในวัด มีการแตงตั้งพระผูทำหนาที่ (อธิการ)
รับบริจาคของสงฆตามแผนกอยางเปนระบบ มีผูรับ ผูเก็บรักษาดูแล ผูแจกจายแบงปน๒๖
การไดรับการสงเสริมจากทางฝายบานเมืองเปนเหตุผลหนึ่งที่ทำใหพระพุทธศาสนา
ปรับตัวเขาหาสังคม จะเห็นไดจากกรณีพระเจาพิมพิสารเลื่อมใสพระปลินทวัจฉะที่ซอมแซม
เสนาสนะ มี พ ระประสงค ใ ห มี ค นงานในวั ด จึ ง ถวายแรงงาน ๕๐๐ คน ตั้ ง เป น หมู บ า น
(อารามิกคาม) คอยอุปฏฐากพระภิกษุ๒๗ แนวคิดนี้เองไดถูกพัฒนาตอมาในภายหลัง๒๘ เมื่อ
พระราชาทรงเลื่อมใสศรัทธาก็จะมอบบานสวยทั้งหมูบานหรือตำบลพรอมทั้งที่ดินใหแกวัดที่
ทรงศรั ท ธา ๒๙ เก็ บ ภาษี ที่ ไ ด น ำไปบำรุ ง วั ด นั้ น ๆ ไม ต อ งเข า หลวง พระสงฆ เ องก็ ท ำ
เกษตรกรรมปลูกพืชผลในที่ชาวบานหรือใหชาวบานปลูกพืชผลในพื้นที่ของสงฆ ดังขอความ
ในพระไตรปฎกตอไปนี้

๒๕ วิ.ม.

(ไทย) ๕/๒๙๙/๑๒๙.
(ไทย) ๕/๓๔๓/๒๐๕.
๒๗ วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๗๐/๖๓.
๒๘ ในพุทธศตวรรษที่ ๓ รัชสมัยของพระเจาเทวานัมปยติสสะปรากฏหลักฐานวามีการอุทิศถ้ำ
แกพระสงฆ, Don Martino de Zilva Wickremasinghe, Epigraphia Zeylanica, Being Lithic
and Other Inscriptions of Ceylon V.I 1904-1922, (London : Oxford University Press,
1976), pp. 11-12.
๒๙ ในพุทธศตวรรษที่ ๗-๘ ปรากฏวามีการอุทิศที่ดินและขาคนในรัชสมัยของกษัตริยคชพาหุคามณีอภัย, ธวัช ปุณโณทก, ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว, หนา ๑๖๐.
๒๖ วิ.ม.
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“สมัยนั้น เขาปลูกพืชของสงฆในที่ของบุคคล ปลูกพืชของบุคคลในที่ของ
สงฆ ภิกษุทั้งหลายไดนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคใหทรงทราบ พระผูมี
พระภาครับสั่งวา “ภิกษุทั้งหลาย พืชของสงฆที่ปลูกในที่ของบุคคลพึงใหสวนแบง
แลวบริโภคได พืชของบุคคลที่ปลูกในที่ของสงฆพึงใหสวนแบงแลวบริโภคได”๓๐
จากขอมูลนี้สามารถยืนยันไดวา ในสมัยพุทธกาลนั้นมีผูมอบถวายที่ดินใหแกวัดซึ่งใน
เวลาตอมาเรียกวา “กัลปนา” เปนที่ดินที่เขานำเอาผลผลิตที่ไดมาถวายวัด และยุคสุโขทัย
เปนตนมานิยมถวายที่ดินใหแกวัดดังขอมูลในจารึกสมัยสุโขทัยวา “พระมหากษัตริยทรง
พระราชทานที่ดินไรนาใหแกพระสงฆ ทั้งนี้ ไดถวายขาพระโยมสงฆใหแกวัดเพื่อใหมีหนาที่
ดูแลพระสงฆและถาวรวัตถุตางๆ โดยตองทำไรนาบนผืนดินที่ไดรับพระราชทาน เพื่อนำ
ผลผลิตไปบำรุงพุทธสถานและเปนปจจัยแกสงฆ”๓๑
เรื่องการทำเกษตรรวมกันระหวางสงฆกับชาวบานนี้ในอดีตมีวิธีการแบงปนโดยให
พระสงฆไดเปรียบชาวบาน ๙/๑๐ สวน เพราะเปนรูปแบบบุญอยางหนึ่ง๓๒ การแบงปนผล
ผลิตในลักษณะที่ใหพระสงฆไดสัดสวนมากกวาเชนนี้ บงชี้ไดชัดวา ชาวบานและพระสงฆไม
ไดมองเชิงธุรกิจที่ตองไดสัดสวนเทาเทียมกัน หากแตมองในเชิงบุญที่ชาวบานตองการสงเสริม
กิจกรรมภายในวัด อาจดวยเหตุผลที่วัดมีพระภิกษุมากจนไมอาจบิณฑบาตหาอาหารไดเพียง
พอ ชาวบานจึงหาวิธีการรวมกันกับพระสงฆเพื่อดูแลพระใหมีอาหารเพียงพอสำหรับการ
ดำรงชีพประกอบกิจพระศาสนา
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ดังไดกลาวมาแลววาพืชผลผลิตทางการเกษตรในปจจุบันมีราคาแพงและตนทุนการ
ผลิตสูง กอใหเกิดปญหาหนี้สิน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตต่ำ เพราะสาเหตุจากทำการเกษตร
บนพื้นฐานของกิเลสคื อความโลภ และความหลง ดังนั้นพุทธเกษตรกรรมในทศวรรษหนา
ตองสามารถตอบโจทยเหลานี้ พระสงฆตองเขามาชวยเหลือสังคมโดยการสอนธรรมผาน

๓๐

วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๐๔/๑๓๙.
ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง, “การกัลปนาในจารึกสุโขทัย อยุธยา และธนบุรี-รัตนโกสินทร”,
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙), หนา ๔๗.
๓๒ วิ.อ. (ไทย) ๓/๓๐๔/๒๓๒.
๓๑
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การเกษตรเหมือนในอดีต เพียงแตเมื่อสังคมมีความซับซอนของปญหามากจึงตองมองใน
หลากหลายมิติ ทั้งดานเศรษฐกิจ ใหประชาชนสามารถดำรงชีพไดดวยการพึ่งพาอาชีพ
เกษตรของตนซึ่งตองพัฒนาผลผลิตใหมีคุณภาพ โดยประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน
มองในดานสังคม ใชการเกษตรที่มีคุณธรรมเปนตัวแกไขปญหาสังคมใหประชาชนไดเรียนรู
หลักธรรม มีการงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ มีความขยันหมั่นเพียรในอาชีพ ความเสียสละ
(จาคะ) สมชีวิตา รูจักความพอดีพอเพียง มองในดานสิ่งแวดลอม ตองทำเกษตรโดยไม
เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตหรือธรรมชาติ และสุดทายการเกษตรของพระสงฆกับชาวบานเปนทาง
เลือกหนึ่งสำหรับพระสงฆไดใชเปนฐานพึ่งพาตนเอง และเปนศูนยกลางการพัฒนาระหวาง
บาน วัด โรงเรียน

ı. ∫∑ √ÿª
สรุปไดวา พระสงฆทำเกษตรกรรม ไมควรทำดวยตนเองเพราะขัดกับหลักพระวินัย
ผิดเจตนารมณของการเปนนักบวช เพราะเกิดความเสียหายในสวน ศีล สมาธิ ปญญา
อั น เป น ไตรสิ ก ขาเครื่ อ งมื อ พั ฒ นาตน และก อ ให เ กิ ด ความเสื่ อ มศรั ท ธาในศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนอีกดวย แมการทำเกษตรเพื่อสังคมสงเคราะหจะเกิดประโยชนตอสังคมก็ตาม
การทำเกษตรกรรมของพระสงฆที่เปนพุทธเกษตรกรรมนี้ตองยึดโยงเขากับหลักไตรสิกขาคือ
ศีล สมาธิ ปญญา พระสงฆตองนำหลักธรรมเขาไปสูประชาชนโดยการทำกิจกรรมการเกษตร
ใหประชาชนไดเรียนรูธรรมะผานกระบวนการมุงประโยชน ใน ๓ ดานคือ ๑) ประโยชนตน
คือ การปฏิบัติธรรม ๒) ประโยชนพระศาสนาคือ พัฒนาวัด ๓) ประโยชนสังคมคือ มีสวน
ชวยพัฒนาประชาชนใหมีคุณธรรม
พระสงฆสามารถทำเกษตรกรรมไดและควรมีเปาหมายเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นกับ
พระสงฆเปนหลัก เชนกรณีเมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นในป ๕๔ วัดที่ถูกน้ำทวมพระสงฆไมสามารถ
บิณฑบาตได เมื่อมีการทำเกษตรนี้ยอมสามารถเปนเสบียงดูแลพระสงฆเหลานั้นได ซึ่งเปน
แนวคิ ด พึ่ ง พาตนเองที่ ส อดคล อ งกั บ หลั ก ศี ล และพระวิ นั ย เป ด ช อ งไว ใ ห หรื อ กรณี วั ด ที่ มี
กิจกรรมทางการศึกษา พระภิกษุสงฆอยูกันเปนจำนวนมาก ก็ยอมจะสามารถลดภาระ
ค า ใช จ า ยด า นอาหารลง ในอนาคตอั น ใกล นี้ ผ ลผลิ ต ทางเกษตรมี แ นวโน ม สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ
พระสงฆ ต อ งมี แ นวทางสำรองในการดู แ ลองค ก รซึ่ ง อาจจะประสบป ญ หาต า งๆ จาก
ภัยธรรมชาติ หรือภัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเปนหลักประกันใหพระสงฆสามารถดำเนินชีวิตอยู
ไดและทำศาสนกิจเผยแผไดอยางมีประสิทธิภาพ
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พระสงฆควรใชหลักพุทธเกษตรกรรมเปนฐานพัฒนาสังคม ไมควรตั้งเปาหมายเพียง
แคการแกไขปญหาระดับปจเจกชน เชน บางวัดทำนาเพื่อเลี้ยงสุนัขหรือแมว แตควรให
คุณคาในระดับประเทศแบบองครวม มีเปาหมายรวมกันระหวางวัดกับชุมชน สงฆกบั ชาวบาน
โดยพระสงฆตองเปนผูนำชาวบานดวยการประยุกตเอาหลักพุทธเกษตรกรรมเพื่อการพึ่งพา
ตนเองโดยยึดหลักความสัมพันธทั้งสามดานคือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม กรณีตัวอยาง
สำนักสันติอโศกที่สามารถผลิตพืชผลทางเกษตรและมีรายไดจำนวนมหาศาลตอป ซึ่งเปน
สินคาคุณภาพและผูบริโภคใหการยอมรับ อีกทั้งการตลาดดี มีรานคาของตนเองแบบครบ
วงจร มีกระบวนการตั้งแตการผลิตจนถึงปลายทางผูจำหนาย ซึ่งถาพิจารณาสวนนี้ พระสงฆ
ตองมีกระบวนการสานความรวมมือกันกับพุทธบริษัทอื่นใหเปนผูดำเนินการในนามของวัด
เพื่อไมใหเสียภาพลักษณของคณะสงฆ
เปาหมายใหญรวมกันที่ชาวพุทธควรรวมมือกันคิดและทำคือ ทำอยางไรประเทศ
ไทยจึงจะเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง ซึ่งปฏิเสธไมไดวาการดำเนินกิจกรรม
ตางๆ ตองใชเงินทุนจำนวนมหาศาล ชองทางการรับบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาและขอความ
สนับสนุนจากรัฐบาลก็ไดในสวนที่จำกัด และไมเปนการยั่งยืนเพราะไมไดพึ่งพาตนเอง โดย
เฉพาะกิจกรรมเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ในสวนคณะสงฆไทยยังมีการรวมมือกันนอยมาก
เมื่อเทียบกับชาวพุทธทางฝายมหายานจากทางไตหวันที่มีทุนอยางมหาศาล สามารถทำ
กิจกรรมการเผยแผและสังคมสงเคราะหไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเราตองใชจุดแข็งที่มีอยูให
เปนประโยชนคือ มีพื้นที่วัด ที่กัลปนา หรือธรณีสงฆจากวัดทั่วประเทศที่ไมไดใชประโยชน
และการมีพื้นฐานทางเกษตรที่ดีอยูแลวมาพัฒนาใหเปนการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ชวยใน
การพัฒนาพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองตอไป
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Ò. ¿“…“‰∑¬ :
°. ¢âÕ¡Ÿ≈ª∞¡¿Ÿ¡‘
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
. อรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘
(๑) หนังสือ :
พญาลิไท. ไตรภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระรวง. กรุงเทพมหานคร: องคการคาของคุรุสภา,
๒๕๒๗.
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). พระกับปา มีปญหาอะไร?. กรุงเทพมหานคร :
สหธรรมิก, ๒๕๕๓.
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). นิ ติ ศ าสตร แ นวพุ ท ธ. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก,
๒๕๔๑.
. (ป. อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๕๒.
พระธรรมปริ ยั ติ โ สภณ (วรวิ ท ย ) . วิ ท ยาพระสั ง ฆาธิ ก าร เล ม ๑. กรุ ง เทพมหานคร :
สหธรรมิก, ๒๕๕๓.
ธวัช ปุณโณทก. ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว. กรุงเทพมหานคร : คุณพินอักษรกิจ,
๒๕๓๐.
ประเวศ วะสี. พุทธเกษตรกรรมกับศานติสุขของสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : หมอ
ชาวบาน, ๒๕๓๑.
ปรีชา พิณทอง. ประเพณีโบราณไทยอีสาน. อุบลราชธานี : ศิริธรรมออฟเซ็ท, ๒๕๓๔.
สมภาร พรมทา. พุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๓๔.
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สิน พันธุพินิจ. การสงเสริมการเกษตร. กรุงเทพมหานคร : รวมสาสน, ๒๕๔๔.
. รายงานการวิจัย เรื่องกลยุทธการสงเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสำหรับเกษตรกรรายยอยภาคตะวันตกของประเทศไทย. มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๓.
สุมาลี มหณรงคชัย. มหายาน ภาษาคน-ภาษาธรรม. กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ้นติ้ง,
๒๕๕๐.
(๒) วิทยานิพนธ :
พระมหาวัฒนา ปฺญาทีโป. “การบริหารจัดการปจจัย ๔ ของพระสงฆที่ปรากฏในคัมภีร
พระพุ ท ธศาสนา”. วิ ท ยานิ พ นธ พุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต . บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.
ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง. “การกัลปนาในจารึกสุโขทัย อยุธยา และ ธนบุรี-รัตนโกสินทร”.
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร,
๒๕๔๙.
(๓) สื่ออิเล็กทรอนิกส :
ขาวขอมูลดีเอสไอ. [ออนไลน]. แหลงที่มา: http://www.afet.or.th/v081/thai/news/
commodity Show.php?id =2149 [สืบคนเมื่อ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒].
เชาวลี ชุมขำ. บทความขาวพระราชธรรมนิเทศ. [ออนไลน]. แหลงที่มา: http://www.
dailynews.co.th/article/392/145025 [สืบคนเมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖].
พระอาจารย สุ บิ น . [ออนไลน ] . แหล ง ที่ ม า: http://www.oknation.net/blog/
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


Ò. ∫∑π”
ในป ค.ศ.๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) ที่จะถึงนี้ ประเทศในกลุมอาเซียนจะรวมมือกันใน
๓ เสาหลักเพื่อนำไปสูความมั่นคงและเสถียรภาพทางดานเศรษฐกิจ สังคม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนของแตละประเทศใหดีขึ้น แมวาสมาชิกอาเซียนกอตั้งมาแลวกวา
๔๕ ป มีการรวมมือกันในดานตางๆ เกือบจะทุกดาน และในความรวมมือตางๆ นั้นยังคงมี
อุปสรรคที่บางครั้งไมสามารถที่จะตกลงกันได แตละประเทศพยายามที่จะรักษาผลประโยชน
ของตนในระยะสั้น โดยไมคำนึงถึงโอกาสที่ดีในระยะยาว ผูเขียนขอตั้งขอสังเกตวาประเทศ
ไทยมีความพรอมมากนอยแคไหน ถามวาคนไทยควรมีบทบาทและทาทีตอวิถีของประชาคม
อาเซียนอยางไร ประเทศไทยจะมีแนวทางใดกับการพัฒนาประชาคมอาเซียนเพื่อใหสอดรับ
กับ ๓ เสาหลักในทามกลางการแขงขันกันทางเศรษฐกิจ ปญหาพรมแดนระหวางไทยกับ
กัมพูชา มาเลเซียกับฟลิปปนส สถานการณการกอการรายใน ๓ จังหวัดชายแดนใตของไทย
ตลอดจนการใชพลังงานธรรมชาติ กาซธรรมชาติจากพมาและในอาวไทย รวมทัง้ อาเซียน + ๓
เฉกเชนจีนกับญี่ปุน ที่ยังคงตกลงกันไมได เชนกัน ในสถานการณปจจุบันมีปญหาตางๆ
มากมายที่กำลังเกิดขึ้น ผูเขียนมองวาพลเมืองอาเซียนควรมีแนวคิดและแนวทางใดในการใช
ชีวิตอยูรวมกันจึงจะกอใหเกิดความสุข เกิดปญหากระทบกระทั่งกันนอยที่สุด หรือปราศจาก
ปญหาทั้งปวง อีกทั้งสันติสุขจะเกิดขึ้นไดอยางไรในทามกลางความแปลกแยกและแตกตาง
ของภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ชาติพันธุ
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ในความแตกตางของชาติพันธุ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ผูเขียนมองวาการรวมกัน
ของชาติอาเซียนทั้ง ๑๐ ชาตินั้น พลเมืองอาเซียนควรนำหลักขันติธรรมไปประยุกตเพื่อการ
อยู ร ว มกั น ได อ ย า งสั น ติ ความสุ ข จึ ง จะเกิ ด มี ขึ้ น ในท า มกลางความแตกต า งของเชื้ อ ชาติ
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และชาติพันธุ บางครั้งอาจมีกระทบกระทั่งกัน ทะเลาะวิวาท
บาดหมางกันบาง เพราะตางก็มีกิเลสดวยกันทั้งนั้น ถาหากฝายใดฝายหนึ่งขาดความอดทน
แลว การทะเลาะวิวาทบาดหมาง ก็จะกอใหเกิดความแตกแยกที่แผขยายกวางออกไปจน
ทำใหเสียหนาที่การงานได เมื่อเปนเชนนี้ ประโยชนสุขก็จะไมเกิดขึ้น ซึ่งคุณธรรมในขอนี้คือ
ผูที่มีความอดทน อดกลั้นและอดออม อดทนตอความรูสึกทั้งภายนอกและภายใน อดทนตอ
สิ่งที่ไมดี เพื่อการยืนหยัดในทางที่ดีถูกตองดีงาม อดทนตอความยากลำบาก อดทนตอความ
ทุกขยากจากการทำงาน อดทนตอความเจ็บใจ ตอความโกรธที่มากระทบกระทั่งในจิตใจเรา
ผูที่มีขันติธรรมก็คือ มีความอดทน เปนผูปราศจากเวร นอกจากจะเปนที่รักใครนับถือสำหรับ
มนุษยทั้งหลายแลว ยังเปนที่รักใครนับถือของทวยเทพเทวดาทั้งหลาย ผูที่มีความอดทนยอม
สามารถนำประโยชนสุขมาใหแกตนเองและผูอื่น

Ú. §«“¡‡ªìπ¡“·≈–§«“¡ ”§—≠
ประเทศในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) มี
ประชากรรวมกันถึง ๕๖๗ ลานคน๑ ทั้ง ๑๐ ประเทศแมจะมีความหลากหลายดานเชื้อชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจและสังคมก็ตาม ประชาคมอาเซียนก็ยังมีลักษณะรวม
กันหลายประการคือ ๑) พึ่งพาผลผลิตดานการเกษตรและอุตสาหกรรมดานการเกษตรเปน
หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ๒) มีทรัพยากรธรรมชาติและตนทุนดานสิ่งแวดลอมสูง จึงมี
ศักยภาพดานการลงทุนและการทองเที่ยวสูง มีศักยภาพดานภูมิศาสตร เกือบทุกประเทศมี
ทางออกทะเล (ยกเวนประเทศลาว) ไมมีทะเลทราย ๓) พื้นที่เชื่อมตอไปสูเอเชียใต เอเชีย
ตะวันออกและทวีปออสเตรเลีย ๔) มีจุดแข็งดานแรงงาน เพราะคาแรงถูกและภาคแรงงานมี
ฝมือ จนเปนแหลงลงทุนจากประเทศอุตสาหกรรมตางๆ เมื่อมองถึงคุณลักษณะรวมที่มีของ
แตละประเทศแลว พบวาลวนมีประวัติศาสตรจุดเชื่อมความสัมพันธในแงมุมตางๆ กับ
ประเทศไทยทั้งดานที่ดีและดานที่เราอาจไมชื่นชอบนัก อยางเชน ลาวเปนประเทศที่มีภาษา
๑ วีรวัฒน พันธครุฑ, สุขภาพดีวิถีอาเซียน (Asean Health Care System) รวมบทความ

วิเคราะหระบบบริการสุขภาพ, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ศรีเมืองการพิมพ, ๒๕๕๕), หนา ๕.
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วัฒนธรรม ประเพณีใกลเคียงกับไทยที่สุด พมาเปนประเทศที่มีประวัติศาสตรเปนคูขัดแยง
ดานสงครามและอำนาจการปกครอง คนฟลิปปนสและลาวมีรูปรางหนาตาคลายคนไทย จึง
ทำใหคนมักทักผิดบอยๆ วาเปนคนไทยหรือเปลา สิงคโปรและเวียดนามเปนประเทศคูแขง
ทางการคาและเศรษฐกิจกับไทยมากที่สุด อินโดนีเซียและเวียดนามเปนประเทศคูแขงสำคัญ
ในกีฬาซีเกมส จึงเห็นไดวาความเปนอาเซียนนั้นมีทั้งดานที่สงเสริมกันและดานที่แขงขันกัน
อยูในตัว
วัตถุประสงคเชิงหลักการของการกอตั้งสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต (Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) หรื อ อาเซี ย นเมื่ อ ป
พ.ศ.๒๕๑๐ นั้น ก็เพื่อสงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและการบริหาร สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
รวมถึงการสงเสริมความรวมมือระหวางอาเซียนกับตางประเทศ และองคกรระหวางประเทศ
นโยบายการดำเนินงานของอาเซียนเปนผลมาจากการประชุมหารือในระดับผูนำ
รัฐบาล รัฐมนตรี และเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน ทั้งนี้การประชุมสุดยอด หรือการประชุมของ
ผูนำประเทศสมาชิกอาเซียนเปนการประชุมระดับสูง เพื่อกำหนดนโยบายในภาพรวม และ
เปนโอกาสที่ประเทศสมาชิกจะไดรวมกันประกาศเปาหมายและแผนงานของอาเซียนในระยะ
ยาว
ตลอดระยะเวลากวา ๔๕ ปมาแลว อาเซียนประสบความสำเร็จจนเปนที่ยอมรับ
อาทิ การจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน การชวยแกปญหาความขัดแยงในกัมพูชา ตลอดจน
บทบาททางดานการสรางบรรยากาศการอยูรวมกันของประเทศในภูมิภาค ขณะที่โลกมีการ
เปลี่ ย นแปลงไป ไม ว า จะเป น ด า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม ทำให พ ลโลก
ประชาคมอาเซียนตองเผชิญกับปญหาตางๆ มากมาย ไมวาปญหาทางดานการกอการราย
ซึ่งเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงของประเทศ ปญหาแรงงานและคาแรง ปญหาอาชญากรรม
ขามชาติ ขามพรมแดน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาดตางๆ เชน ไขหวัดนก ในประเทศ
เพื่อนบานชายแดนไทย-กัมพูชา ความเสี่ยงทางดานการแขงขันทางเศรษฐกิจ กับประเทศ
คูค า อืน่ ๆ อยางเชน จีน ญีป่ นุ อินเดีย ประชาคมอาเซียนเองจะตองรวมมือกันและตองปรับตัว
เพื่อรับมือกับปญหาเหลานี้อยางมีสติ มีประสิทธิภาพและรูเทาทัน ตลอดจนมีภูมิคุมกันที่
เขมแข็งและแข็งแกรงพอจะไปตานกับปญหาตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อความอยูรอดของชาว
ประชาคมอาเซียน
จากปญหาและเหตุผลดังกลาว จึงไดมีการลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมือ
อาเซียน (Declaration of ASEAN Concord) หรือที่เรียกวาขอตกลงบาหลี ๒ (Bali
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Concord 2) ในการประชุมผูนำอาเซียน (ASEAN SUMMIT) ครั้งที่ ๙ เมื่อเดือนตุลาคม
๒๕๔๖ ที่บาหลี โดยผูนำอาเซียนเห็นชอบใหรวมตัวเปนประชาคมเดียวกัน จัดตั้งประชาคม
อาเซียนดวยจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่ประกอบ
ดวย ๓ เสาหลัก ไดแก
๑. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
เดิมตกลงวาจะดำเนินการใหเสร็จในป พ.ศ.๒๕๖๓ ตอมาในการประชุมสุดยอด
อาเซี ย น ครั้ ง ที่ ๑๒ ๒ ที่ เ มื อ งเซบู ฟ ลิ ป ป น ส ผู น ำประเทศอาเซี ย นตกลงที่ จ ะเร ง รั ด
กระบวนการสรางประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ.๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕) ประเด็น
คำถามอยูที่วาประเทศไทยพรอมแลวหรือกับการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนซึ่งจะมาถึง
ในอนาคตกาลอันใกลนี้ และการที่ประเทศไทยตองเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ นั้น
คนไทยควรมีบทบาทและทาทีในการตอบรับความเปนไปในวิถีของประชาคมอาเซียนอยางไร
กับคำถามสุดทายวา ประเทศไทยควรจะมีบทบาทและแนวทางอยางไรในการขานรับการ
พัฒนาประชาคมอาเซียนเพื่อใหสอดรับกับ ๓ เสาหลักในการอยูรวมกันกับเพื่อนตางแดน
ตางชาติ ตางภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และความขัดแยงอยางสมานฉันทไดอยางไร และดวย
หลักการใด จึงจะเกิดสันติสุขปราศจากขอขัดแยง
เมื่อประชาคมพลเมืองอาเซียนมาอยูรวมกันกับเพื่อนตางแดน ตางชาติ ตางภาษา
ศาสนา วัฒนธรรม ผูเขียนเห็นความยุงยากที่จะเกิดขึ้น ในฐานะชาวพุทธนั้นเราสามารถลด
ความขัดแยง ความไมเขาใจกัน สามารถสรางความสัมพันธ สรางสมานฉันทไดอยางไร และ
ดวยหลักการใดมาชวยจึงจะเกิดสันติสุขปราศจากขอขัดแยง เขาใจกันและกัน จนนำไปสูการ
พัฒนาได

๒ ชาติชาย

เชษฐสุมน, ประชาคมอาเซียน ผลกระทบตอกฎหมายไทย, (กรุงเทพมหานคร :
วิญูชน, ๒๕๕๕), หนา ๘๖.
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ในยุคแหงความสับสนวุนวายและสิ่งยั่วยวนที่มากมาย คุณธรรมขอหนึ่งที่กำลังจะ
หายไปจากจิตใจของชาวโลกทั้งหลายก็คือ ขันติ ความอดทน อดกลั้นและอดออม ทั้งดาน
วัตถุและจิตใจ คือทั้งภายนอกและภายใน จึงตองมาทำความเขาใจเกี่ยวกับคำนี้
ความหมายของคำวา “ขันติ” หมายถึง ความอดทนตอสิ่งที่ไมดี เพื่อจะยืนหยัดใน
ทางที่ดี สวนบุคคลผูที่ไมมีความอดทน ยอมตรงกันขามคือ เมื่อไดประสบกับอารมณที่ไม
นาพอใจเขา ก็อาจจะแสดงกิริยาอาการอันไมงาม ไมนาชม ออกมาไดทุกเวลา ทุกโอกาส
สถานที่ และเมื่อเปนเชนนี้ การประกอบกิจการทุกสิ่งทุกอยาง หรือการคบหาสมาคมกัน
เพื่อที่จะใหเกิดประโยชนสุขตอกันนั้น ก็ยอมจะถึงกาลเสื่อมเสียไป
ขันติ ความอดทนอดกลั้นนั้น ไมไดหมายความวาเราอยูในสภาพอยางไร ก็ทนอยูใน
สภาพอยางนั้น ไมรูจักขวนขวายเสาะแสวงหาพัฒนา พยายามทำใหดีขึ้นกวาสภาพที่เปนอยู
ความอดทนอยางนั้นไมเรียกวาขันติธรรม แตเปนการปลอยวางธุระ ขันตินั้นเปนความอดทน
เพื่อใหพนจากสิ่งที่ไมดีทั้งหลาย อดทนเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่ดี หนีจากสิ่งที่ไมดี จักกลาวถึง
ขันติธรรมในบริบทของการอยูรวมกันของประชาคมอาเซียน ดังตอไปนี้

Û.Ò ≈—°…≥–¢—πμ‘
ผูเขียนพิจารณาลักษณะจากการจำแนกขันติออกเปน ๒ ลักษณะ ดังนี้
๓.๑.๑ ขันติสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน คือ ขันติที่เปนคุณธรรม สนับสนุน
ใหการดำรงชีวิตประจำวันบรรลุเปาหมาย ซึ่งประกอบดวยขันติ ๓ ประการ๓ ดังนี้
ประการที่ ๑ อดทนตอความยากลำบาก หมายความวา อดทนตอทุกขเวทนาที่เกิด
จากความเจ็บไขไดปวย เพราะทุกชีวิตที่เกิดมาแลว ยอมไมพนจากความแก ความเจ็บและ
ความตายไปได บุคคลทุกประเภท จำตองประสบ ไมวาจะยากจนหรือร่ำรวยก็ตาม ลวนแลว
แตตองพบประสบดวยกันทั้งนั้น
ประการที่ ๒ อดทนตอความตรากตรำ หมายความวา อดทนตอความทุกขยากจาก
การทำงาน เพราะคนทุกคนจะดำรงชีวิตอยูไดก็เพราะอาศัยอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย
และยารักษาโรค ซึ่งบุคคลจะไดสิ่งเหลานี้มาเปนเครื่องเลี้ยงชีวิต ก็จะตองขยันประกอบ
๓ เสฐียรพงษ

หนา ๑๓๔.

วรรณปก, สูตรสำเร็จชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร พริ้นติ้ง กรุป, ๒๕๓๓),
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อาชีพการงาน แตถาบุคคลเปนผูเกียจคราน ไมประกอบการงาน ก็จะมีความเปนอยูอยาง
ลำบาก หากมีความขยันหมั่นเพียร ไมเกียจครานแลว ก็จะหาทรัพยได ดังพุทธพจนที่วา
บุคคลผูมีหนาที่ หมั่นขยันทำการงาน ยอมหาทรัพยได เมื่อมีหนาที่การงานแลวควรเปนผู
ขยันหมั่นเพียร ทำใหเหมาะสมกับหนาที่ ไมทอดทิ้งการงานที่ไดรับมอบหมาย แตควรเพียร
พยายามทำใหเต็มกำลังความสามารถและสติปญญา การประกอบอาชีพการงานนั้น ยอม
ประสบกับอุปสรรค ทานที่มีปญญาสามารถ ตองการที่จะไดรับประโยชนและความสุข ก็ไม
ควรทอดทิ้งหรือทอถอย ควรใชความอดทนเปนเบื้องหนา ก็จะสำเร็จลุลวงไปได
ประการที่ ๓ อดทนตอความเจ็บใจ อันเกิดจากวาจาหยาบคาย เสียดสี คำกลาวลวง
เกินใหเสียหาย หมายความวา อดทนตอความโกรธที่มากระทบกระทั่ง เพราะบุคคลทุกคน
จะอยูคนเดียวลำพังไมได ตองอาศัยอยูรวมกันเปนหมูคณะ เปนครอบครัว ตลอดถึงประเทศ
ชาติ บุคคลผูอยูรวมกันเชนนี้ บางครั้งอาจกระทบกระทั่งกัน ทะเลาะวิวาทบาดหมางกันบาง
เพราะตางก็มีกิเลสอยูดวยกันทั้งนั้น ถาหากฝายใดฝายหนึ่งขาดความอดทนแลว การทะเลาะ
วิวาทบาดหมางก็จะแตกแยกแผขยายกวางออกไป จนทำใหเสียหนาที่การงานได เมื่อเปน
เชนนี้ ประโยชนสุขก็จะไมเกิดขึ้น
ศาสตราจารยพิเศษ เสฐียรพงษ วรรณปก อธิบายถึงความแตกตางระหวาง “ความ
อดทนกับความอดกลั้น”๔ ดังนี้ ๑) ความอดกลั้น คือ เกิดความเจ็บปวดทางกาย ตรากตรำ
จากการทำงานหนัก จากการถูกวากลาวดุดาวาราย พยายามอดกลั้นเอาไว ไมแสดงความ
ออนแอออกมาใหเห็น อยางนี้แหละเรียกวาอดกลั้น ๒) ความอดทน คือ อาการที่ไมโกรธ
เปนความเขมแข็งของจิตที่ไดรับการฝกฝนจนเกิดความทนทานแกรงกลาแลว
๓.๑.๒ ขันติสำหรับการพัฒนาตนไปสูความเปนอิสระคือขันติที่เปนคุณธรรมสงเสริม
ความประพฤติ เพื่อการพัฒนาตนไปสูความหลุดพน ความเปนอิสระ ตามปกติแลวมนุษยมัก
มีความโลภเปนตัวผลักดันใหเกิดความตองการไมสิ้นสุด จนบางครั้งอยากไดในสิ่งที่ไมสมควร
หรือโทสะที่บันดาลใหเกิดการทำลายได แมกระทั่งคนที่รักกัน กอใหเกิดความแตกแยกจนถึง
ขั้นโกรธเคือง ใสรายปายสี ชิงชัง ทำรายเขนฆา หรืออาจลุกลามจนกลายเปนสงคราม ความ
หลงดวยจิตที่ขาดสติสัมปชัญญะ ไมรูดีชั่ว บุญบาปไมรูเทาทันกิเลสตัณหา ยึดติดกับสิ่งที่ไม
ควรอันเปนหนทางไปสูปญหา กอใหเกิดทุกขทั้งตอตนเอง ครอบครัวและสังคม๕
๔ เรื่องเดียวกัน,

หนา ๑๕๐.
มหาปฺโญ, ความงามในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ,
๒๕๕๕), หนา ๒๓๐-๒๓๑.
๕ พระมหาทวี
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ผูเขียนมองวาเพราะเหตุนี้บุคคลจึงตองฝกความอดทนอดกลั้นตอกิเลส คือ โลภะ
โทสะ โมหะ ไมตามใจกิเลส เพื่อยกระดับจิตใจตนเองไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนผูมี
คุณธรรมในระดับที่สูงขึ้น สิ่งที่จะไดรับจากความอดกลั้นอดทน หรือที่เรียกวาอานิสงสของ
ขันติธรรมนั้น เปนเหตุใหงานสำเร็จลุลวงไป การไมยึดมั่นถือมั่นและรูจักวางใหเปน วางจาก
การยึดเหนี่ยวรั้งจากตัวตน เปนสุข สงบเย็น สบาย คลองใจ ไมมีอะไรมาบีบคั้น หรือติดขัด
คับของใจ ติดรั้งกับสิ่งใดทั้งปวง การรูจักปลอยวาง วางใหเปน ไมเปนทุกข วางเฉยดวยขันติ
ไมยึดมั่นถือมั่น เมื่อเรารักษาจิตใหดีไมเปนทุกข มีสติสัมปชัญญะดวยขันติธรรม สตินั้นจะ
กลับมารักษาคุมครองเราใหเปนสุขทั้งทางโลกและทางธรรม เปนภาวะแหงความเปนอิสระที่
ผูหลุดพนหรือผูเปนอิสระนั้นเขาถึงและรูสึกไดถึงความสุข สบายปลอดโปรง โลงใจในการอยู
รวมกันในประชาคมอาเซียน นอกจากจะอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุขแลว ตัวเรานั่น
แหละยอมเปนสุขยิ่งกวาอื่นใด ไมเบียดเบียนกันและกัน มีความอดทน อดกลั้นทั้งกายและใจ
อดทนตอสิ่งที่ไมดี เพื่อจะยืนหยัดในทางที่ดี
จึงสรุปไดวา ความอดกลั้นเปนอาการของจิตที่ยังมีความโกรธอยูแตไมแสดงออก
ความอดกลั้นเปนเรื่องของคนที่ยังมีกิเลส มีขอบเขตจำกัด สวนความอดทนนั้นเปนเรื่องของ
จิตใจ จิตใจที่สงบเย็นยอมไมมีอาการของความโกรธปรากฏออกมาใหเห็น ซึ่งเปนคุณสมบัติ
ของบุคคลที่มีกิเลสบางเบาหรือหมดกิเลสแลว ดังนั้นการอยูรวมกันในประชาคมอาเซียนจึง
จำเปนจะตองใชความอดกลั้นอยางมาก ผูที่มีขันติธรรม มีความอดทนอดกลั้นนั้น ยอมเปน
ผูที่ปราศจากเวร และยังประโยชนสุขมาใหทั้งแกตนเองและผูอื่น

Û.Ú ¢—πμ‘∏√√¡¡’§«“¡ ”§—≠μàÕ°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π„πÕ“‡´’¬πÕ¬à“ß‰√
ขันติเปนธรรมของผูที่มีความอดทน บุคคลผูมีความอดทน ยอมไมมีอันตรายแก
ใครๆ มีแตจะนำประโยชนสุขมาใหแกบุคคลผูที่คบหาเสวนาดวยอยางเดียว เพราะบุคคลผูมี
ความอดทน ยอมเปนผูมีมงคลคือเหตุแหงความเจริญในตนอยูแลว จะประกอบกิจการทุกสิ่ง
ลวนทำดวยปญญาอันประกอบดวยเหตุผลทั้งสิ้น อีกทั้งเปนผูหนักแนน ไมหวั่นไหวไดงาย
ดังที่พระพุทธองคไดตรัสไววา “ภิกษุทั้งหลาย ขันติและโสรัจจะเชนนี้ไดเกิดขึ้นแลว
แกพระราชาเหลานั้นผูทรงอาญาทรงถือศัสตราวุธ การที่พวกเธอบวชในธรรมวินัยอันเรา
กลาวไวดีแลวอยางนี้จะพึงมีความอดทนและความสงบเสงี่ยมนั้น ก็จะพึงงดงามในธรรมวินัย
นี้แน”๖ สวนบุคคลผูที่ไมมีความอดทน เมื่อไดประสบกับอารมณที่ไมนาพอใจเขา ก็อาจจะ
๖ วิ.ม.

(ไทย) ๕/๔๖๓/๓๕๓.
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แสดงกิริยาอาการอันไมงาม ไมนาชมออกมาไดทุกเวลา ทุกโอกาสสถานที่ และเมื่อเปนเชนนี้
การประกอบกิจการทุกสิ่งทุกอยาง หรือการคบหาสมาคมกันเพื่อที่จะใหเกิดประโยชนสุขตอ
กันนั้น ก็ยอมจะถึงกาลเสื่อมเสียไป
ในทุกๆสังคมไมวาจะเปนชาติใด ภาษาใด จะมีความแตกตางทางวัฒนธรรมหรือไม
ก็ตาม การที่จะอยูรวมกันไดอยางปราศจากปญหาใดๆ เลยนั้นคงเปนไปไดยากยิ่งนัก การที่
จะอยูรวมกันโดยไมกระทบกระทั่งกัน รักใคร ปรองดองกันตองอาศัยความเขาใจกัน มีความ
รักเมตตา ใหอภัยตอกัน ในบางครั้งและบางคราก็ตองอดกลั้นตออารมณและความรูสึก
อดทนตอสิ่งที่เราไมตองการแตเราก็ตองเจอกับสิ่งเหลานั้น ดวยความอดทน
นอกจากขันติธรรมแลว พระพุทธองคตรัสสอนใหอนุเคราะหผูอื่นดวยการเริ่มตน
จากการปรับพฤติกรรมภายใน คือทรงเนนใหเริ่มตนที่จิต โดยใหตั้งจิตที่จะอนุเคราะหผูอื่น
อยางไมหวั่นไหว โดยใหจิตปราศจากกิเลส ละโลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งเปนการละกิเลสขั้นพื้น
ฐาน เมื่อจิตปราศจากกิเลสเหลานี้แลว การที่จะใหอนุเคราะห ใหความรักเมตตา ใหอภัยผู
อื่นทั้งภายใน (ธรรมทาน) และภายนอก (อามิสทาน) ก็สามารถเกิดขึ้นไดงาย๗ ดังพระพุทธ
พจนวา “เธอควรสำเนียกอยางนี้วา ‘จิตของเราจักไมแปรผัน เราจักไมเปลงวาจาชั่วหยาบ
และจักอนุเคราะหดวยสิ่งที่เปนประโยชน อยูอยางผูมีเมตตาจิต ไมมีโทสะ’ เธอควรสำเนียก
อยางนี้แล”๘ ซึ่งในการอนุเคราะหผูอื่นไดนั้นไมไดเกิดขึ้นจากจิตภายในเทานั้น แตยังตองอิง
อาศัยการแสดงออกมาภายนอก โดยอาศัยผูที่มีคุณงามความดีเพื่อใหสิ่งของภายนอก (วัตถุ)
เกื้อประโยชนตอภายใน (จิตใจ) และเพื่อใหการอนุเคราะหในปจจุบันกอประโยชนในภาย
หนา ดังพระพุทธพจนที่วา “ผูใหของที่นาพอใจ ยอมไดของที่นาพอใจ”๙
ฉะนั้น ขันติธรรมจึงมีความสำคัญและมีประโยชนตอการปฏิบัติตอกันในการอยูรวม
กันในสังคมอยางรูสำนึก ผิดชอบชั่วดีถึงบาปบุญคุณโทษ ประโยชนและมิใชประโยชน อัน
ประกอบด ว ยเหตุ แ ละผล ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น กั บ ใจของเราเองแล ว รู จั ก ระงั บ ยั บ ยั้ ง โทสะ ความ
เดือดดาลเรารอนในใจของเราลงเสียใหได โดยการมีสติระลึกรูอารมณความรูสึกที่เกิดขึ้นนั้น
แลวขับไลอารมณฝายต่ำ คือ ความรุมรอน ความโกรธความขุนเคืองใหมันดับไปจากจิตจาก
ความคิดของเราใหได อยางนี้แหละคือ ขันติธรรมความอดทนอยางแทจริง ดังที่พระพุทธองค
ตรัสไววา “ภิกษุทั้งหลาย ขันติและโสรัจจะเชนนี้ไดเกิดขึ้นแลวแกพระราชาเหลานั้นผูทรง
๗ พระมหาทวี

มหาปฺโญ, ความงามในพระพุทธศาสนา, หนา ๒๕.
(ไทย) ๑๒/๒๒๔/๑๒๕.
๙ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/ ๔๔/ ๖๙.
๘ ม.มู.
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อาญาทรงถือศัสตราวุธ การที่พวกเธอบวชในธรรมวินัยอันเรากลาวไวดีแลวอยางนี้จะพึงมี
ความอดทนและความสงบเสงี่ยมนั้น ก็จะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้แน”๑๐ ซึ่งสิ่งที่เราตองอด
กลั้นอดทนนั้นคือ การที่เราจะตองอดทนตอความยากลำบากตรากตรำทางกาย ความเจ็บไข
ไดปวย ความรอน ความหนาว ความเหนื่อยลาในการทำงาน และความอดทนตออำนาจ
กิเลสฝายต่ำ อันไดแก โลภะ โทสะ และโมหะ สิ่งกระตุนฝายต่ำทั้งหลายดังที่พระพุทธองค
ไดตรัสไววา
“เปนกิจที่ทำไดยากแสนยาก ก็ตอเมื่อไดเวนจากการปฏิบัติเล็กๆ นอยๆ
และจากการบำเพ็ญตบะเชนนี้ ฉะนั้นจึงควรกลาววา
‘สามัญคุณเปนกิจที่ทำไดยาก พรหมัญคุณเปนกิจที่ทำไดยาก’
หากภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน ทำใหแจงเจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุตติ อันไมมีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง
เขาถึงอยูในปจจุบัน ภิกษุนี้เราเรียกวาสมณะบาง วาพราหมณบา ง”๑๑
ประโยชนของขันติ พระพุทธองคตรัสถึงประโยชนของขันติไว๑๒ ดังนี้
๑) เปนที่รัก เปนที่ชอบใจของคนจำนวนมาก
๒) เปนผูไมดุราย ปราศจากผองภัย ไมมีการผูกอาฆาตจองเวร
๓) เปนผูไมมีความเดือดรอน เพราะไมมีการประทุษราย
๔) เมื่อถึงคราวเสียชีวิตก็ไมหลงลืมสติ
๕) หลังจากเสียชีวิตแลว ยอมบังเกิดในสุคติโลกสวรรค
โทษของการขาดขันติ ในขณะเดียวกัน ผูละเวนจากการประพฤติขันติ ความอดทน
อดกลั้น ยอมเกิดโทษ ดังที่พระพุทธองคไดทรงแสดงถึงโทษของผูที่ขาดขันติไวในพระสูตร๑๓
ดังนี้ “๑) ไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอใจของคนหมูมาก ๒) เปนผูมากดวยเวร ๓) เปนผูมากดวย
โทษ ๔) เปนผูหลงลืมสติตาย ๕) หลังตายแลว ยอมไปเกิดในอบาย ทุคติวินิบาตนรก” จาก
ที่ไดศึกษามา ผูเขียนพอสรุปโทษของการขาดขันติไดดังนี้ กลาวคือ เปนเหตุใหเกิดความ

๑๐ วิ.ม.

(ไทย) ๕/๔๖๓/๓๕๓-๓๗๔.
(ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐.
๑๒ อง.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๑๕/๓๕๗.
๑๓ อง.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๑๖/๓๕๘.
๑๑ ที.ม.
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อดทน กอใหเกิดการประพฤติผิดศีลอันกอใหเกิดโทษ กอเวรภัยใหเกิดขึ้น เปนผูดุราย มี
ความเดือดเนื้อรอนใจ หวั่นไหวเมื่อตองพบกับความตาย และยอมไปสูทุคติ แมในภพภูมิ
ปจจุบันยอมประสบแตความทุกข ไมเปนที่รักที่พอใจของคนทั้งหลาย
นอกจากนี้ ขันติธรรมยังมีความสำคัญและมีประโยชนตอการอยูรวมกันในอาเซียน
กลาวคือ ขันติความอดทน อดกลั้นทั้งทางกายและใจ ตอสิ่งที่มากระทบโดยแสดงพฤติกรรม
หรือกิริยาที่เหมาะสม จนกระทั่งอดทนตอกิเลส เพื่อประโยชนและความสำเร็จตอการอยูรวม
กันในสังคม ทำใหผูประพฤติขันติเปนที่รักใครของคนทั่วไป ไมสรางเวรภัย ไมดุราย ไมกอ
โทษ ไมหลงลืมสติเมื่อพบกับความตายและไปสูสุคติภพ ขันติเปนคุณธรรมที่นำสูการบรรลุ
ธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนา เปนหนึ่งในบารมี ๑๐ ประการของพระโพธิสัตว เพื่อการ
ตรัสรูเปนพระพุทธเจา ขันติธรรมเปนคุณธรรมที่กอประโยชนผูประพฤติตั้งแตระดับโลกิยะ
ไปจนถึงระดับโลกุตตระ๑๔ ซึ่งผูที่ทำใหขันติธรรมเจริญขึ้นในตนนั้นจะอยูรวมกันกับคนหมู
มากไดอยางมีความสุขและสันติ ฉะนั้น จึงจำเปนมากที่พลเมืองประชาคมอาเซียนจะตอง
สรางความอดทนอดกลั้นในการอยูรวมกันในสังคม ดังที่พระพุทธองคไดตรัสแสดงปาติโมกข
ในที่ประชุมสงฆไววา
“ความอดทนคือความอดกลั้นเปนตบะอยางยิ่ง
พระพุทธเจาทั้งหลายตรัสวานิพพานเปนบรมธรรม
ผูทำรายผูอื่นไมชื่อวาเปนบรรพชิต
ผูเบียดเบียนผูอื่นไมชื่อวาเปนสมณะ
การไมทำบาปทั้งปวง การทำกุศลใหถึงพรอม
การทำจิตของตนใหผองแผว
นี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย”๑๕
จากประเด็นคำถามที่ ๓ พลเมือ งอาเซีย นนำหลั ก ขันติธรรมไปประยุ ก ต ใช ชี วิ ต
อยางไรจึงจะอยูรวมกันไดอยางสันติสุข จากการที่ผูเขียนไดศึกษารายละเอียดในเจตนารมณ
การกอตั้งประชาคมอาเซียนนั้น พบวาการรวมกลุมของประชาคมชาติอาเซียนนั้นมุงไปที่
ลักษณะรวมหรืออัตลักษณรวม (Collective Identity) ก็คือการยอมรับการมีอยูของผูอื่น
๑๔ พระมหาทวี
๑๕ ที.ม.

มหาปฺโญ, ความงามในพระพุทธศาสนา, หนา ๒๓๗.
(ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐.
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มากกวาลักษณะเฉพาะของชาติพันธุ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยูรวมกันบนฐานของ
ความตางในประชาคม สังคม ชุมชน จะเห็นไดวาจากหลักการไดมีการสอดรับกับทาทีของ
พระพุทธศาสนา ซึ่งมุงเนนไปที่การพัฒนาในแงการดำรงอยูของชาติพันธุ ภาษา ศาสนา
และวัฒนธรรมที่ดีงาม แตสิ่งหนึ่งที่ตองระวังคือตองไมคิดหรือไปยึดติดวาเราดีกวาเขา ไปยึด
มั่นถือมั่นวาชาติตัวเองนั้นดีกวาชาติอื่น ไปดูถูกเหยียดหยามชาติอื่นอยางนั้นไมได ไมถูกตอง
รวมทั้งภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมดวย ไมเปรียบเทียบหรือไปวาชาติอื่นนั้นลาสมัย ยอมรับ
ในความเหมือนและตางกันของแตละเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม เอื้ออาทร รูจักการ
ให ใหเกียรติซึ่งกันและกัน มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน ตองใจกวางพอที่จะยอมรับความคิด
เห็นของผูอื่น ชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมอื่นๆ อยางมีความอดทนอดกลั้น มีขันติ
อยูรวมกันไดเขากันไดอยางมีความสุข แมวาจะมีความตางกันมากนอยเพียงใดก็ตาม รูแบง
ปนกัน รูให รูอภัย เอาใจเขามาใสใจเรา ไมยึดมั่นถือมั่นในความคิดและความเชือ่ ของตัวเอง
จนลืมนึกถึงสิ่งดีงามของผูอื่น วัฒนธรรมดีงามของชาติอื่น ประนีประนอม ถอยทีถอยอาศัย
ไมมีการแขงขัน อยูรวมกันดวยความอดทนขันติธรรมสันติสุขก็เกิดขึ้น
ในศตวรรษที่ ๑๓ กอนคริสตศักราช พระเจาอโศกมหาราช พระเจาจักรพรรดิผูยิ่ง
ใหญของอินเดีย ผูนับถือพระพุทธศาสนา ทรงปฏิบัติตามหลักผอนสั้นและความเขาใจกัน
เปนตัวอยางที่ดี พระองคทรงยกยองอุปถัมภบำรุงศาสนาอื่นๆ ทั้งปวงในจักรวรรดิอันไพศาล
ของพระองค ซึ่งเปนหลักฐานในการประกาศพระราชโองการฉบับหนึ่งของพระองคที่จารึกไว
บนแผนศิลาที่บุคคลจะอานไดแมปจจุบัน ดังนี้
บุคคลไมควรยกยองเฉพาะแตศาสนาของตนเองฝายเดียวและประณามศาสนาของ
ชนเหลาอื่น แตบุคคลควรยกยองศาสนาของชนเหลาอื่นดวย โดยเหตุผลอยางใดอยางหนึ่ง
เมื่อกระทำเชนนี้บุคคลยอมชื่อวาชวยศาสนาของตนใหเจริญงอกงาม และวาใหความเอื้อเฟอ
ตอศาสนาของชนเหลาอื่น แมเมื่อกระทำโดยประการอื่นก็ชื่อวาทำอันตรายแกศาสนาอื่นดวย
บุคคลใดก็ตามที่ยกยองศาสนาของตนเองและประณามศาสนาอื่นๆ ดวยความจงรักภักดีตอ
ศาสนาของตนดวยคิดวา “ขาพเจาไดเชิดชูศาสนาของขาพเจา” แตกลับเปนการทำราย
ศาสนาของตนเองมากยิ่งขึ้น ดังนั้นความปรองดองกันนั่นแหละเปนการดี ขอใหทุกคนจงรับ
ฟงและจงเปนผูที่เต็มใจจะฟงธรรมะอื่นหรือหลักคำสอนของคนอื่นที่เขานับถือดวย๑๖

๑๖

ชูศักดิ์ ทิพยเกษร, พระพุทธเจาทรงสอนอะไร. พิมพครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๓๖.
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เมื่อรวมกันเปนประชาคมอาเซียนแลวนั้น ผูเขียนมองวาจะพัฒนาไปในทิศทางใด
ลักษณะอยางไรจึงจะไมยึดมั่นถือมั่นวานั่นเปนผลประโยชนของชาติใด โดยอาศัยความสุขที่
ไมอิงอาศัย ไมแขงขันแบงแยกวาเปนผลประโยชนของใคร ไมเอารัดเอาเปรียบกันตามความ
เชื่อในพุทธศาสนาแลวนั้น การที่คนเรามารวมกันเปนกลุมหรือประชาคมเดียวกัน เราจะตอง
มาเจอกัน ไมใชเรื่องบังเอิญ อาจเปนความสัมพันธของมิตรประเทศในแตละประเทศที่
พลัดพรากจากกันดวยแรงบุญแรงกรรมตองไปเกิดอยูคนละประเทศคนละเชื้อชาติกัน อาจจะ
เปนพอแม พี่นอง ญาติเพื่อนศัตรูหรือคนรักในภพชาติกอนก็ไดเราทั้งผองพี่นองกันควรมี
ความรักตอกัน ที่กลาวมานั้นไมใชสิ่งเลื่อนลอยเมื่อมีวาสนา ไมตองเรียกรอง ถึงเวลาก็มาเจอ
กัน แตเมื่อสิ้นวาสนาก็ตองจากกันไป รั้งยังไงก็ไมอยู แตในตอนที่เรามาใชชีวิตอยูรวมกันใน
ประชาคมอาเซียนเดียวกันนี้ เราพึงปฏิบัติตอกันอยางไรจึงจะอยูดวยกันอยางสันติสุขเหมือน
ครอบครัวเดียวกัน ไมรังเกียจเดียดฉันท ขมเหง รังแก แขงขันชิงดีกัน เอื้อเฟอแบงปนซึ่งกัน
และกัน
การที่ตองใชชีวิตรวมกับผูคนจำนวนมากนั้นไมใชเรื่องงาย ควรปรับตัวเขาหากัน มี
ความเขาใจกัน ทำดีตอกันไวดีกวา เพราะไมมีใครรูวาชีวิตคนเราจะตองจากกันเมื่อไหร ดัง
นั้นทุกๆ วจีกรรม กายกรรม และมโนกรรม ที่เรานึกคิดพูดลวนเปนกรรมหมด อยูที่เจตนา
เปนบุญหรือบาป ลวนสงผลตอปจจุบันและอนาคตทั้งนั้น

Ù. ∫∑ √ÿª
ในความมุ ง มั่ น และการสร า งความพร อ มอย า งเต็ ม เป ย มเพื่ อ จะเข า สู ป ระชาคม
อาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น ตองมีการปรับตัวขององคกรเพื่อใหสอดรับกับสถานการณของ
การแขงขันทุกรูปแบบในการอยูรวมกันกับพลเมืองอาเซียนที่มีภาษา ศาสนา ชาติพันธุ และ
วั ฒ นธรรมที่ แ ตกต า งได อ ย า งมี ค วามสุ ข พึ ง แสวงหาสั จ จะและความสุ ข ที่ ยั่ ง ยื น ดั ง เช น ที่
พระพุทธองคไดเพียรแสวงหาและคนพบดวยพระองคเอง เปนสภาวะที่จิตปราศจากราคะ
โทสะ โมหะ รัก โลภ โกรธ หลง ชิงชัง มีจิตใจที่เยือกเย็นมั่นคง เขาถึงความสุข จิตใจตั้งมั่น
เป น สมาธิ ๑๗ ซึ่ ง ไม ว า ชาติ พั น ธุ ศาสนา ภาษา หรื อ วั ฒ นธรรมใดก็ ต าม ต อ งเข ม แข็ ง
แข็งแกรง ทนทานตอสภาวะ ทนตอแรงเสียดทาน พรอมที่จะเผชิญหนากับปญหาโดยไมตก
๑๗

พระธรรมป ฎ ก (ป. อ. ปยุ ตฺ โ ต), การศึ ก ษาเพื่ อ อารยธรรมที่ ยั่ ง ยื น , พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๓,
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), หนา ๓๖.

ขันติธรรม : แนวคิดกับการอยูรวมกันของประชาคมอาเซียน
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เปนทาสของวัตถุ อารมณตางๆ ที่เขามายั่วยวน รบกวนจิตใจ ดำเนินชีวิตอยางรูเทาทันสิ่ง
ตางๆ ที่เขามากระทบ รูทันสภาวะนั้นตามความเปนจริงและเชื่อวาการใชหลักขันติธรรมใน
การเชื่อมใจสูใจของชาวอาเซียน คงไมมีพรมแดนหรือเสนแบงเขตประเทศใดมาขวางกั้น
ระหวางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ใหเกิดความเขาใจกันและกัน กอใหเกิดความมุง
มั่น เขมแข็ง อดทน ผูเขียนเชื่อวาประชาคมอาเซียนคงจะเปนฝนที่เปนจริง ไมรางเลือนอีก
ตอไป จับมือใหมั่นและกาวไปดวยกัน ดวยการใหดวยความอดทน น้ำใจแหงความมีขันติ
ธรรมและความเขาใจนี้ เปนอีกเรื่องหนึ่งที่ควรมีอยางที่สุดในการอยูรวมกันในทามกลาง
ความแตกตางทางภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรมของประชาคมอาเซียน
การที่สังคมประชาคมอาเซียนอยูรวมกันอยางไรรอยตอไดนั้น นอกจากผูนำและ
พลเมืองในประชาคมอาเซียนของแตละชาติจะตองยึดหลักอดทนอดกลั้น หลักขันติธรรมใน
การอยูรวมกันอยางสูง ก็คือการให เมื่อมีการใหก็ยอมมีการไดเกิดขึ้นซึ่งนับวาเปนจุดเริ่มตน
ในการสร า งประชาคมให เข ม แข็ ง รั ก ใคร ส ามั ค คี ปรองดอง จะเห็ น ได ว า หลั ก ในทาง
พุทธศาสนาที่เปนขอปฏิบัติเบื้องตนนั้นไดแกทาน ก็คือการใหนั่นเอง พอเรามีการใหดวย
แทนที่จะรับอยางเดียว ชีวิตของเราก็มีดุลยภาพ ทำใหสังคมมีดุลยภาพดวย ฉะนั้นการ
แกงแยงชิงดี ความตองการความเหนือกวา การเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ก็นอยลง เนื่องจาก
คนที่ดอยโอกาส คนที่ออนแอ และคนที่ขาดแคลนก็มีทางที่จะอยูรอดไดเชนเดียวกันเมื่อมี
การรวมกลุมกันเปนประชาคมเดียวกันแลวนั้น ผูคน ประชาคมก็จะมีความสัมพันธดวยความ
รูสึกและทาทีที่ดีตอกันยอมทำใหสังคมมีบรรยากาศแหงความจริงใจและไมตรีตอกัน โดย
เฉพาะในการรวมกันเปนประชาคมอาเซียนแลวนั้น เราตองไปเจอคูแขงทางการคา เชน จีน
ญี่ปุน เกาหลี อินเดีย และชาติตะวันตกนั้นดวยระบบที่มีการแขงขันแยงชิงผลประโยชน ยิ่ง
เจอคูแขงคูตอสูที่มีอิทธิพล มีอำนาจ สามารถครอบงำสังคมหรือชาติไดนั้น สภาพจิตใจของ
ผูคนในชาติจะมุงไปในดานการเห็นประโยชนตนอยางแรงโดยไมรูตัว และเมื่อเราไดรวมตัว
เปนประชาคมอาเซียนเดียวกันแลวถารูจักแบงปน รูจักการให ดวยความอดทน มีขันติตอ
การไดอยูรวมกัน เราก็ไมตกเปนทาสของกิเลสตัณหาแหงราคะ โลภะ โมหะ โทสะ โดยที่มุง
จะเปนฝายไดเพียงอยางเดียวโดยไมยอมเสียอะไรเลย การที่ประชาคมอาเซียนจะประสบผล
สำเร็จในการรวมกันหรือไมนั้น ก็ตองมีการพัฒนาตนเองของแตละชาติ รูจักการให ควบคูไป
กับการไดพัฒนาความสามารถในการมีขันติ มีความอดทนที่จะมีความสุขขึ้นมาสมดุลกับ
ความสามารถที่จะแสวงหาสิ่งเสพบำเรอความสุข การฝกให และความอดทนตอปญหาและ
แรงเสียดทานตางๆ นั้น เปนวิธีการที่จะชวยใหประชาคมอาเซียนอยูดวยกันอยางสันติและมี
เหตุมีผล
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Ò. ∫∑π”
ความสุขเปนอำนาจที่มนุษยทุกยุคทุกสมัยแสวงหา ความพยายามสรางความสุขได
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและโลกในรูปแบบตางๆ จากยุคสูยุคเรื่อยมา จนกระทั่ง
นำมนุษยชาติกาวเขาสูโลกยุคปจจุบันที่เรียกวา “ทุนนิยม” เปนยุคที่มีความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาการสมัยใหม ที่เนนการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติเปนสินคาและบริการ เพื่อ
สนองความตองการบริโภคไวอยางครบถวน ทั้งในดานรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และอารมณ
ที่เกิดขึ้นกับใจ สงผลให “เงิน” มีอำนาจเหนือสิ่งอื่นใด เพราะเงินถูกนิยามใหเปนสื่อกลางที่
มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนทุกสิ่งเพื่อความสุขได อิทธิพลของกระแสทุนนิยมซึ่งเนนความ
เจริญทางดานวัตถุมากกวาจิตใจนี้ ไดสงผลใหผูคนมีทัศนคติวา การมีเงินและวัตถุที่พรอม
สนองตอความตองการไดครบทุกดาน จะนำมาซึ่งความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี และสง
ผลใหมนุษยมีความสุขมากขึ้นตามไปดวยเชนเดียวกัน แตทวาความเปนไปของชีวิตทามกลาง
กระแสทุนนิยมกลับพบวา ผูคนตองดิ้นรนแสวงหาความสุขรูปแบบใหมๆ โดยไมมีทีทาวาจะ
หยุดยั้ง ความสุขบนพื้นฐานความตองการที่ไมมีขีดจำกัดนี้ ไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของ
ผูคนและสิ่งแวดลอมอยางใหญหลวง สังคมไทยซึ่งเคยมีความอุดมสมบูรณดวย “ทรัพยในดิน
สินในน้ำ” หมายถึง สิ่งที่มีอยูหรือเกิดตามธรรมชาติอันอาจนํามาใชใหเปนประโยชนได๑ นั้น

๑ ราชบัณฑิตยสถาน,

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :
บริษัทนานมีบุคสพับลิเคชั่นส จำกัด, ๒๕๔๖), หนา ๕๐๓.
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ไดถูกบั่นทอนทำลาย กอใหเกิดความขัดแยงและเกิดการแบงแยกของผูคนที่ดำรงอยูรวม
ธรรมชาติเดียวกันอยางหลีกเลี่ยงไมได จากวิกฤตการณดังกลาว สงผลใหมนุษยมีแนวคิดใน
การรวมมือกันแกปญหาที่ทับซอนมาอยางตอเนื่อง จึงเกิดการรวมตัวกันเปนประชาคมตางๆ
ดังเชน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปนตน เพื่อเพิ่มศักยภาพหรืออำนาจในการขับเคลื่อน
กลุมประชาคมของตนผานกลไกของระบบทุนนิยมไปสูเปาหมาย
พระพุทธศาสนาสอนใหเขาใจเกี่ยวกับชีวิตและความสุขไดลึกซึ้งที่สุด หลักธรรมคำ
สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามุงเนนการพัฒนาปญญาใหเปนเครื่องมือสำคัญใน
ทุกกระบวนธรรมแหงความเปนไปของชีวิต ดังพุทธพจนที่วา “ปฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต”
หมายถึง ปญญาเปนแสงสวางในโลก๒ และพุทธโอวาทที่ทรงประกาศตลอด ๔๕ พรรษานั้น
ยอลงในปจฉิมโอวาทเพียงบทเดียวคือความไมประมาท๓ ใหมีสติสัมปชัญญะและมีปญญา
เฉลียวฉลาดในการดำเนินชีวิตอยูทามกลางโลกไรพรมแดนที่เปลี่ยนแปลงไมเคยหยุดนิ่งแม
ชั่วขณะ จึงนำไปสูประเด็นที่นาสนใจวา พระพุทธศาสนามีแนวทางการพัฒนาทุนชีวิตแนว
พุทธใหพรอมรับกระแสทุนนิยมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอยางไร เพื่อเปนแนวทางใน
การนำผูคนไปสูทางออกจากวิกฤตการณดานตางๆ ที่กำลังเผชิญรวมกัน ซึ่งจะไดนำเสนอใน
รายละเอียดตอไป

Ú. «‘°ƒμ‘¥â“π∑ÿπ™’«‘μ·≈–§«“¡Õ¬Ÿà√Õ¥¢Õß¡πÿ…¬å
ความพยายามแสวงหาความสุขดวยการสรางอำนาจภายนอกบนพื้นฐานที่มีความ
แตกตางและไมเทาเทียมกันของหมูชนที่อยูในระบบธรรมชาติเดียวกันนี้ ไดกอใหเกิดการ
เบียดเบียนลางผลาญธรรมชาติ การเอารัดเอาเปรียบแยงชิงกันครอบครองโภคทรัพยในทุก
รู ป แบบโดยคำนึ ง ถึ ง ตนเองเป น สำคั ญ ส ง ผลให ป ระชากรโลกเกิ ด ความขั ด แย ง กั น อย า ง
มากมาย โลกจึงถูกหมุนวนพลวัตไปตามภาวะแหงจิตใจของมนุษย เกิดเปนรูปแบบและแนว
คิดใหมๆ อยางไมหยุดยั้ง มนุษยในยุคกระแสทุนนิยมจึงเติบโตไปดวยการมีอำนาจตอโลก
ภายนอก สามารถพัฒนาความรูความสามารถในการบริหารจัดการทุกอยางรอบตัวภายนอก
แต ก ลั บ สู ญ เสี ย ความสุ ข หรื อ อำนาจภายในที่ มี ค วามสำคั ญ อย า งยิ่ ง ในฐานะเป น ทุ น ชี วิ ต
มนุษยมีศักยภาพเหนือหลายสิ่งหลายอยาง แตขาดศักยภาพที่จะนำตนใหพบกับความสุข
๒ สํ.ส.

๓ ที.ม.

(ไทย) ๑๕/๘๐/๘๕.
(ไทย) ๑๐/๒๑๘/๖๖.
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ความพอใจที่สามารถมีไดตามธรรมชาติ และแมวามนุษยจะสามารถแกปญหาหลายอยางได
แตทวากลับเปนการสรางปญหาใหมขึ้นอีกหลายอยางไปพรอมๆ กัน กอใหเกิดวิกฤตที่
กระทบตอทุกสิ่งในระบบธรรมชาติซึ่งนับวันจะซับซอนและทวีความรุนแรงมากขึ้นจนยากตอ
การเยียวยาแกไข ทั้งนี้เปนผลจากความพยายามดิ้นรนแสวงหาความสุขและหลีกหนีความ
ทุกขของมนุษยชาติทั้งสิ้น
มนุษย ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม และศาสนธรรม เปนทุนชีวิต ที่ยัง
ชีวิตใหเปนไปอยางไดดุลยภาพ แตดวยมิจฉาทิฏฐิ มนุษยในโลกไดทำลายทุนชีวิต เพื่อ
เปลี่ยนใหเปน ‘เงิน’ เงินนิยมหรือทุนนิยมจึงทำลายทุนชีวิต กอใหเกิดวิกฤตการณแกมนุษย
และธรรมชาติไปทั้งโลก วิกฤตการณครั้งนี้แกไมไดในภพภูมิอันเปนภพภูมิทางวัตถุ มนุษย
ตองยกภพภูมิไปสูภพภูมิเหนือวัตถุหรือเหนือโลก หรือโลกุตรภูมิ ซึ่งใชคำตางๆ กัน เชน การ
ปฏิวัติทางจิตสำนึกบาง การปฏิวัติทางจิตวิญญาณบาง๔ เปนตน
คานธีกลาววา “There is a sufficiency in the world for man’s need but
not for man’s greed” หมายถึง “ทรัพยากรในโลกมีเพียงพอสำหรับมนุษยทุกคน แตไม
มากพอสำหรับความโลภของมนุษยเพียงคนเดียว” จะเห็นไดวาความตองการบริโภคของ
มนุษยที่ขาดความพอดีนั้น มีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางเพื่อนมนุษย และระหวาง
มนุษยกับสิ่งแวดลอม ใหดำเนินไปโดยเงื่อนไขที่คับแคบและบีบคั้น จึงเปนจุดเริ่มตนของการ
แบงแยกและการเบียดเบียนทั้งตนเองและธรรมชาติ นำไปสูความขัดแยงและวิกฤตดาน
ความอยูรอดของทุกสิ่งในระบบธรรมชาติเดียวกันอยางหลีกเลี่ยงไมได
หลักสำคัญในการสรางรากฐานชีวิตเพื่อความสุขตามธรรมชาตินั้น เกี่ยวของกับ
ความตองการในดานความเปนอยูขั้นพื้นฐานของชีวิตและเปนอิสระจากเงื่อนไขที่คับแคบ
บีบคั้น สามารถดำเนินชีวิตไปโดยสัมพันธกับโลกอยางไมขัดแยง ดังนั้น ขอปฏิบัติที่กอใหเกิด
ความสุขเปนอำนาจภายในอยางแทจริงและยั่งยืน จึงขึ้นอยูกับความสามารถที่จะรูจักวิถีการ
ดำเนินชีวิตที่มีความพอดี มีคุณภาพ ไมเบียดเบียนทั้งตนและผูอื่น อีกทั้งเขาใจคุณคาและจุด
มุงหมายที่แทจริงของการบริโภควาเปนไปเพื่อการดำรงชีวิต และเปนโอกาสใหชีวิตทำหนาที่
ที่แทจริงของชีวิตได จนเกิดเปนรากฐานของอำนาจที่มั่นคงอยูภายใน พรอมรับการพัฒนา
ศักยภาพของชีวิตใหกาวไปสูจุดหมายในระดับที่สูงกวา เพื่อยกระดับชีวิตโดยรวมใหสูงขึ้น

๔ พระไพศาล

วิ ส าโล, พุ ท ธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน ม และทางออกจากวิ ก ฤต,
(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๕๒), หนา คำนำ โดยประเวศ วะสี.
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ปญหาดานเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐศาสตรในกระแสทุนนิยมและในทรรศนะทาง
พระพุทธศาสนานั้นมีประเด็นแตกตางกัน คือ การบริโภคแบบปลายเปดกับแบบปลายปด
หรือการบริโภคที่มีจุดหมายตอกับไมมีจุดหมายตอ กระแสทุนนิยมเนนการสนองความ
ตองการไมจำกัด เมื่อเกิดความตองการขึ้นแลวทำอยางไรจะไดสนองความตองการ จึง
เปนการสนองตอความตองการแบบไมรูจบ แตในทรรศนะทางพระพุทธศาสนายึดหลัก
มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง มุงที่ความพอดีหรือสมดุล โดยพิจารณาตอไปวา ถาเปน
ความตองการที่เปนโทษ ทำลายคุณภาพชีวิต เบียดเบียนตนและผูอื่น ก็ใหสามารถระงับ
ความตองการนั้นไดดวย๕ จะเห็นไดวา พฤติกรรมการบริโภคที่ยึดหลักสายกลางนี้ กอใหเกิด
ความพอดีในการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เกิดประโยชนสุขทั้งตอตนเอง สังคม และสภาพ
แวดลอม สงผลใหการอยูรวมกันของมนุษยและธรรมชาติเปนไปอยางเกื้อกูล กลาวไดวา
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของมนุษยนี้เอง เปนแนวทางสำคัญในการแกปญหา
วิกฤตดานเศรษฐกิจทีป่ ระชาคมตางๆ กำลังเผชิญและพยายามหาทางออกรวมกัน
พระพุทธศาสนาในฐานะเปนเครื่องมือพัฒนาทุนชีวิตมีทรรศนะวา ความอยูรอดของ
มนุษยทามกลางวิกฤตของทุนชีวิตนั้นขึ้นอยูกับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและแกไขที่
ตัวมนุษยเอง โดยเนนที่การพัฒนาศักยภาพของมนุษยจากภายในจิตใจใหเจริญงอกงามดวย
คุณธรรมและสติปญญา เกิดเปนรากฐานอำนาจที่มั่นคงอยูภายใน ไมหวั่นไหวไปตามแรง
กระตุนจากสิ่งเราภายนอก สงผลใหมนุษยสามารถที่จะรูจักตนเอง จัดการกับตนเองและ
สิ่งแวดลอมที่เขาไปเกี่ยวของไดอยางถูกตองเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตอยูทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของโลกไปตามเงื่อนไขอยางเปนทุกขนอยที่สุด
หลักพื้นฐานของความอยูรอดของมนุษยขึ้นอยูกับวัฒนธรรมที่เนื่องมาจากศาสนา
โดยตรง ซึ่งมนุษยแตละหมูละพวก ยอมจะมีวัฒนธรรมของตัวเอง อันเกิดขึ้นตามความ
จำเปนหรือเหมาะสม เพื่อชีวิตที่กาวสูความสุขที่อิสระ ชาวพุทธก็มีวัฒนธรรมของชาวพุทธ
ในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวทางชีวิตของมนุษยบนรากฐานของพระพุทธศาสนานั้น ประกอบ
ดวยความขยันขันแข็ง ความสุภาพออนโยน ความกตัญู ความมีศีลมีสัตย ความประหยัด
และสันโดษ ความเมตตากรุณาและใจกวางใจบุญ ความอดทนอดกลั้น การใหอภัย การไม
ตามใจกิเลส และ มีแบบฉบับของชาวพุทธเองในการกิน อยู แก เจ็บ ตาย ซึ่งทั้งหมดที่กลาว
๕ พระธรรมปฏก

(ป. อ. ปยุตฺโต), ทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำสังคมไทย, พิมพครั้ง
ที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๓), หนา ๗๒-๗๓.
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มานี้ เปนพื้นฐานที่สงเสริมใหไปสูจุดหมายปลายทาง คือ วิมุตติ๖
เพื่อความอยูรอดของมนุษยทามกลางวิกฤตของทุนชีวิต จึงตองเรงแกไขที่ตัวมนุษย
เอง โดยการพัฒนาศักยภาพของคนในระดับจิตใจใหมีคุณธรรมและสติปญญา เพื่อภาวะแหง
จิตใจที่มี ดุลยภาพและความมั่นคง สงผลใหมนุษยสามารถวางใจและวางทาทีที่ถูกตองตอ
การดำเนินชีวิตในกระแสทุนนิยม ไมหวั่นไหวไปตามแรงกระตุนจากสิ่งเราภายนอก สามารถ
ที่จะรูจักตนเองและกำหนดแนวทางในวิถีชีวิตของตนใหอยูบนพื้นฐานของความพอดี ไม
เบี ย ดเบี ย นทั้ ง ตนเองและสิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ การดำรงชี วิ ต อย า งเหมาะสม พร อ มรั บ กั บ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกไดอยางสอดคลองกับชวงเวลาของชีวิต ซึ่งมีอยูอยาง
จำกัดและมีเพียงเล็กนอยเทานั้น

Û. π‘¬“¡§«“¡ ÿ¢„πæ√–æÿ∑∏»“ π“
หลักสำคัญทางพระพุทธศาสนากลาววาสรรพสิ่งลวนอยูภายใตกฎธรรมชาติ โดย
กลาวถึงความเปนเหตุเปนผลของสิ่งทั้งหลาย ครอบคลุมความเปนไปทั้งฝายวัตถุและฝาย
จิตใจ หลักการที่สำคัญของกฎธรรมชาติ คือ ความเปนปจจยาการ๗ หมายถึงอาการที่เปน
เหตุเปนผลตอเนื่องกันไปไมขาดสาย กลาวคือ ธรรมทั้งหลายลวนอาศัยกันและกันเกิดขึ้น
ตามเหตุปจจัย “เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เมื่อสิ่งนี้ไมมีสิ่งนี้จึงไมมี”๘ สงผลใหธรรมทั้งปวงดำเนิน
ไปโดยความสัมพันธเชื่อมโยงกันเปนระบบ ความจริงแทที่เรียกวากฎธรรมชาตินี้ เปนหลัก
สากลที่อยูเบื้องหลังความเปนไปขอสรรพสิ่งและมีอิทธิพลตอแนวคิดหรือรูปแบบความเปนไป
ของโลก และแมรูปแบบของชีวิตและโลกจะมีมากมาย แตการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่หมุน
วนไปตามกลไกของสัตวโลกนั้น ก็สรุปลงในนิยามหรือกฎธรรมชาติไดเพียง ๒ รูปแบบหลัก
คือ รูปแบบที่ประกอบดวยเหตุปจจัยดี ยอมดำเนินไปสูผลที่ดี กอใหเกิดภาวะแหงความสุข
สวนรูปแบบที่ประกอบดวยเหตุปจจัยที่ไมดี ยอมดำเนินไปสูผลที่ไมดี และกอใหเกิดภาวะ
แหงความทุกขอยางหลีกเลี่ยงไมได

๖ พระธรรมโกศาจารย

(พุทธทาสภิกขุ), ศิลปะแหงการมีชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา,

ม.ป.ป.), หนา ๔-๑๕.
๗ ป. หลงสมบุญ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : รานเรืองปญญา,
ม.ป.ป.), หนา ๔๑๖.
๘ ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๓/๑๗๔.
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การพัฒนาความสุขใหเปนอำนาจภายในหรือเปนทุนชีวิตตามแนวทางพระพุทธ
ศาสนา เริ่มที่การเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของบุคคลเปนหลัก เพราะภาวะแหงจิตใจที่งดงาม
ยอมเปนเหตุปจจัยใหชีวิตงดงามดวยเชนกัน สงผลใหมนุษยสามารถกำหนดทาทีตอชีวิตและ
โลกไดอยางถูกตอง ใหมนุษยสามารถมีตนเปนทีพ่ งึ่ แหงตน และบริหารจัดการชีวติ ตนไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม กลาวไดวารากฐานอันเปนจุดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่สำคัญคือ
การเปลี่ยนแปลงจากภายในจิตใจ ที่เชื่อมโยงกับความเปนไปของชีวิตภายนอกทุกๆ ดาน
สงผลใหชีวิตมีความสุขที่เปนอิสระจากเงื่อนไขปจจัยที่เกินความจำเปนพื้นฐานของชีวิตได
แนวทางในการสรางความสุขมี ๕ ขั้น คือ
ขั้นที่ ๑ ความสุขจากการเสพวัตถุหรือสิ่งบำรุงบำเรอภายนอก ที่นำมาปรนเปรอ ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ของเรา ทำใหตองสูญเสียอิสรภาพ เพราะตัวชีวิตและความสุขตองขึ้นกับ
วัตถุภายนอก ดังนั้น มนุษยตองไมลืมอีกดานหนึ่งของชีวิต คือ การพัฒนาความสามารถที่จะ
มีความสุขไดงายๆ ไปพรอมกับการรักษาดุลยภาพของชีวิตอยางสัมพันธกัน
ขั้นที่ ๒ การพัฒนาคุณธรรมขึ้นในใจ เชน มีเมตตากรุณา มีศรัทธา มีความสุขจาก
การให
ขั้นที่ ๓ ความสุขเกิดจากการดำเนินชีวิตถูกตอง สอดคลองกับความเปนจริงของ
ธรรมชาติ ไมหลงอยูในโลกของสมมติ ถูกสมมติลอหลอก อยูดวยความหวังสุขจากสมมติที่ไม
จริงจังยั่งยืน
ขั้นที่ ๔ ความสามารถที่จะเปนสุข ซึ่งเปนลักษณะพิเศษของมนุษยคือ ปรุงแตงทุกข
ก็ได ปรุงแตงสุขก็ได
ขั้นที่ ๕ สุดทาย ความสุขเหนือการปรุงแตง คือ อยูดวยปญญาที่รูเทาทันความจริง
ของโลกและชีวิต ทำใหวางจิตวางใจลงตัว มองโลกดวยปญญาที่รูความจริง ดวยใจที่กวาง
ขวางและรูสึกเกื้อกูล คนที่พัฒนาความสุขมาถึงขั้นสุดทายนี้พรอมที่จะเสวยความสุขทุกอยาง
ใน ๔ ขอแรก๙
หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาชวยใหมนุษยเขาใจชีวิตและความสุขอยางแทจริง
อีกทั้งมีขอปฏิบัติเพื่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษยใหสามารถเขาถึงความสุข ซึ่งเปนอำนาจ
ภายในที่มนุษยสามารถมีไดตามธรรมชาติ จนกระทั่งความสุขเปนคุณสมบัติของชีวิตที่พรอม
อยูภายในตัวเองตลอดเวลา สงผลใหชีวิตกาวสูอิสระและเปนชีวิตที่งดงามอยางแทจริง
๙ พระพรหมคุณาภรณ

(ป. อ. ปยุตฺโต), คูมือชีวิต, พิมพครั้งที่ ๑๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
พิมพสวย จำกัด, ๒๕๕๐), หนา ๑๔๐-๑๔๙.
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ทุ น นิ ย ม เป น นิ ย ามที่ ถู ก บั ญ ญั ติ ขึ้ น ตามรู ป แบบการดำเนิ นชี วิ ต ของมนุ ษ ย ใ นยุ ค
ปจจุบัน ที่ไดนำวิทยาการสมัยใหมเขามาเปนเครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูป
ทรัพยากรธรรมชาติ ใหเปนสินคาและบริการที่หลากหลาย เพื่อสงมอบความสุขใหกับผู
บริโภคทั้งดานปริมาณและความพอใจซึ่งแตกตางกันไปตามบุคคล จะเห็นไดวา จุดมุงหมาย
ของกระแสทุนนิยมเนนการเพิ่มขีดความสามารถดานการพัฒนาวัตถุทุกรูปแบบ เพื่อให
สามารถสนองตอความตองการภายในจิตใจของมนุษยไดอยางครบถวน โดยมีลักษณะที่
สำคัญ ๓ ประการ คือ
๑) การปลูกฝงความเชื่อหรือศรัทธาในการบริโภคปจจัย ไปพรอมๆ กับการกระตุน
ความตองการบริโภค โดยคำนึงถึงผลประโยชนที่มีมูลคาเขามาเกี่ยวของเสมอ ผูคนในยุค
กระแสทุนนิยมจึงตัดสินใจตามเชื่อความรูสึกพอใจมากกวาการคำนึงถึงคุณคาที่แทจริง ซึ่งสง
ผลตอวิถีชีวิตผูคนและสิ่งแวดลอมอยางมาก
๒) การแขงขันเพื่อครอบครองอำนาจ การมีอำนาจตอโลกภายนอกมีความสำคัญ
อยางยิ่ง เพราะเปนปจจัยสำคัญตอความอยูรอดของชีวิตในสังคมยุคกระแสทุนนิยม สงผลให
ความสามารถที่จะสุขซึ่งเปนคุณสมบัติของชีวิตตามธรรมชาติขาดหายไป เพราะหลายสิ่งที่
สำคัญในชีวิตไมสามารถกำหนดดวยราคาเพื่อซื้อหาแลกเปลี่ยนได เชน ความสุข ความรัก
ความกรุณา คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ ความกตัญู ความมีสามัญสำนึก เปนตน รูปแบบ
การดำเนินชีวิตที่เนนการพัฒนาอำนาจภายนอกจึงเปนการบั่นทอนภาวะแหงจิตใจที่ดีงาม
ของมนุษยชาติใหคอยๆ ลดลงและเลือนหายไป
๓) พัฒนาหวงโซความสัมพันธ โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตทุกรูปแบบ
เพื่อใหสามารถตอบสนองความสุขบนพื้นฐานความตองการที่ไมมีขีดจำกัดไดอยางครบถวน
ความสุขจึงไมมีความมั่นคงและเที่ยงแทแนนอน เพราะขึ้นอยูกับเงื่อนที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ความตองการตลอดเวลา
ลักษณะทั้ง ๓ ประการดังกลาว มีอิทธิพลครอบงำอิสรภาพซึ่งเปนความตองการ
พื้นฐานของมนุษย โดยเฉพาะอิสรภาพทางจิตใจซึ่งเปนอำนาจภายในที่สำคัญอยางยิ่ง เมื่อใด
จิตใจขาดอิสรภาพ เมื่อนั้นยอมเปนเหตุใหชีวิตเปนทุกข ความพยายามที่จะมีความสุขตามรูป
แบบทุนนิยมจึงสงผลใหเกิดความสับสนของความรูสึกนึกคิดภายในตัวบุคคล และเกิดความ
เหลื่อมล้ำระหวางบุคคลในสังคมอยางใหญหลวง มนุษยชาติจึงติดจมอยูกับความขัดแยงทั้ง
ในระดับชีวิต บุคคล สังคม และสิ่งตางๆ รอบตัว เปนการบั่นทอนทำลายศักยภาพของ

210

การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

มนุษยใหสูญเปลา ไมสามารถกาวไปสูจุดหมายที่สำคัญของชีวิตคือการพัฒนาศักยภาพดาน
จิตใจและปญญา อันเปนจุดมุงหมายสำคัญ ที่มนุษยทุกคนสามารถพัฒนาและเขาถึงไดตาม
ธรรมชาติ เพื่อความพนทุกขสิ้นเชิงถาวรตามแนวทางพระพุทธศาสนา
จะเห็นไดวา นิยามความสุขในกระแสทุนนิยมและนิยามความสุขในทางพระพุทธ
ศาสนามีความแตกตางกัน ทุนนิยมเนนความสุขที่เกิดจากการบริโภคและครอบครองวัตถุ
โดยมองขามความสุขทางจิตใจ จึงไมครอบคลุมธรรมชาติโดยรวมของชีวิต ซึ่งเปนระบบ
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติที่เชื่อมโยงประสานกัน ทั้งดานกาย สังคม จิตใจ
และปญญา สงผลใหชีวิตซึ่งมีความพรองและมีความทุกขเปนพื้นฐานตามธรรมชาติอยูแลว
ตองถูกบีบคั้นตามกลไกการกระตุนความตองการจากกลุมอำนาจภายนอกที่มีความเหลื่อมล้ำ
และแตกตางกัน สงผลใหเกิดการแบงแยกของประชากรที่อยูในระบบธรรมชาติเดียวกันออก
เปนกลุมประชาคมตางๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพหรืออำนาจในการขับเคลื่อนกลุมประชาคมของ
ตนผานกลไกของระบบทุนนิยมไปสูเปาหมาย ดังจะเห็นไดจากการรวมตัวเปนประชาคม
อาเซียน ซึ่งมีเปาหมายหลัก ๓ ดาน ไดแก
๑) ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น (ASEAN Political-Security
Community : APSC)
๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
๓) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community :
ASCC)
วิสัยทัศนรวมของผูนำอาเซียน คือ การสรางประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถ
ในการแขงขันสูง มีกฎกติกาในการทำงาน และมีประชาชนเปนศูนยกลาง (ประชาชนมีสวน
รวมในการสรางประชาคมอาเซียน) เปาหมายหลักของการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน คือ
การสรางประชาคมที่มีความแข็งแกรง มีความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ สามารถสราง
โอกาสและรับมือสิ่งทาทายทั้งดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบ
ใหมไดอยางรอบดาน โดยใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจไดอยางสะดวกมากยิ่งขึ้น และประชาชนในอาเซียนมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน อาเซียนใหความสำคัญกับการเรงรัดการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานสูประชาคม
อาเซียนทั้งสามเสา เพื่อใหบรรลุเปาหมายการสรางประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘ โดย
เฉพาะการเรงรัดการรวมตัวทางเศรษฐกิจเพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตภายในภูมิภาคเปนหลัก
และลดการพึ่งพาเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ในขณะเดียวกันก็ใหความสำคัญกับการพัฒนา
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เศรษฐกิจเพื่อใหมีความเสมอภาคกันระหวางสมาชิกมากขึ้น๑๐
กลาวโดยสรุปไดวา การรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
หรืออำนาจในการขับเคลื่อนกลุมประชาคมของตนผานกลไกของระบบทุนนิยมไปสูเปาหมาย
นั้น ตองคำนึงถึงความสุขแบบองครวมตามแนวพุทธธรรม คือ ครอบคลุมทั้งดานกาย ดาน
สังคม ดานจิตใจ และดานปญญา เพราะธรรมชาติของชีวิตนั้นมีความสอดคลองกันอยางเปน
ระบบ และความสุขที่แทจริงตามธรรมชาติเปนความสุขที่เปนอิสระจากเงื่อนไขบีบคั้น ดังจะ
เห็นไดจากวิถีชีวิตประจำวันของผูคน กลาวคือ เมื่อใดมนุษยไมตองดิ้นรนเดือดรอนเรื่องการ
กินการอยูจนเกินความพอดี รูจักพอใจ และรูจักพอประมาณ สามารถดำเนินชีวิตไปโดย
สัมพันธกับโลกตามวิถีแหงธรรมชาติอยางไมขัดแยง เมื่อนั้นชีวิตยอมเขาถึงภาวะแหงจิตใจที่มี
ความสงบสุขอยางมั่นคงและยั่งยืน
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ทุนชีวิต เปนคุณสมบัติที่จำเปนในระดับรากฐานเพื่อสันติสุขและความมั่นคงของ
ชีวิต เปนภาวะแหงจิตใจหรืออำนาจภายในที่สำคัญตอความอยูรอดและความเปนไปของชีวิต
ตามธรรมชาติ การพัฒนาทุนชีวิตแนวพุทธเนนที่การพัฒนาศักยภาพในระดับบุคคล เปนการ
พัฒนาจากภายในจิตใจใหเจริญงอกงามดวยคุณธรรมและสติปญญา กอเกิดเปนอำนาจอยู
ภายในบุคคลที่สงผลตอทัศนคติ วิถีชีวิต และพฤติกรรมของมนุษย ครอบคลุมทั้งดานกาย
สังคม จิตใจ และปญญา สงผลใหมนุษยกับธรรมชาติดำเนินไปอยางเกื้อกูลกัน รูปแบบการ
พัฒนาทุนชีวิตสอดคลองกับหลักไตรสิกขาที่ประกอบดวย ศีล สมาธิ และปญญา ซึ่งเปน
ความจำเปนตั้งแตระดับพื้นฐาน จนถึงความเปนอยูเปนไปทุกๆ ดานของมนุษยตลอดชีวิต
หลักการพัฒนาทุนชีวิตประกอบดวยคุณธรรม ๘ ประการ ดังนี้
๑) การพัฒนาทุนชีวิตในทางพระพุทธศาสนาเริ่มตนที่การมีระเบียบวินัย ดวยการมี
ศีลธรรมกำกับชีวิต เพราะศีลธรรมเปนรากฐานที่สำคัญตอความเจริญงอกงามของคุณธรรม
ทั้งหลาย ชีวิตและโลกเปนธรรมคูกันภายใตกฎธรรมชาติ ตองอิงอาศัยกันและกันตามเหตุ
๑๐ กระทรวงการต า งประเทศ,

การรวมตั ว เป น ประชาคมอาเซี ย นภายในป ๒๕๕๘
(ค.ศ.๒๐๑๕), (กรุ ง เทพมหานคร : กลุ ม งานนโยบาย กรมอาเซี ย น กระทรวงการต า งประเทศ,
พฤศจิกายน ๒๕๕๕), หนา ๑-๒.
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ปจจัยอยางเปนระบบ การรักษาศีลจึงสงผลตอสุขภาวะแบบองครวม ทั้งดานกาย สังคม
จิตใจ และปญญา กลาวไดวา ระเบียบวินัยหรือศีลเปนสิ่งสำคัญในฐานะเปนรากฐานความ
เปนไปทั้งหมดของชีวิตและโลก
๒) เขาใจความหมายและระบบของชีวิต กลาวคือ ชีวิตคือการไดมาอยูและรับรู
สิ่งตางๆ ทั้งตัวเราเอง ผูคน และโลกภายนอก ดังนั้น ชีวิตจึงเปนระบบความสัมพันธของ
องคประกอบตามเหตุปจจัย ชีวิตจึงมีคุณคาและมีความหมายเมื่อมีการอยู การรู โดยมีความ
สัมพันธกับสิ่งตางๆ อยางถูกตอง จึงควรตระหนักรูวาประสบการณการรับรูรูป เสียง กลิ่น
รส และสิ่งตองกาย ที่ผานเขามาทางประสาทสัมผัสคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจนั้น เปน
เหตุนำมาซึ่งความทุกขและความสุข จึงควรตั้งสติใหรูเทาทันปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากการ
รับรูตามความเปนจริง การดำเนินชีวิตประจำวันมีประสบการณทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง
ลิ้น ทางกาย และการปรากฏขึ้นในใจอยูตลอดเวลา ดังนั้น การดำเนินชีวิตที่จะไดผลดีก็คือ
การรับประสบการณใหเปน ใหไดผลดีแกชีวิต ไดรับความรูความเขาใจและสิ่งที่มีคุณคาเปน
ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสรางประสบการณใหเปนจึงเปนจุดเริ่มตนของ
กระบวนการสรางคุณคาแหงชีวิตที่สำคัญมาก๑๑
๓) บริโภคใชสอยปจจัย ๔ อยางรูคุณคา โดยยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทา๑๒ คือขอ
ปฏิบัติอันเปนกลาง ดำเนินชีวิตไปโดยสัมพันธกับโลกตามวิถีแหงธรรมชาติอยางไมขัดแยง
หลั ก สั น โดษ ๑๓ คื อ ความรู จั ก ยิ น ดี พ อใจ และหลั ก โภชเนมั ต ตั ญ ุ ต า ๑๔ คื อ ความรู จั ก
ประมาณในการบริโภค คุณธรรมดังกลาวนี้กอใหเกิดความสุขขั้นพื้นฐานของชีวิตที่สำคัญ ที่
เรียกวา สามิสสุข คือสุขที่ตองอาศัยวัตถุ และความสุขอีกประเภทหนึ่งที่ลึกซึ้งและประณีตไป
กวานั้น เรียกวา นิรามิสสุข คือสุขที่พนจากวัตถุสิ่งเสพทำใหชีวิตมีอิสระที่แทจริง๑๕ เปน
๑๑ พระธรรมปฎก

(ป. อ. ปยุตฺโต), รุงอรุณของการศึกษา เบิกฟาแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน,
พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ พิมพสวย จำกัด, ๒๕๔๖), หนา ๖๘-๖๙.
๑๒พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธ
ศาสน อธิบายศัพทและแปลความหมายคำวัดที่ชาวพุทธควรรู, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร :
ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๓), หนา ๗๗๒.
๑๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๘๔.
๑๔ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท (ชำระเพิม่ เติม ชวงที่ ๑), พิมพครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑),
หนา ๒๙๓.
๑๕ พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน ๒ (อธิบายธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๒),
พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๕๒.
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ความสุขที่เกิดจากความสงบภายในจิตใจที่แลกซื้อไมไดดวยเงิน แตไดมาดวยการฝกฝน
ปฏิบัติตนอยางตอเนื่อง จนเกิดความรูความเขาใจอยางถองแทและประจักษไดดวยตนเอง
การบริโภคใชสอยปจจัย ๔ อยางรูคุณคานี้ จึงเปนขอปฏิบัติเพื่อการขัดเกลาจิตใจไปพรอม
กับกิจวัตรที่ดำเนินไปในชีวิตประจำวันอยางตอเนื่อง เพราะธรรมชาติของชีวิตนั้น เมื่อใดไม
ตองดิ้นรนเรื่องการกินการอยู อีกทั้งไมมีปญหาดานสุขภาพใหเดือดรอนกระวนกระวายใจ
เมื่อนั้นจิตใจก็ยอมสงบตั้งมั่น วิถีชีวิตแนวพุทธจึงเปนรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ดูแลใสใจทั้ง
ดานสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติไปพรอมๆ กัน และความสัมพันธอยางเกื้อกูลกันของ
มนุษยและธรรมชาตินี้เอง เปนการสรางฐานรากของความสุขที่แทจริงและยั่งยืนใหกับชีวิต
และโลก
๔) การมีอาชีพที่ถูกตองเหมาะสมกับตน เพราะชีวิตตองพึ่งพาปจจัย ๔ มนุษยจึง
ตองประกอบอาชีพเพื่อใหไดมาซึ่งปจจัยที่พอเพียง และใชปจจัยนั้นไปในทางที่เกี่ยวของกับ
ปจจัย ๔ อยางเหมาะสม เพื่อรักษาชีวิตใหยืนยาวและมีสุขภาพดี เพื่อสรางคุณคาหรือ
ประโยชนสุขตางๆ ใหเกิดขึ้นทั้งตอตนเอง เพื่อนมนุษย และสิ่งแวดลอม
๕) เมื่อชีวิตมีความสุขในเบื้องตนจากการกินการอยูตามธรรมชาติของชีวิตโดยไม
เดือดรอนแลว จิตใจก็ยอมสงบ ตั้งมั่น ไมตองกระวนกระวายดิ้นรนเพื่อปากเพื่อทอง สงผล
ใหบุคคลสามารถใชเวลาของชีวิตซึ่งมีอยูอยางจำกัด เรงทำหนาที่สำคัญของชีวิตดวยความ
เพียร เพื่อประโยชนสูงสุดที่ชีวิตพึงมีได ดังพุทธพจนที่วา “มนุษยมีอายุนอย บุคคลผูฉลาด
พึงเรงประพฤติธรรมเหมือนคนถูกไฟไหมศีรษะ เพราะความตายจะไมมาถึงไมมี”๑๖ และ
พุทธพจนที่วา “วันคืนลวงเลยไป ชีวิตก็ใกลหมดสิ้น อายุของสัตวทั้งหลายก็หมดสิ้นไป
เหมือนน้ำในแมน้ำนอยจะแหงไป”๑๗ ดังนั้น คุณคาและจุดมุงหมายแทจริงของทุกชีวิตก็คือ
การพัฒนาศักยภาพดานจิตใจใหมีคุณธรรมและสติปญญา ใหโอกาสชีวิตไดทำหนาที่กาวไปสู
จุดหมายในระดับที่สูงกวา คือการประพฤติพรหมจรรยอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อความ
พนทุกขของชีวิตในระดับตางๆไปจนถึงการพนทุกขอยางสิ้นเชิงถาวร
๖) ศรัทธาในความถูกตอง จากขอที่ ๑-๕ เปนการสรางความสมบูรณและไดสมดุล
ของชีวิตที่ดำเนินไปพรอมๆ กับความตองการขั้นพื้นฐานของชีวิตประจำวัน ความพรอม
ดังกลาวเปนรากฐานในการพัฒนาทุนชีวิตของมนุษย กอใหเกิดความสามารถที่จะสุขเปน

๑๖ สํ.ส.
๑๗ สํ.ส.

(ไทย) ๑๕/๑๔๕/๑๘๕.
(ไทย) ๑๕/๑๔๖/๑๘๖.
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อำนาจอยูภายใน ที่สงผลตอทุกความเปนไปของชีวิตภายนอก สงผลใหชีวิตมีดุลยภาพและมี
ความมั่นคงอยางยั่งยืน เมื่อใดบุคคลสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของตนเอง
จนบังเกิดผลประจักษแจงแกตนเองไดแลว เมื่อนั้นยอมกอเกิดเปนกำลังแหงศรัทธาตอความ
ถูกตอง ไมหวั่นไหวไปกับสิ่งเราหรือสิ่งยั่วยุภายนอก เปนอำนาจภายในที่สงผลตอความมั่นคง
ของชีวิต สามารถยอมรับนับถือตน ศรัทธาวาตนเปนที่พึ่งแหงตนได ศรัทธาจึงเปนคุณธรรม
สำคัญอันเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาอินทรีย
๗) พัฒนาอินทรีย ๕ ซึ่งประกอบดวย ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา๑๘
ความหมายของอินทรียตามหลักพระพุทธศาสนา แปลวา ความเปนใหญในหนาที่ตน หรือ
มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ อยางเดนชัด มีอำนาจมาก๑๙ อินทรียมีจุดเริ่มตนจากศรัทธา
เพื่อนำไปสูปญญา ปญญาสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือ ปญญาเพื่อความพนทุกข อินทรีย ๕
เปนธรรมคูกับพละ ๕ ผลจากการพัฒนาอินทรีย ๕ ใหมีความสมบูรณและไดสมดุล กอให
เกิดพละกำลังเปนอำนาจอยูภายใน นำชีวิตไปสูเปาหมายในดานตางๆ ไดอยางแทจริง
๘) การเปนคนดีของสังคม๒๐ บุคคลที่ไดพัฒนาศักยภาพดวยคุณธรรม ๗ ประการ
ดังขางตนนี้ ยอมเปนบุคคลที่สมบูรณแบบ มีทุนชีวิตอยูภายในที่พรอมตอการทำหนาที่ของ
ตนดวยความสำนึกรับผิดชอบ มีจิตใจที่ดีงาม รูจักเกื้อกูลและใสใจ ทั้งตอตนเอง เพื่อนมนุษย
สังคม และสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว เมื่อใดมนุษยมีอำนาจจากภายในเปนทุนชีวิตแลว เมื่อนั้น
ชี วิ ต ย อ มมี ดุ ล ยภาพและความมั่ น คง ไม ห วั่ น ไหวไปตามแรงกระตุ น จากสิ่ ง เร า ภายนอก
สามารถที่จะมีความสงบและความสุขอยูภายในตนตลอดเวลาและทุกสถานการณ เปนบุคคล
ผูเปนอยูเปนไปดวยคุณธรรมและสติปญญา มองโลกและชีวิตดวยปญญาที่รูเทาทันความจริง

๑๘ สํ.ม.

(ไทย) ๑๙/๔๗๑/๒๘๒.
คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ
อาสภมหาเถร), พิมพครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส จำกัด, ๒๕๕๑), หนา ๑๑๔๓.
๒๐ สัปปุริสธรรม ๗ เปนธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของคนดี มี ๗ ประการ คือ (๑) ธัมมัญุตา
รูหลักหรือรูจักเหตุ (๒) อัตถัญุตา รูความมุงหมายหรือรูจักผล (๓) อัตตัญุตา รูจักตน (๔) มัตตัญุตา
รูจักประมาณ (๕) กาลัญุตา รูจักกาล (๖) ปริสัญุตา รูจักชุมชน (๗) ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล คือ
ความแตกตางแหงบุคคล; อางในพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับ
ประมวลศัพท (ชำระ-เพิม่ เติม ชวงที่ ๑), หนา ๔๓๒.
๑๙ พระพุทธโฆสเถระ,
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จะเห็นไดวา หลักการพัฒนาทุนชีวิตแนวพุทธดวยคุณธรรม ๘ ประการนี้ มีความ
เปนสากลและเหมาะสมกับผูคนทุกยุคทุกสมัย เพราะประสานแนวคิดเรื่องชีวิตและโลกไว
อยางสอดคลองกันเปนระบบ เชื่อมโยงตั้งแตความสุขซึ่งเกิดจากความพอใจในความตองการ
ขั้นพื้นฐานของชีวิตไปจนถึงความสุขจากการมีชีวิตที่เปนอิสระจากเงื่อนไขอยางสิ้นเชิง โดยมี
หลักการที่สำคัญคือ การพัฒนาบุคคลจากรากฐานภายในจิตใจ อันเปนจุดเริ่มตนของความ
เปนไปของชีวิตในทุกๆ ดาน เพื่อใหบุคคลมีความรูความเขาใจและนำไปฝกฝนใหเกิดทักษะ
จนเปนคุณสมบัติที่พรอมอยูภายในตน มีความสามารถพรอมที่จะดำรงตนและทำหนาที่
แทจริงของตนไดตลอดเวลา
การพัฒนาทุนชีวิตแนวพุทธใหเปนอำนาจภายในจึงมีความสำคัญอยางยิ่งตอการ
ดำเนินชีวิตของผูคนในโลกยุคกระแสทุนนิยม กอใหเกิดอำนาจจากภายในที่สมบูรณแบบ มี
ความสำคัญอยางยิ่งในฐานะเปนเครื่องมือเพื่อความอยูรอดของมนุษยและธรรมชาติ เพราะ
คำนึงถึงความตองการพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการกินการอยูเพื่อความอยูรอดของมนุษย ที่
ดำเนินไปโดยสัมพันธกับธรรมชาติอยางไมขัดแยง ดังนั้น ไมวาจะเปนยุคใดสมัยใด การ
พัฒนาทุนชีวิตแนวพุทธนี้ก็ยังเปนเครื่องมือเพื่อสันติสุขและความมั่นคงของชีวิต ที่มีความ
ทันสมัยอยูเสมอไมเคยเปลี่ยนแปลง

ˆ. ∫∑ √ÿª
การรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่คำนึงถึงความมั่นคงของอำนาจ
ภายนอก เพื่อขับเคลื่อนกลุมประชาคมของตนผานกลไกของระบบทุนนิยมไปสูเปาหมายนั้น
แมจะมีความสำคัญและจำเปนตามสภาวการณปจจุบัน แตทวาการคำนึงถึงอำนาจภายใน
หรือความสุขที่แทจริงและยั่งยืนของผูคนในประชาคมกลับมีความสำคัญยิ่งกวา นั่นเพราะ
จุดมุงหมายหรือความตองการแทจริงในวิถีชีวิตของผูคนในประชาคมลวนตองการความสุข
ขั้นพื้นฐานของชีวิตในเรื่องของการกินการอยูที่ดำเนินไปโดยสัมพันธกับธรรมชาติอยาง
ไมขัดแยง กอใหเกิดภาวะแหงความสุขที่ประสานเชื่อมโยงกันทั้งทางกาย สังคม จิตใจ และ
ทางปญญา ดังนั้น พระพุทธศาสนาในฐานะเครื่องมือพัฒนาทุนชีวิตจึงมีความสำคัญและ
จำเปนอยางยิ่งตอชีวิตและโลกทุกยุคทุกสมัย เพราะเปนการพัฒนาศักยภาพบุคคลจาก
ภายในจิตใจใหเจริญงอกงามดวยคุณธรรมและสติปญญา กอเกิดเปนอำนาจอยูภายในบุคคล
ที่สงผลตอการมีทัศนคติ ความเชื่อ วิธีคิด และวิถีการดำเนินชีวิตที่ถูกตอง โดยมีหลักสำคัญ
คือ ความรูจักพอประมาณ ความรูจักพอใจ และการดำเนินชีวิตสายกลาง เปนขอปฏิบัติที่
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สอดคลองกับหลักไตรสิกขา ที่ครอบคลุมทั้ง ศีล สมาธิ และปญญา ซึ่งเปนความจำเปนตั้งแต
ระดับพื้นฐานจนถึงความเปนอยูเปนไปทุกๆ ดานของมนุษยตลอดชีวิตไวอยางครบถวน สง
ผลใหชีวิตเกิดภาวะแหงความสุขแบบองครวม ที่ประสานกันอยางเปนระบบทั้งทางกาย ทาง
สังคม ทางจิตใจ และทางปญญา ความรูความเขาใจในคุณคา ความหมาย และความสัมพันธ
ของชีวิตกับสิ่งแวดลอมอยางลึกซึ้งถองแทนี้ ทำใหมนุษยสามารถที่จะรูจักตนเอง จัดการกับ
ตนเองและสิ่งแวดลอมที่เขาไปเกี่ยวของไดอยางถูกตองเหมาะสม สงผลใหมนุษยดำรงชีวิตอยู
รวมกับสิ่งแวดลอมไดอยางเกื้อกูลและเปนทุกขนอยที่สุด การพัฒนาทุนชีวิตแนวพุทธจึงเปน
เครื่องมือนำผูคนออกจากวิกฤตดานทุนชีวิตไดทุกยุคทุกสมัย เพราะเมื่อใดผูคนในประชาคม
มีทุนชีวิตยอมทำใหชีวิตมีดุลยภาพและความมั่นคง ไมหวั่นไหวไปตามแรงกระตุนจากสิ่งเรา
ภายนอก พรอมรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามเหตุปจจัย
สุขงายสุขเปน ลดเงื่อนไขที่ซับซอนเกินความจำเปนพื้นฐานของชีวิตไดแลว เมื่อนั้นการรวม
ตัวตามความมุงหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยอมเปนเหตุปจจัยที่เกื้อกูลและกอให
เกิดประโยชนสุขทั้งในระดับชีวิต บุคคล สังคม และโลก ไดอยางแทจริง
ความอยูรอดของมนุษยทามกลางวิกฤตของทุนชีวิต จึงขึ้นอยูกับความสามารถใน
การเปลี่ยนแปลงและแกไขที่ตัวมนุษยเอง เพราะไมวาโลกจะมีวิวัฒนาการกาวหนาหรือ
ประชากรโลกจะมีวิธีการสรางอำนาจของตนโดยการรวมตัวกันเปนประชาคมตางๆ หรือจะมี
รูปแบบอื่นอีกเชนไร มนุษยและธรรมชาติก็ยังคงเปนระบบความสัมพันธที่อิงอาศัยกันเปน
ปจจยาการอยูเชนนี้ไมมีเปลี่ยนแปลง กลาวไดวา เมื่อใดมนุษยสามารถมองเห็นขอบกพรอง
ของตนเอง สามารถยอมรับ ยอมแกไขที่ตัวเอง และสามารถอบรมฝกฝนตนจนเกิดเปนความ
สามารถที่จะสรางความสุขใหเปนอำนาจภายในหรือเปนทุนชีวิตไดแลว เมื่อนั้นมนุษยยอม
สามารถเข า ถึ ง ศั ก ยภาพสู ง สุ ด คื อ ดำรงชี วิ ต อยู อ ย า งมั่ น คง สามารถพึ่ ง ทุ น ชี วิ ต ซึ่ ง เป น
คุณสมบัติพรอมอยูภายในตน นำชีวิตกาวสูความสุขที่เปนอิสระจากเงื่อนไขไดอยางแทจริง
และยั่งยืน

การพัฒนาทุนชีวิตแนวพุทธใหพรอมรับกระแสทุนนิยมในประชาคมอาเซียน
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘
กระทรวงการตางประเทศ. การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนภายในป ๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕).
กรุงเทพมหานคร : กลุมงานนโยบาย กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ,
พฤศจิกายน ๒๕๕๕.
ป. หลงสมบุญ. พจนานุกรม มคธ-ไทย. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : รานเรืองปญญา,
ม.ป.ป..
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ). ธรรมปริทรรศน ๒. อธิบายธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๒.
พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.
พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต). พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธ
ศาสน อธิบายศัพทและแปลความหมายคำวัดที่ชาวพุทธควรรู. พิมพครั้งที่ ๔.
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๓.
พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ). ศิลปะแหงการมีชีวิต. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา,
ม.ป.ป..
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). ทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำสังคมไทย. พิมพครั้ง
ที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๓.
. รุ ง อรุ ณ ของการศึ ก ษา เบิ ก ฟ า แห ง การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น . พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๒.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ พิมพสวย จำกัด, ๒๕๔๖.
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). คูมือชีวิต. พิมพครั้งที่ ๑๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัท
พิมพสวย จำกัด, ๒๕๕๐.
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. พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท (ชำระ-เพิม่ เติมชวงที่ ๑). พิมพครั้ง
ที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
. พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพครั้งที่ ๓๒. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ
ผลิธัมม, ๒๕๕๕.
พระพุทธโฆสเถระ. คั ม ภี ร วิ สุ ท ธิ ม รรค. แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย
(อาจ อาสภมหาเถร). พิมพครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส จำกัด, ๒๕๕๑.
พระไพศาล วิ ส าโล. พุ ท ธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน ม และทางออกจากวิ ก ฤต.
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๕๒.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร :
บริษัทนานมีบุคสพับลิเคชั่นส จำกัด, ๒๕๔๖.
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Ò. ∫∑π”
ปจจุบันนี้ คำวา “ประชาคมอาเซียน” อยูในความสนใจของประชาชนในแถบ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือที่เรียกวา “กลุมอาเซียน” โดยมีความยินดีในการสราง
ขอตกลงความรวมมือของกลุมประเทศที่มองเห็นโอกาส ความเจริญกาวหนาทัดเทียมกันของ
ประเทศในโลกตะวันตกที่กาวหนาไปกอน สิ่งเหลานี้มาพรอมกับการเล็งเห็นถึงปญหาตางๆ
ทั้งที่เกิดขึ้นอยูในปจจุบัน และที่อนุมานไดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
ขอตกลงเชิงนโยบายถูกสรางขึ้นอยางรัดกุมตามกฎบัตรอาเซียนซึ่งเปรียบเสมือน
ธรรมนูญของประชาคมอาเซียน ทุกอยางดูเหมือนจะลงตัวและสมบูรณพรอมแลวที่จะกาวสู
ความเปนประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณในป พ.ศ. ๒๕๕๘ สิ่งที่ทุกประเทศจะพึงทำใน
ปจจุบันคือ การเตรียมความพรอมในเชิงรูปธรรมที่จะไมทำใหเกิดปญหาตามมาในภายหลัง
โดยมีอุดมการณดังปรากฏในคำขวัญเปนเครื่องชี้นำคือ “หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งอัตลักษณ หนึ่ง
ประชาคม” (The motto of ASEAN is “One Vision, One Identity, One
Community”.)๑

๑ กฎบัตรอาเซียนหมวด

๑๑ ขอ ๓๖ วาดวยเรื่องคำขวัญ.
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มีขอนาสังเกตวา โดยธรรมชาติของประเทศในกลุมอาเซียน ๑๐ ประเทศ อัน
ประกอบด ว ย ประเทศบรู ไ น หรื อ ชื่ อ เป น ทางการว า “เนการาบรู ไ นดารุ ส ซาลาม”
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และสหภาพเมียนมาร หลายฝายมองวามีความแตกตางกันในเรื่อง
เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม การปกครอง และมองวาสิ่งเหลานี้จะเปนสาเหตุใหญที่
ทำใหคำวา “หนึ่งอัตลักษณ” ในอาเซียนไมสามารถทำใหเปนจริงได
ประเทศไทยมีนักวิชาการตางๆ ใหความสนใจศึกษาและอภิปรายเพื่อหาขอยุติเกี่ยว
กับ “อัตลักษณ” ของอาเซียนกันอยางกวางขวาง ตางใหแนวคิด นิยาม และแนวทางแกไข
ตางๆ เมื่อไดพิจารณาถึงเหตุที่ทำใหมีขอสรุปแตกตางกันจะพบวา เหตุผลหนึ่งนั้นเกิดจาก
การตีความคำวา “อัตลักษณ” ไวตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับพื้นฐานความคิดและประสบการณเชิง
วิชาการที่แตกตางกันนั่นเอง
ความจริงแลว คำวา “หนึ่งอัตลักษณ” ในคำขวัญอาเซียนที่บัญญัติไวในกฎบัตร
อาเซียน นั่นแสดงวา ไดมีการศึกษาเรื่องความเปนไปไดมาแลวเปนอยางดีกอนจะบัญญัติไว
ในธรรมนูญอาเซียนดังกลาว แตความเห็นที่แตกตางกันจนถึงวิพากษคำวา “หนึ่งอัตลักษณ”
ในอาเซียนเปนเรื่องที่เปนไปไมได หรือเปนไปไดยากนั้น นาจะเกิดจากการตีความคำวา “อัต
ลักษณ” ผิดไปจากบัญญัติตนเรื่อง ฉะนั้นจึงเปนเหตุใหผูเขียนมีความสนใจวา แทจริงแลว
“อัตลักษณ” ในประชาคมอาเซียนควรเปนเชนไร และโดยวิถีชาวพุทธแลว เราสามารถที่จะ
นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาสงเสริม “หนึ่งอัตลักษณ” ใหเกิดขึ้นจริงในประชาคม
อาเซียนไดอยางไร
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ในปจจุบันยังไมมีคำจำกัดความที่ชัดเจนของคำวา “อัตลักษณ” ในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ฉะนั้นการใหความหมายคำวา อัตลักษณ จึงเกิดขึ้นทั้งจากการแปลตาม
รูปของคำผสม และลวงเลยถึงการตีความเพื่อนำมาปรับใชใหเปนรูปธรรม ในที่นี้ ผูเขียน
ขอนำเสนอแนวคิดตามความเขาใจรวมถึงการตีความเพื่อนำมาใชในการอธิบายวิธีสราง
อัตลักษณรวมในบทความนี้
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อัตลักษณ สำเร็จรูปมาจากคำศัพท ๒ คำ คือ อตฺต ที่แปลวา ตน และ ลกฺขณ ที่
แปลวา ลักษณะ หรือในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายวา “สิ่งสำหรับ
กำหนดรู เครื่องกำหนดรู อาการสำหรับหมายรู เครื่องแสดงสิ่งหนึ่งใหเห็นวาตางจากอีก
สิ่งหนึ่ง คุณภาพ ประเภท”๒
อัตลักษณจึงควรแปลวา ลักษณะเฉพาะตน หรือที่นิยามความหมายไวขางตนวา
“ลักษณะโดดเดน” หรือ “ภาพตัวแทน” สำหรับ “ตน” แตเมื่อคำคำนี้ถูกนำมาใชในกฎบัตร
อาเซียนวา “หนึ่งอัตลักษณ” การแปลความวา ในประชาคมอาเซียนตองการลักษณะเฉพาะ
ของกลุม จึงเปนไปไมได เนื่องจากการรวมตัวของประเทศในอาเซียน เปนการรวมตัวของ
แตละประเทศใหเปนสังคมขยายมากขึ้น มิใชเพื่อจำกัดเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง ดังนั้น การ
ตีความคำวา “อัตลักษณ” ในกฎบัตรอาเซียนนี้ จึงไมอาจตีความตามลายลักษณอักษรได แต
ควรจะเปนการตีความตามเจตนารมณ คือแปล “อัตลักษณ” วา ลักษณะเฉพาะของอาเซียน
หรือลักษณะโดดเดนของอาเซียน หรือลักษณะที่เปนภาพตัวแทนของอาเซียน
ไมตางจากการใชคำนี้เพื่อบงบอกลักษณะเฉพาะของบุคคลหรือกลุมสังคมอื่นๆ เชน
“อัตลักษณ” ของบุคคล ยอมหมายถึง ลักษณะเฉพาะของตัวบุคคลผูนั้น
“อัตลักษณ” ของครอบครัว ยอมหมายถึง ลักษณะเฉพาะของครอบครัว
“อัตลักษณ” ของสังคมอื่น ก็เปนไปในทำนองเดียวกัน เชน อัตลักษณของโรงเรียน
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย อัตลักษณของประเทศ เปนตน
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จากการศึกษาเรื่อง “อัตลักษณรวม” ในประชาคมยุโรปซึ่งเปนตนแบบแนวคิดเรื่อง
“อัตลักษณรวม” ในประชาคมอาเซียนนั้นพบวา อัตลักษณที่ประกาศในปฏิญญาวาดวย
อัตลักษณของยุโรป (Declaration on European Identity) เนนเรื่อง “อัตลักษณรวม”
(Collective Identity) ซึ่งใหความสำคัญแกจุดยืนรวม (Common Position) นโยบายรวม
(Common Policy) และมรดกรวม (Common Heritage) ซึ่งวิธีการใหคุณคาของยุโรป
หรือเจตนารมณของการกอตั้งอาเซียนเนนไปที่ลักษณะรวมหรืออัตลักษณรวม มากกวา

๒ ราชบัณฑิตยสถาน.

ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒).

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :
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ลักษณะเฉพาะหรือขอปลีกยอยที่เปนลักษณะเฉพาะของกลุมคน ชาติพันธุ ศาสนา ภาษา
และวัฒนธรรม
อัตลักษณรวม (Collective Identity) มีแนวคิดดังนี้
๑. เจตคติที่สมาชิกทั้งหมดของกลุมมีลักษณะรวมทั้งความคิดและพฤติกรรม ซึ่ง
ทำใหเขาเหลานั้นแตกตางจากผูอื่น
๒. การกำหนดอัตลักษณจึงใชความสัมพันธรวมหรือความเปนสมาชิกภาพตาม
ลำดับ ยกเวนผูที่มิใชสมาชิก
๓. เรายอมรับการมีอยูของผูอื่นและอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตางระหวาง
“เรา” และ “บุคคลอื่น”
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การรวมกลุมประชากรที่มีคุณลักษณะแตกตางกันทางสังคม วัฒนธรรมนั้น มิไดมี
เฉพาะการรวมกลุมระดับชาติที่เปนประชาคมเทานั้น หากเราพิจารณาในสังคมที่เล็กลงมาจะ
พบวา โดยธรรมชาติแลว มนุษยเปนสัตวสังคม มีการรวมกลุมกันในหลายรูปแบบอยูแลว
เริ่มตนจากสังคมครอบครัว สังคมวงศสกุล สังคมนอกบาน ตั้งแตสังคมที่รวมที่อยูอาศัย เปน
หมูบาน สังคมการศึกษา สังคมการทำงาน ซึ่งทุกสังคมตองมีการสมาคมสัมพันธระหวางกัน
โดยมี “อัตลักษณ” เปนเครื่องแสดงออกถึงความเปนพวกเดียวกันทั้งสิ้น อัตลักษณของ
ครอบครัวทำใหตางจากครอบครัวอื่น แตก็อยูรวมกันไดในสังคมและมีอัตลักษณของสังคม
นั้นๆ รวมกัน โดยไมตองละทิ้งอัตลักษณของครอบครัว สิ่งเหลานี้เกิดจากการปรับตัวหลอ
หลอมทัศนคติ ความรูสึกความเปนพวกเดียวกันเปนเบื้องตน กอใหเกิดการยอมรับ ทุกคนจึง
มีความเปนสมาชิกของหลายสังคม เชน เปนสมาชิกครอบครัวของตนเอง เปนศิษยเกาหรือ
ศิษยปจจุบันของโรงเรียน มหาวิทยาลัย เปนพนักงานบริษัท เปนขาราชการ เปนคนไทย
และตอไปเมื่อประเทศกาวเขาสูอาเซียน การเพิ่มความเปนสมาชิกของอาเซียนจึงเปนเพียง
การเพิ่มสถานะอีกอยางหนึ่งของประชากรที่เสมือนการกาวเขาสูสังคมขยายเทานั้น ซึ่งตองมี
การศึกษาและปรับตัวเพื่อใหกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวกันตอไป
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เนื่องจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความแตกตางกันอยางมากใน
เรื่องของ ภาษา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม และทุกประเทศมีความเปนชาตินิยมอยูใน
ตัวเอง การจะกำหนดวา อัตลักษณของอาเซียนเปนอยางใดอยางหนึ่งจึงเปนไปไดยาก
นักวิชาการบางกลุมกลาววา อัตลักษณอาเซียนคือความหลายหลาก “หนึ่งอัตลักษณ” ของ
อาเซียนเปนเพียงภาพสวยงามที่เปนไปไมได๓ ซึ่งในเรื่องนี้ผูเขียนมีความเห็นที่แตกตางดังได
กลาวมาแลววา มนุษยมีธรรมชาติที่รูจักยืดหยุนและปรับตัวตามสถานการณรวมถึงการ
ยอมรับ “อัตลักษณ” ใหมๆ ของสังคมใหมๆ มาตั้งแตเยาววัยอยูแลว การขยายสังคมให
กวางขึ้นอีกระดับหนึ่งนั้น เปนเพียงอีกกาวที่จะตองมีการปรับตัวในการรับอัตลักษณใหม
เทานั้น เมื่อพิจารณาเจตนารมณการกำหนด “อัตลักษณอาเซียน” โดยอาศัยแนวคิดเรื่อง
“อัตลักษณรวม” ของประชาคมยุโรปเปนหลักแลว จะเห็นวาเปนการสราง “อัตลักษณรวม”
๓ ประการ ไดแก ๑. จุดยืนรวม (Common Position) ๒. นโยบายรวม (Common Policy)
และ ๓. มรดกรวม (Common Heritage) ดวยแลว ยิ่งพบวามีความยืดหยุนสูงพอสมควร
ซึ่งพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ. ดร. (นักวิชาการดานศาสนา) ใหความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
ไววา
“จุดเดนของอัตลักษณรวม (Collective Identity) คือการยอมรับการมีอยู
ของผู อื่ น และอยู ร ว มกั น บนฐานความแตกต า งระหว า ง “เรา” กั บ “เขา” ใน
ประชาคม สังคม และชุมชน จากหลักการนี้สอดรับอยางมีนัยสำคัญกับทาทีของ
พระพุทธศาสนาที่มุงเนนใหพัฒนาจาก “อัตลักษณ” ไปสู “อนัตลักษณ” กลาวคือ
แมวาการดำรงอยูของเผาพันธุ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมจะเปนสิ่งที่ดีและ
งดงาม แตสิ่งที่ตองระวังคือ “อัตตวาทุปาทาน” ซึ่งหมายถึงการยึดมั่นวาแนวคิด
ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมของตัวเอง กลุมตัวเองดีกวา วิเศษกวากลุมคนอื่นๆ
ในประชาคมและสังคม ซึ่งทาทีเชนนี้จะนำไปสูการดูถูก เหยียดหยาม ชิงชัง อันจะ
ส ง ผลต อ การเข า ไปทำลาย ลดทอน ครอบงำ หรื อ กิ น พื้ น ที่ ข องกลุ ม คนอื่ น ๆ
วัฒนธรรมอื่นๆ ดวยเขาใจวาลาสมัย ปาเถื่อน และโบราณ”๔
๓ จากการสัมมนาเรื่อง

“อัตลักษณอาเซียนมีจริงหรือไม” ณ หองประชุม กรมประชาสัมพันธ

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖.
๔ รวมอภิปราย เรื่อง “อัตลักษณอาเซียนและการดำรงอยูรวมกันภายใตความแตกตางทาง
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม” ณ โรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๗ ธันวาคม
๒๕๕๕.
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จากบริบทตอเนื่องจากคำวา “อนัตลักษณ” ที่ รศ. ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
ไดชี้แจงไว แสดงใหเห็นนัยความหมายเพียง ลักษณะการอยูรวมกันโดยไมยึดมั่นถือมั่นใน
“อัตลักษณ” คือ ไมยึดมั่นวาตนดีกวาผูอื่น มิไดหมายความครอบคลุมถึงความหมายเดียวกัน
กับ “อนัตตลักษณ” ใน “อนัตตลักขณสูตร” ที่พระพุทธองคตรัสหมายเอาขันธ ๕ วาเปน
อนัตตา คือ มีอาพาธ ไมอาจบังคับใหเปนไปตามความตองการของตนได ทานจึงใชคำวา
“มุงเนนใหพัฒนาจาก ‘อัตลักษณ’ ไปสู ‘อนัตลักษณ’ ”
ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ เลขานุการมูลนิธิโครงการตำรา
สั ง คมศาสตร แ ละมนุ ษ ยศาสตร นายกสมาคมจดหมายเหตุ ส ยาม และอดี ต อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดกลาวไววา
“ดวยความที่ชาติสมาชิกของอาเซียนประกอบไปดวยประเทศที่มีความแตก
ต า งกั น ในหลายด า น ไม ว า จะเป น การเมื อ งการปกครอง ศาสนา สั ง คม และ
วัฒนธรรม จึงมีคนบางกลุมบอกวา ‘อัตลักษณอาเซียน’ คือ ‘ความหลากหลาย’
(Diversity) ก็เปนการมองที่งายดี แตเมื่อรวมตัวกันแลว จะนำเสนอความหลาก
หลายที่เปนนามธรรมนั้นออกมาเชนไรใหผูอื่นทราบวานี่คือ ‘อัตลักษณอาเซียน’”
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ผูอำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และผูประสานงานโครงการ ASEAN Watch สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มองวา
“การบอกวาอัตลักษณอาเซียนคือ ความหลากหลายนั้นก็ไมผิด แตตอบเชน
นั้นก็เหมือนกับวาไมมีอัตลักษณ ทั้งๆ ที่แทจริงแลว ชาติสมาชิกอาเซียนมีความ
เหมือนกันในหลายๆ ดาน แตกลับไมถูกนำมาใช”
อัตลักษณของชาติสมาชิกอาเซียนในมุมมองของ ดร.กิตติ มี ๒ แบบคือ อัตลักษณ
ในเชิงบวก เชน การใหความสำคัญกับสถาบันครอบครัว การอยูในชวงเดียวกันของการ
พัฒนาจากสังคมเกษตรกรรมไปสูสังคมอุตสาหกรรม อุปนิสัยของการเปนเจาบานที่ดี หรือ
แมแตวัฒนธรรมที่จับตองไดที่คลายคลึงกัน อยาง อาหาร ศิลปะ เปนตน
สวนอัตลักษณในเชิงลบของชาติสมาชิกอาเซียน เชน การเมืองการปกครองที่เปน
แบบอำนาจนิยม ระบบอุปถัมภ การคอรรัปชั่น ความไรระเบียบวินัย (ยกเวนสิงคโปร) หรือ
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ความเปนชาตินิยมลนปรี่ ที่กลายเปนอุปสรรคตอการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนที่มี
อัตลักษณเดียวกัน๕
ปณญานัตย วิเศษสมวงศ สวนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธตางประเทศ๖ ได
แสดงความเห็นไวในบทความเรื่อง “กรมประชาสัมพันธ...กับบทบาท ‘การสรางอัตลักษณ
อาเซียน’” วา
“ความรวมมือดานสังคมและวัฒนธรรมไดเกิดขึ้นกอนหนา ผานการเชื่อม
โยงระหวางประชาชนกับประชาชน นับยอนถอยหลังไปถึงประวัติศาสตรรากเหงา
กันเลยทีเดียว โดยหลักฐานมีปรากฏใหเห็นมากมายจากเทศกาล พิธีกรรมทาง
ศาสนา การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม แมกระทั่งการกินการอยูในชีวิตประจำวัน
เพียงแตการเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเปนทางการครั้งนี้ เปาหมายและมาตรการ
สำคัญที่จะรวมกันสรางอัตลักษณอาเซียน ไดถูกระบุไวชัดเปนลายลักษณอักษร
ปรากฏในแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อใหทุกประเทศ
ขับเคลื่อน กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานอยางเปนรูปธรรม”
จากขอความดังกลาวแสดงใหเห็นวา การปลูกฝงสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหเกิดขึ้นรวมกัน
สามารถเริ่มตนจากจุดเล็กๆ ในสังคม คือจากประชาชนสูประชาชน ผานความเปนอยูในวิถี
ชีวิตตามปกติ แลวผานกาลเวลาจนกลืนเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม กลายเปนอัต
ลั ก ษณ ข องสั ง คมนั้ น ๆ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวความคิ ด ที่ ผู เขี ย นได ก ล า วไว ข า งต น ว า เป น
ธรรมชาติของมนุษยที่เปนสัตวสังคม ซึ่งจะมีการปรับตัวตามธรรมชาติเพื่อความกลมกลืนใน
สังคมใหม การรับ “อัตลักษณ” ของสังคมใหมเปนสวนหนึ่งของตนเอง
จากตัวอยางแนวความคิดของนักวิชาการในเรื่องเกี่ยวกับ “อัตลักษณ” จะพบวา ยัง
มีการมองในมุมที่แตกตางกัน บางคนมองเจาะลึกในรายละเอียด บางคนมองในมุมกวางเรื่อง
รูปแบบ

๕ งานสัมมนา

“อัตลักษณอาเซียนมีหรือไม”, ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ อาคารหอประชุม กรม

ประชาสัมพันธ.
๖ “กรมประชาสัมพันธ กับบทบาท ‘การสรางอัตลักษณอาเซียน’”, แหลงที่มา :http://
www.aseanthai.net, ศูนยขอมูลขาวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ.
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ในเบื้ อ งต น ที่ ผู เขี ย นได ศึ ก ษาข อ มู ล ที่ ม าของ “อั ต ลั ก ษณ ” ซึ่ ง มี อั ต ลั ก ษณ ข อง
ประชาคมยุโรปเปนตนแบบและเห็นดวยกับแนวคิดของ รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
วา อัตลักษณของอาเซียนจะมีลักษณะเปนอัตลักษณรวม ที่มีลักษณะเดนอยูที่การยอมรับ
ความมีอยูของผูอื่นและอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตางระหวาง “เรา” กับ “บุคคลอื่น”
ไมยึดมั่นวาตนดีกวาผูอื่น แตในเรื่องศัพทเฉพาะที่นำมาใชนั้น ผูเขียนมีความเห็นแตกตางเล็ก
นอยคือ การอธิบายดวยศัพทเฉพาะวา “ตองพัฒนาอัตลักษณไปสูอนัตลักษณ” อาจกอให
เกิดความเขาใจผิดไดหลายประการ เชน
ในกฎบัตรอาเซียนวาดวยคำขวัญ ทานใชคำวา “หนึ่งอัตลักษณ” คือ อาเซียนตองมี
อัตลักษณเฉพาะ ดังนั้นหากใชคำวา “อนัตลักษณ” ซึ่งโดยรูปศัพทมีความหมายตรงขามกับ
“อั ต ลั ก ษณ ” อาจทำให ผู ที่ น ำข อ มู ล ไปถ า ยทอดต อ โดยมิ ไ ด ท ำความเข า ใจในบริ บ ทที่ ผู
นำเสนอตองการสื่อสาร เกิดความเขาใจผิดวามีการปฏิเสธเรื่อง “อัตลักษณ” ที่บัญญัติไวใน
กฎบัตรอาเซียน ซึ่งถือเปนธรรมนูญหลักของขอตกลง
อีกประการหนึ่ง การอธิบายวาอนัตลักษณคือลักษณะไมยึดมั่นถือมั่นวาตนดีกวา
ผูอื่น นับวาไมสอดคลองกับความหมายโดยนัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวในอนัตตลักขณ
สูตร
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน เมื่อผูเขียนจะกลาวถึงแนวทางการสราง “อัตลักษณ
รวม” ในอาเซียน คือ การอยูรวมกันอยางสงบโดยการยอมรับในความมีอยูของผูอื่นโดย
เคารพนั่นเอง

ˆ. ·π«∑“ß°“√ √â“ß çÕ—μ≈—°…≥å√à«¡é „π —ß§¡
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ผูเขียนไดวิเคราะหมาแลววา มีความเปนไปไดในการสราง “อัตลักษณ” อาเซียน
สวนประเด็นที่มีผูวิตกกังวลวา ความแตกตางหลากหลายทั้งในเรื่องภาษา ศาสนา วัฒนธรรม
ของประเทศสมาชิกเปนปญหาใหญนั้น เมื่อไดตรวจสอบขอมูลของแตละประเทศแลว พบวา
ทุกประเทศในอาเซียนตางอยูในภาวะการอยูรวมกับความหลายหลากเหลานั้นในประเทศ
ของตนเองอยูแลว เชน
ในประเทศบรูไน มีประชากร ๓๗๔,๕๗๗ คน ในจำนวนนี้นับถือศาสนาอิสลาม
๖๗% ศาสนาคริสต ๑๐% ศาสนาพุทธ ๑๓% นอกนั้นเปนศาสนาอื่น
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ในประเทศกัมพูชา มีประชากร ๑๔ ลานคน นับถือศาสนาพุทธ ๙๕% ศาสนา
อิสลาม ๐.๒% นอกนั้นเปนศาสนาอื่น๗
ขางตนเปนเพียงการยกตัวอยางความแตกตางดานศาสนาที่ทุกประเทศในอาเซียนมี
อยูในปจจุบัน แมแตเรื่องเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมก็เปนไปในทำนองเดียวกัน ขอเท็จ
จริงที่พบคือ ในความแตกตางนั้น ประชากรของทุกประเทศก็สามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข
จะมีก็แตในบางประเทศเทานั้นที่มีการกระทบกระทั่งกันจนเกิดเปนปญหาขัดแยงกันเอง ซึ่ง
นับวาเปนเรื่องปกติที่เกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลาอยูแลว สิ่งสำคัญมากกวาความขัดแยงที่อาจเกิด
ขึ้นไดก็คือ ทำอยางไรจึงจะยุติความขัดแยงเหลานั้นไดโดยไมใหมีการสูญเสียและเปนไปอยาง
รวดเร็วมากกวา

˜. ªí≠À“Õ“‡´’¬π∑’Ë·∑â®√‘ß§◊ÕÕ–‰√
ในเมื่อแตละประเทศในอาเซียนตางก็คุนเคยกับการอยูรวมกันของประชากรที่มี
ความแตกตางกัน ทั้งในดานเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมอยูแลว จึงเกิดคำถามวา
แลวอะไรเปนปญหาในการสราง “อัตลักษณรวม” ในกลุมประชาคมอาเซียน
โดยแนวทางการแกไขปญหาทางพระพุทธศาสนานั้น หลักอริยสัจ ๔ คือ ทุกข
สมุทัย นิโรธ มรรค เปนรูปแบบการแกปญหาไดอยางสมบูรณ คือ เบื้องตนวิเคราะหใหทราบ
วา อะไรคือปญหา จึงจะสามารถสาวหาเหตุแหงปญหา แลวหาทางดับปญหาเหลานั้น ซึ่งจะ
กำหนดวิธีไดก็ตอเมื่อผานการวิเคราะหปญหาที่แทจริงแลว
ในขอนี้ก็เชนเดียวกัน การจะสราง “อัตลักษณรวม” อาเซียนที่กลาววา “ตอง
เปนการอยูรวมกันอยางสงบ โดยยอมรับในความมีตัวตนของผูอื่น” นั้น ตองวิเคราะหกอนวา
ปญหาที่เปนตนเหตุไมใหเกิดเหตุเชนนั้นไดเปนเพราะอะไร ซึ่งผูเขียนมองวา ความขัดแยงที่
ไมอาจรอมชอมไดมักเกิดจากความคิดเรื่องความเปนคนละพวกมากกวาที่จะเกิดจากตัว
ปญหาเอง อุปมาเหมือนพี่นองในครอบครัวเดียวกัน แมเกิดปญหาขัดแยงบางประการก็จะ
ตกลงรอมชอมกันไดงายกวาปญหาขัดแยงอยางเดียวกันเมื่อเกิดกับครอบครัวอื่น จึงอาจ
กลาวไดวาความเปน “ชาตินิยม” ของแตละประเทศนั่นเองที่อาจกอใหเกิดปญหาความ
ขัดแยงระหวางประเทศ
๗ ข อ มู ล จาก

ประชาสัมพันธ

http://www.aseanthailand.org ศู น ย ข อ มู ล ข า วสารอาเซี ย น กรม
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¯. “‡Àμÿ¢Õßªí≠À“
ธรรมชาติของมนุษยในโลกนี้เปนที่รวมของกิเลส ๓ ประการคือ โลภ โกรธ หลง
(โมหะ) มนุษยจึงมี “อัตตา” (ตางจากอัตลักษณ) ยึดมั่นถือมั่นในความมีอยู ซึ่งจัดเปนกิเลส
คือ โมหะ
ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี้เองชื่อวา “มานะ” คือ ความถือตน ซึ่งทางพระพุทธ
ศาสนาแบงออกเปน ๓ ประการ ดังปรากฏเนื้อความในพระไตรปฎกวา
“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ค วรละตั ณ หา ๓ ประการ และควรละมานะ ๓
ประการ..........มานะ ๓ ประการอะไรบาง คือ ๑.มานะ (ความถือตัววาเสมอเขา)
๒.โอมานะ (ความถือตัววาดอยกวาเขา) ๓.อติมานะ (ความถือตัววาดีกวาเขา) นี้คือ
มานะ ๓ ประการที่ภิกษุควรละ
ภิกษุทั้งหลาย เพราะภิกษุละตัณหา ๓ ประการ และละมานะ ๓ ประการ
นี้ได เราจึงเรียกภิกษุนี้วา ตัดตัณหาไดแลว ถอนสังโยชนไดแลว ทำที่สุดแหงทุกขได
แลว เพราะละมานะไดโดยชอบ”๘
กลาวคือ มานะ ๓ ที่เปนเหตุใหเกิดความกระทบกระทั่งกันนั้น ประกอบดวย
๑. ความถือตนวาตนดอยกวาผูอื่น ทำใหเกิดปญหาที่ตามมาคือ ความอิจฉาริษยา
ไมอยากใหผูอื่นไดดี
๒. ความถือตนวาตนเสมอกับผูอื่น เปนเหตุใหไมเชื่อในความคิด คำแนะนำ หรือ
ยอมรับผูอื่น เพราะถือวาตนเองก็มีดีเชนกัน ไมไดแตกตาง ทำใหเกิดการไมมีใครยอมใคร
๓. ความถือตนวาตนดีกวาผูอื่น เปนเหตุใหเกิดการเบียดเบียน ทำราย ทำลาย โดย
อางเหตุความปรารถนาดี อันเปนสิ่งที่ทำใหเกิดความขัดแยงที่บานปลาย ดังเชน สังคมไทยใน
ปจจุบัน หรือสงครามศาสนาในหลายๆ ประเทศ

๘ องฺ.ฉกฺก

๒๒/๑๐๖/๖๒๗-๖๒๘.
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˘. ·π«∑“ß°“√¥—∫ “‡Àμÿ·Ààßªí≠À“Õ“‡´’¬π
เมื่อทราบแลววา สาเหตุของปญหาอยูที่มานะที่อยูในใจของมนุษยแตละคน ทางดับ
ปญหาก็คือ การลดมานะในใจนั่นเอง ซึ่งจะพิจารณาทั้ง ๓ ประการไดดังนี้
๑. มานะวาตนดอยกวาผูอื่น ตองเพิ่มคุณธรรมเรื่องมุทิตา (ความพลอยยินดี กิริยา
ที่พลอยยินดี ภาวะที่พลอยยินดี มุทิตาเจโตวิมุตติ นี้เรียกวา มุทิตา๙ ) รูจักยินดีตอผูอื่นเมื่อ
เห็นเขาไดดี ไมอิจฉาริษยาอันเปนที่มาของการเบียดเบียน เพราะไมอยากใหใครดีกวาตน
๒. มานะวาตนเสมอกับผูอื่น ตองเพิ่มคุณธรรมเรื่องความเคารพ ตองเปดใจกวางรับ
ฟงผูอื่นบาง เพราะมุมดีๆ ไมใชมีเพียงตนคนเดียว
๓. มานะวาตนดีกวาผูอื่น ตองเพิ่มคุณธรรมเมตตา กรุณา เมื่อดีแลวตองใหโดยการ
แบงปนดวยความเมตตา ไมใชสรางความอึดอัดคับของใจ หรือดูถูกเหยียดหยาม ไมมีใครรับ
ไดกับความปรารถนาที่มากับคำเหยียดหยามดูถูก หรือใหราย โดยเฉพาะอยางยิ่งถาทำราย
ยิ่งเกิดการตอตาน

Ò. «‘∏’°“√∑’Ë®–π”‰ª Ÿà°“√¥—∫ªí≠À“‰¥â
การอยูรวมกันอยางสงบ ยอมรับการมีอยูของผูอื่นนั้น สามารถทำใหเกิดขึ้นไดโดย
อาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนเครื่องมือ ดังตอไปนี้
๑. ศึ ก ษา เรี ย นรู ธ รรมชาติ ข องความแตกต า งอย า งมี ส ติ เพื่ อ การอยู ร ว มกั น ได
(สติ หมายถึง ความระลึกได นึกได ความไมเผลอ การคุมใจไวกับกิจ หรือกุมจิตไวกับสิ่งที่
เกี่ยวของ จำการที่ทำและคำที่พูดแลว แมนานได)๑๐ ธรรมชาติของมนุษยไดเรียนรูเรื่องการ
ปรับตัวเขาหาสิ่งที่แตกตางอยูแลว เพียงลดชองวาง ความถือเขาถือเรา ความคิดวาเปนคนละ
พวกทิ้งเสีย ใหนึกวาทุกประเทศก็คืออาเซียนเหมือนกัน เปรียบเสมือนเปนครอบครัวใหญขึ้น
จากขอตกลงที่จะอยูรวมกันอยางสมัครใจ ตองมีสติและปรับตัวเขาหากัน
๒. ตองเปดใจรับฟง เคารพและใหเกียรติตอความแตกตางนั้นโดยอาศัยคุณธรรมคือ
“ขันติ” เพราะมีความเปนไปไดวา ความแตกตางอาจกอใหเกิดความไมเขาใจ ตองการเวลา
๙ อภิ.วิ.

(ไทย) ๓๕/๖๘๘/๔๓๖.
(ป. อ. ปยุ ตฺ โ ต), พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสน ฉบั บ ประมวลศั พ ท ,
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หนา ๓๙๕.
๑๐ พระพรหมคุ ณ าภรณ
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และความอดทนสำหรับสิ่งที่อาจไมชอบใจอยูบาง (ความอดทนคือ ทนลำบาก ทนตรากตรำ
ทนเจ็บใจ ความหนักเอาเบาสู เพื่อบรรลุจุดหมายที่ดีงาม)๑๑ ซึ่งเมื่อเวลาผานไป ความเขาใจ
ที่มากขึ้นจะเปนประโยชนในการอยูรวมกันอยางมีความสุขสงบ (สันติ) อยางเปนธรรมชาติ
โดยไมตองอาศัยความอดทนอีกตอไป
แตทั้งหมดนั้นก็เปนเพียงความคาดคะเนวา หากประกอบดวยสติและขันติธรรมแลว
การอยูรวมกันของประเทศอาเซียนที่ตางวัฒนธรรม จะเปนไปอยางราบรื่น มีแตความสงบ
รมเย็น
หากในอนาคตเบื้องหนาอาจมีปญหาที่ไมคาดคิดเกิดขึ้น ก็พึงใชอปริหานิยธรรม๑๒
หลักธรรมในการสรางความสามัคคี โดยการประชุมปรึกษาหารือก็จะชวยคลี่คลาย ทำความ
ไมเขาใจใหเปนความเขาใจสืบไป หรือหากเกิดปญหาขึ้นแลว ก็ตองมีกระบวนการยุติธรรม
โดยไมมีอคติ ๔๑๓ (ฉันทาคติ-ลำเอียงเพราะชอบ โทสาคติ-ลำเอียงเพราะชัง โมหาคติลำเอียงเพราะหลง ภยาคติ-ลำเอียงเพราะกลัว) การอยูรวมกันจึงจะเปนไปอยางราบรื่นและ
มีสันติสมตามเจตนารมณ และอัตลักษณรวมของอาเซียนคือการอยูรวมกันอยางสงบสุขใน
สังคมพหุวัฒนธรรม

ÒÒ. ∫∑ √ÿª
จากคำถามเบื้องตนวา “อัตลักษณ” ในอาเซียนควรเปนเชนไร และโดยวิถีชาวพุทธ
แลว เราสามารถที่จะนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาสงเสริม “หนึ่งอัตลักษณ” ใหเกิดขึ้น
จริงในอาเซียนไดอยางไรนั้น หลังจากไดศึกษาแนวคิดเรื่อง “อัตลักษณ” ในประชาคม
อาเซียนแลวพบวา ควรเปนลักษณะของ “อัตลักษณรวม” โดยเนนแนวคิดเรื่องการอยูรวม
กันอยางสงบ (สันติ) ยอมรับการมีอยูของผูอื่นและอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตาง
ระหวาง “เรา” และ “บุคคลอื่น”
สวนแนวทางการสราง “อัตลักษณรวม” ในสังคมพหุวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน
นั้น สามารถทำใหเกิดขึ้นได โดยแนวทาง ๒ ประการ คือ

๑๑

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), อางแลว. หนา ๓๒.
(ไทย) ๑๐/๑๓๖/๘๒. (รายละเอียด ธรรม ๗ ประการเพื่อความสามัคคีของเจาวัชชี)
๑๓ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๗/๒๙.
๑๒ ที.ม.
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๑. ศึกษาเรียนรูธรรมชาติความตางอยางมีสติโดยการยอมรับและมองใหเห็นปญหา
วา ความขัดแยงในสังคมพหุวัฒนธรรมนั้น สามารถเกิดขึ้นไดเนื่องจากความมี “มานะ” วามี
ความดอยกวา ดีกวา หรือเสมอกับผูอื่น และพรอมที่จะแกไขสิ่งเหลานั้นใหหมดไป
๒. รับฟง เคารพ ใหเกียรติตอความตางนั้นอยางมีขันติ เปนการปองกันไมใหเกิด
การกระทบกระทั่ง
หากสามารถทำได สังคมพหุวัฒนธรรมในอาเซียนก็จะอยูรวมกันไดอยาง “สันติ”
ตาม “อัตลักษณรวม” ของอาเซียนที่พึงเปน ขณะเดียวกันก็เปนไปตามคำขวัญอาเซียนที่วา
“หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งอัตลักษณ หนึ่งประชาคม”
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Ò. ¿“…“‰∑¬ :
°. ¢âÕ¡Ÿ≈ª∞¡¿Ÿ¡‘
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, กรุงเทพมหานคร :
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘
(๑) หนังสือ :
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. พิมพ
ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒.
(๒) บทความ :
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. บทความเรื่อง “จากอัตลักษณอาเซียนสูอนัตลักษณ
พระพุทธศาสนา”
(๓) สื่ออิเล็กทรอนิกส :
“กรมประชาสัมพันธ กับบทบาท การสรางอัตลักษณอาเซียน”. [ออนไลน] แหลงที่มา:
http://www. aseanthai.net, ศูนยขอมูลขาวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ.
“อัตลักษณอาเซียนมีหรือไม”. สัมมนาโดยกรมประชาสัมพันธ [ออนไลน] แหลงที่มา:
http://www.youtube.com/watch?v=BjvEFmhKT5Q.

®“°æ≈‡¡◊Õß‰∑¬ Ÿàæ≈‡¡◊ÕßÕ“‡´’¬π :
°“√‡μ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡¥â“π®‘μ„®μ“¡À≈—°¶√“«“ ∏√√¡ Ù
°—≈¬“ ‚™μ‘∏“¥“
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


Ò. ∫∑π”
กระแสการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ที่กำลังมาถึงในป
พ.ศ.๒๕๕๘ มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการรวมตัวและความรวมมืออยางรอบดานภายใต ๓
เสาหลัก คือ ๑) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security
Community-APSC) ๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic CommunityAEC) ๓) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural CommunityASCC)๑ อันสงผลโดยตรงตอวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนในประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได
กระแสรอนแรงดังกลาวนี้เปนเพียงการเตรียมพรอมเทานั้น หลายหนวยงานใหความ
สนใจอยางมาก จึงเกิดงานวิจัยเพื่อสำรวจความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนในกลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียนมากมาย โดยเฉพาะงานวิจัยเรื่องการเตรียมความพรอมการผลิตกำลังคนสู
การเปนประชาคมอาเซียนและเปดเสรีการคาดานอุดมศึกษาของ รศ. ดร.นันทนา คชเสนี
“ผูบ ริหารเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนเกีย่ วกับทัศนคติและการตระหนักรูเ กีย่ วกับอาเซียน”
จากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ พบวา
นักศึกษาไทยเห็นวาประเทศไทยไดประโยชนจากความเปนพลเมืองอาเซียนเกณฑคอนขาง

๑ กระทรวงการตางประเทศ

กรมอาเซียน, แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (๓ เสา),
(กรุงเทพมหานคร : คาริสมา มีเดีย, ๒๕๕๕), หนา ๓.
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ต่ำ และที่สะดุดใจที่สุดคือนักศึกษาไทยมีความรูความเขาใจตออาเซียนนอยที่สุด๒ แสดงให
เห็นวา นักศึกษาไทยยังขาดความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนมาก สวนงานวิจัยอีกชิ้น
หนึ่งที่มีกลุมตัวอยางคือประชาชนในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน โดยกระทรวงการตางประเทศไดรับรายงานจากคณะผูแทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการตา รายงานผล
การสำรวจความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน (Survey on ASEAN Community Building
Efforts) พบวา เรื่องความเขาใจอันดีตอการเขาสูประชาคมอาเซียน มีคนไทยเพียง ๒๕% ที่
เขาใจในดานดังกลาว จัดเปนอันดับที่ ๕ ของกลุม และมีความเขาใจอยูในอันดับสุดทายใน
เรื่อง ความเขาใจในแนวโนมการสูญเสียอุตสาหกรรมหลัก๓ แสดงใหเห็นวาทั้งคนไทยและนัก
ศึกษาไทยที่เปนกำลังสำคัญและอนาคตของชาติในปจจุบัน สรุปไดวาคนไทยยังไมพรอมใน
การเขาสูประชาคมอาเซียน
จากปญหาดังกลาว ผูเขียนเห็นวาเราควรเตรียมความพรอมดานจิตใจควบคูไปดวย
เพื่อเปนหลักอันมั่นคงสอดคลองกับดานกายและดานวาจา จึงขอเสนอการเตรียมความพรอม
ดานจิตใจของคนไทยตามหลักฆราวาสธรรม เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน โดยใชหลักธรรม
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มีขอบเขตเฉพาะหลักฆราวาสธรรม ๔ เปนสำคัญ
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ผูเขียนขอนำโครงสรางของคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ ที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่จะแสดงเปนเจาภาพหลักของประเทศไทยในการ
เขาสูอาเซียนประกอบไปดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ดำรงตำแหนงเปน
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการตางประเทศหรือผูแทน เปนรองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงหรือผูแทนจำนวน ๑๙ คน ประธานสภาหอการคาแหงประเทศ
ไทยหรือผูแทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือผูแทน ประธานสมาคม
ธนาคารแหงประเทศไทยหรือผูแทน รวมเปนกรรมการ อธิบดีกรมอาเซียน เปนกรรมการ
และเลขานุการ รองอธิบดีกรมอาเซียนจำนวน ๒ คน เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒ ดร.อีริค

ซี ทอมสัน และ ผศ.ดร.จุลนี เทียนไทย, “อาเซียนจากมุมมองของนักศึกษา ๑๐
ประเทศ”, ประชากรและการพัฒนา, ปที่ ๓๒ ฉบับที่ ๕ (มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๕) : ๑.
๓ กระทรวงพาณิชย กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ. ไทยรูเรื่องอาเซียนอันดับ ๕ เสพขอมูล
ผานเน็ตต่ำสุด. [ออนไลน]. แหลงที่มา : www.dtn.go.th [วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖].
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รวมองคประกอบคณะกรรมการจำนวนทั้งสิ้น ๒๗ คน๔ แตโครงสรางของคณะกรรมการฯ
กลับไมมีผูแทนของฝายศาสนาที่ชัดเจน หรือแมแตในการเตรียมความพรอมทางจิตวิทยา
เพื่อเปนแนวทางในเรื่องจิตใจตามแนวคิดตะวันตกก็ไมมีใหเห็นเชนกัน เปนแตเพียงกลาว
คลุมๆ ไว ผูเ ขียนเห็นวายังขาดการเตรียมความพรอมในดานจิตใจอยางเห็นไดชดั ดังแผนภาพ
ตอไปนี้

คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ
คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ
คณะกรรมการดำเนินการ
เพื่อจัดตั้งประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน
คณะอนุกรรมการดำเนินการตาม
แผนงานไปสูการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

คณะกรรมการสำหรับคณะมนตรี
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน
คณะอนุกรรมการวาดวยความ
เชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน

แผนภาพ : คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติของไทย
เหตุที่ผูเขียนเนนไปที่การเตรียมความพรอมดานจิตใจ รวมถึงสนใจในผูแทนของฝาย
ศาสนา สื บ เนื่ อ งมาจากป ญ หาใหญ ที่ เรื้ อ รั ง อั น เกี่ ย วข อ งกั บ ศาสนาในประเทศไทย คื อ
เหตุการณความรุนแรงชายแดนภาคใต จากรายงานสถานการณความรุนแรงและความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใตของศูนยการเฝาระวังภาคใต (Deep South Watch, 2555) ตั้งแต
เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ ถึง กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๕ พบวามีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บเปน

๔ สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.

เอกสารตั้งตน. รัฐสภาไทยกาวสูประชาคมอาเซียน.
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.parliament.go.th [วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖].
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จำนวนถึง ๑๓,๕๗๑ คน ในจำนวนนั้นเปนผูนับถือศาสนาพุทธและอิสลามเปนสวนใหญ๕
สิ่งนี้เองอาจเปนแนวทางที่จะบอกวา ปญหาภายในประเทศยังคงอยูและยังไมไดรับการแกไข
แตหากตองมารวมกันเปนประชาคมอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศที่แตกตางในดานการนับถือ
ศาสนา ยอมมีแนวโนมสูงในการเกิดความขัดแยง ที่จะลุกลามเปนวงกวางจนกลายเปนปญหา
ระดับอาเซียน โดยขอเสนอการแบงกลุมประเทศตามศาสนา ที่ประชากรสวนใหญของกลุม
ประเทศสมาชิกนับถือได ๓ กลุม คือ
๑. ประเทศที่ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คือ กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม
สิงคโปร และประเทศไทย รวม ๖ ประเทศ
๒. ประเทศที่ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม คือ บรูไน อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย รวม ๓ ประเทศ
๓. ฟลิปปนสประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสต รวม ๑ ประเทศ
นอกเหนือจากความแตกตางทางศาสนาแลว ปญหาชนกลุมนอยที่มีจำนวนมาก ซึ่ง
แนนอนวายอมจะมีความแตกตางทางความเชื่อ วิถีชีวิต ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม๖ สิ่งนี้เองคือสาเหตุที่ควรเตรียมความพรอมดานจิตใจของคนไทย
ผูเขียนยังศึกษาตอไปเพื่อหาขอมูลผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จากการเขาสูประชาคม
อาเซี ย นจากหลายหน ว ยงาน สรุ ป ออกมาเป น ป ญ หาและอุ ป สรรคสำคั ญ ของการเข า สู
ประชาคมอาเซียนจำนวน ๕ ขอดังตอไปนี้
๑) การเมืองการปกครองมีรูปแบบที่แตกตางกัน เชน ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา
ประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี และสังคมนิยม
๒) สังคมและวัฒนธรรมที่ประกอบไปดวยหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา ชนกลุมนอย
รวมทั้งการใชภาษาอังกฤษที่ยังถือวานอยในประเทศไทย
๓) ความเหมือนของสินคาสงออกของกลุมประเทศอาเซียนแยงตลาดกันเอง
๔) ความขัดแยงดานพรมแดน เชน ไทย-กัมพูชา และมาเลเซีย-ฟลปิ ปนส-อินโดนีเชีย

๕ ชัยวัฒน

สถาอานันท, “ความเขาใจเรื่องความรุนแรงกับศาสนาอิสลามในสี่จังหวัดภาคใตของ
ไทย”, รายงานการวิจัย, (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย : ศูนยเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสาร, ๒๕๕๕).
๖ ประชาคมอาเซียน. ปญหาและอุปสรรคที่สำคัญของประชาคมอาเซียน. [ออนไลน]. แหลง
ที่มา : http://ประชาคมอาเซียน.net/objections [วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖].
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๕) การปกปองผลประโยชนของชาติตนเปนหลัก คือรายไดหลักของแตละประเทศ
มาจากการเก็บภาษีศุลกากรสินคาขาเขาและขาออก แตการรวมกันครั้งนี้มีการยกเลิกการ
เก็บภาษีระหวางกันหรือเก็บภาษีนอยลง๗ ทำใหรายไดขาดหายลงไปมาก การรวมกลุม
ทำการคาจึงยากจะเปนไปไดโดยงายหากขาดการตกลงรวมกันที่ดีพอ
จากปญหาและอุปสรรคสำคัญของการเขาสูประชาคมอาเซียนที่กลาวมาแลวทั้ง ๕
ขอ จะเห็นวาความแตกตางกันในดานการเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ดานความ
ขัดแยงเรื่องพรมแดน ดานเศรษฐกิจ การกลัวเสียผลประโยชนของตน สิ่งเหลานี้เปนปญหาที่
เกิดจากการขาดความรูความเขาใจที่แทจริงทั้งของตนเองและประเทศสมาชิก ความไมเขาใจ
ไมยอมรับความแตกตาง ความไมอดทนอดกลั้นกับความแตกตาง ความไมรู การกระทบ
กระทั่ง อันจะนำมาซึ่งความขัดแยงที่จะขยายวงกวางมากขึ้น แทนที่จะเกิดความรวมมือกัน
เพื่อการรวมตัวและความรวมมืออยางรอบดาน๘ ตามวัตถุประสงคของประชาคมอาเซียน
และหากไมมีแนวทางที่เหมาะสม ผูเขียนใครนำเสนอหลักฆราวาสธรรม ๔ ขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา เพื่อเปนแนวทางการเตรียมความพรอมดานจิตใจของคนไทย
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เบื้องตนไดกลาวถึงปญหาในการเขาสูประชาคมอาเซียน จึงขอกลาวถึงความเหมาะ
สมของหลั ก ฆราวาสธรรม ๔ คื อ สมเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า ได ก ล า วถึ ง หลั ก ธรรม ที่
สามารถนำมาปรับใชในกรณีดังกลาวถูกบันทึกไวในพระไตรปฎก แตละหลักธรรมถึงแมจะมี
ความคลายในบางสวน แตก็มีความตางในบางสวนเชนกัน แลวแตเราจะเนนสาระสำคัญไปใน
เรื่องใด สวนหลักธรรมนำเสนอแนวทางมีดวยกัน ๓ หลัก โดยหลักแรกที่นำเสนอ คือ รุงอรุณ
การศึกษา ๗ ซึ่งเปนหลักประกันของชีวิตที่จะพัฒนาสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนการหา
แนวทางการพัฒนามาสูตน มี ๗ ประการ คือ
๑) กัลยาณมิตตตา
แสวงหาแหลงปญญาและแบบพัฒนาชีวติ
๒) สีลสัมปทา
มีวินัยเปนฐานของการพัฒนาชีวิต
๗ ประชาคมอาเซียน.

ปญหาและอุปสรรคที่สำคัญของประชาคมอาเซียน. [ออนไลน]. แหลง
ที่มา : http://ประชาคมอาเซียน.net/objections [วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖].
๘ กระทรวงการตางประเทศ กรมอาเซียน, แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (๓ เสา),
(กรุงเทพมหานคร : คาริสมา มีเดีย, ๒๕๕๕๗), หนา ๓.
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๓) ฉันทสัมปทา
มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรค
๔) อัตตสัมปทา
มุงมั่นฝกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเปนคนจะใหถึงได
๕) ทิฏฐิสัมปทา
ยึดถือหลักเหตุปจจัยมองอะไรตามเหตุตามผล
๖) อัปปมาทสัมปทา
ตั้งตนอยูในความไมประมาท
๗) โยนิโสมนสิการสัมปทา ฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและความจริง๙
รุงอรุณการศึกษานี้เนนการหาตัวแบบที่เหมาะสมเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาชีวิต
โดยไมยอทอ มีเหตุผล มีวินัย ไมประมาท และที่สำคัญคือ การใชความคิดสติปญญา มอง
ตามความจริง ไมหลอกตัวเอง หรือสัมมาทิฏฐิ๑๐ ทำความเห็นใหถูกตอง เขาใจในกฎแหง
ความเปนจริง ถูกทำนองคลองธรรม ปราศจากอคติ
หลักทีส่ องคือ วัฒนมุข ๖๑๑ อันเปนขอปฏิบัติเพื่อไปสูทางเจริญกาวหนาของชีวิต ๖
ประการ คือ
๑) อาโรคยะ
รักษาสุขภาพดี
๒) ศีล
มีระเบียบวินัย
๓) พุทธานุมัต
ไดคนดีเปนแบบอยาง
๔) สุตะ
ตั้งใจเรียนใหรูจริง
๕) ธรรมานุวัติ
ทำสิ่งที่ถูกตองดีงาม
๖) อลีนตา
มีความขยันหมั่นเพียร
ผูเขียนมีความเห็นวาวัฒนมุข ๖ นี้ มีบางสวนที่สอดคลองกับรุงอรุณการศึกษา แต
ความแตกตางอยูตรงที่ความมีสุขภาพทางกายที่ดีเพิ่มเติมเขามา อันทำใหสุขภาพใจดีขึ้นตาม
ไปดวย จึงมีความคิดสติปญญาที่แจมใส สดชื่น คิดทำการสิ่งใดก็แคลวคลองวองไว รางกาย
สามารถตอบสนองสิ่งที่ใจคิดไดดี
สวนหลักธรรมที่ผูเขียนเห็นวาครอบคลุมการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียนอยางเหมาะสมที่สุด คือ หลักฆราวาสธรรม ๔๑๒ มีรายละเอียดดังนี้
๙ พระพรหมคุณาภรณ

(ป. อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : องคการสงเคราะห
ทหารผานศึก, ๒๕๔๘), หนา ๑๑-๑๒.
๑๐ ขุ.ป. (ไทย) ๒๓/๓๐/๔๘๓.
๑๑ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, หนา ๕๕.
๑๒ ขุ.ชา.ม.

(ไทย) ๒๘/๑๒๙๖/๓๘๒.
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๑. สัจจะ คือ ความจริง ซื่อตรง ซื่อสัตย จริงใจ พูดจริง ทำจริง
๒. ทมะ คือ การฝกฝน การขมใจ ฝกนิสัย ปรับตัว รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดดัดนิสัย
แกไขขอบกพรอง ปรับปรุงตนใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญา
๓. ขันติ คือ ความอดทน ตั้งหนาทำหนาที่การงานดวยความขยันหมั่นเพียร เขมแข็ง
ทนทาน ไมหวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไมทอถอย
๔. จาคะ คือ ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชนสวนตน
ได ใจกวาง พรอมที่จะรับฟงความทุกข ความคิดเห็น และความตองการของผูอื่น พรอมที่จะ
รวมมือ ชวยเหลือ เอื้อเฟอเผื่อแผ ไมคับแคบเห็นแกตนหรือเอาแตใจตัว
พระพุทธองคตรัสเกี่ยวกับหลักฆราวาสธรรมวา ไมมีธรรมะใดที่จะสรางตัวใหประสบ
ความสำเร็จยิ่งกวาการสรางสัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะใหเกิดขึ้นในตนอีกแลว หรืออีกนัย
หนึ่งก็คือ คนที่จะยืนหยัดผานอุปสรรคจนกระทั่งพบความสำเร็จตองสรางหลักฆราวาสธรรม
ใหเปนคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของตนกอน จึงถือวามีความมั่นคงทางจิตใจเพียงพอ และฝกตน
ดวยจึงจะพรอมจริง เมื่อผูเขียนนำหลักฆราวาสธรรม ๔ เปรียบเทียบกับรุงอรุณการศึกษา ๗
และวัฒนมุข ๖ ซึ่งเปนหลักในการพัฒนาตนเชนกัน แตตางกันตรงที่รุงอรุณการศึกษา ๗ เนน
ไปที่การศึกษา และฝกตน สวนวัฒนมุข ๖ เนนไปที่หาแบบอยางที่ดี และมีสุขภาพที่ดี และ
ฆราวาสธรรม ๔ เนนไปที่ซื่อสัตย เสียสละ และที่สำคัญคือการรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง
จากตนโดยไมเห็นแกตัว จึงศึกษาหาความรูความเขาใจ ยอมรับความคิดเห็น ความแตกตาง
ของคนอื่นอยางอดทนอดกลั้น และลงมือกระทำอยางเต็มกำลังความสามารถไดจริง ความ
เสียสละประโยชน ความสุข ผลประโยชนสวนตน รวมทั้งมีจิตใจกวางขวาง รับฟงความคิด
เห็น ความทุกข ความแตกตางของผูอื่น จนพรอมจะรวมมือ รวมใจ
ผูเขียนขอนำเสนอใหเห็นวาฆราวาสธรรม ๔ สอดคลองกับ ๓ เสาหลัก โดยเรียงตาม
ลำดับความสำคัญของหลักฆราวาสในขอยอย กับสาระสำคัญของเสาหลักขอนั้นในรูปแบบ
ตาราง ตอไปนี้
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ตารางแสดง: ความสอดคลองของหลักฆราวาสธรรม ๔ กับ ๓ เสาหลักประชาคมอาเซียน
ที่

เสาหลักดาน

ฆราวาส
ธรรม ๔

ขยายความสาระ
ของหลักฆราวาสธรรม

๑. ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คง
อาเซียน
เพื่อแกไขขอขัดแยงระหวางกัน รับมือ
กั บ ภั ย คุ ก คามด า นความมั่ น คงของ
ประชาคม

- สัจจะ
- ทมะ
- ขันติ
- จาคะ

๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพื่อใหมีความเปนปกแผน มั่งคั่ง ดวย
การอำนวยความสะดวกดานการติดตอ
สื่อสารและคาขายระหวางกัน รวมกัน
แขงขันกับภูมิภาคอื่น และพัฒนาใหกิน
ดีอยูดีทั้งประชาคม

- ทมะ
- ขันติ
- จาคะ
- สัจจะ

๓. ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรม
อาเซียน
เพื่อใหประชาคมอยูรวมกันดวยความ
เอื้ออาทร มีน้ำใจไมตรีตอกัน รวมทั้ง
สวัสดิการความมั่นคงในระยะยาว โดย
เนนที่ประเด็นเชิงสังคมและวัฒนธรรม
ทีค่ รอบคลุมในหลายดาน ไดแก เยาวชน
การศึ ก ษาและการพั ฒ นาทรั พ ยากร
มนุ ษ ย สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน สาธารณสุ ข
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
สตรี แรงงาน การจัดการภัยพิบัติ และ
กิจการพลเรือนเปนตน

- จาคะ
- ขันติ
- สัจจะ
- ทมะ

๑. สัจจะ ความจริง ซื่อตรง
ซื่อสัตย จริงใจ พูดจริง
ทำจริง
๒. ทมะ การฝ ก ฝน การ
ข ม ใจ ฝ ก นิ สั ย ปรั บ ตั ว
รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัด
แก ไ ขปรั บ ปรุ ง ตนให
เจริญกาวหนาดวยปญญา
๓. ขั น ติ ความอดทน ตั้ ง
หน า ทำหน า ที่ ก ารงาน
ด ว ย ค ว า ม ข ยั น ห มั่ น
เพียร เขมแข็ง ทนทาน
ไมหวั่นไหว ยึดมั่นในจุด
หมาย ไมทอถอย
๔. จาคะ ความเสียสละ ผล
ประโยชน ส ว นตน ใจ
กวาง พรอมรับฟงความ
ทุกข ความคิดเห็น และ
ความต อ งการของผู อื่ น
รวมมือชวยเหลือเอือ้ เฟอ
เผื่ อ แผ ไม เ ห็ น แก ต น
หรือเอาแตใจตัว
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จากตารางแสดง: ความสอดคล อ งของหลั ก ฆราวาสธรรม ๔ กั บ ๓ เสาหลั ก
ประชาคมอาเซียน๑๓ จะเห็นวาหลักฆราวาสธรรมทั้ง ๔ ขอครอบคลุม ๓ เสาหลักประชาคม
อาเซียนทั้งหมดเชนกัน เพียงแตจะใชหลักฆราวาสธรรมขอใดเนนสำคัญที่สุดในเสาหลักนั้น
สวนความสอดคลองของหลักฆราวาสธรรม ๔ กับการเตรียมความพรอมดานจิตใจเพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียน ที่เปนปญหาที่ถูกมองขาม และเปนขอเสนอแนะแนวทางการเตรียมความ
พรอมดานจิตใจของคนไทยตามหลักฆราวาสธรรม ๔ เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนนี้ สิ่งที่
สำคัญนอกเหนือจาก ๓ เสาหลักประชาคมอาเซียนดังที่กลาวมาแลว โดยเฉพาะประชาชน
ทั่ ว ไปมี ค วามคาดหวั ง ว า ประโยชน สู ง สุ ด ของการรวมตั ว กั น เป น ประชาคมอาเซี ย น คื อ
สันติภาพและความมั่นคง แตจะมีสันติภาพและความมั่นคงไดอยางไร หากจิตใจเรายังคับ
แคบ มีอคติ แบงพวกเขาพวกเรา หรือเหยียดหยามดูหมิ่นประเทศเพื่อนบานอยางที่เราไดยิน
ไดฟงมาโดยตลอด๑๔ แตประเทศเพื่อนบานเหลานั้นกลับพัฒนาจนมีความรูความเขาใจอยูใน
เกณฑที่สูงกวาประเทศไทยหลายดาน จึงขอเสนอรายละเอียดของหลักฆราวาสธรรม ๔ วา
จะปรับใชกับการเตรียมความพรอมครั้งนี้ดังตอไปนี้
๑. สัจจะ คือ ความจริง ซื่อตรง ซื่อสัตย จริงใจ พูดจริง ทำจริง มิใชเพียงการเปน
แกนนำดานการศึกษา แตผลการวิจัยกลับชี้ใหเห็นวานักศึกษาไทยเขาใจในเรื่องประชาคม
อาเซียนเปนอันดับทายสุด โดยเฉพาะรัฐบาลที่มุงเนนที่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมใน
อันดับแรก เพราะตองการสรางอัตลักษณของอาเซียน เพื่อสงเสริมการสรางประชาคมในอีก
๒ เสาหลักเพื่อใหคนไทยเขาถึง เขาใจการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบานที่มีวัฒนธรรมการ
กิน การอยู การดำเนินชีวิตที่คลายคลึงกัน เปนการสรางความรูสึกรวมกันโดยผานระบบการ
ศึกษา เพื่อผลักดันใหอาเซียนเปนประชาคมของประชาชน๑๕ การเตรียมความพรอมของคน
ไทยเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน ควรจะมีการแสดงออกที่ชัดเจนตั้งแตระดับนโยบาย การ
วางโครงสร า งคณะกรรมการอาเซี ย นแห ง ชาติ แสดงให เ ห็ น อย า งจริ ง จั ง เป น รู ป ธรรม

๑๓ สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.

เอกสารตั้งตน. รัฐสภาไทยกาวสูประชาคมอาเซียน.
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.parliament.go.th [๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖].
๑๔ กระทรวงพาณิชย กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ. ไทยรูเรื่องอาเซียนอันดับ ๕ เสพ
ขอมูลผานเน็ตต่ำสุด. [ออนไลน]. แหลงที่มา : www.dtn.go.th [วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖].
๑๕ณกมล ปุญชเขตตกิกุล. “ประชาสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน-ASCC”, หนังสือพิมพบานเมือง,
(วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔) : หนา ๖.
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ผูเ ขียนเห็นวา การจัดองคการแบบพีระมิดหัวกลับหรือ Inverted Pyramid Organization๑๖
ของ Max Weber นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ซึ่งสอดคลองกับหลักฆราวาสธรรมในขอสัจจะ
ที่วา การพูดจริงทำจริงนี้สามารถใชตัวแบบการจัดโครงสรางองคการแบบเปนทางการ ที่
เปนตนแบบของทฤษฎีระบบราชการ หรือ Bureaucratic Model ที่ใหความสำคัญตอการ
สั่งการของผูมีอำนาจ ปรับมาเปนการใหความสำคัญกับผูรวมงานสวนปฏิบัติการ ในที่นี้คือ
ขาราชการ
๒. ทมะ คือ การฝกฝน การขมใจ ฝกนิสัย ปรับตัว รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดดัดนิสัย
แกไขขอบกพรอง ปรับปรุงตนใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญา ฝกนิสัยที่ยังทำใหไมกาวหนา
หันมาฝกตนเองเปนสำคัญ วาตนมีจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค หรือที่เรียกวา
SWOT Analysis ของ อัลเบิรต ฮัมฟรีย๑๗ เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ
เพื่อชวยใหผูที่เกี่ยวของทราบถึงภาพรวมขององคการ หรือในที่นี้คือการทราบถึงประเทศไทย
อาเซียน และทั่วโลกอยางรอบดานครอบคลุม และนำผลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาไดตรงตาม
ความเป น จริ ง เพื่ อ สร า งความพร อ มให เ กิ ด ขึ้ น กั บ คนไทยอย า งได ผ ล และเมื่ อ สามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาจุดบกพรองได ก็จะทำใหเกิดความพรอมในดานความรู ความเขาใจใน
การเขาสูประชาคมอาเซียน นอกเหนือจากความรูภายนอกที่มีงานวิจัยจำนวนมากออกมา
แสดง แต จ ะเป น การฝ ก ฝนตนให ก า วหน า ไปด ว ยกำลั ง สติ ป ญ ญาของตนได จ ริ ง อย า งมี
เปาหมาย
๓. ขันติ คือ ความอดทน ตั้งหนาตั้งตาเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียนดวยความ
ขยันหมั่นเพียร เขมแข็ง ทนทาน ไมหวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไมทอถอย อันเปนหัวใจสำคัญ
ในทุกกิจการ เพราะหากขาดแรงผลักดันจะทำใหไมบรรลุวัตถุประสงคได ถึงแมองคประกอบ
อื่นจะครบถวน แตองคประกอบดานขันติ ความอดทน ที่ตองทำซ้ำแลวซ้ำเลา ขันตินี้เองที่
พระอานนทถามเรื่องอุโบสถในพระพุทธเจาทั้ง ๗ พระองควาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
พระพุ ท ธองค ไ ด ก ล า วว า เป น หลั ก คำสอนสำคั ญ ของพระพุ ท ธศาสนา อั น เป น หั ว ใจของ
พระพุทธศาสนา ถือเปนตบะอยางยิ่ง๑๘ ที่จะสามารถนำมาเทียบเคียงกับการเขาสูประชาคม
อาเซียน ซึ่งอาศัยความอดทนนานัปการในการบรรลุเปาหมายที่ตองฝาฟนไปใหจงได
๑๖ Max

Weber, The Theory of Social and Economic Organization,
(New York : Oxford University Process, 1966).
๑๗ อัลเบิรต

ฮัมฟรีย, การตลาดขั้นเทพ, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท, ๒๕๕๔).
(ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพ
ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : องคการสงเคราะหทหารผานศึก, ๒๕๕๑), หนา ๕๘๐.
๑๘ พระพรหมคุณาภรณ
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๔. จาคะ คือ ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชนสวนตน
ได ใจกวาง พรอมที่จะรับฟงความทุกข ความคิดเห็น และความตองการของผูอื่น พรอมที่จะ
รวมมือ ชวยเหลือ เอื้อเฟอเผื่อแผ ไมคับแคบเห็นแกตนหรือเอาแตใจตัว เพราะการเขาสู
ประชาคมอาเซียน คือ การรวมตัวของความแตกตางในดานผิวพรรณ วัฒนธรรม เชื้อชาติ
ศาสนา ความเชื่อ การดำเนินชีวิต กฎหมาย ฯลฯ หากเรามีจาคะเปนหลักยึดเหนี่ยวเพื่อ
ความพรอม จะทำใหสามารถเขาใจไดถึงความแตกตางของผูอื่นนอกจากตัวเอง จนทำใหเรามี
ความเขาถึงอยางแทจริงกับสภาพแวดลอมตางๆ สามารถปรับจิตใจใหเห็นสิ่งตางๆ รอบดาน
ไดจนละแตประโยชน ความสุขสบายสวนตน เพื่อใหความแตกตางที่เกิดขึ้นในอาเซียน เปน
เพียงความแตกตางภายนอกที่ไมใชสาระสำคัญ แตภายในทุกผูทุกนามในอาเซียนจะอยูกันได
ดวยความเอื้อเฟอเผื่อแผ รวมมือรวมใจกันไดสมกับความตั้งใจ มุงมั่นที่จะอยูรวมกันเปนกลุม
ประชาคมอาเซียน

Ù. ∫∑ √ÿª
การรวมกันเพื่อเปนประชาคมอาเซียน ถือเปนการรวมมือของทุกฝายใหเกิดความ
เปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แมมีความแตกตางกันหลากหลาย โดยนำหลักฆราวาสธรรม ๔ ของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาปรับใช มี ๔ ประการ คือ ๑) สัจจะ ซื่อสัตยพูดจริงทำจริง
ตั้งใจจริง เปนหลักคิดเพื่อเตรียมความพรอมดานจิตใจ ๒) ทมะ แกไขขอบกพรอง ปรับปรุง
ตัวเองที่มีอยู เราตองรูเขารูเราและพัฒนาตัวเองใหดีขึ้น ๓) ขันติ อดทนเพื่อใหไปสูจุดหมาย
ใหพรอมทั้งประเทศอยางแทจริง และ ๔) จาคะ ไมเห็นแกประโยชนของตนเพียงฝายเดียว
รับฟง เขาใจความแตกตางทั้งความคิด วัฒนธรรม ภาษา สภาพแวดลอม ฯลฯ
การยอมรับดวยความเขาใจในขอแตกตางของผูอื่นอยางไมเห็นแกตัวนี่เอง เปนจุดที่
สำคัญของการเตรียมความพรอมดานจิตใจของคนไทยเพื่อเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน
ดังกลาวมาแลวนั้น ผูเขียนเห็นวาเราควรเตรียมความพรอมดานจิตใจควบคูไปดวย เพื่อเปน
หลักอันมั่นคงสอดคลองกับดานกายและดานวาจา โดยใชหลักฆราวาสธรรม ๔ ของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา อันเปนกุญแจสำคัญในการเตรียมความพรอมดานจิตใจของคนไทยเพื่อ
เขาสูประชาคมอาเซียนไดสำเร็จโดยแทจริง
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Ò. ∫∑π”
ในสภาพสังคมปจจุบันการสื่อสารมีบทบาทสำคัญอยางยิ่ง สัมพันธกับการดำเนิน
ชีวิตของบุคคลหลายหนวยงานหลายอาชีพที่อยูรวมกันในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งที่จะตอง
เขามามีสวนเกี่ยวของกับระบบการเมือง เพราะการที่พลเมืองมีความรู ความเขาใจทางการ
เมืองก็จะมีสวนชวยในการพัฒนาประเทศไดมากขึ้น จึงจำเปนตองอาศัยการสื่อสารเปน
เครื่องมือ การสื่อสารทางการเมืองเปนการสื่อสารที่มีอำนาจเปนไปเพื่อการตอรองใหเกิด
ความชอบธรรม สรางสามัคคีธรรม และเกิดสันติสุขในสังคม แตปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
ปจจุบันนั้น มีความขัดแยงทางดานความคิด โลกทรรศน และผลประโยชน อันนำมาสูความ
ขัดแยงที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งตางฝายตางไมยอมรับแนวทางรวมกัน ผลลัพธที่ตามมา
ทำใหสังคมไดรับความเสียหายและบอบช้ำจากความขัดแยงทางความคิดและเหตุผลของ
แตละฝาย การนำเสนอผานสื่อนั้น กลุมตางๆ ไดเสนอความคิดเห็นทางการเมืองที่สอดคลอง
กับมุมมองของตน และแบงขั้วแยกขางกันอยางเห็นไดชัด จนทำใหความรุนแรงไดขยายตัวไป
ถึงระดับครอบครัวซึ่งนำพาไปสูความสัมพันธที่แตกราวจนนำมาซึ่งการสูญเสียอยางประมาณ
คามิได
จากสภาพสังคมในปจจุบันที่เกิดปญหาดังกลาวนี้ ควรมีการนำแนวทางเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนามาใชเปนแนวทางในการสื่อสาร ในสมัยพุทธกาลนั้น พระพุทธเจาไดนำวิธี
การตางๆ มาเปนกุศโลบายอยางแยบคายในการอุปมาอุปมัย การโนมนาว ไกลเกลี่ยขอ
พิพาทและเสนอหลักธรรมในการปฏิบัติตอพลเมืองที่อยูรวมกันในสังคมไวอยางนาสนใจ
ตัวอยางเชน พระพุทธเจาไดใชหลักการอยางไรในการแกปญหาของกรณีการทำสงคราม

พระพุทธศาสนากับการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติของพลเมือง
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ระหวางกษัตริยดวยกัน พระองคทรงสั่งสอนใหศาสนิกงดเวนจากการฆาและการเบียดเบียน
กัน ในการศึกสงครามนั้นยอมมีการฆาและเบียดเบียนกัน เมื่อเปนเชนนี้ พระองคไดแสดง
ทาทีตอการศึกสงครามไวอยางชัดเจน สงผลใหกลุมบุคคลที่ยุงเกี่ยวกับการศึกสงครามนั้น มี
ทั้งผูที่ประกาศตนเปนอุบาสก เชน พระเจาพิมพิสาร พระเจาปเสนทิโกศล พระเจาอชาตศัตรู
และกลุมบุคคลที่มิไดนับถือพุทธศาสนา และที่สำคัญยิ่งในประเด็นนี้คือ หากมองในเชิงพุทธ
สังคมที่พระพุทธเจาปรารถนาจะเห็นคือ “สังคมแหงความพรอมเพรียง” เพราะวา “ความ
พรอมเพรียงแหงหมูคณะนำความสุขมาให” สังคมแบบพหุนิยมนั้นเปนสังคมที่จะตองเปด
พื้นที่ใหกลุมคนตางๆ ไดดำรงอยูอยาง “มีศักดิ์ศรี” และ “เคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน”
สิ่งสำคัญอยางยิ่งก็คือ “การสรางกฎเกณฑในการอยูรวมกัน” ที่ทกุ ฝายยอมรับได เพื่อทำให
สังคมเชิงพุทธเพียงพอที่จะรองรับกลุมคนตางๆ ใหไดรับความยุติธรรมอยางเทาเทียม เพื่อใช
ความยุติธรรมเปนเครื่องสราง “สามัคคีธรรม” ใหเกิดขึ้น และพรอมที่จะรองรับบรรยากาศ
แหง “สันติธรรม”

Ú. ∂“π°“√≥å¥â“π°“√ ◊ËÕ “√∑“ß°“√‡¡◊Õß
¢Õßæ≈‡¡◊Õß‰∑¬„π¬ÿ§ªí®®ÿ∫—π
การสื่อสารทางการเมือง (Political Communication) เปนกระบวนการทางการ
เมื อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การแลกเปลี่ ย นข อ เท็ จ จริ ง ทั ศ นะและความคิ ด เห็ น ตลอดจน
ประสบการณ ต า งๆในทางการเมื อ งระหว า งบุ ค คล การสื่ อ สารทางการเมื อ งนั บ เป น
กระบวนการพิเศษที่กอใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกของสังคมการเมือง และทำใหบุคคล
สามารถดำรงชีวิตอยูไดในสังคมการเมือง๑
ในยุคปจจุบันวิกฤติการณการสื่อสารทางการเมือง คือ การสื่อสารที่ขาดสัมมาวาจา
โดยเน น การสื่ อ สารเชิ ง ลบ ก อ ให เ กิ ด ความแตกแยกที่ น ำสั ง คมไทยไปจ อ ที่ ข อบเหวแห ง
มิคสัญญีกลียุค๒ และขาดความเมตตากรุณาเปนพื้นฐาน จึงทำใหผูสื่อสารและผูรับสารขาด

๑ Warren

K. Agree, Phillip H, Ault and Edwin Emery, Introduction to Mass
Communication, (New York : Harper & Row, 1976), p 4.
๒ ประเวศ วะสี. “สิ่งที่นายกรัฐมนตรีคนใหมควรทำ ๑๐ ประการ”. หนังสือพิมพคมชัดลึก.
อางใน [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.komchadluek.net/detail/ 20110630/101798/
ประเวศชี้ ๑๐ ขอนายกฯใหมควรทำ.html [เมื่อ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖].
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การฟงและขาดการพูดคุยดวยความเขาอกเขาใจ ซึ่งสงผลตอการสานสัมพันธกับผูอื่นไดอยาง
ลึกซึ้ง จนนำไปสูความขัดแยง และกลายเปนความรุนแรงในที่สุด๓ ดังที่อดัม คาเฮน นักสันติ
วิธีชื่อดังไดชี้ใหเห็นวา การสื่อสารทางการเมืองที่เนน “อำนาจ” หรือ “ความแข็งกราว” แต
เพียงประการเดียว โดยมิไดตระหนักรูถึงความสำคัญของ “ความรัก” ซึ่งเปนตัวเชื่อมสมาน
ใหเกิดความรัก ความเอื้ออาทร และปรารถนาดีตอบุคคลอื่นๆ มักจะนำไปสูความขัดแยง
และแบงฝกแบงฝายเสมอ๔
แนวทางการสื่อสารทางการเมืองผานสื่อตางๆ เชน การใหสัมภาษณทางสื่อวิทยุ
โทรทัศน หนังสือพิมพ และการโพสตขอความเกี่ยวกับการเมืองลงในเฟซบุค หรือทวิตเตอร
มักจะมุงหวังผลประโยชนตอความนิยมของกลุมตน ซึ่งมีนัยที่สะทอนใหเห็นวา เปนการ
สื่อสารที่มีเปาหมายเพื่อที่จะ “ได” จากกลุมผูรับสาร โดยไมคำนึงถึงวิธีการ และความ
สัมพันธวาจะกอใหเกิดผลกระทบในเชิงลบตอบุคคลอื่น หรือกลุมคนอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นจาก
การสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการสื่อสารที่นำไปสู “ความแปลกแยก” “แบงแยก” และ
“แตกแยก” ของคนในสังคม ซึ่งเนนการ “เสียดสี” “การสอเสียด” หรือ“การพูดเพอเจอ”๕
จนทำใหนายมารตติ อาหติซาริ อดีตประธานาธิบดีฟนแลนดไดแสดงขอหวงใยในประเด็นนี้
วา “ตนอยากจะใหสื่อมวลชนไทยมีบทบาทชี้นำสังคมไทยใหเกิดความปรองดองมากขึ้น”๖
การนำเสนอหลักการและแนวทางในการสื่อสารตามที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาจะ
สามารถเปนทางเลือกที่จะนำไปสูการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติในสังคมไทย ที่จะทำให
นักการเมือง สื่อมวลชน และพลเมืองทั่วไปสามารถคิด พูด และแสดงออกตอกันดวยความ
จริงใจ รัก เคารพ และใหเกียรติซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น ในการรับรูและปลูกฝงรวมกัน
๓ พระมหาหรรษา

ธมฺมหาโส, “การจัดการความขัดแยงอยางสันติวิธีและการสื่อสารทางการ
เมื อ งในภาวะวิ ก ฤต”, ใน ประมวลสาระชุ ด วิ ช าการสื่ อ สารทางการเมื อ ง สาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนวยที่ ๑๓, (นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
๒๕๔๙).
๔ ดู เ พิ่ ม เติ ม ใน อดั ม คาเฮน, พลั ง รั ก พลั ง อำนาจ, ดร.สั น ติ กนกธนาพร และ ดร.สุ มิ ท
แชมประสิทธิ์ แปล (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพโพสตบุกส, ๒๕๕๓).
๕ ดูเพิ่มเติมใน พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, สัมมาวาจา: พูดดี ดูดี สังคมดี (กรุงเทพมหานคร :
๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๔).
๖ มาร ต ติ อาห ติ ซ าริ . “การแลกเปลี่ ย นประเด็ น ว า ด ว ยการสร า งความปรองดองในสั ง คม
ไทย”. [ออนไลน]. แหลงขอมูล : http://www.matichon.co.th/daily/view_news.php?newsid =
01p0107190255&sectionid= 0101&selday=2012-02-19 [๙ เมษายน ๒๕๕๕].
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อันจะสงผลตอการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมือง สื่อสารมวลชน และพลเมือง ใหอยู
รวมกันอยางมีความสุขในสังคมตอไป

Û. æÿ∑∏«‘∏’°“√ ◊ËÕ “√∑“ß°“√‡¡◊Õß‡æ◊ËÕ —πμ‘¢Õßæ≈‡¡◊Õß
ประเด็นที่ผูเขียนมุงจะนำเสนอในงานนี้คือ ในขณะที่มนุษยและสังคมกำลังเผชิญ
หนากับสถานการณของความขัดแยงและความรุนแรงนั้น พระพุทธเจาไดใชกระบวนการ
สื่อสารอยางไร ตอคูกรณี เพื่อใหคูกรณีเกิดการยั้งคิด และตระหนักรูมากยิ่งขึ้น แมวาใน
สถานการณบางอยาง อาจจะไมสามารถทำใหความขัดแยงสงบระงับลงได แตการสื่อสารดัง
กลาวสามารถทำใหเราไดเห็นรองรอย หรือแงมุมที่พระพุทธเจาพยายามที่จะทำใหความ
ขัดแยงไดรับการจัดการ หรือในบางกรณีพระองคไดพยายามที่จะเปลี่ยนผานความขัดแยงให
เปนไปในเชิงบวกมากยิ่งขึ้น
ฉะนั้น บทความเรื่องนี้จะจำกัดวงของการสื่อสารที่มุงเนนใหเกิดสันติภาพแกคูขัด
แยงใน ๓ กรณีเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง สถานการณความขัดแยงที่เกี่ยวของกับความ
รุนแรงทางการเมือง ซึ่งผูนำหรือผูปกครองเขาไปเผชิญหนาซึ่งกันและกัน และพระพุทธเจา
พยายามใชถอยคำ หรือนำเสนอชุดถอยคำบางอยาง เพื่อใหสถานการณเปนไปในเชิงบวก
มากยิ่งขึ้น
จากการศึกษาวิเคราะหบริบทของการสื่อสารที่เกี่ยวของกับความขัดแยง และความ
รุนแรงที่พระองคไดออกแบบและนำไปใชกับผูนำ หรือผูปกครองทางการเมืองในคัมภีรพระ
ไตรปฎก ทำใหเราไดพบประเด็นที่นาสนใจในชุดของการสื่อสาร ดังตอไปนี้

Ò) Õª√‘À“π‘¬∏√√¡π” —ß§¡ Ÿà —πμ‘ ÿ¢
ชุดของการสื่อสารในลักษณะนี้ เปนรูปแบบที่พระองคไดสอบถามกับพระอานนท
เกี่ยวกับ “หลักการอปริหานิยธรรม” ที่ทำใหสังคมของชาววัชชี หรือหลักการที่รอยรัดให
ชาววัชชีสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข เพราะหลักการนี้หมายถึงหลักการที่ทำใหองคกร
หรือสังคมไมเผชิญหนากับความเสื่อม หากกลุมคนตางๆ พากันประพฤติ และปฏิบัติรวมกัน
อยางสม่ำเสมอ เพราะเปนหลักการที่จะทำใหสังคมอยูรวมกันอยางสมัครสมานสามัคคี
ปรองดองระหวางกันและกัน
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สิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงสามัคคีธรรมในอปริหานิยธรรม๗ คือ การพรอมเพรียงกัน
ปรึกษาหารือในคราวที่จะตองประชุม การบัญญัติหรือการยกเลิกบัญญัติขอระเบียบและกฎ
เกณฑตางๆ ที่ออกแบบมารวมกันใชในสังคม การเคารพยกยองและใหเกียรติผูหลักผูใหญใน
สังคม การใหเกียรติสตรี การเคารพยกยองปูชนียสถานที่แสดงออกถึงสิ่งที่เปนมงคล และ
การดูแลเอาใจผูนำทางจิตวิญญาณไมใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขาไปทำรายหรือเบียดเบียน
การสื่อสารในแงมุมนี้ของพระองคมุงเนนที่จะย้ำเตือนทั้งวัสสการพราหมณ และ
ประชาชนในแควนวัชชีใหตระหนักรูถึงคุณคาและความสำคัญของอปริหานิยธรรมวาเปน
หลักการที่จะนำไปสูสันติสุขแกมนุษยและสังคมที่อาศัยอยูรวมกันไดอยางไร แมนักคิดบาง
ทานอาจจะตีความวา สื่อสารของพระพุทธเจาในลักษณะดังกลาวไดเปดชองทางใหวัสสการพราหมณไดโอกาสและเห็นชองทางที่จะยึดเมืองวัชชีตามความตองการของพระเจาอชาตศัตรูก็ตาม แตหากมองในอีกมุมหนึ่งจะพบวา พระพุทธเจาพยายามจะสื่อสารใหเห็นถึงความ
สำคัญของสามัคคีธรรมตามแนวของอปริหานิยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระองคไดอาศัย
ตัวอยางของชาววัชชีที่ปฏิบัติตามครรลองของอปริหานิยธรรมใหพระสงฆซึ่งอยูภายใตการ
ปกครองของพระองคไดปฏิบัติตนตามแนวของอปริหานิยธรรมเชนเดียวกัน
ดังนั้น การสื่อสารของพระองคที่มีตอกรณีนี้จึงครอบคลุมไปทั้งการเตือนวัสสการ
พราหมณ ชาววัชชี และพระสงฆวา หากคนหรือกลุมคนใดก็ตามไดประพฤติใหสอดคลองกับ
หลักการนี้ ยอมสามารถเปนหลักประกันไดวา สังคมนั้นจะมีความมั่นคงทั้งสภาพเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม ซึ่งจะสงผลการอยูรวมกันของกลุมคนตางๆ อยางสันติและเกื้อกูลกันใน
ฐานะเปนสัตวสังคม (Social Animals) แตเมื่อใดก็ตามที่กลุมคนตางๆ ละเลยหลักการนี้
ยอมนำไปสูความเสื่อมดังจะเห็นไดจากการลมสลายของกลุมคนชั้นนำของชาววัชชีที่แตก
ความสามัคคีเพราะหวาดระแวงซึ่งกันและกัน และเมื่อตองเผชิญหนากับสงครามจากพระเจา
อชาตศัตรู จึงไมสามารถรวมพลังเพื่อทัดทานความเขมแข็งของกองกำลังทหารได

Ú) ‡≈◊Õ¥¬àÕ¡¢âπ°«à“πÈ”
ประเด็นที่นาสนใจคือ พระองคทรงใชวิธีการอุปมาอุปมัยนำกรณีพิพาทการแยงชิง
น้ำหรือสงครามน้ำ เพื่อเชื่อมโยงระหวางน้ำกับเลือดวาสิ่งใดมีคามากกวากัน พระพุทธเจาใช
พุทธวิธีในการแยกอารมณออกจากคน แยกคนออกจากปญหา นำปญหาไปสูการแกไข โดย
การเปรียบเทียบน้ำซึ่งเปนความตองการของชาวนา กับ เลือดหรือชาติพันธุซึ่งเนนใหเห็นถึง
๗ ที.ม.

(บาลี) ๑๐/๑๓๖/๖๙-๗๐ และ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๖/๘๒-๘๓.
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ความสำคัญของสถานะกษัตริยของทั้งสองแควน เนนการสอนเรื่องตัณหา ทิฏฐิ และมานะ
กรณีของการแยงชิงน้ำของสองตระกูลระหวางศากยวงศกับโกลิยะ ปญหา “สงครามน้ำ”๘
เปนการแยงชิงทรัพยากรน้ำระหวางชาวศากยะกับโกลิยะ ซึ่งที่มาของสงครามก็คือทาสและ
กรรมกรที่อางสิทธิ์ในการใชทรัพยากรน้ำในแมน้ำโรหิณี
ในขณะที่ทรัพยากรมีจำนวนนอย แตความตองการของประชาชนทั้งสองกลุมมีมาก
กวา ฉะนั้น เมื่อทั้งคูไมไดนำเอาผลประโยชนมาเปนตัวตั้ง แตกลับยืนอยูบนจุดยืนของตัวเอง
อยางเหนียวแนน การเจรจาตอรองเพื่อผลประโยชนทางทรัพยากรน้ำจึงเกิดความลมเหลว
และผลจากความลมเหลวดังกลาวจึงทำใหสถานการณลุกลามไปสูความรุนแรงดวยการ
ทะเลาะวิวาท และทำรายรางกายซึ่งกันและกัน ขอที่นาสนใจคือประเด็นเรื่อง “ชาติพันธุ”
ของกษัตริยแตละฝายเปนตัวเพิ่มความรุนแรง สถานการณขอขัดแยงไมเพียงแตจำกัดวงอยู
ในกลุมของทาสและกรรมกรเทานั้น หากแตไดขยายวงจากกรรมกรไปสูอำมาตย เสนาบดี
และกษัตริยของทั้งสองแควนดวย จึงทำใหกษัตริยทั้งสองแควนตัดสินใจนำกำลังรบทั้งทาง
บกและทางน้ำเพื่อทำสงครามระหวางกัน
จากความขัดแยงในประเด็นเรื่องน้ำ๙ ลุกลามไปสูประเด็นที่วาดวยปญหาเรื่อง
“ชาติพันธุ” ของเหลาบุรพกษัตริยพาดพิงมาจนถึงกษัตริยในยุคปจจุบัน ทำใหเราเห็นวา
แทนที่ผลการเจรจาเพื่อหาทางออกใหแกเรื่องน้ำ ซึ่งเปนประเด็นปญหาเฉพาะหนา และมี
ความสำคัญตอวิถีชีวิตของชาวเมืองทั้งสองโดยตรงวา ควรจะทำอยางไร ควรจะแบงน้ำ
อยางไรควรจะแบงเทาๆ กัน หรือควรจะใหฝายหนึ่งฝายใดเก็บเกี่ยวแลวนำขาวที่ไดไปแบง
กัน ประเด็นปญหาเหลานี้ซึ่งเปนประเด็นหลักกลับถูกละเลย บทสรุปก็คือ ปญหาหลักที่เปน
ความจริง (Fact) ซึ่งเปนปญหาในเรื่องน้ำถูกแทนที่ดวยปญหารองคือเรื่องทางอารมณความ
รูสึก (Feeling) ซึ่งเปนประเด็นที่วาดวยเรื่องชาติพันธุ และโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องชาติพันธุ
ของผูปกครองสูงสุดของตนเอง
พระพุทธเจาตระหนักรูถึงปญหาดังกลาว จึงสื่อสารเพื่อใหสอดรับกับสถานการณวา
“ระหวางน้ำกับกษัตริย สิ่งใดมีคามากกวากัน” จากประโยคนี้ พระองคพยายามจะเตือนวา
“เลือดกับน้ำ สิ่งใดสำคัญมากกวากัน” ในฐานะที่กษัตริยสองแควน คือ ศากยะและโกลิยะ
ที่เปนคูขัดแยงกันโดยตรงนั้น ยอมเขาใจในประเด็นที่พระพุทธเจาพยายามจะสื่อสารออกมา

๘ ดูเพิ่มเติมใน
๙ ขุ.สุ.อ.

ขุ.สุ.อ. ๒/๓๖๒/๑๗๖-๑๗๗ และ ขุ.ชา.อ. ๘/๕๓๖/๓๐๘-๓๑๒.
๒/๓๖๒/๑๗๖ และ ขุ.ชา.อ.๒/๗๖/๑๑๘.
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วา “พระพุทธเจาพยายามจะเนนใหเห็นถึงคุณคาของความเปนญาติระหวางกันและกัน”
โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระองคมีความสัมพันธทางสายเลือดกับทั้งสองแควน และสองแควนได
อยูรวมกันมาอยางตอเนื่องและยาวนาน อีกทั้งตนตระกูลนั้นก็ถือไดวาเปนกลุมคนเดียวกัน
มาจากกษัตริยที่อยูในราชสกุลเดียวกัน ดังนั้น การทำลายหรือฆากันนั้นถือวาเปนการฆา
ตระกูลหรือสายเลือดเดียวกัน
การนำประเด็นเรื่อง “ญาติทางสายเลือด” มานำเสนอโดยชี้ใหเห็นวา “เลือดขน
กวาน้ำ” นั้น มีนัยที่แสดงใหเราเห็นอีกมุมวา ทั้งคูเปนญาติทางสายเลือด ในขณะที่ปญหา
ที่แทจริงไมไดมาจากน้ำ แตมาจากปญหาเรื่องชาติพันธุ คือสายเลือดของทั้งสองกลุม ที่ตาง
ฝายเห็นวาไดรับการดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกัน ฉะนั้น การสื่อสารของพระพุทธเจาจึง
เปนการแยกแยะออกมาใหเห็นวา ประเด็นอยูตรงไหน แลวชี้ประเด็นใหคูกรณีไดตระหนักรู
ถึงปญหาที่แทจริง และทางเลือกที่พึงประสงคตอสถานการณความขัดแยงที่กำลังเผชิญหนา
อยู
จะเห็นวา การสื่อสารในลักษณะนี้เปนการวิเคราะหที่มาของคูกรณีอยางลึกซึ้ง ไมวา
จะเปนสภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และชาติพันธุ เมื่อเขาใจแงมุมตางๆ อยางรอบ
ดานแลว ยอมจะสงผลตอการผลิตชุดของถอยคำ แลวสื่อสารใหคูกรณีไดเขาใจถึงที่มาอยาง
ชัดแจง ในบางสถานการณนั้น การสื่อสารมากเกินความจำเปน หรือใชถอยคำที่ผานการผลิต
ซ้ ำ มากจนเกิ น ไป จะทำให ส ถานการณ ค วามขั ด แย ง ขยายตั ว มากยิ่ ง ขึ้ น การเข า ใจ
ประวัติศาสตร และที่มาของความขัดแยงจะเอื้อตอการผลิตวาทกรรมและนำเสนอตอคูกรณี

Û) ºŸâ™π–¬àÕ¡°àÕ‡«√ ºŸâ·æâ¬àÕ¡πÕπ‡ªìπ∑ÿ°¢å
พระพุทธเจาไดตรัสพระดำรัสที่เปนวาทกรรมและสื่อสารวา “ผูชนะยอมกอเวร
ผูแพยอมนอนเปนทุกข บุคคลผูละความชนะและความพายแพเสียแลว มีใจสงบ ยอมนอน
เปนสุข”๑๐ ประเด็นนี้เปนประเด็นที่พระองคตองการสื่อสารไปถึงพระเจาปเสนทิโกศลที่พาย
แพตอการรบครั้งแรกกับพระเจาอชาตศัตรู และผลจากการพายแพตอการรบนั้นทำให
พระเจาปเสนทิโกศลไมไดเขาไปบำเพ็ญบุญและสนทนาธรรมกับพระพุทธเจาดังเชนที่เคย
กระทำ
การสื่ อ สารในลั ก ษณะนี้ เป น การมุ ง หวั ง ที่ จ ะสื่ อ ไปถึ ง การต อ สู ข องผู น ำและ

๑๐ ขุ.ธ.

(ไทย) ๒๕/๒๐๑/๕๒.
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ผูปกครองโดยตรงวา การชนะและการพายแพเปนสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นไดอยูตลอดเวลา แต
เมื่อใดก็ตามที่ผูนำประสบชัยชนะ มักจะเปนผลใหผูนำเกิดความฮึกเหิมลำพองใจในความเกง
กลาสามารถของตัวเอง และจะสงผลใหกอเวรตอไปไดอยางไมมีที่สิ้นสุดดังเชนที่พระเจา
อชาตศัตรูไดปฏิบัติ แตเมื่อวันหนึ่งตองประสบความพายแพ ยอมสงผลตอความทุกขทรมาน
ดังเชนพระเจาปเสนทิโกศล การสื่อสารของพระองคในลักษณะนี้ ตองการที่จะใหผูนำอยู
เหนือความพายแพและชัยชนะที่อยูในใจใหได เพื่อจะไดอยูอยางสันติสุข และไมตองกอเวร
ตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด
จะเห็นวา การที่พระเจาปเสนทิโกศลเขาใจแงมุมดังกลาวของพระพุทธเจา เมื่อ
จำเปนตองรบกับพระเจาอชาตศัตรูอีกครั้งเพื่อแยงชิงดินแดนระหวางกัน และผลที่เกิดขึ้นคือ
พระเจาปเสนทิโกศลประสบชัยชนะและสามารถจับพระเจาอชาตศัตรูมาเปนเชลยศึก จึงได
ตัดสินใจปลอยพระเจาอชาตศัตรูไปและกลาววลีประโยคสำคัญวา “คนผูนี้เปนหลานของ
เรา”๑๑ ซึ่งการตัดสินใจดำเนินการดังกลาวของพระเจาปเสนทิโกศลไดทำใหสังคมทั้งสอง
แควนเกิดความรมเย็นและมีสันติสุขตลอดการดำรงพระชนมชีพของพระองค
เมื่อพระพุทธเจาทรงทราบขาวดังกลาวจากเหลาสาวกและประชาชนในแควนโกศล
จึงไดสื่อสารแงมุมดังกลาววา “บุรุษจะแยงชิงเขาไดสำเร็จ ก็เพียงชั่วคราวเทานั้น แตเมื่อ
ใดถูกคนเหลาอื่นแยงชิงกลับ ผูนั้นยอมเปนผูถูกแยงชิง เพราะวาคนพาลยอมสําคัญวาเปนสุข
ตราบเทาที่บาปยังไมใหผล แตบาปใหผลเมื่อใด คนพาลยอมประสบทุกข เมื่อนั้น ผูฆา
ยอมไดรับการฆาตอบ ผูชนะยอมไดรับการชนะตอบ ผูดายอมไดรับการดาตอบ และผูโกรธ
ยอมไดรับการโกรธตอบ”๑๒
การสื่อสารของพระองคในลักษณะนี้ ทำใหเราไดเห็นชุดวาทกรรมในสองประเด็น
ใหญ คือ ๑) การทำสงครามแยงชิงทรัพยภายนอกนั้น ขึ้นอยูกับตัวแปรตัวตางๆ โอกาสที่จะ
ไดมาและสูญเสียยอมมีเทาๆ กัน การไมแยงชิงคนอื่นจะสงผลดีตอการที่คนอื่นจะไมแยงชิง
เรากลับไป ๒) การแยงชิงนั้น ยอมทำใหเกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน เมื่อมีการฆา
เกิดขึ้น ยอมนำไปสูการฆากันอยางไมมีจุดสิ้นสุด และจะกอใหเกิดผลเสียตามมาทั้งชีวิต
ทรัพยสิน และเลือดเนื้อทุกครั้งที่มีการแยงชิงและตอสู
พระพุทธเจาตองการที่จะสื่อสารให ๑) พระเจาอชาตศัตรูไดเขาใจขอเท็จจริงเชนนี้
๑๑ สํ.ส.
๑๒ สํ.ส.

(ไทย) ๑๕/๑๒๖/๑๔๘.
(ไทย) ๑๕/๑๒๖/๑๔๙.
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เพราะสงครามครั้งแรกนั้น พระองคชนะการรบโดยไดพื้นที่บางสวนไป และตองพบกับความ
พายแพในการรบครั้งที่สอง ซึ่งการชนะไดครอบครองพื้นที่เปนการไดเพียงชั่วคราวเทานั้น
และการพายแพครั้งที่สองเกือบจะทำใหพระองคสิ้นชีวิต ๒) พระเจาปเสนทิโกศลหรือผูนำใน
แควนอื่นๆ จะไดตระหนักรูแงมุมนี้เชนกัน การตัดสินใจยกกองทัพเพื่อไปแยงชิงดินแดนกับ
แควนอื่นๆ นั้น ยอมจะกอใหเกิดผลตามมาในระยะยาวทั้งชีวิตของทหาร พลเรือน และ
ทรัพยสิน
จะเห็นวา พระพุทธเจาไดอาศัยประเด็นของสงคราม ความขัดแยง และความรุนแรง
ในแควนโกศลกับแควนมคธ ซึ่งนำโดยพระเจาปเสนทิโกศล และพระเจาอชาตศัตรูนั้น เปน
เครื่องมือในการสื่อสาร และนำเสนอหลักการในพระพุทธศาสนาวา พระพุทธเจามีจุดยืนตอ
ประเด็นดังกลาวอยางไร นอกเหนือจากการใหสติแกผูนำแลว พระองคยังไดใหแนวทางใน
การดำเนินนโยบายทางการเมืองตอประเทศเพื่อนบานที่อยูรวมกันในฐานะเปนเพื่อนมนุษย
ที่รักความสุข เกลียดกลัวความทุกขเชนเดียวกัน

Ù. ∫∑ √ÿª
การสื่อสารทางการเมืองตามแนวทางของพระพุทธเจานั้น พระพุทธเจาไดมีแนวทาง
ในการเจรจาตอรองโดยใชกลยุทธตางๆเพื่อโนมนาวใจทั้ง ๒ ฝายใหเขาใจในจุดแข็งของแตละ
ดาน ทรงใชการสื่อสารจากความเปนจริงที่สอดรับกับบริบท ทรงประนีประนอมไกลเกลี่ย
และทรงใชกระบวนการเขาไปแทรกแซงการดำเนินการของคูขัดแยง เพื่อลดขอขัดแยง ทรงชี้
ใหเห็นจุดเดนของทั้งสองฝายในการตัดสินใจเผชิญหนากัน ทรงไมเขาไปยุงเกี่ยวกับฝายใด
ฝ า ยหนึ่ ง จนทำให เ กิ ด ความไม เ ป น กลางสร า งสถานการณ ใ ห ลุ ก ลามบานปลาย แม ว า
เหตุการณบางอยางนั้น พระพุทธองคสามารถที่จะเขาไปแทรกแซง ดวยเหตุผลที่เปนพระ
สายโลหิตเดียวกันกับพระพุทธเจา แตในที่สุดแลวก็ตัดสินพระทัยไมทรงเขาไปยุงเกี่ยว และ
คงปลอยใหเปนเรื่องของเหตุปจจัยตางๆ บางประเด็นทรงเสนอแนวทางที่เปนพุทธสันติวิธี
เพื่อเปนทางออกไปสูความสงบสุขสามัคคี มีความเมตตาตอกันและกัน ไมใหเกิดความรุนแรง
เพราะผลลัพธที่ตามมาคือความเสียหาย ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากการตัดสินใจของผูนำหรือ
กลุมบางกลุมเทานั้นที่จุดประเด็นปญหาขึ้นมาเปนเพียงปมเล็กๆที่เกิดจากการไมสื่อสาร
ปญหาดวยความเขาใจที่ดีตอกัน
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จากประเด็นขางตน ทำใหเห็นมุมมองการตัดสินพระทัยของพระพุทธเจาที่ทรง
ปฏิบัติตอทั้งสองฝายดวยสันติวิธี อันเปนแนวทางเพื่อประโยชนสูงสุดแกมหาชนโดยรวม
ดวยวิธีการตางๆในสมัยยุคพุทธกาล ซึ่งวิธีการตางๆเหลานี้ที่พระพุทธเจาไดเลือกนำมาใชเพื่อ
ใหเหมาะกับโอกาส เวลา กาละ บุคคล สถานการณและสถานที่ อยางเหมาะสม จนทำให
เหตุการณที่อยูในชวงวิกฤตนั้นคลี่คลายไปในทางที่ดี ซึ่งเปนสิ่งที่สังคมในยุคปจจุบันนาจะนำ
มาใชเปนแนวทางใหกับสังคมเพื่อสรางสันติสุขใหเกิดขึ้น เปนกระบวนการเพื่อการสื่อสาร
ทางการเมืองใหสรางสันติวิธีและความสงบสุขใหเกิดในสังคมปจจุบัน
การสื่อสารทางการเมืองในสังคมปจจุบันเราจะมีวิธีการอยางไรเพื่อใหสังคมไมเกิด
การแปลกแยกเปนฝกเปนฝาย แมจะมีความเห็นตางกันของแตละฝาย ซึ่งตางก็มีเหตุผลทาง
ความคิดที่ตางกัน แตก็ไมไดหมายความวา เหตุผลที่ตางกันของอีกฝายไมเพียงพอที่จะรับ
ฟงได ซึ่งทั้งสองฝายตางก็พยายามหาเหตุผลที่ดีของแตละฝายมาสนับสนุนคำพูดใหดูมี
น้ำหนัก เพื่อใหอีกฝายยอมรับในความคิดของตน และสามารถที่จะอยูรวมกันไดโดยไมเกิด
ขอขัดแยงที่รุนแรง ทำอยางไรที่จะใหคนกลุมเหลานี้สามารถอยูรวมกันในสังคมที่ตางความ
คิดไดอยางสันติสุข โดยไมกระทบกระทั่งความรุนแรงทางกายภาพ จนเปนที่มาของสงคราม
ทางการเมือง การนำหลักการทางพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจาเขามาใชเปนแนวทางรวม
ยุคสมัย นาจะเปนวิธีการเพื่อหาทางออกที่ดีในสังคมไทยที่มีสถาบันหลักคือศาสนา นำมาใช
เปนตัวชวยในการแกปญหาตางๆของสังคมไทยใหเกิดสันติสุข ลดปญหาขอขัดแยงไมแบงเขา
แบงเรา ใหเกิดความรักสามัคคี
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Ò. ¿“…“‰∑¬ :
°. ¢âÕ¡Ÿ≈ª∞¡¿Ÿ¡‘
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฎกํ.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐.
. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
. อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฐกถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๒-๒๕๓๔.
. ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฏีกา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๙-๒๕๔๕
. ปกรณวิ เ สสภาษาบาลี ฉบั บ มหาจุ ฬ าปกรณวิ เ สโส. กรุ ง เทพมหานคร :
โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๙-๒๕๔๓.
มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับสยามรฏฐเตปฏกํ. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕.
. อรรถกถาภาษาบาลี ฉบั บ สยามรฏ ฐ เตป ฏ กอฏ ฐ กถา. กรุ ง เทพมหานคร :
โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
. พระไตรปฎกพรอมอรรถกถา แปล. ชุด ๙๑ เลม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.
¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘
(๑) หนังสือ :
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). พุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ สุขุมวิทการพิมพ, ๒๕๕๕.
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. “การจั ด การความขั ด แย ง อย า งสั น ติ วิ ธี แ ละการสื่ อ สารทางการเมื อ งในภาวะ
วิกฤต”, ใน ประมวลสาระชุดวิชาการสื่อสารทางการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนวยที่ ๑๓. นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙.
สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปฎกสำหรับประชาชน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
สุทธิวงศ ตันตยาพิศาลสุทธิ์. ศาสนาประจำชาติ ฉบับปรับปรุงใหม. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๒.
สุรีย มีผลกิจ และคณะ. พุทธกิจ ๔๕ พรรษา. กรุงเทพมหานคร : บริษัท คอมฟอรม
จำกัด, ๒๕๔๕.
เสฐียรพงษ วรรณปก, ศ.พิเศษ. วาระสุดทายของพระพุทธองค. กรุงเทพมหานคร : สำนัก
พิมพมติชน, ๒๕๔๓.
อดัม คาเฮน. พลังรัก พลังอำนาจ. ดร.สันติ กนกธนาพร และ ดร.สุมิท แชมประสิทธิ์ แปล.
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพโพสตบุกส, ๒๕๕๓.
(๒) บทความ :
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). “อธิกรณสมถะในฐานะเปนเครื่องมือจัดการ
ความขัดแยงในสังคมสงฆ”, ในรวมบทความประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนา
นานาชาติ ครั้งที่ ๗, กรุงเทพมหานคร : บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จำกัด, ๒๕๕๓.
(๓) วิทยานิพนธ :
พระศรีวิสุทธิโกศล กิตฺติวฑฺฒโน (กิตติวัฒน พลวัน). “การศึกษาเชิงวิเคราะหมหาปรินิพพาน
สูตร : ศึกษาเฉพาะกรณีการรักษาหลักพระธรรมวินัย”. ปริญญาพุทธศาสตรมหา
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.
ทัศนีย เจนวิถีสุข. “การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๕.
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(๔) เอกสารอื่นๆ :
การพัฒนาคานิยมแหงชาติตอการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสรางความปรองดองในสังคม
ไทยป จ จุ บั น , เอกสารวิ ช าการกลุ ม นี้ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุน ๑๕
สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๗, หนา ๒.
(๕) สื่ออิเล็กทรอนิกส :
ประเวศ วะสี. “สิ่งที่นายกรัฐมนตรีคนใหมควรทำ ๑๐ ประการ”. หนังสือพิมพคมชัดลึก.
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.komchadluek.net/detail/ 20110630/
101798/ประเวศชี้ ๑๐ ข อ นายกฯใหม ค วรทำ.html [สื บ ค น เมื่ อ ๒ มี น าคม
๒๕๕๖].
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นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


Ò. ∫∑π”
นักวิชาการดานสันติภาพหลายทานมีขอสังเกตตอการนิยาม หรือใหคำจำกัดความ
ตอสันติภาพเอาไวอยางนาสนใจวา “การเขาใจความหมายของสันติภาพที่แตกตางกัน อาจ
จะทำใหเกิดทัศนคติตอสันติภาพแตกตางกันได” การตั้งขอสังเกตเชนนี้ ทำใหเกิดประเด็น
คำถามตามมาวา “เปนไปไดหรือไม ที่สังคมโลกกำลังเผชิญกับสถานการณของความขัดแยง
และความรุนแรงอยูในขณะนี้ เปนเพราะแตละคน หรือกลุมคนใหคำนิยามคำวาสันติภาพ
ตางกัน เมื่อเปนเชนนี้ จึงนำไปสูการปฏิบัติ หรือการแสวงหาเครื่องมือเพื่อเขาถึงสันติภาพ
แตกตางกัน”
จะเห็นวา ทัศนคติที่แตกตางกันจัดไดวาเปนประเด็นที่นาสนใจวา ทำไมจึงเห็นตาง
เปนการเห็นตางที่ยืนอยูบนฐานของชุดแนวคิดหรือการปฏิบัติอะไร แตประเด็นที่นาสนใจยิ่ง
กวานั้นก็คือ ทัศนคติที่แตกตางกันดังกลาวนั้น ไดนำไปสูวิธีการ หรือการปฏิบัติที่จะเดินทาง
ไปสูสันติภาพแตกตางกันดวย หรืออีกขอสังเกตหนึ่งคือ จริงหรือไมเมื่อมีการ “ตีความ”
หรือ “ใหคา” สันติภาพบนฐานของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่แตกตางกัน ยอม
มีผลตอการสรางเครื่องมือ หรือใชเครื่องมือเดินไปสูสันติภาพที่แตกตางกันดวย หากเปนเชน
นี้ สันติภาพที่พยายามจะกลาวถึงและเขาถึงนั้น จะบรรจบพบกันไดอยางไร จึงจะทำใหอยู
รวมกันอยางมีความสุข
ดังนั้น จึงเปนที่นาสนใจอยางยิ่งวา โฮจิมินหใชสันติภาพอยางไร ผูเขียนจะเริ่มตนนำ
เสนอประเด็นขอเท็จจริงตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจ หลังจากนั้นจะนำขอมูลนี้ไปเปนฐาน
ในการวิเคราะหตอไป
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สันติภาพ ในภาษาอังกฤษ คือคำวา Peace ในภาษาฝรั่งเศส คือคำวา Paix ใน
ภาษาอิตาเลียน คือคำวา “Pace” ในภาษาโปรตุเกสและภาษาสเปน คือคำวา Paz ซึ่งคำ
เหลานี้ทั้งหมดลวนมาจากรากศัพทภาษาละตินวา “Pax” หรือ “Paics” โดยตามความเห็น
ของนักประวัติศาสตรคำวา Pax ถือกำเนิดขึ้นในจักรวรรดิโรมัน คำๆ นี้หมายถึง ชวงเวลาที่
ไมมีสงครามหรือสงครามกลางเมือง กลาวคือ เปนภาวะของความสงบเรียบรอย
สันติภาพ (Peace) เปนสังคมแหงเปาหมายที่มนุษยชาติมุงหวังที่จะอยูรวมกันอยาง
มีความสุข นักสันติภาพบางทานอาจจะตีความสันติภาพวาเปน “เปาหมาย” ของชีวิตและ
สังคม แตเนื่องจากสังคมโลกประกอบดวยวัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนาจำนวนมาก
ฉะนั้น การตีความคำวา สันติภาพ จึงมักจะมีความแตกตางกันไปในเชิงเปาหมาย เชน บาง
ทานมองวาสันติภาพคือภาวะที่ไรซึ่งความขัดแยงและความรุนแรง บางทานจะตีความวา
สันติภาพนั้นมนุษยสามารถขัดแยงกันได แตไมควรจะใชความรุนแรงเขาเปนเครื่องมือในการ
แก ปญหา การตีความที่แตกตางยอมนำไปสูการปฏิบัติที่แตกตางกันเชนกัน ดังกลาวนี้
ผู เขี ย นจึ ง ประมวลความหมายของคำว า สั น ติ ภ าพ (Peace) ตามที่ มี นั ก สั น ติ ภ าพหรื อ
นักวิชาการดานสันติภาพ และนักวิชาการทั่วไปไดนิยามไวโดยสังเขป ดังนี้
พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปฺโ) อธิบายคำวา “สันติภาพ” คือ ความสงบสุข
ไมมีความทุกข เปนสิ่งที่ตรงกันขามกับคำวา “วิกฤตการณ” ที่หมายถึง ความโกลาหล
วุนวาย ระส่ำระสาย เดือดรอน ผิดปกติ ไมมีความสงบ๑
พระไพศาล วิสาโล อธิบายคำวา “สันติภาพ” คือ ภาวะที่สงบ ราบรื่น ผูคนดำรง
ชีวิตเปนสุข และมีสมานฉันทตอกัน๒
รุงธรรม ศุจิธรรมรักษ อธิบายคำวา “สันติภาพ” มีความหมายแตกตางกันไปหลาย
ความหมาย บางคนใชคำวา สันติภาพ ในความหมายวาเปน สันติภาวะ คือ ภาวะที่สงบ
ภาวะที่ไมมีความรุนแรง เชน ไมมีสงคราม ไมมีการตอสูฆาฟนหรือเบียดเบียนกัน บางคนใช

๑ พุทธทาสภิกขุ

(เงื่อม อินฺทปฺโ), สันติภาพของโลก : คำบรรยายประจำวันเสาร ภาค
อาสาฬหบูชาของ พุทธทาสภิกขุ, (สุราษฎรธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๓๑), หนา ๘๙.
๒พระไพศาล วิสาโล, “องครวมแหงสันติภาพ”, สื่อในสันติภาพ สันติภาพในสื่อ, กาญจนา
แกวเทพ บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๓๘), หนา ๒๔-๒๗.
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คำวา สันติภาพ ในความหมายของแนวทางแหงสันติวิธี คือ วิธีการที่ไมใชความรุนแรงในการ
แกปญหาหรือดำเนินการใดๆ๓
ในทั ศ นะของผู เขี ย น คำว า “สั น ติ ภ าพ” คื อ สภาวะแห ง สั น ติ ซึ่ ง หมายถึ ง
สภาวการณของสังคมที่ปราศจากความขัดแยงอยางรุนแรงจนถึงขั้นใชกำลังเขาประหัต
ประหารกัน

Û. ·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫ —πμ‘¿“æ
พระธรรมโกศาจารย (เงื่อม อินฺทปฺโ) หรือที่รูจักกันในนามวา “พุทธทาสภิกขุ”
นับเปนสงฆไทยรูปแรกที่บุกเบิกการใชโสตทัศนูปกรณสมัยใหมสำหรับการเผยแผธรรม ทาน
พุทธทาสภิกขุมองสันติภาพวาเปนเรื่องสำคัญ เนื่องจากชีวิตทุกชีวิตทุกระดับลวนตองการ
สันติภาพและอยูไดดวยความมีสันติภาพ
ทานไดกลาวไววา สันติภาพนั้นอาจจำแนกออกเปนสันติภาพระดับบุคคล สันติภาพ
ระดับสังคม และสันติภาพระดับโลก ซึ่งสันติภาพเหลานี้เปนสันติภาพในแงภาษาคน หรือ
สันติภาพระดับโลกิยะ เนื่องจากเปนสภาวะที่ยังมีความเกี่ยวของกับกิเลสอาสวะอยู ในทาง
ตรงกันขาม หากเปนสภาวะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่ไรกิเลสอาสวะจะเรียกวาสันติภาพระดับ
โลกุตตระ ซึ่งจัดเปนสันติภาพในแงภาษาธรรม ดังความตอนหนึ่งวา
“สิ่งที่เรียกวาสันติภาพก็มีปฏิจจสมุปบาท อาการเปนสายเหมือนกัน คือ ถามวามัน
มาจากอะไร เปนชั้นๆ มาตามลำดับ สันติภาพของโลก มันก็มาจากสันติภาพของสังคม
สันติภาพของสังคม มันก็มาจากสันติภาพของบุคคล สันติภาพของบุคคลมันก็มาจากความ
ถูกตองทางกาย ทางวัตถุ ทางจิต ทางวิญญาณ แลวยังมีสวนประกอบแวดลอมภายนอก
อะไรตางๆ ที่มันมีอยูในโลก ที่มันทำใหเกิดความถูกตองทางกาย ทางวัตถุ ทางจิตใจ ทาง
วิญญาณ แลวรากฐานทั้งหมดมันอยูที่จิตของมนุษย”๔

๓ รุ ง ธรรม

ศุจิธรรมรักษ, “สันติศึกษากับสันติภาพ”, เอกสารการสอนชุดวิชาสันติศึกษา,
(นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๑), หนา ๒.
๔พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปฺโ), สันติภาพของโลก : คำบรรยายประจำวันเสาร ภาค
อาสาฬหบูชาของ พุทธทาสภิกขุ, หนา ๑๐๕-๑๐๖.
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ในดานสังคม สันติภาพ คือ ความสงบสุขอยางแทจริงที่เกิดจากองคประกอบตางๆ
ของสังคมเริ่มตั้งแตองคประกอบระดับพื้นฐานที่สุดคือมนุษยแตละบุคคล ซึ่งมีมนุษยธรรม
มิตรภาพ ศีลธรรม และธรรมะ แลวขยายไปจนถึงระดับโลกซึ่งเปนสังคมขนาดใหญที่สุด
ในดานการเมือง สันติภาพคือความสงบสุขหรือความผาสุกเกิดจากระบบการเมืองที่
มีธรรมะ ที่เรียกวา “ธัมมิกสังคมนิยม” ซึ่งเปนระบบที่เนนประโยชนของสังคมมากกวา
ประโยชนสวนบุคคล เปนระบบที่ไมใชความรุนแรงทั้งปวง เนื่องจากมีธรรมเปนพื้นฐาน
ในด า นเศรษฐกิ จ สั น ติ ภ าพ คื อ ความสงบสุ ข ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการที่ ม นุ ษ ย ด ำเนิ น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางมีศีลธรรมและมีความรักใหเปนระบบธรรมะที่สามารถทำใหคน
ร่ำรวยและคนยากจนอยูรวมกันไดอยางสงบสุข ดังคำกลาวที่วา “ระบบเศรษฐกิจที่เปน
ธรรมะหรือเนื่องอยูกับธรรมะเทานั้น ที่จะชวยใหโลกนี้อยูกันเปนผาสุก ใหอยูกันไดเปนผาสุก
ทั้งที่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเหมือนกับวาตนไมสูงสุดก็อยูไดกับตะไครน้ำ อยางนี้เปนตน”
ในดานวัตถุ สันติภาพ คือ สิ่งธรรมชาติทั้งหลายที่อยูในภาวะปกติไมถูกทำลายและ
ดำเนินไปตามหนาที่ของมัน ดังคำกลาวที่วา “สันติภาพมีความหมายวาธรรมชาติทั้งหลายไม
ถูกทำลาย เด็กๆ ก็จะมองเห็นในแงของรูปธรรมวา ธรรมชาติตามที่มีอยูเปนสิ่งตางๆ ในตัว
โลกนี้ ที่มันเปนอยูเองนั้น จะไมถูกทำลาย เพราะวามนุษยมีคุณธรรมที่สูง ถึงกับรูวาทำลาย
ไมได ถาทำลายแลวมันก็จะเกิดผลตามมาอยางรายกาจ จึงมีแตจะสงเสริมใหธรรมชาติยังคง
เปนธรรมชาติที่ครบถวน เรียบรอย งดงาม ปกติ ธรรมชาติทางวัตถุไมถูกทำลาย”
ในดานจิตใจ สันติภาพ คือ ความสงบสุขในสวนจิตใจ ทางจิต ทางวิญญาณ ทางสติ
ปญญา ที่เกิดจากการพัฒนาเพื่อยกระดับใหสูงขึ้นตามลำดับของมนุษยแตละคน ตั้งแตการ
ไมตกเปนทาสของวัตถุ ไมมีความเห็นแกตัว จนในที่สุดไมมีกิเลสอาสวะใดๆ อยูในจิตใจนั่น
คือนิพพาน ซึ่งจัดเปนสันติภาพอยางที่เปนธรรมะ ดังคำกลาวที่วา “สันติภาพอยางโลกๆก็มี
สันติภาพอยางที่เปนธรรมะก็มี สันติภาพอันมหาศาลใหญหลวงก็เปนของโลก สันติภาพเล็กๆ
นอยๆ ก็เปนของคนแตละคน แตอยาลืมวาของใหญก็เกิดจากของนอยของเล็กประกอบกัน
ขึ้น เรามองไปที่ตั้งสันติภาพจะแยกออกเปนสวนของคนก็ได เปนสวนของโลกทั้งโลกก็ได ใน
ความหมายที่เปนของโลกๆ เพียงแตสงบทางวัตถุทางบุคคลนี้ก็ได แตถามองลึกก็เปนความ
สงบสุขในสวนจิตใจ ทางจิต ทางวิญญาณ ทางสติปญญา ที่เปนตนเหตุของความถูกตองโดย
ประการทั้งปวง เลยเปนสันติภาพในทางวิญญาณ สันติภาพของสติปญญา”๕
๕ เรื่องเดียวกัน,

หนา ๑๐๐-๑๐๑.
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กลาวไดวา แนวคิดเรื่องสันติภาพของทานพุทธทาสนั้นมิไดเนนไปที่ภาวะของความ
สงบอันเกิดขึ้นจากการไมมีความขัดแยงหรือความรุนแรงภายนอกเพียงอยางเดียว หากแต
รวมถึ ง สั น ติ ภ าพภายในอั น เกิ ด จากความสงบสั น ติ ภ ายในตั ว บุ ค คลแต ล ะบุ ค คล ดั ง นั้ น
สันติภาพตามแนวคิดของทานพุทธทาสภิกขุนั้นจึงมีลกั ษณะเปนองครวม อันประกอบขึ้นจาก
หนวยเล็กๆ คือ ปจเจกบุคคลแตละคน จนแผขยายไปสูสันติภาพที่กวางใหญขึ้น ซึ่งก็คือ
สันติภาพของโลกนั่นเอง

Ù. ª√–«—μ‘‚Œ®‘¡‘πÀå
โฮจิมินห หรือลุงโฮ ที่ลูกหลานชาวเวียดนามเรียกกัน เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม
ค.ศ.๑๘๙๐ ที่หมูบานคิมเลียน ตำบลหนัมดาน มณฑลเงอัน เปนบุรุษสืบตระกูลมาจาก
ขุนนางชั้นผูนอย ภายหลังจากที่ฝรั่งเศสไดเขาไปมีอำนาจเหนือเวียดนามทั้งหมดหลายสิบป
จึงเรียกไดวาระยะเวลาที่โฮจิมินหกำเนิดขึ้นมาบนโลกนั้น เปนระยะเวลาแหงการดิ้นรนตอสู
ของบรรดากลุมชาตินิยมชาวเวียดนามอยูแลว หรืออาจกลาวไดวา โฮจิมินหเกิดขึ้นมาใน
ทามกลางกลิ่นไอแหงการปฏิวัติเพื่อเอกราชและความเปนไทของชาติเวียดนาม โฮจิมินหมีชื่อ
ตอนแรกเกิดวา เหงียน วัน กูง ตอมาเขาเปลี่ยนไปใชชื่ออีกชื่อหนึ่งวา เหงียน ทัต ธันห และ
ตอมาในระยะแรกๆ ที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิวัติเขาก็เปลี่ยนไปใชอีกชื่อวา เหงียน
ไอ ควอก
นอกจากนี้ ในระหวางที่เขาพำนักอยูในประเทศจีน เขาก็ยังเปลี่ยนชื่อที่ไดใชอยูใน
ระหวางนั้นวา ลีชุย และเวืองซอนนี่ และชื่อโฮจิมินหนั้นเปนชื่อสุดทายที่ผูคนพากันเรียกขาน
บุรุษผูนี้
โฮจิมินหมีพี่นองทั้งหมด ๓ คน มีพี่ชายชื่อ เหงียน ทัตดัต สวนบั๊กเลียนนองสาว
ของเหงียน ทัตดัต ซึ่งเปนพี่สาวของ โฮจิมินห มีความคิดเห็นกาวหนารุนแรงแบบนักปฏิวัติ
โฮจิมินห ในวัยเด็ก ไดรับการศึกษาอบรมจากโรงเรียนฟรังโกอานัมไมท ในขณะที่พี่ชายกับพี่
สาวเขารับการศึกษาอบรมตามแบบลัทธิขงจื๊อของจีน
จากการที่พอของโฮจิมินห มีการศึกษาที่มีความรูพอที่จะมีเวลาสอนหนังสือใหกับ
ลูกไดเปนอยางดี และไดนำเอาวิชาการเมืองเขาไปสอนใหกับลูกวันละนิดละนอยจนฝงใน
สมองของโฮจิมินหตั้งแตเล็กมา ซึ่งระยะนั้นเวียดนามตกอยูในฐานะเปนเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
พอของโฮจิมินหถึงกับสอนใหลูกชายจงเกลียดจงชังฝรั่งเศส ดวยความยากจนในสมัยนั้น
ทำใหโฮจิมินหเปนเด็กที่ผอมบาง ขี้โรค ดูออนแอ ซึ่งปรากฏวา โฮจิมินหมีเชื้อจำพวกทีบีอยู
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ดวย แตประหลาดที่วาเขามีชีวิตอยูรอดมาจนกระทั่งไดเปนใหญเปนโตขึ้น และไปไดไกลเสีย
ยิ่งกวาคนที่มีลักษณะดีเดนกวาเขา๖
เมื่อโฮจิมินหสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฟรังโกอานัมไมท โดยสอบไดประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา เมื่อป ค.ศ.๑๙๐๗ อายุได ๑๗ ป จากนั้นเขาไดรับแตงตั้งใหเปนครูใน
โรงเรียนประถมแหงหนึ่ง เมื่อโฮจิมินหอายุ ๒๐ ป พอของโฮจิมินหสงเขาไปอยูที่ปารีสโดยให
ไปอยูกับฟานจูตรินห นักชาตินิยมคนหนึ่ง โดยการเขียนจดหมายฝากฝงใหชวยดูแลและ
ฝกฝนอบรม พอของโฮจิมินหจัดหาวิธีการใหโฮจิมินหไดเดินทางไปเปนคนรับใชในเรือเดิน
ทะเลลำหนึ่ง ซึ่งเดินทางไปมาประจำระหวางเมืองมารแซยของฝรั่งเศสกับไซงอน
ในป ค.ศ.๑๙๑๒ โฮจิมินหอายุได ๒๒ ปก็ไดเดินทางพรอมกับจดหมายฝากฝงจาก
พอถึงฟานจูตรินห ไปลงเรือเอส เอส ลาตูช-เตรวิลล ออกจากทาไซงอนไปยังประเทศฝรั่งเศส
โฮจิมินหใชชีวิตเปนผูชวยคนครัวอยูในเรือเดินทะเลของฝรั่งเศสเปนเวลา ๒ ป ไดพบปะผูคน
มากมายหลายชาติ หลายภาษา และหลายเมืองทา อาณานิคมของฝรั่งเศสในแอฟริกา จาก
สเปน โปรตุเกส ถึงแอลจีเรีย ตูนีเซีย เปนประเทศในแถบแอฟริกาตะวันออก โฮจิมินหพบวา
ประชาชนในทองถิ่นนั้น นอกจากจะยากจน อดยาก ประชาชนในอาณานิคมเหลานั้นยังได
รับการปฏิบัติที่โหดรายทารุณจากนักลาอาณานิคม ที่ถือตนวาเปนประเทศศิวิไลซ ภาพเหลา
นี้ไดจารึกอยูในความทรงจำของโฮจิมินห และเปนแรงกระตุนใหโฮจิมินห มีมานะ บากบั่น
ศึกษาเรียนรูในสรรพวิชาที่จะชวยใหชาติของโฮจิมินห ไดรบั เอกราชกลับคืนมา
เมื่อโฮจิมินหไดเขาไปสูแหลงสรรพวิชาของชาวอารยประเทศ เจาอาณานิคม คือ
ภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ ดังนั้น ในขณะที่โฮจิมินหวางจากการชวยเหลือพอครัวภายในเรือ
เดินสมุทรแลว เขาไมปลอยเวลาวางนั้นใหเปลาประโยชน หากแตใชเวลาสั้นๆ นั้น ศึกษาเพิ่ม
เติมภาษาฝรั่งเศสที่โฮจิมินหมีความรูพื้นฐานอยูบางแลว รวมถึงการศึกษาภาษาอังกฤษดวย
ตนเอง และดวยวิธีการเรียนรูที่ไมมีหลักสูตร และไมมีกำหนดตารางเวลาเรียน วางเมื่อไรก็
เรียนเมื่อนั้น ทั้งจากบทสนทนากับเพื่อนกะลาสีเรือ ทั้งจากหนังสือพิมพ นิตยสารที่มีคนซื้อ
มาอานในเรือและทิ้งไว
แตในทัศนะของโฮจิมินห ชาวเวียดนามคือผูถูกกดขี่ขูดรีด เขาเปนพลเมืองของ
ประเทศเมืองขึ้น ซึ่งไดรับการปฏิบัติจากผูเขาครอบครองอยางไรมนุษยธรรม เขาไดเรียนรูมา
๖ บุญทรง

สราวุธ, ๔๐ รัฐบุรุษของโลก ชีวิตการตอสูของบุคคลสำคัญชั้นนำของโลก, พิมพ
ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพเสริมวิทยบรรณาคาร, ๒๕๓๐), หนา ๒๔๘.
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แลวถึงประวัติศาสตรอันขมขื่นของเวียดนามที่อยูภายใตสถานะที่เรียกวา เมืองขึ้น ทั้งจาก
เมืองขึ้นของจักรวรรดิจีนในอดีต และจักรวรรดิฝรั่งเศส และเขายังไดเรียนรูถึงประวัติการ
ต อ สู กู ช าติ อื่ น อย า งกล า หาญของประชาชน และที่ ใ กล ตั ว ที่ สุ ด คื อ การต อ สู ข องคนใน
ครอบครัวของเขาเอง ทั้งพอ พี่ชายและพี่สาวของเขา รวมถึงตัวเขาเอง และที่เขาตองออกมา
เผชิญชีวิตอยูนอกประเทศครั้งนี้ก็เพื่อแสวงหาเครื่องมือ คือ ความรูที่จะนำกลับไปทำการ
ตอสูปลดปลอยชาติอันเปนที่รักของเขา ใหพนจากการครอบครองของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส
ดังนั้น โฮจิมินหจึงรูจักแยกแยะไดวาสิ่งไหนดีหรือไมดี สิ่งไหนเปนประโยชนหรือไม
เปนประโยชน ชีวิตในเรือเดินสมุทรของเขาถึงแมวาจะมีความทุกขยากลำบากเหมือนเพชรใน
หิน แตเขาก็สามารถถลุงเอาหินออกไปไดเปนตันๆ จนเหลือแตเพชรเม็ดงาม และนี่คือ
โฮจิมินห เพชรเม็ดงามแหงเอเชียและของโลก๗

ı. °“√æ—≤π“ —πμ‘¿“æ¢Õßæ≈‡¡◊Õßμ“¡·π«∑“ß‚Œ®‘¡‘πÀå
เหตุการณที่ทำใหเวียดนามตองมีการสูรบตอไปอีก เนื่องจากฝรั่งเศสยังตองการที่จะ
มี อ ำนาจและผลประโยชน ใ นประเทศที่ เ ป น อาณานิ ค ม และหลั ง จากสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยเวียดนาม (เวียดนามเหนือ) สถาปนาขึ้น เมื่อ ๒ กันยายน ค.ศ.๑๙๔๕ และ
เพิ่งจะไดรับเอกราชแตก็แข็งแกรงเขมแข็งพอที่จะรักษาอำนาจอธิปไตยของชาติเอาไว ถึง
แมวาฝรั่งเศสจะไดรับการสนับสนุนจากจีนและสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น แตก็ไมอาจที่จะใช
กำลังทหารเขาจัดการกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามที่เพิ่งจะไดรับเอกราชนั้นได
สภาวการณบังคับใหฝรั่งเศสจำตองเปดการเจรจากับโฮจิมินห ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
ที่เพิ่งกอตั้งในเวลาตอมา ซึ่งโฮจิมินหก็ตระหนักดีวายังไมมีกำลังพอที่จะผลักดันใหฝรั่งเศส
ถอนตัวออกไปและปญหาทางเศรษฐกิจของเวียดนามเหนือก็ทำใหไมอาจดำเนินการตอสู
ติดตอกันเปนเวลานานได โฮจิมินหจึงตองการเจรจากับฝรั่งเศส๘

๗ จุไรรัตน

บุญที่สุด, “บทบาทของโฮจิมินหในสงครามเวียดนาม”, วิทยานิพนธศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๐), หนา ๔๔-๔๖.
๘ โกสุมภ สายจันทร. จักรพรรดินิยมกับการปฏิวัติสังคมเวียดนาม. (ภาควิชารัฐศาสตร คณะ
สังคมศาสตร: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๒), หนา ๑๐๐.
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ในเดือนมีนาคม ค.ศ.๑๙๔๖ การเจรจาระหวางฝรั่งเศสกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
เวียดนาม ไดเปดขึ้นที่เมืองดาลัต โดยมีนาย Jean Sainteny เปนผูแทนจากฝรั่งเศส การ
เจรจาครั้งนี้ถึงแมวาฝรั่งเศสพยายามเอารัดเอาเปรียบก็ตาม แตในการที่ฝรั่งเศสยอมเจรจา
ดวยก็เทากับวาฝรั่งเศสยอมรับในอำนาจอธิปไตยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามแลว
จึงนับเปนชัยชนะทางการเมืองเปนครั้งแรกที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามมีตอฝรั่งเศส
อันนำมาซึ่งชัยชนะในทางการทูตและทางการทหารในเวลาตอมา การเจรจาครั้งนี้ โฮจิมินห
ยึดถือหลักการเอกราชของชาติเปนประการสำคัญ ดังนั้นในการรักษาหลักการบางครั้งก็จะ
ตองยอมสูญเสียบางสิ่งบางอยาง เชนเดียวกับพุทธภาษิตที่วา “เสียทรัพยสินเงินทองเพื่อ
รักษาอวัยวะ เสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต เสียชีวิตเพื่อรักษาธรรม” และการดำเนินการเจรจา
ระหวางประเทศบนหลักการเชนนี้ก็เชนเดียวกับสัญญาเบรสท-ลิตอฟสค ระหวางโซเวียตกับ
เยอรมันของไกเซอรในสงครามโลกครั้งที่ ๑
การทำขอตกลงเมืองดาลัต เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ค.ศ.๑๙๔๖ ระหวางสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเวียดนามของโฮจิมินหกับจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส ภายใตสถานการณทาง
เศรษฐกิจขณะนั้น ซึ่งประชาชนประสบทุพภิกขภัย อดอาหารตายเปนจำนวนมาก กองกำลัง
ทหารก็ยังไมเขมแข็งพอที่จะทำศึกตั้งรับตามรูปแบบ เมื่อเปรียบเทียบกำลังของฝรั่งเศสที่
กลับเขาไปควบคุมเวียดนามใตตลอดทั้งในลาวและเขมร ภายใตการสนับสนุนของอังกฤษแลว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามที่เพิ่งไดรับเอกราชคงไมสามารถเอาชนะได จึงจำเปนตอง
หยุดพักเพื่อสรางสมกำลัง โฮจิมินหจึงจำตองยอมรับขอเสนอของฝรั่งเศสที่จะใหสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเวียดนามเปนรัฐหนึ่งอยูในสหพันธรัฐอินโดจีน (อันประกอบดวย ตังเกี๋ย อันนัม
โคชินไชนา ลาว และเขมร) ที่มีขาหลวงใหญฝรั่งเศส เปนผูปกครองสูงสุด และใหสหพันธรัฐ
อินโดจีนเขาอยูในสหภาพฝรั่งเศส
ถึ ง แม ฝ รั่ ง เศสพยายามทำรู ป แบบการปกครองอิ น โดจี น ว า เป น ประเทศเอกราช
แมแตเปลี่ยนชื่อผูปกครองสูงสุดของอินโดจีนจากเดิมที่เรียกวา Governor General มาเปน
High Commissioner ก็ตาม แตแทที่จริงก็คือเมืองขึ้นนั่นเอง โดยใชวิธีการแบงแยกแลว
ปกครองของจักรวรรดินิยม โดยแบงเวียดนามออกเปนสวนๆ มีตังเกี๋ย (เวียดนามเหนือ)
อันนัม (เวียดนามกลาง) โคชินไชนา (เวียดนามใต) แลวผนวกเอาลาวและเขมรเขาไปรวมเปน
สหพันธรัฐอินโดจีน แผนการสหพันธรัฐอินโดจีน จึงเปนแผนการของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส
นักลาอาณานิคมที่เสนอโดย Monsieur Jean Sainteny ตัวแทนรัฐบาลฝรั่งเศสที่เจรจากับ
ฝายสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามที่เมืองดาลัตเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. ๑๙๔๖ หาใช
เปนแผนการของคอมมิวนิสตอินโดจีน ดังที่มีการโฆษณาชวนเชื่อกันในเวลาตอมา
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ตรงกั น ข า ม โฮจิ มิ น ห ก ลั บ เสนอแผนการรวมเวี ย ดนามเป น หนึ่ ง เดี ย ว โดยให
ประชาชนในเวี ย ดนามใต ห รื อ โคชิ น ไชน า ได แ สดงประชามติ อ ย า งเสรี ว า จะเข า ร ว มกั บ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามหรือเวียดนามเหนือ (ตังเกี๋ยและอันนัม) หรือไม เพราะ
เปนคนเชื้อชาติเดียวกันเพียงแตอยูกันคนละภาคสวนของประเทศเทานั้น
การเจรจาที่เมืองดาลัตครั้งนี้จึงยังคงตกลงในรายละเอียดอะไรไมได เปนแตตกลงใน
หลักการใหญ เพื่อเปนพื้นฐานในการเจรจาตกลงในรายละเอียดที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายน
ค.ศ.๑๙๔๖ ณ ประเทศฝรั่งเศสตอไป
หลักการใหญที่วาฝรั่งเศสยอมรับรองอธิปไตยของรัฐบาลฮานอยหรือรัฐบาลแหง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม และใหถือวาสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเปนสวน
หนึ่งของสหภาพฝรั่งเศส และมีเงื่อนไขวา
๑) สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามจะยอมใหฝรั่งเศสเคลื่อนพลเลยเสนขนานที่
๑๖ ขึ้นไปบริเวณเวียดนามสวนเหนือ แทนทหารกกมินตั๋งของเจียง ไคเชก ที่ถอนตัวออกไป
(ตามการตกลงแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางจีนกับฝรั่งเศส) โดยมีเงื่อนไขวา ฝรั่งเศสตอง
ถอนทหารออกทุกป จนหมดสิ้นภายใน ๓ ป
๒) จะตองมีการแสดงประชามติในโคชินไชนาอยางเสรีวาประชาชนจะเขารวมเปน
หนึ่งเดียวกับตังเกี๋ยและอันนัมหรือไม
สัญญาดาลัตดังกลาวนี้ก็เชนเดียวกับสัญญาเบรสท-ลิตอฟสค พวกคนหนุมสาวชาว
เวียดนามหัวรุนแรงภายในพรรคคอมมิวนิสตอินโดจีนไมพอใจและกลาวหาโฮจิมินหอยาง
รุนแรง หาวาเปนสายลับของฝรั่งเศส เปนคนทรยศขายชาติ โฮจิมินหและบรรดาผูนำแหง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามตระหนักดีในประเด็นนี้ วาฝรั่งเศสไมเคยคิดจะใหเอกราช
กับอินโดจีนทั่วทั้งแผนดิน (ตังเกี๋ย อันนัม โคชินไชนา) และสันติภาพไมอาจจะมาจากการ
หยิบยื่นใหของฝรั่งเศส แตภายใตการนำของโฮจิมินหผูมีจิตใจที่ปฏิวัติอยางเลนินและพรอม
ทั้งมีจิตใจสันติอยางคานธี ไดเคลื่อนไหวตอสูกับฝรั่งเศสตามเงื่อนไขทางภววิสัย โดยยืนอยู
บนจุดยืนที่แนวแนวา เอกราชแหงชาติและสันติภาพของสังคมจะไดมาก็ดวยการตอสู ทั้ง
ดานการเมือง การทูต และการทหาร
เมื่อฝรั่งเศสไมมีความจริงใจที่จะใหเอกราชแกอินโดจีน ที่ฝรั่งเศสเจรจานั้นก็เปน
เพียงแผนการเทานั้น ในชวงที่โฮจิมินหกับฝรั่งเศสกำลังเปดการเจรจากันที่พระราชวังฟอง
แตนโบล ประเทศฝรั่งเศสนั้น ในอีกดานหนึ่งฝรั่งเศสไดสงทหารจากยุโรปเขาไปในอินโดจีน
เป น จำนวนแสน ทหารเหล า นี้ มี ทั้ ง ทหารที่ เ ป น ชาวฝรั่ ง เศสและทหารจากอาณานิ ค มใน
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แอฟริกา ในขณะที่การเจรจากำลังดำเนินอยูนั้นฝรั่งเศสที่คุมกำลังอยูทางอินโดจีน ไดสง
ทหารเขาโจมตีและเขนฆาประชาชนรอบๆ กรุงฮานอย ไฮฟอง และที่อื่นๆ จึงไดมีการปะทะ
กันขึ้นกับทหารของโว เหงียน เกี๊ยบ อยูเปนประจำและในขณะเดียวกันทหารของ โว เหงียน
เกี๊ยบ ก็ไดซุมโจมตีกองทหารฝรั่งเศสเมื่อสบโอกาส ในที่สุดการเจรจาที่ปารีสก็ไมไดขอสรุป
ไปกวาการเจรจาที่ดาลัต ไดมีการตกลงวาจะมีการเจรจาอีกครั้งหนึ่งภายในเดือนมกราคม
ค.ศ. ๑๙๔๗ เปนอยางชา ขอตกลงที่ปารีสไดลงนามกันเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ค.ศ. ๑๙๔๖
หลั ง การเจรจาที่ ล ม เหลว นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ อ เมริ กั น ที่ ป ระจำอยู ป ารี ส ชื่ อ David
Sehoenbrun ได สั ม ภาษณ โ ฮจิ มิ น ห มี ค วามตอนหนึ่ ง ว า “ทำไมเล า เราก็ ต อ งต อ สู กั น
แนนอน” “แตทานประธานาธิบดียอมรูวา ฝรั่งเศสเปนชาติมหาอำนาจ มีเครื่องบิน รถถัง
และอาวุธทันสมัยมากมาย ทานไมมีอาวุธทันสมัย ไมมีเครื่องบิน ไมมีรถถัง ไมมีแมแตเครื่อง
แบบ ทานเปนชาวนา ทานจะตอสูกับพวกเขาไดอยางไร”
“เราก็เหมือนกับเสือ เมื่อชางแข็งแรงและพักผอนใกลเสบียง เราจะตองไมหนี ถา
เสือหยุดนิ่ง ชางก็จะอวดกำลัง แตถาเสือไมยอมหยุด ชางก็คงจะเบื่อตายเพราะความเบื่อ
หนาย” และในเวลาตอมา ชางก็เบื่อตายไปเองจริงๆ ตามคำใหสัมภาษณของโฮจิมินห ดังที่
ทราบกันดีอยูแลว
โฮจิ มิ น ห ก ลั บ จากฝรั่ ง เศสถึ ง ฮานอยเมื่ อ ต น เดื อ นตุ ล าคม ค.ศ.๑๙๔๖ ถึ ง แม ว า
โฮจิมินหจะไมประสบความสำเร็จในการเจรจาแลวและจะมีการประชุมอีกครั้งในตนป ค.ศ.
๑๙๔๗ แตการออกสูโลกภายนอกของโฮจิมินหในฐานะประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเวียดนามก็ไดรับการตอนรับจากนานาประเทศที่โฮจิมินหไปเยือนและเดินทาง
ผานอยางอบอุน โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศฝายสังคมนิยม ซึ่งรวมทั้งชาวสังคมนิยมและชาว
คอมมิวนิสตฝรั่งเศสที่มีความเห็นใจประเทศอินโดจีน การเดินทางออกนอกประเทศของโฮจิ
มินหกับคณะครั้งนี้ ถึงแมวาเขาจะไมประสบความสำเร็จในการเจรจาทางการทูต แตเขาก็ได
รับชัยชนะในทางการเมือง จนกระทั่งสัญญาลงวันที่ ๖ มีนาคม กับสัญญาลงวันที่ ๑๔
กันยายน ค.ศ. ๑๙๔๖ ที่ระบุไววาจะใหประชาชนเวียดนามไดลงประชามติวาจะเขารวมอยู
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามหรือไม ไดถูกฝรั่งเศสทำลายแลวดวยการใชกำลังโจมตี
ขบวนการเวียดมินหดังกลาว
การทำสงครามกูชาติเปนครั้งแรกหลังจากที่ทำสงครามขับไลกองทหารญี่ปุนออก
นอกประเทศในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไดเริ่มขึ้นอีกครั้ง และเปนสงครามที่โฮจิมินหไดนำ
ยุทธศาสตรการตอสูแบบยืดเยื้อยาวนาน ดังนั้นความอดทนจึงเปนหลักการที่สำคัญที่สุด
และยุทธวิธีที่พรอมกับความอดทนในการตอสูหรือกำลังขาศึกที่เขมแข็งกวา ก็คือยุทธวิธีอัน
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ทันสมัยตลอดกาลของซุนวูที่วา ขาศึกมาใหมุด ขาศึกหยุดใหตี ขาศึกหนีใหตาม ในขณะที่
ฝรั่งเศสประสบความลมเหลวจากการจัดตั้งรัฐเวียดนามใหมที่มีจักรพรรดิบาว ได เปน
ประมุข ขบวนการเวียดมินหไดเติบโตเขมแข็งยิ่งขึ้น และไดสรางความสูญเสียใหกับกองกำลัง
ของฝรั่งเศสทั้งบาดเจ็บและลมตายระหวางป ค.ศ.๑๙๔๗-๑๙๔๙ ในสงครามกองโจรเปน
จำนวนเกือบแสนคน ตอมาในเดือนมกราคม ๑๙๕๐ สหภาพโซเวียต สาธารณรัฐประชาชน
จีน และประเทศสังคมนิยมอื่นๆ ไดรับรองสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม นับแตนั้นมา
ขบวนการเคลื่อนไหวในฝรั่งเศส ในประเทศอาณานิคม และในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกตาง
ใหการสนับสนุนสงครามตอตานการลาอาณานิคมของเวียดนามเพิ่มมากขึ้น แตกระนั้นก็ดี
เวียดมินหก็ไมสามารถมีชัยชนะตอฝรั่งเศสไดอยางเด็ดขาด และยังไมมีขีดความสามารถเพียง
พอที่จะทำการรบแบบ “แบบแผน” กับกองทัพฝรั่งเศสได จนกระทั่งถึงป ค.ศ.๑๙๕๐ ภาย
หลั ง จากที่ พ รรคคอมมิ ว นิ ส ต จี น สามารถปลดปล อ ยประเทศจี น ได อ ย า งเด็ ด ขาด ในป
ค.ศ.๑๙๔๙ รัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งสหภาพโซเวียตจึงสงความชวยเหลือ
ใหแกขบวนการเวียดมินห ทั้งดานอาวุธยุทธภัณฑ และทั้งดานใหการฝกอบรมแกสมาชิก
เวียดมินหทุกระดับที่สงเขาไปฝกอบรมในสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงทำใหเวียดมินหที่เปน
กองโจรกลายมาเปนกองทัพและสามารถทำการรบตาม “แบบแผน” ของกองทหารประจำ
การได จนกระทั่งสามารถเอาชนะฝรั่งเศสไดอยางเด็ดขาดในศึกเดียนเบียนฟู
เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสากลที่แบงโลกออกเปน ๒ ฝาย คือ โลก
สังคมนิยมที่มีสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนแกนนำ กับโลกทุนนิยมที่มี
สหรัฐอเมริกาเปนผูนำ และในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. ๑๙๕๑ ไดมกี ารประชุมสมัชชาแหงชาติ
ของพรรคคอมมิ ว นิ ส ต อิ น โดจี น ครั้ ง ที่ ๒ เพื่ อ ปรั บ ยุ ท ธศาสตร ก ารสงครามและยุ ท ธวิ ธี
การเมืองของประชาชาติตางๆ ในการตอตานฝรั่งเศส ที่มีโฮจิมินหเปนประธาน ที่ประชุมไดมี
มติใหเปลี่ยนชื่อพรรคคอมมิวนิสตอินโดจีนเปนพรรคกรรมกรเวียดนาม (Dang Lao Dong
Viet Nam : Vietnam Workers’ Party) หรือพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม ทั้งนี้เพื่อให
องค ก รทางการเมื อ งสอดคล อ งกั บ ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ด ำรงอยู ใ นขณะนั้ น จึ ง จำเป น ต อ งให
ประชาชาติตางๆ ในอินโดจีนตั้งพรรคการเมือง ตามแนวทางเชื้อชาติของตนและในขณะนั้น
พรรคกรรมกรเวียดนามมีสมาชิกถึง ๗๖๐,๐๐๐ คน๙ สวนสมาชิกพรรคที่เปนคนลาวและ
กัมพูชา ซึ่งรวมเคลื่อนไหวตอสูอยูในพรรคคอมมิวนิสตอินโดจีน เพื่อเอกราชของลาวและ
๙ วิ นั ย

คุณอุดม (บรรณาธิการ), โฮจิมินห, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพประกายพรึก,
๒๕๓๔), หนา ๑๒๑-๑๓๑.
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กัมพูชานั้น ก็ไดแยกตัวออกมาจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสตลาวและพรรคคอมมิวนิสตกัมพูชาใน
เวลาตอมา ในปลายป ค.ศ.๑๙๕๐ ฝรั่งเศสซึ่งเคยถูกลอบยิงหรือถูกลอบจูโจมจากกำลัง
เวียดมินห ดวยกำลังคนเพียงครั้งละไมเกิน ๒๐ คน จึงไดรูจักกับกองทัพของเวียดมินห
กองทัพที่จัดรูปแบบการบังคับบัญชาเชนเดียวกับกองทหารประจำการทั่วๆ ไป กองทัพที่ได
รับการฝกหัดและไดรับการติดอาวุธมาจากแผนดินจีน และเปนกองทัพที่สรางความพายแพ
ใหแกฝรั่งเศส และสามารถปลดปลอยเขตยึดครองของฝรั่งเศสเปนลำดับมานับตั้งแตเคาบัง
ลางซอน เลาเก วินหเย็น ฮัวบิน นินทบิน
นอกจากพรรคคอมมิวนิสตเวียดนามหรือพรรคลาวดอง ภายใตการนำของโฮจิมินห
ไดทำการรุกทางการทหารจนปลดปลอยเมืองตางๆ ที่ฝรั่งเศสยึดครองกลับมาไดจำนวนหนึ่ง
และยังไดรุกทางการเมืองและทางการทูตอยางไมลดละ จนในที่สุดจากการรุกทางการทูต ได
บังคับใหฝรั่งเศสจำตองเขาประชุมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามรวมทั้งลาวและ
กัมพูชา อีกครั้งหนึ่งที่เจนีวา ระหวางวันที่ ๒๖ เมษายน -๒๑ กรกฎาคม ค.ศ.๑๙๕๔ ใน
หั ว ข อ เจรจาเรื่ อ งป ญ หาอิ น โดจี น โดยสหภาพโซเวี ย ตและสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เป น
ประเทศที่เสนอใหสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส รวมทั้งรัฐเวียดนามใตของจักรพรรดิ
บาว ได ที่มีโง ดินห เดียม เปนนายกรัฐมนตรี มาเขารวมประชุม ในระหวางเจรจา ในสนาม
รบอินโดจีนฝรั่งเศสกำลังเสียดุลอยางมาก เดียนเบียนฟูปอมปราการที่แข็งแกรงที่สุดกำลังจะ
ถูกตีแตก และเมื่อถึงเวลานั้นฝรั่งเศส ก็จำตองปดฉากลัทธิอาณานิคมในอินโดจีนลงและลัทธิ
ที่ จ ะเข า มาแทนที่ ต อ ไปคื อ ลั ท ธิ ค อมมิ ว นิ ส ต ข องพรรคลาวดอง ที่ มี โ ฮจิ มิ น ห เ ป น
ผูนำ๑๐
กลาวโดยสรุปไดวา จากการพายแพของฝรั่งเศสในชวงของการกูชาติครั้งที่ ๑ ซึ่งสิ้น
สุดในสงครามเดียนเบียนฟูนั้นเกิดจากการที่ฝรั่งเศสประมาทฝายตรงขามไมวาในเรื่องของ
ด า นอาวุ ธ หรื อ ยุ ท ธศาสตร ก ารรบและด า นการเมื อ งที่ ป กครองอย า งเอารั ด เอาเปรี ย บ
ประชาชนมากเกินไปจึงทำใหพรรคคอมมิวนิสตภายใตการนำของโฮจิมินหที่ทำเพื่อกอบกู
เอกราชแกเวียดนามและเพื่อประชาชนเปนหลัก จึงทำใหโฮจิมินหไดรับการสนับสนุนจาก
ประชาชน ซึ่งในศึกสงครามที่เดียนเบียนฟูนั้นฝรั่งเศสไดรับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา
ทั้งทางดานทหารและเงินชวยเหลือ ทั้งนี้เพราะสหรัฐอเมริกาเกรงวาถาเวียดนามตกอยูภาย
ใตระบอบคอมมิวนิสตแลวก็จะทำใหประเทศที่อยูในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะเปน
๑๐ ดูรายละเอียดใน

ภูวดล ทรงประเสริฐ, อินโดจีนในคริสตศตวรรษที่ ๒๐, (กรุงเทพมหานคร :
สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, ๒๕๓๕), หนา ๓๑-๔๑.
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คอมมิวนิสตตามกันไปหมด เพราะอเมริกาเชื่อวาเวียดนามเปนประเทศที่จะเปนโดมิโนตัว
แรกที่จะทำใหลมจึงไดเขาสนับสนุนฝรั่งเศส ภายหลังจากการทำสงครามติดตอกันนานถึง
๕๕ วันจนในที่สุดกองทัพฝรั่งเศสก็ตองยอมจำนนตอกองทัพเวียดมินหในวันที่ ๗ พฤษภาคม
ค.ศ.๑๙๕๔ และภายหลังจากการพายแพครั้งนั้น ในสนามรบรัฐบาลฝรั่งเศสก็ถูกประชาชน
ของตนผลักดันใหมีการเจรจาสงบศึกกับเวียดมินห โดยไมมีอำนาจตอรองที่เคยเหนือกวากอง
กำลังสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (เวียดนามเหนือ) ในอาณานิคมนี้เหลืออีกเลย
เพราะฝรั่งเศสยังมีทหารที่ถูกเวียดมินหจับเปนเชลยอยูประมาณ ๑๖,๒๐๐ คน จึงทำให
ฝรั่งเศสยอมถอนตัวออกจากเวียดนามตามสนธิสัญญาเจนีวา ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.๑๙๕๔

ˆ. ∫∑ √ÿª
สันติภาพ (Peace) ในสังคมเปนเปาหมายที่มนุษยชาติมุงหวังที่จะอยูรวมกันอยางมี
ความสุข ผูเขียนมีความเห็นดวยอยางยิ่ง ในความหมายนี้ ไมวานักสันติภาพทั้งหลายจะให
ความหมายแตกตางกันไปบาง แตสุดทายก็จบลงดวยการอยูดวยกันอยางมีความสุขเหมือนๆ
กัน ปราศจากความขัดแยงใดๆ ทั้งสิ้น แนวคิดสันติภาพของนักวิชาการ ผูเขียนเห็นวา
แนวคิดของทานพุทธทาสนั้นมิไดเนนไปที่ภาวะของความสงบอันเกิดขึ้นจากการไมมีความขัด
แยงหรือความรุนแรงภายนอกเพียงอยางเดียว หากแตรวมถึงสันติภาพภายในอันเกิดจาก
ความสงบสันติภายในตัวบุคคลแตละบุคคล จากประวัติของทานโฮจิมินหนั้น ผูเขียนเห็นวา
ทานเปนนักตอสูที่ยิ่งใหญ ทานเกิดในมณฑลเงอัน เปนมณฑลที่กลาวขานกันวาเปนดินแดน
แหงนักปฏิวัติ เพราะมณฑลแหงนี้เปนที่ใหกำเนิดแกบุคคลสำคัญหัวรุนแรงที่เต็มไปดวย
อุดมการณอันเปนเชื้อไฟแหงการปฏิวัติเปนจำนวนมาก รวมทั้งตระกูลของโฮจิมินหดวย ถึง
แมตัวทานเองจะเปนคนไมแข็งแรงเหมือนคนทั่วๆ ไป แตทานเปนนักใฝรู จะเห็นวาทานใช
เวลาวางใหเปนประโยชนในการศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา จนทำใหทานเรียนรูภาษาได
ถึง ๕ ภาษา และมุงมั่นในอุดมการณที่ตั้งไววาจะกูชาติใหไดดวยวิธีสันติภาพ
โฮจิมินหเรียกรองสันติภาพอยูตลอดเวลากับฝรั่งเศส เจาอาณานิคมที่ปกครองแบบ
กดขี่ขมเหงชาวเวียดนามอยูตลอดเวลา ในเดือนมีนาคม ค.ศ.๑๙๔๖ การเจรจาระหวาง
ฝรั่งเศสกับโฮจิมินห เกิดขึ้นที่เมืองดาลัต โดยมีนาย Jean Sainteny เปนผูแทนจากฝรั่งเศส
การเจรจาครั้งนี้ถึงแมวาฝรั่งเศสพยายามเอารัดเอาเปรียบก็ตาม แตในการที่ฝรั่งเศสยอม
เจรจาด ว ยก็ เ ท า กั บ ว า ฝรั่ ง เศสยอมรั บ ในอำนาจอธิ ป ไตยของสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
เวี ย ดนามแล ว จึ ง นั บ เป น ชั ย ชนะทางการเมื อ งเป น ครั้ ง แรกที่ ส าธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย

พระพุทธศาสนากับการสรางสันติภาพตามแนวทางของโฮจิมินห
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เวียดนามมีตอฝรั่งเศสอันนำมาซึ่งชัยชนะในทางการทูตและทางการทหาร ผูเขียนมีทัศนะวา
“การพัฒนาสันติภาพของพลเมืองตามแนวทางโฮจิมินห” เปนสันติภาพที่ดำเนินไปพรอมกับ
การทำสงคราม โดยการเนนเรื่องการเจรจาสันติภาพ เพราะเปาหมายสูงสุดของโฮจิมินห คือ
การไดรับเอกราชและความสงบสุขของประชาชนชาวเวียดนาม
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โกสุ ม ภ สายจั น ทร . จั ก รพรรดิ นิ ย มกั บ การปฏิ วั ติ สั ง คมเวี ย ดนาม. เชี ย งใหม : คณะ
สังคมศาสตร, ภาควิชารัฐศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๒.
จุไรรัตน บุญที่สุด. “บทบาทของโฮจิมินหในสงครามเวียดนาม”. วิทยานิพนธศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๐.
บุญทรง สราวุธ. ๔๐ รัฐบุรุษของโลก ชีวิตการตอสูของบุคคลสำคัญชั้นนำของโลก. พิมพ
ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพเสริมวิทยบรรณาคาร, ๒๕๓๐.
ภู ว ดล ทรงประเสริ ฐ . อิ น โดจี น ในคริ ส ต ศ ตวรรษที่ ๒๐. กรุ ง เทพมหานคร : สมาคม
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย, ๒๕๓๕.
พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปฺโ). สันติภาพของโลก : คำบรรยายประจำวันเสาร ภาค
อาสาฬหบูชาของพุทธทาสภิกขุ. สุราษฎรธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๓๑.
พระไพศาล วิ ส าโล. “องค ร วมแห ง สั น ติ ภ าพ”. ใน สื่ อ ในสั น ติ ภ าพ สั น ติ ภ าพในสื่ อ .
กาญจนา แกวเทพ บรรณาธิการ, กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๓๘.
วินัย คุณอุดม. (บรรณาธิการ). โฮจิมินห. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพประกายพรึก,
๒๕๓๔.
รุงธรรม ศุจิธรรมรักษ. “สันติศึกษากับสันติภาพ”. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสันติศึกษา.
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๑.
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นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


Ò. ∫∑π”
ชุมชนลมสลาย ยุทธศาสตรที่หายไปยามเมื่อไทยเปลี่ยน (ไม) ผาน จากยุคไทย
เขมแข็งสูวิกฤตประชานิยม นโยบายรัฐทุกยุคสมัยมุงเนนผลทางเศรษฐกิจและการเมืองเปน
หลัก จึงนำไปสูการพัฒนาทางสังคมชุมชนที่ผิดทาง ทำใหบุคคลนิยมเสพบริโภควัตถุ ขาด
นโยบายหรือยุทธศาสตรในการพัฒนาบุคคล ปญหาความแตกแยกลมสลายของชุมชนเริ่ม
เกิดขึ้นเมื่อแนวคิดของชาวตะวันตกที่กำหนดบทบาทในการจัดการงานดานตางๆ โดยรัฐ
ภายใตคำวา “การพัฒนา” ตามหลักทุนนิยม๑ สัญญา สัญญาวิวัฒน กลาววา การพัฒนา
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไดวางแผนไวแนนอนลวงหนา (Planned change)๒ หรือ การ
พัฒนาคือการสรางความทันสมัย
อยางไรก็ตาม กระบวนการพัฒนาตามแนวคิดดังกลาวไดรับการวิพากษจากนัก
วิชาการหลายสำนัก วากอใหเกิด “วิกฤตการณการพัฒนา” (Development crisis) เพราะ
ผลจากการพัฒนานั้นไมสามารถลดทอนความไมเทาเทียมกันระหวางคนยุคเดียวกัน (Intrageneration) และยังทำใหความแตกตางและความไมเทาเทียมกันระหวางคนยุคเดียวกันเพิ่ม

๑ อางใน

ศุภชัย เจริญวงศ, ถอดรหัสการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาการเมือง,
๒๕๔๔), หนา ๓-๕.
๒ สัญญา สัญญาวิวัฒน, การพัฒนาชุมชน, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพไทย
วัฒนาพานิช, ๒๕๒๖), หนา ๕.
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มากขึ้นดวย๓ ผลกระทบที่ตามมาคือ การลมสลายของชุมชนไทยจากแนวความคิดการ
พัฒนาของชาวตะวันตก อันกอใหเกิดความแตกแยก ขัดแยง แบงฝาย การพัฒนาในลักษณะ
เชนนี้ตอไปอาจกอใหเกิดหายนะ และสามารถทำลายลางโลกจนถึงกาลอวสานภายในชั่วอายุ
ขัยของเรา๔ ความเสื่อมทางดานจิตใจและความถดถอยทางสังคมเกิดขึ้นอยางมากมาย เชน
ปญหาโสเภณี ปญหาวัยรุนกวนเมือง ปญหาเด็กวัยรุนมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ปญหา
ความยากจน๕ ที่นาเปนกังวลที่สุดคือ ปญหาเหลานี้เกิดกับเยาวชนที่มีอายุต่ำลงมาเรื่อยๆ
อันจะนำไปสูความลมสลายของชุมชนและสังคมไทยในอนาคต
ดังนั้น สถาบันทางศาสนาจะเขามามีสวนรวมในการชวยเหลือบริหารจัดการชุมชน
และสังคมไดอยางไร บทความนีจ้ งึ เสนอการรือ้ ฟน แนวคิด “บวร” ในรูปแบบ “๓ ส. โมเดล”
ตามหลักพระพุทธศาสนาใหชุมชนนำไปปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาวิกฤตการณทางสังคมในยุค
ปจจุบัน

Ú. §ÿ≥§à“·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß∫«√
μàÕ°“√ √â“ß™ÿ¡™πÕ¬à“ß‡¢â¡·¢Áß·≈–¬—Ëß¬◊π
สำหรับการแกไขปญหาทางสังคมโดยทั่วไปมีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดประชาสังคม
(Civil society) ซึ่งเปนแนวคิดที่มุงสรางสังคมจากความรวมมือขององคกรในสังคมในมิติเชิง
การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมจากหลายๆ ฝาย มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย
ของคำวา Civil society ไว พอยกตัวอยางไดดังนี้ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ใหความหมายของคำ
วา “ประชาคม” หมายถึง การที่ประชาชนจำนวนหนึ่งมีวัตถุประสงครวมกัน มีอุดมคติรวม
กัน หรือมีความเชื่อรวมกันในบางเรื่อง มีการติดตอสื่อสารกันหรือมีการรวมกลุมกัน มีความ
เอื้ออาทรตอกัน มีความรัก มีมิตรภาพ มีการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติบางสิ่งบางอยาง
และมีการจัดการในระดับกลุม สวน ศ.ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช ใชศัพทวา “วิถีประชา”
หมายถึง การรวมกลุมขององคกรตางๆ โดยมีตัวกิจกรรมเปนศูนยกลาง ปราศจากการจัดตั้ง
๓ ไชยรัตน

เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา, พิมพครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : สำนัก
พิมพวิภาษา, ๒๕๕๔), หนา ๒๘๑.
๔ ปริ ญ ญ ปราญชญานุ พ ร, การพั ฒ นาบนรอยต อ แห ง วั ฒ นธรรมภู มิ ป ญ ญาตะวั น ออก
วิทยาการตะวันตก, (กรุงเทพมหานคร : คบไฟ, ๒๕๓๙), หนา ๗๘.
๕ ปกรณ คุณารักษ, ปญหาสังคม, (ขอนแกน : คลังนานาวิทยา, ๒๕๔๖), หนา ๖๘-๙๗.
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ซึ่ ง เน น กระบวนการการมี ส ว นร ว มในการดำเนิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาทุ ก ฝ า ยในระดั บ พื้ น ที่
นอกจากนี้ นพ.ชูชัย ศุภวงศ ไดใหความหมายวา “ประชาสังคม” หมายถึง การที่ผูคน
สังคม สภาพการณหรือสภาพปญหาในสังคมที่สลับซับซอนยากแกการแกไข รวมตัวกันโดยมี
วัตถุประสงครวมกันในการนำไปสูการกอจิตสำนึก (Civic consciousness) รวมกันเปนกลุม
หรือองคกร (Civic group) ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคสังคม (ประชาชน) ใน
ลักษณะเปนทุนรวมกันเพื่อแกปญหาหรือกระทำการบางอยางใหบรรลุวัตถุประสงค ทั้งดวย
ความรัก ความสมานฉันทเอื้ออาทรตอกัน ภายในระบบการบริหารจัดการโดยมีการเชื่อมโยง
เป น เครื อ ข า ย ๖ จากแนวคิ ด ข า งต น สามารถสรุ ป ได ว า ประชาสั ง คม (Civil society)
หมายถึง ระบบการบริหารจัดการโดยความรวมมือของบุคคลและองคกร เพื่อแกปญหาทาง
สังคมทีเ่ กิดขึน้ และการจัดการทรัพยากรทีม่ อี ยูใ นชุมชนรวมกันดวยความรัก ความสมานฉันท
เอื้ออาทรตอกัน
ตอมามีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดการมีสวนรวม (Participation) ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิด “ประชาสังคม” ขึ้น โดยกาญจนา แกวเทพ และกนกศักดิ์ แกวเทพ เสนอวา คือ
การใหคนจนมีโอกาสหาทางเลือกเอง มีโอกาสจัดการดวยตนเอง มีโอกาสใชเครื่องมือดวย
ตนเอง๗ สวน ศ.นพ.ประเวศ วะสี เสนอแนวคิดวา คือความริเริ่มของทองถิ่นในการทำใหเกิด
การจัดการองคกร และเกิดการปรากฏขึ้นของผูนำตามธรรมชาติ ผูนำของชุมชน ผูนำที่ทาง
ราชการแตงตั้งอาจจะไมใชผูนำจริงๆ ที่ชาวบานยอมรับนับถือ๘ ซึ่งสอดคลองกับความหมาย
ของเจมส แอล เครหตัน (James L. Creighton) ที่ใหความหมายของการมีสวนรวมของ
ประชาชน (Public participation) วา “หมายถึง กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
เปนกระบวนการซึ่งสาธารณชนมีความหวงกังวล มีความตองการ และมีทัศนะที่จะมีสวนรวม
กับรัฐในการตัดสินใจ กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการสื่อสารสองทาง
ที่ มี เ ป า หมายโดยรวมเพื่ อ ให เ กิ ด การตั ด สิ น ใจที่ ดี ขึ้ น และได รั บ การสนั บ สนุ น จาก

๖ ดูรายละเอียดใน

พระมหาสุเทพ สุวณฺโณ. ประชาสังคม “บวร” เพื่อความเขมแข็งของ
ชุมชน. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://blctoday.org/2012/05/13/ประชาสังคม “บวร” เพื่อความ
เขมแข็งของชุมชน. [๒๑ เมษายน ๒๕๕๖].
๗ กาญจนา แกวเทพ และกนกศักดิ์ แกวเทพ, การพึ่งตนเอง ศักยภาพในการพัฒนาชนบท,
(กรุงเทพมหานคร : สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, ๒๕๓๐), หนา ๔๐.
๘ ประเวศ วะสี, พระสงฆกับการรูเทาทันสังคม, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : หมอชาว
บาน, ๒๕๔๐), หนา ๒๒.
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สาธารณชน”๙ จากแนวคิดการมีสวนรวมนี้ สามารถสรุปไดวา การมีสวนรวม คือการมี
โอกาสในการรวมบริหารจัดการองคกรของตนดวยตนเอง โดยเปนกระบวนการที่ดำเนินไป
ตามความตองการและมีสวนรวมกับรัฐในการตัดสินใจดานตางๆ รวมกัน
ในอดีต พระภิกษุสงฆมสี ว นรวมในระบบสังคมของไทยเปนอยางมาก การศึกษาในแขนง
วิชาตางๆ ลวนแลวแตเริ่มจากในวัดโดยมีพระภิกษุเปนผูใหความรู วัดเปนศูนยกลางแหงการ
ศึกษาเรียนรูข องประชาชน สถานทีใ่ หการศึกษา ไดแก บาน วัด วัง สวนครูผสู อนไดแกพระ
ภิกษุสงฆ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
พระองคทรงจัดการศึกษาใหเปนระบบโรงเรียน เพือ่ ใหประชาชนทัว่ ไปมีโอกาสสงบุตรหลานมา
เรียนไดมากขึ้น ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๔ ครั้นถึง
พ.ศ.๒๔๑๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระสงฆสอนหนังสือไทยในพระอารามหลวงทุก
อาราม และทรงประกาศตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๘๑๐ โดยจัดตั้ง
โรงเรียนขึ้นในวัด และใชศาลาวัดเปนสถานที่เรียน และใหพระสงฆเปนครูสอนโดยเริ่มที่
“โรงเรียนวัดมหรรณพาราม” เปนแหงแรก
การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหตั้งโรงเรียนขึ้นใน
วัดและใหพระสงฆเปนครูสอนนั้น เนื่องจากพระองคทอดพระเนตรเห็นในตางประเทศวา
“เขาจัดการศึกษาในลักษณะทีเ่ ปนบริการของทางศาสนา โดยพวกหมอสอนศาสนาเปนผูด ำเนิน
การบริหารจัดการและใชศาสนาเปนรากฐานของการศึกษา เพือ่ อบรมบมนิสยั เยาวชนใหมพี นื้
ฐานทางจิตใจใฝประพฤติชอบตั้งแตเยาววัย เมื่อเติบโตขึ้นก็จะไดเปนพลเมืองดีมีคุณธรรม
ประจำใจ”๑๑ จากพระราชดำรัสนี้ จะเห็นไดถึงความสัมพันธของบาน วัด และโรงเรียน วามี
ความเกี่ยวเนื่องกันตามหนาที่คือ การอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองที่ดี
มีคุณธรรมนั้นไมใชหนาที่ของฝายใดฝายหนึ่ง แตตองเกิดจากความรวมมือของ ๓ เสาหลัก
ของชุมชน ไดแก บาน วัด และโรงเรียน ที่ตองทำหนาที่รวมกันอยางกลมกลืน

๙ อางใน

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, (นิธิบุณยากร), พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการ
และเครื่องมือจัดการความขัดแยง, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จำกัด, ๒๕๕๔), หนา ๑๔๑.
๑๐ สุมน อมรวิวัฒน, “การศึกษา”, สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เลม ๒, ๒๕๓๓, หนา
๑๗๙.
๑๑ พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, รัชกาลที่ ๕ กับการปฏิรูปเมืองสยาม, (กรุงเทพมหานคร : สำนัก
พิมพกูดมอรนิ่ง, ๒๕๔๙), หนา ๒๔๔.
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ปจจุบันความสัมพันธของ บาน วัด และโรงเรียน ไดมีการรื้อฟนขึ้นอีกครั้งในชื่อวา
“บวร” สำหรับคำวา “บวร” มาจากการนำตัวอักษรสามตัวมาเรียงตอกัน จนไดความหมาย
ที่แสดงถึงลักษณะความสัมพันธและโครงสรางที่ลึกซึ้งของสังคมไทย จากพระราชดำรัสและ
แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๒๔ โดยตัว
อักษร “บ” แทนความหมายของคำวาบาน ซึ่งก็คือที่พักอาศัยหรือครอบครัว ที่ใหความรัก
ความอบอุนผูกพัน แมจะเปนหนวยหรือสถาบันเล็กที่สุดในโครงสรางของสังคม แตเปนจุด
เริ่มตนของสังคมใหญๆ เปนฟนเฟองชิ้นเล็กที่มีความหมายสำคัญมาก ตัวอักษร “ว” แทน
ความหมายของคำวาวัด วัดทำหนาที่ทั้งทางโลกและทางธรรม คือ สอนหนังสือรวมกับชุมชน
และรวมทำทุกพิธีกรรมที่ชุมชนตองการตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย เปรียบเสมือนศูนยกลางทาง
จิตใจของคนไทยมาแตครั้งอดีต เปนสถาบันที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ อบรมสั่งสอนคนในชุมชนโดย
รอบวัดใหประพฤติถูกทำนองคลองธรรม วัดนอกจากจะเปนสถานที่ประกอบศาสนกิจของ
พระสงฆแลว สำหรับชาวบานยังเปนสถานที่ใหคนในชุมชนพบปะกัน ใครเดือดเนื้อรอนใจก็
มาปรึกษากัน กลับจากวัดก็ไดคำสอนดีๆ กลับไปมากมาย
อยางที่ทราบกันดีวา ประเทศไทยเปนประเทศที่มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา ซึ่ง
ทุกศาสนาไมวาจะเปนอิสลาม คริสต ลวนมีหลักคำสอนใหผูคนประพฤติและปฏิบัติดี โดยนัย
“ว” จึงหมายรวมถึงศาสนาตางๆ ที่อยูบนผืนแผนดินไทย สวนตัวอักษร “ร” แทนความ
หมายของคำวาโรงเรียน โรงเรียนคือสถานที่ที่ใหความรูอยางมีแบบแผน สำหรับเยาวชนซึ่ง
จะเติบโตขึ้นเปนผูใหญในอนาคต ภาระของโรงเรียนอาจดูหนักอยูบางในปจจุบัน เนื่องจาก
โรงเรียนตองดูแลเหลาลูกศิษยเหมือนลูกหลานของตน นอกจากนี้โรงเรียนจะตองใหความรู
ทางวิชาการอยางเต็มที่ รวมถึงทำใหศิษยเปนคนดีแกสังคม๑๒ จากคำจำกัดความและความ
สัมพันธของสิ่งเหลานี้อันรวมเรียกวา “บวร” ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแสดงแนว
พระราชดำริใหนำไปปฏิบัตินี้ มีความสอดคลองกับวิถีชุมชนของไทยเปนอยางดี อันจะกอให
เกิดความเขมแข็งยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยสวนรวมมากยิ่งขึ้น

๑๒ ดูรายละเอียดใน

๒๕๔๗) : หนา ๑๗.

วาไรตี้, ‘บวร’ ประสานพลังสรางสังคมมั่นคง, เดลินิวส, (๗ ธันวาคม
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Û. ∫«√ : «‘∂’æÿ∑∏„π°“√æ—≤π“™ÿ¡™π
การกลับคืนสูฐานะของวัดในปจจุบัน พระสงฆจำเปนอยางยิ่งที่ตองเขาไปมีบทบาท
เพื่อสรางความเขาใจอันดีงามใหเกิดขึ้นแกประชาชน โดยเฉพาะการเขาใจวิถีชีวิตแหงชุมชน
อยางแทจริง ไมวาจะเปนวัฒนธรรมประเพณี หรือความเปนอยูของประชาชน จนสามารถ
เปนผูนำทางดานความรูความเขาใจในสิ่งที่ถูกตองได ซึ่งก็คงจะเปนการยอนไปสูบทบาทของ
พระสงฆในอดีตนั่นเอง ไมใชสิ่งใหม เพียงแตนำสิ่งตางๆ มาประยุกตและปรับปรุงใหเกิด
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นตามสภาพปจจุบัน ดังทีไ่ อนสไตนกลาววา “ถาจะมีศาสนาใดศาสนา
หนึง่ ทีต่ อบสนองความตองการทางวิทยาศาสตรสมัยใหม ศาสนานัน้ ก็คอื พระพุทธศาสนา” (If
there is any religion that could cope with modern scientific needs it would be
Buddhism)๑๓
และจากทัศนะของพระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต) ที่วา “ในสังคมไทยทุกหนวย
ตางมีวัดประจำหมูบานของตนเองเปนศูนยกลาง หากรูจักดำเนินการใหดี พระสงฆสามารถ
นำคนในสังคมไปสูความเจริญทางปญญาไดโดยวิถีทางที่เหมาะสมและมีหลักเกณฑ วิธีที่จะ
ทำใหพระสงฆเขาถึงประชาชนไดอยางแทจริง พระสงฆจะตองตระหนักมั่นอยูเสมอในหนาที่
เดิมแทตามธรรมวินัย และปรับปรุงบทบาทเกาขึ้นในรูปแบบใหมใหเหมาะสมกับสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป”๑๔ ฉะนั้น หากพระสงฆไดศึกษาและพัฒนาตนเอง รวมมือกับชุมชนและ
โรงเรียนอยางกลมกลืน รูจักบูรณาการ (Integration) ศาสตรสมัยใหมที่มีอยูมาใชอยางถูก
ตองเหมาะสมรวมกัน มีการวางแผน การบริหารจัดการบุคลากร และทรัพยากรตางๆ ที่มีอยู
ประยุกตใชใหเปนระบบ สมควรแกสมณสารูป พระธรรมวินัย และชุมชนแลว ยอมเกิด
ประโยชน สู ง สุ ด ต อ การดำรงอยู ข องชุ ม ชนอย า งเข ม แข็ ง และยั่ ง ยื น ได ดั ง คำกล า วของ
ศ.นพ.ประเวศ วะสี ที่วา “ศาสนาควรบูรณาการกับการพัฒนาทุกเรื่อง”๑๕
สำหรับพระพุทธศาสนาใหความสำคัญกับการดำรงอยูอยางเขมแข็งและยั่งยืนของ
ชุมชน โดยใหความสำคัญที่ตัวบุคคลและวัตถุหรือสภาพแวดลอมในชุมชนเปนหลัก ดัง
๑๓ พระธรรมโกศาจารย

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), วิธีการบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัย
ใหม, (กรุงเทพมหานคร : หจก.สามลดา, ๒๕๕๒), หนา ๑๕.
๑๔ พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), สถาบันสงฆในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
การศาสนา, ๒๕๓๐), หนา ๓๐-๓๑.
๑๕ ประเวศ วะสี , “ยุ ท ธศาสตร พ ระพุ ท ธศาสนากั บ การพั ฒ นาประเทศไทย”, พุ ท ธชยั น ตี
๒,๖๐๐ ปแหงการตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจา, (กรุงเทพมหานคร : สาละ, ๒๕๕๕), หนา ๗๘.
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แนวคิดของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)๑๖ ซึ่งกลาวโดยสรุปไดวา การพัฒนาบุคคลเปน
แกนกลางของชุมชนตองทำใน ๓ ดานคือ พฤติกรรม จิตใจ และปญญา เนื่องจากบุคคลมี
สวนรวมในสังคมชุมชนมากที่สุด และสภาพแวดลอมก็ตองมีการพัฒนา อันจะนำไปสูการ
ดำรงอยูอยางเขมแข็งและยั่งยืนของสังคมชุมชนแบบองครวม การพัฒนาบุคคลตามหลักการ
ทางพระพุทธศาสนา ดวยการพัฒนาระบบการดำเนินชีวิตทั้งสามดานใหเปนการพัฒนาเต็ม
ทั้งคนกอน จึงจะเปนการพัฒนาที่ไดผลคือระบบแหงไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา โดย
เนนเฉพาะประเด็นที่พึงพัฒนา
ดานพฤติกรรม เปนชองทางใหเกิดการพัฒนาตอเนื่องไปถึงการพัฒนาดานจิตใจและ
ด า นป ญ ญาได ดี ด ว ย ด า นพฤติ ก รรมได แ ก ล ะความเคยชิ น ที่ ไ ม เ กื้ อ กู ล โดยใช วิ นั ย และ
วัฒนธรรม เพื่อเรงแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางเอาจริงเอาจัง และใหความสำคัญกับพฤติกรรม
การหาความสุข เพราะมีผลกระทบตอการพัฒนามาก จึงควรมีทั้งการใหคูกับการรับ
ดานจิตใจ พัฒนาจิตใหมีศักยภาพในการหาความสุขไดงายขึ้น เสพบริโภคดวยเทาที่
มีก็ได ไมมีก็ได จนถึงขั้นมีก็ได ไมมีก็ดี อยางฉลาด และมีจุดหมายที่นิรามิสสุข หมายถึงการ
มีความสุขเปนอิสระโดยไมอาศัยการเสพ มีคุณธรรมและมีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน
เกื้อกูลเพื่อนมนุษยและสิ่งแวดลอม
ดานปญญา มีความรูเขาใจโลกและชีวิตตามความเปนจริงของธรรมชาติ เสพบริโภค
ดวยรูเขาใจคุณคาแท เปนผูบรรลุจุดหมายของการพัฒนามนุษย และเปนผูที่เอื้อเฟอเกื้อกูล
ตอสังคม มนุษย และธรรมชาติสิ่งแวดลอม จึงจะบรรลุสูจุดหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
สำหรั บ ด า นเศรษฐกิ จ ตามแนวคิ ด ทางพระพุ ท ธศาสนาของพระธรรมป ฎ ก
(ป. อ. ปยุตฺโต)๑๗ จะเนนการดำเนินกิจกรรมโดยมีการนำวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามา
เปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสนองความมุงหมายทางเศรษฐกิจ โดยการใชอยาง
สรางสรรคกอเกิดปญญา ดวยการดำเนินการเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคคล ยึดหลักมัชฌิมา
ปฏิปทา๑๘ หรือทางสายกลาง คือ มีกิน มีใช ไมเปนหนี้ และหลักมัตตัญุตา๑๙ จากธรรม
หมวดสัปปุริสธรรม ๗ คือ ความพอประมาณในการบริโภค พอเพียงสำหรับการดำรงชีพ
๑๖ ดูรายละเอียดใน

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร :
สำนักพิมพมูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), หนา ๒๓๘-๒๔๘.
๑๗ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗๑.
๑๘ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๒.
๑๙ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๔.
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สวนดานสิ่งแวดลอม ควรมองธรรมชาติเปนสิ่งรื่นรมย ในฐานะเปนเพื่อนรวมกฎ
ธรรมชาติเดียวกัน และมีคุณคาเกื้อกูลในการพัฒนาบุคคล “บวร” ควรรวมสรางสภาพ
แวดลอมรวมกันตามหลักปรโตโฆสะ๒๐ ไดแก ๑. อาวาสสัปปายะ (Suitable abode) คือ มี
อาคารสถานที่พักอาศัย และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางเพียงพอ และเหมาะ
สม ๒. โคจรสัปปายะ(Suitable Resort) คือ มีแหลงเรียนรูตรงตามความตองการของ
ชุ ม ชน ๓. ภั ส สสั ป ปายะ (Suitable speech) คื อ มี บ รรยากาศที่ ส ง เสริ ม การพั ฒ นา
คุณธรรมจริยธรรม ๔. ปุคคลสัปปายะ (Suitable person) คือ บุคลากรสมาชิกในชุมชน
เปนคนดีเปนแบบอยางที่ดี ๕. โภชนสัปปายะ (Suitable food) คือ มีความสะอาด มีการ
ดูแลรักษาสุขภาพพลานามัย ๖. อุตุสัปปายะ (Suitable climate) คือ มีสภาพแวดลอมที่ดี
ไรมลภาวะ ๗. อิริยาปถสัปปายะ (Suitable posture) คือ มีการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม
กับสมาชิกในชุมชน
แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรโตโฆสะในการจัดสภาพแวดลอมนี้มีความสัมพันธตอหลัก
ธรรมในการสรางเสริมพฤติกรรมของบุคคล ๒ ประการ คือ ปรโตโฆสะ การแนะนำสั่งสอน
คำแนะนำจากบุคคลที่เปนกัลยาณมิตร๒๑ และโยนิโสมนสิการ๒๒ คือการใชความคิดถูกวิธี
ความรู จั ก คิ ด เป น คิ ด อย า งมี ร ะเบี ย บ เป น สิ่ ง เกื้ อ กู ล ต อ กั น ซึ่ ง เป น สิ่ ง ที่ ส ถาบั น หลั ก แห ง
“บวร” ตองรวมกันสรางขึ้นดวยความเปนกัลยาณมิตรตอกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทาง
ด า นสั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง ของพุ ท ธทาสภิ ก ขุ ในชื่ อ “ธั ม มิ ก สั ง คมนิ ย ม” ๒๓
อันเปนการตกผลึกทางความคิดที่ไดจากกระบวนการ “สิกขา” อยางเปนระบบในหลัก
พุทธธรรมทั้งในระดับปจเจก ชุมชน และไดนำเสนอภายใตหลักศาสนธรรม
การที่พระสงฆจะนำแนวทางบวรเชิงพุทธไปใชในสังคมไทยปจจุบัน จะตองนำตน
เขาไปสูสถานะผูนำใน ๒ ดาน๒๔ คือ ดานศีลธรรม จิต-วิญญาณ ศาสนา และดานสติปญญา
๒๐ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร,

แนวทางการดำเนิ น งานโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธ. (กรุงเทพมหานคร :
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖), หนา ๑๒.
๒๑ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๕-๑๒๙/๒-๓๖.
๒๒ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่
๑๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๑-๓๑.
๒๓ ดูรายละเอียดใน พุทธทาสภิกขุ. “ธัมมิกสังคมนิยมของพุทธทาสภิกขุ”, [ออนไลน]. แหลง
ที่มา : http://www.buddhadasa.org/html/articles/1_bdb/dhm_soc.html. [๒๑ เมษายน ๒๕๕๖].
๒๔ ดูรายละเอียดใน พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสจิตฺโต), สงฆผูนำสังคม (SOCIAL LEADING
MONKS), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา ๔๖-๗๘.
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เพื่อทำหนาที่ ๓ อยาง คือ ๑. ศึกษาเลาเรียนพระพุทธพจน และวิชาอื่นๆ ที่เกื้อกูลตอการ
เขาใจพระพุทธพจน สังคม วัฒนธรรม และความเปนไปของโลก ๒. เผยแผคำสอน โดย
เรียนรู รูจักใชภาษา และเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมอยางเหมาะสม และแบงปนความสุข
สงบรมเย็น และ ๓. แกขอกลาวหา ขจัดเสี้ยนหนาม และปกปองคุมครองพระพุทธศาสนา
อยางมอบกายถวายชีวิตให จากการศึกษาแนวทาง หลักธรรม และการปฏิบัติตามหลัก
พระพุทธศาสนาที่ผานมาขางตน จึงนำไปสูประเด็นที่นาสนใจวา สถาบันพระพุทธศาสนาจะ
มีวิธีการดำเนินการอยางไรในการรื้อฟนแนวคิด “บวร” กลับสูสังคมไทยในปจจุบันใหมีความ
เขมแข็งและยั่งยืน

Ù. ∫«√: Û . Ÿà™ÿ¡™π‡¢â¡·¢Áß·≈–¬—Ëß¬◊π„πªí®®ÿ∫—π
“บวร” บาน วัด และโรงเรียน เปรียบเสมือนทุนทางสังคมที่เปนมรดกตกทอดจาก
สังคมไทยในอดีต สูการนำมาปรับใชในปจจุบัน โดยความรวมมือของ ๓ สถาบันเสาหลักที่
สำคัญของสังคมไทย คือ บานหรือชุมชน ในฐานะสถาบันการปกครองยอย วัดในฐานะ
สถาบันทางศาสนา และโรงเรียนในฐานะสถาบันทางการศึกษา ซึ่งมีความสัมพันธและเชื่อม
โยงกันในกิจกรรมตางๆ ทางสังคม ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สำหรับแนวทาง
การรื้อฟน “บวร” ในยุคปจจุบันสามารถดำเนินการตามขั้นตอนโมเดล “บวร ๓ ส.” ไดดังนี้
๑. สานความสัมพันธ โดย “บวร” แตละสวนตองมีการขยายฐานของตนออกให
ครอบคลุมสมาชิกในสังคมที่เพิ่มขึ้น
“บ” บาน จะตองประกอบไปดวยสมาชิกในชุมชน ครอบครัว ผูใหญบาน กำนัน
คณะกรรมการหมูบาน องคการบริหารสวนตำบล เทศบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจำตำบล กลุมองคกรพัฒนาเอกชน องคกรไมแสวงผลกำไร รวมทั้งหนวยงานการบริหาร
ที่มาจากภาครัฐในรูปแบบอื่นๆ ดวย “ว” วัด ประกอบดวย ผูนำทางศาสนาและสมาชิก
ไดแก เจาอาวาส พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา กลุมหรือชมรมทางศาสนา และ
หมายรวมถึง องคกร หรือ สถาบันทางศาสนาอื่นๆ ในชุมชนนั้นดวย สวน “ร” โรงเรียน
ประกอบด ว ยสมาชิ ก ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สถาบั น การศึ ก ษา ได แ ก ครู ใ หญ ห รื อ อาจารย ใ หญ
คณะครู นักวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ทั้งใน
ระดับโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองคกรทางการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชน
ดวย ซึ่งตองตระหนักในการทำหนาที่ของตน
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กลาวคือ บานทำหนาที่ ๒ อ. คือ ใหความอบอุน ใหการอบรมสั่งสอน เปนแหลง
รวมของบุคคลและระบบชีวิตที่กอเกิดกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลายของสมาชิกในชุมชน
วัดทำหนาที่ขัดเกลาและบมเพาะ ๓ ธ. คือ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และเปนศูนยรวม
จิตใจของชุมชน ซึ่งวัดหรือผูนำทางศาสนาจะตองนำตนเขาไปสูสถานะผูประสานงานหรือ
ผูนำใน ๒ ดาน คือ ดานศีลธรรม จิตวิญญาณ และดานสติปญญา ทำตนใหเปนแบบอยางที่
ดี โรงเรียนทำหนาที่ ๒ ว. คือ ใหความรูทางวิชาการ ถายทอดการศึกษาอยางเปนระบบ
และสร า งเสริ ม ระเบี ย บวิ นั ย การดำเนิ น งานของ “บวร” หรื อ บ า น วั ด และโรงเรี ย น
เปนการเชื่อมโยงกิจกรรมในชุมชนดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม เขาไว
ดวยกัน จะตองเปนไปในลักษณะไตรภาคีที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนกัลยาณมิตรตอกัน
มีสิทธิและการรับรูขอมูลขาวสาร และมีอำนาจรวมกันทำหนาที่เปนแกนกลางในการพัฒนา
สภาพแวดลอมตามหลักปรโตโฆสะ ตัดสินใจ แกปญหาทั้งของตนเองและชุมชน รวมกันคิด
สราง กำหนดแผนแมบทของชุมชน และการบริหารจัดการชุมชนของมวลสมาชิกที่รวมกัน
เปนเจาของอยางมีโยนิโสมนสิการ เพื่อการบมเพาะเยาวชนและสมาชิกในชุมชนทั้งดาน
พฤติกรรม จิตใจ และปญญา รวมกัน ดวยภูมิปญญาและทรัพยากรที่มีของชุมชน
๒. สรางความเขมแข็ง เมื่อสามารถแสดงใหเห็นถึงประโยชนในการประสานความ
รวมมือเปนไตรภาคีของประชาสังคมแบบ “บวร” ที่มีความเปนหนึ่งเดียวกันในชุมชนของตน
ไดแลว ก็สามารถนำเสนอแนวคิดนี้ออกไปสูชุมชนรอบขางที่อยูรวมกันไดในเชิงประจักษ
เพื่อใหเกิดการขยายตัวอยางตอเนื่องไปสูชุมชนอื่นที่อยูโดยรอบ ซึ่ง “ว” วัดตองทำหนาที่
เปนศูนยกลางการถายทอดองคความรูและกระจายหลักการไปสูการปฏิบัติใหแกชุมชนอื่นๆ
ปญหาที่จะนำไปสูความลมสลายของชุมชนจากความแตกแยก ขัดแยง แบงฝาย และปญหา
สังคมอื่นๆ จากสื่อภายนอกชุมชน ก็จะไดรับการปองกันจากความรวมมือและการประสาน
งานกัน ชวยเหลือดูแลมวลสมาชิกในระหวางชุมชนที่แผขยายออก อันจะกอใหเกิดความเขม
แข็งทางสังคมในวงกวางสืบไป
๓. สูความยั่งยืน การพัฒนาที่ถูกตองเหมาะสม คือ การพัฒนาบุคลากรซึ่งเปน
สมาชิ ก ในชุ ม ชนและสภาพแวดล อ มของชุ ม ชนตามแนวพระพุ ท ธศาสนาร ว มกั น มี ก าร
วางแผน การบริหารจัดการบุคลากร และทรัพยากรตางๆ ที่มีอยู ประยุกตใชใหเปนระบบ
สมควรแกบุคคลและชุมชนแลว ยอมเกิดประโยชนสูงสุดตอการดำรงอยูของชุมชนอยาง
เขมแข็งและยั่งยืนได ดังคำกลาวของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ที่วา “ศาสนาควรบูรณาการกับ
การพัฒนาทุกเรื่อง” เมื่อสมาชิกในชุมชนและสภาพแวดลอมทรัพยากรตางๆ ไดรับการดูแล
และใชประโยชนอยางถูกตองเหมาะสมรวมกัน ยอมกอใหเกิดความเขมแข็งของการขยายตัว

บวร : การรื้อฟนเพื่อสรางชุมชนอยางเขมแข็งและยั่งยืน
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จากชุมชนหนึ่งไปสูชุมชนโดยรอบในเชิงประจักษ จนกระทั่งกลายเปนความยั่งยืนของชุมชน
พลเมืองและสังคมโลก
ดังนั้น เมื่อ “บวร” บาน วัด โรงเรียน ทำหนาที่ของตนและรวมมือกันไดอยาง
กลมกลืนแบบองครวมในรูปแบบ “บวร ๓ ส. โมเดล” ตามหลักพระพุทธศาสนาและเปน
กัลยาณมิตรตอกันแลว การรื้อฟนและการดำรงอยูของชุมชน พลเมือง และสังคมไทยยอม
เขมแข็งและยั่งยืน

แผนภาพ : บวร ๓ ส. โมเดล
(F.M.S. Model : Family Monastery and School Model)๒๕

๒๕ จากการสังเคราะหของ

พระใบฎีกาวรัญู อคฺควชิโร (ยอดเพ็ชร).
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ı. ∫∑ √ÿª
จากนโยบายการบริหารประเทศที่ผานมา ซึ่งอาศัยระบบเศรษฐกิจมวลรวมของ
ประเทศเปนสิ่งกำหนดทิศทาง นโยบายภาครัฐซึ่งมุงเนนผลทางเศรษฐกิจและการเมืองเปน
หลัก จึงนำไปสูการพัฒนาทางสังคมชุมชนที่ผิดทาง ทำใหบุคคลนิยมเสพบริโภควัตถุ ขาด
นโยบายหรือยุทธศาสตรในการพัฒนาบุคคล ปญหาความแตกแยกลมสลายของชุมชนเกิดขึ้น
จากแนวคิดแบบ “รัฐชาติ” ของชาวตะวันตกที่เขาสูประเทศไทย และไดปลูกฝงแนวความ
คิดที่รัฐกำหนดบทบาทในการจัดการงานดานตางๆ อันนำไปสูความลมสลายของชุมชนและ
สังคมไทย สำหรับการมีสวนรวมในการแกไขวิกฤตการณทางสังคม วัดจะตองดำเนินการใน
ฐานะผูนำ ๒ ดาน คือ ดานศีลธรรมและดานสติปญญา เพื่อทำหนาที่ประสานงานปรับ
โครงสรางทางสังคมของชุมชนใหกลับสูรูปแบบ “บวร” ตามรูปแบบ “๓ ส.” เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนบาน วัด และโรงเรียน ตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการชุมชน การพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคคลในชุมชนเปนสิ่งที่สมาชิกในชุมชนตองมีสวนรวมในการพัฒนาทุก
ดาน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพราะบุคคลในชุมชนยอมมี
ความรูเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดลอมของตนอยางถูกตองและดียิ่งกวาผูอื่น รวมทั้งการกำหนด
นโยบายดานการศึกษาการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน ตองมีหลักสูตรชุมชน
เพิ่มเติมและตองดำเนินไปอยางกลมกลืนกับหลักสูตรปกติ คือมีการพัฒนาและบูรณาการ
อยางตอเนื่องทุกระดับการศึกษาในทุกหลักสูตรและตลอดเวลา เพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบ
องครวมอยูเสมอ
ดังนั้น การพัฒนาสูระบบสังคมชุมชนรูปแบบ “บวร ๓ ส. โมเดล” ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนานี้ มุงพัฒนาบุคคลแบบองครวมเปนหลัก ซึ่งตองมีการฝกฝนพัฒนาตลอด
เวลา ทั้งทางกาย วาจา และใจ ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา พรอมกับ
พัฒนาสภาพแวดลอมตามหลักปรโตโฆสะ ซึ่งเปนสวนสำคัญที่ บาน วัด และโรงเรียน อัน
เปนสถาบันหลักของชุมชน ตองมีสวนรวมในการดำเนินการบริหารจัดการรวมกันดวยความ
เปนกัลยาณมิตร เพื่อความดำรงอยูของชุมชน พลเมือง และสังคมโลกอยางเขมแข็งและ
ยั่งยืนสืบไป

บวร : การรื้อฟนเพื่อสรางชุมชนอยางเขมแข็งและยั่งยืน
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(๒) วารสารและหนังสือพิมพ :
ประเวศ วะสี . “ยุ ท ธศาสตร พ ระพุ ท ธศาสนากั บ การพั ฒ นาประเทศไทย”. พุ ท ธชยั น ตี
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(๓) สื่ออิเล็กทรอนิกส :
พุทธทาสภิกขุ. “ธัมมิกสังคมนิยมของพุทธทาสภิกขุ”. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://
www.buddhadasa.org/html/articles/1_bdb/dhm_soc. html. [๒๑
เมษายน ๒๕๕๖].
พระมหาสุเทพ สุวณฺโณ. ประชาสังคม “บวร” เพื่อความเขมแข็งของชุมชน. [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://blctoday.org/2012/05/13/ประชาสังคม “บวร” เพื่อความ
เขมแข็งของชุมชน. [๒๑ เมษายน ๒๕๕๖].
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นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


Ò. ∫∑π”
มนุษยเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและสำคัญอยางยิ่งของกระบวนการพัฒนาในทุกภาค
ส ว นของสั ง คม ทั้ ง ระดั บ บุ ค คล กลุ ม องค ก าร หรื อ สั ง คมระดั บ ชาติ รวมไปถึ ง ระดั บ
นานาชาติ โดยมีองคประกอบดานการศึกษาเปนหัวใจสำคัญในกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
ของมนุษย เนื่องจากการศึกษาคือรากฐานของการดำเนินชีวิตในทุกชวงวัย มนุษยแตละคน
จึงจำเปนตองมีพัฒนาการดานการศึกษาเพื่อเสริมสรางกระบวนการการพัฒนาทางสังคม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนนสอนใหมนุษยเกิดกระบวนการเรียนรูและฝกฝนตนเอง
กอนเปนอันดับแรก เพื่อพัฒนาศักยภาพจากภายในสูภายนอก ภายใตกฎเกณฑและความ
เปนไปตามกฎธรรมชาติ เพื่อใหบุคคลทุกคนสามารถเรียนรูและฝกฝนตนเองใหบรรลุเปา
หมายทุกระดับของชีวิตได พระพุทธองคจะทรงใหความสำคัญในเรื่อง “จิต” เปนอันดับแรก
จากทุกหมวดธรรม โดยเฉพาะในเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่เปนหลักธรรมสำคัญสูงสุด ที่แสดงถึง
“เพราะความมีสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น”
แตมนุษยและสัตวโดยมากลวนมีจติ ใจทีย่ งุ เหมือนปมดายยุง ทีพ่ นั กันยุง เปนกลุม ใหญ๑
กระบวนการดานการพัฒนามนุษยจึงตองเริ่มตนจากใจกอน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี
ด า นจิ ต วิ ท ยาที่ เ ป น หลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร และหลั ก การทั้ ง ๒ ศาสตร ดั ง กล า วนี้ ไ ด
นำเสนอคุณลักษณะของบุคคลในการแสดงพฤติกรรม โดยมีพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งจาก

๑ พุทธทาสภิกขุ,

อิทัปปจจยตา, (ไชยา : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๑๖), หนา ๓๒๓.
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ความรูสึกนึกคิดที่มาจากจิตใจหรือเปนพฤติกรรมภายใน (Internal Behaviors) และจาก
ลักษณะทาทางดานรางกายที่เปนพฤติกรรมภายนอก (External Behaviors) คือดัชนีชี้วัด
ระดับสมรรถนะหรือความสามารถของแตละบุคคล นอกจากการแสดงออกในเรื่องสวนตัว
แลว การมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลหรือกลุมก็มีความจำเปนอยางมากที่บุคคลตองเรียนรู
เพื่อใหเกิดการพัฒนาทักษะทางสังคม เชน การติดตอสื่อสาร การทำงานเปนทีม การให
ความรวมมือรวมใจในดานตางๆ โดยเฉพาะในระดับองคการทั้งภาครัฐและเอกชนทุกระดับ
จะต อ งคำนึ ง ถึ ง พฤติ ก รรมที่ ดี ข องความเป น พนั ก งานที่ มี ใ ห แ ก อ งค ก าร (Organization
Citizen Behavior : OCB) ดังที่ Organ and Konovsky๒ ไดกลาวถึงพฤติกรรมการให
ความชวยเหลือ (Altruism) เพื่อนรวมงานเมื่อเขามีปญหาบางอยาง เพื่อปรับปรุงสภาพการ
ทำงานและพฤติ ก รรมการให ค วามร ว มมื อ (Compliance) เพื่ อ เป น การปฏิ บั ติ ใ นสิ่ ง ที่
องคการตองการใหทำและปฏิบัติตามกฎ เชน การมาทำงานตรงเวลาและใชเวลาทำงานอยาง
คุมคา จึงจะเปนบทบาทที่ชวยสนับสนุนใหเปาหมายขององคการบรรลุไดตามที่คาดหวัง
ทำใหเกิดบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดีในดานจิตวิทยาการทำงานรวมกันอยางมีความ
สุขภายในองคการ
จิตวิทยาจึงเปนศาสตรที่มุงศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมภายในหรือจิตใจโดยตรง โดยมี
พื้นฐานมาจากวิชาปรัชญาเชนเดียวกับวิทยาศาสตรแขนงอื่นๆ ปจจุบันไดถูกประยุกตเพื่อให
สอดคลองกับบริบทในการทำงานของบุคลากรขององคการในทุกสาขาวิชาชีพอยางหลาก
หลาย เชน จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาแนะแนวและการ
ปรึกษา พฤติกรรมศาสตร จิตเวช หรือแทรกอยูในศาสตรอื่นๆ อยางหลากหลาย ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาก็มีอยูมากมายในการอธิบายความเปนไปและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของมนุษย มีการ
ทดลองคนควาการทำงานของสมองซึ่งในระยะแรกจะใหความสำคัญกับความสามารถของสติ
ปญญา (IQ: Intelligence Quotient) และปจจุบันไดพัฒนาไปมากพอสมควรโดยมีการ
ศึกษาวิจัยและคนพบเกี่ยวกับความสามารถที่เกี่ยวของโดยตรงกับจิตใจ เชน ความสามารถ
ทางอารมณ ห รื อ สติ อ ารมณ (EQ: Emotional Quotient หรื อ EI: Emotional
Intelligence) ซึ่งหมายถึง ความสามารถของบุคคลในการตระหนักรับรู ความคิด ความรูสึก
และอารมณของตน โดยสามารถใชสติควบคุมอารมณและความตองการของตนไดอยาง
๒ Organ,

D.W. & Konovsky, M, “Cognitive versus affective determinants of
organizational citizenship behavior”, Journal of Applied Psychology, 74 (1), 1989 :
157-164.

พุทธจิตวิทยา : การศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเปนพลเมืองที่ดี
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ถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ หรือสถานการณรอบขาง สามารถรับรูและเขาใจอารมณของ
ผูอื่นไดเปนอยางดี รูจักแสดงความเห็นอกเห็นใจผูอื่น และสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นได
พรอมทั้งสามารถสรางแรงจูงใจอยางสรางสรรคใหเกิดขึ้น เพื่อผลักดันตนเองบรรลุเปาหมาย
และประสบความสำเร็จในชีวิตอยางครอบคลุมทุกดาน๓
ในการนำเสนอบทความนี้ ผูเขียนมุงเนนการศึกษาเพื่อคนหาคำตอบเกี่ยวกับรูป
แบบความสัมพันธเชิงสรางสรรคระหวางแกนธรรมที่สำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนากับตัวแปร
เชิงพฤติกรรมที่มีปฏิสัมพันธของบุคคลทางดานจิตวิทยา สามารถบูรณาการรวมกันเพื่อนำ
ไปเปนตัวแบบของการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการการทำงานในทุกภาค
สวนของสังคมอยางแทจริงและยั่งยืนไดอยางไร.
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กระบวนการศึกษาพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน ซึ่งเปนพฤติกรรมของ
บุ ค คลที่ แ สดงออกภายนอก และพฤติ ก รรมที่ สั ง เกตเห็ น ได ย าก คื อ การศึ ก ษาทาง
กระบวนการทำงานของจิตเพื่อการปรับตัวในสถานการณตางๆ ซึ่งเปนหลักสำคัญของการ
ศึกษาทางดานพฤติกรรมศาสตรมีความซับซอนและขอบเขตที่กวางขวาง เนื่องจากพฤติกรรม
ของมนุษยเกิดจากการทำงานและสั่งการจากระบบประสาท แตศูนยกลางทั้งหมดอยูภายใต
ใจคิดและรูสึก แลวสงผลตอการแสดงออก ทั้งยังรวมไปถึงความเชื่อถือ คานิยมและการ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ข องตั ว บุ ค คลนั้ น ด ว ย ซึ่ ง หลั ก ของจิ ต วิ ท ยาแนวพุ ท ธจะนำบางส ว นของ
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะสวนแกนกลางที่กลาวถึงความทุกขทางใจ กระบวนการเกิดและ
ดับของความทุกขทางใจ โดยอาศัยคำอธิบายของกระบวนการทางจิตใจที่ใชกันอยูในจิตวิทยา
มาประยุกตรวมกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันสำหรับคนในยุคปจจุบัน การนำศาสตรที่
ศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษยทั้งทางดานจิตใจและกระบวนการทางรางกาย คือจิตวิทยาที่
เปนศาสตรสมัยใหมมาอธิบายกระบวนการการเกิดทุกขและการพนทุกข เพื่อพัฒนาตนให
เปนมนุษยที่สมบูรณ รวมทั้งเปนพลเมืองที่ดีของสังคม อันเปนสาระสำคัญของพุทธศาสนาซึ่ง
พระพุทธองคตรัสไวในพระไตรปฎก ที่ใหความสำคัญเกี่ยวกับการแสดงออกของพฤติกรรม
๓สุเมธ

บุญมะยา, “ความสัมพันธระหวางเชาวนอารมณ ทัศนคติตองานและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
กับผลการปฏิบัติงานของผูบริหารหนวยงานขายในธุรกิจประกันชีวิต”, วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๗), หนา ๒๔.
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ภายในคือเรื่องของจิตใจ โดยมีใจความสำคัญที่แสดงไว ดังนี้
มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา
มโนเสฏา มโนมยา
มนสา เจ ปทุฏเน
ภาสติ วา กโรติ วา
ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ
จกฺกํว วหโต ปทํ.
แปลวา “ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจเปนใหญ สำเร็จดวยใจ ถาคนมีใจชั่ว ก็
จะพูดชั่วหรือทำชั่วตามไปดวย เพราะการพูดชั่วทำชั่วนั้น ทุกขยอมติดตามเขาไปเหมือนลอ
หมุนตามรอยเทาโคที่ลากเกวียนไป ฉะนั้น”๔ พุทธพจนที่กลาวมานี้แสดงใหเห็นถึงความ
รูสึกนึกคิดที่เปนความตองการภายในหรือพฤติกรรมภายในของมนุษยนั้น เปนตัวกำหนดให
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมภายนอกทางดานรางกาย เปรียบเสมือนรอยเทาเกวียนที่ตองหมุน
ตามรอยเทาโคที่กำลังลากเกวียนใหไปตามทิศทางที่ตองการ ซึ่งสอดคลองกับหลักธรรมที่อยู
ภายใตกฎแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ นั่นคือหลักปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปจจยตา โดยมี
องคประกอบแหงองคธรรม ๑๒ ประการ ซึ่งเปนปจจัยแกกันและกันจนเปนพฤติกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกัน ดังนี๕้
๑) อวิชชา (Ignorance lack of knowledge) คือ ความไมรูไมเห็นตามความเปน
จริง
๒) สังขาร (Volitional activities) คือ ความคิดปรุงแตง
๓) วิญญาณ (Consciousness) คือ ความรูตออารมณที่เกิดขึ้นในทุกสภาวะ
๔) นามรูป (Animated organism) คือ ความมีอยูของรูปธรรมและนามธรรม
๕) สฬายตนะ (The sixth sense-bases) คือ ภาวะแหงอายตนะที่สอดคลองกับ
สถานการณ
๖) ผัสสะ (Contact) คือ การเชื่อมตอความรูกับโลกภายนอก การรับรูอารมณ
๗) เวทนา (Feeling) คือ ความรูสึกสุขสบายถูกใจ หรือทุกขไมสบาย หรือเฉยๆ ไม
สุขไมทุกข
๘) ตัณหา (Craving) คือ ความทะยานอยาก
๙) อุปาทาน (Attachment, Clinging) คือ ความยึดมัน่ ถือมัน่ ในเวทนาทีช่ อบหรือชัง
๔ ขุ.ธ.

(บาลี) ๒๕/๑/๒๓, ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑/๒๓.
(ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งที่ ๙,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๑๐๙-๑๑๐.
๕ พระธรรมปฎก
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๑๐) ภพ (Process of becoming) คือ กระบวนพฤติกรรมทั้งหมด ที่แสดงออก
เพื่อสนองตัณหา อุปาทาน
๑๑) ชาติ (Birth) คือ การเกิดความตระหนักในตัวตนวา อยูหรือไมไดอยูในภาวะ
ชีวิตนั้น
๑๒) ชรามรณะ (Decay and death) คือ ความสำนึกในความขาด พลาด หรือ
พรากแหงตัวตนจากภาวะชีวิตนั้น
หลักปฏิจจสมุปบาททั้ง ๑๒ อาการนี้จะนับตั้งแตอวิชชาจนถึงชรามรณะเทานั้น
สวนโสกะ (ความโศก) ปริเทวะ (ความคร่ำครวญ) ทุกข โทมนัส อุปายาส (ความคับแคนใจ)
เปนเพียงตัวพลอยผสมหรือเปนเพียงตัวการที่คอยหมักหมมกิเลสที่เรียกวา “อาสวะ” จะเกิด
กับผูที่ประสบกับชรามรณะแลว ซึ่งอาสวะกิเลสนี้จะเปนปจจัยใหเกิดอวิชชาที่หมุนเปนวงจร
สืบเนื่องกันเปนวัฏจักรในสายที่ทำใหเกิดความทุกขคือ สมุทยวาร และสวนที่ทำใหเกิด
กระบวนการดับทุกขคือ นิโรธวาร โดยปฏิจจสมุปบาทในบริบทนี้จะมุงนำเสนอในรูปแบบ
“ขณิกปจจยการ” คือการเกิดขึ้นที่นี่ ตรงนี้ และเดี๋ยวนี้ เทานั้น๖
โดยพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย ต ามแนวคิ ด ของศาสตร ส มั ย ใหม อ ย า งจิ ต วิ ท ยาก็ มี
กระบวนการศึกษาเรียนรูบนพื้นฐานของหลักการแหงปฏิจจสมุปบาท คือ เมื่อคนเรามีความ
ตองการ (Needs) ก็จะแสวงหาสิ่งที่มาตอบสนองความตองการนั้น ซึ่งจะนำไปสูการเกิด
พฤติกรรมที่หลากหลายอันมาจากแรงขับ (Drive) หรือแรงจูงใจ (Motivation) ทั้งภายใน
(Intrinsic) และภายนอก (Extrinsic) เมื่ อ ได รั บ การตอบสนองก็ จ ะเกิ ด ความพึ ง พอใจ
(Satisfaction) แตถาไมไดรับการตอบสนอง มนุษยจะรูสึกคับของใจ (Frustration) นำไปสู
ความเครี ย ด (Stress) และเกิ ด ความทุ ก ข ซึ่ ง ลั ก ษณะของกระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ น แห ง
พฤติกรรมเปรียบไดกับการเกิดของวงจรแหงปฏิจจสมุปบาทในสายที่ทำใหเกิดความทุกข
ดังนั้นถาจิตที่ถูกฝกและรูเทาทันแหงกระบวนการดังกลาว เชน เมื่อตารับรูมองเห็นภาพ เรา
สามารถมีสติรูเทาทันก็จะสามารถปรับอารมณหรือจิตใจให ลด ละ เลิก ในการตอบสนอง
ความชอบหรือไมชอบนั้นๆ ไดอยางทันทวงที
สิ่งหนึ่งที่ความรูทางจิตวิทยายังไมสามารถใหคำตอบที่ชัดเจน คือ ลักษณะกลไกการ
ทำงานของจิตที่เมื่อรอยกวาปที่แลว มีนักจิตวิทยาระดับโลกชื่อ ซิกมุนด ฟรอยด (Sigmund

๖ พุทธทาสภิกขุ,

อิทัปปจจยตา, หนา ๔๗๓.
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Freud)๗ ไดเสนอโครงสรางของจิตออกมาเปนที่วิพากษวิจารณกันไปทั่ววงการดานจิตวิทยา
ในยุคนั้น โดยไดเสนอวา “จิต” แบงหนาที่ออกเปน ๓ สวนคือ
๑) อิ ด (ID : Instinct Drive) คื อ ความอยากได อยากมี ตามระดั บ ของ
สัญชาตญาณ หรือตัณหาที่เปนตัวทะยานอยากในทางพระพุทธศาสนา
๒) อีโก (EGO) คือ ตัวตน (self) ของมนุษยที่แทจริงที่อยากจะทำตามที่ตัณหา
ตองการบนฐานแหงการมีสติรูตน (Conscious) ในระดับหนึ่ง
๓) ซุปเปอรอีโก (SUPER-EGO) คือ ตัวตนอีกตัวหนึ่งที่พยายามระงับยับยั้งความ
อยาก ความต อ งการของตั ณ หา เปรี ย บได กั บ คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คลที่ ส ามารถควบคุ ม
พฤติกรรมใหแสดงออกอยางรูเทาทันทั้งทางดานกาย วาจา และใจ
แนวคิดฟรอยดอธิบายกลไกการเกิดปญหาทางจิตใจไววา เกิดจากความไมสมดุลใน
การทำหนาที่ของจิตทั้งสามสวนนี้ เชน บางครั้งซุปเปอรอีโกมีมากเกินไป มนุษยก็จะเกิด
การเก็บกด ฟรอยดก็เสนอวาใหสนองตัณหาเสียบาง เปนการระบายความเก็บกด ในยุคนั้น
ทฤษฎีของฟรอยดเลยถูกวิจารณกันขนานใหญ โดยเฉพาะเรื่องกามารมณ เมื่อเปรียบเทียบ
กับพุทธศาสนากับจิตวิทยาของฟรอยดแลว พุทธศาสนาแสดงใหเห็นวาปญหาทางจิตใจของ
มนุษยเกิดจาก ID หรือตัณหา สวนอีโกเปนผลที่เกิดตามมาจากตัณหาอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้น
ถายิ่งสนองตัณหาเทาไหร อีโกก็ยิ่งเจริญเติบโตก็ยิ่งทุกขเพราะสนองไมทัน
สวนซุปเปอรอีโกนับเปนตัวตนสวนที่ดีงาม คือสติปญญาของมนุษยที่คอยตอสูกับ
ตัณหา แตนักจิตวิทยากลับมองซุปเปอรอีโกเปนอีกแงมุมหนึ่ง ทำใหเกิดกระบวนการตีความ
ที่เปนไปเพื่อเสริมความทุกข ซึ่งไมสอดคลองกับหลักทางพระพุทธศาสนา โดยที่แนวคิด
ทฤษฎีของฟรอยดซึ่งเปนตัวแทนของนักจิตวิทยาที่เปนศาสตรสมัยใหมก็เปนไปตามวิถีของ
ปุถุชน จึงไมแตกตางจากแนวคิดทฤษฎีของชาวอินเดียโบราณในเรื่องกามสุขัลลิกานุโยค คือ
การปลอยใหอีโกสนองตัณหากันใหเต็มที่กับอัตตกิลมถานุโยค นั่นคือ ยอมใหซุปเปอรอีโก
ทำงานขมอีโก
ทั้งที่จริงแลว พระพุทธศาสนาไดคนพบกลไกของจิตที่นักปรัชญาและนักจิตวิทยา
ตองการมาตลอด กลไกของจิตใจอันเปนหลักธรรมสูงสุดที่ซอนอยูในพระไตรปฎกมากวา
๒,๐๐๐ ปในชื่อของปฏิจจสมุปบาท ดังประโยคที่พระสารีบุตรไดกลาวแกภิกษุทั้งหลายวา
๗

Freud, S., Group Psychology and The Analysis of The Ego by Sigmund
Freud, (New York: Bantam Books), 1964.
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“ก็แล คํานี้เปนคําที่ พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวแลวอยางนี้วา ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท,
ผูนั้นชื่อวาเห็นธรรม; ผูใดเห็นธรรม, ผูนั้นชื่อวาเห็นปฏิจจสมุปบาท” (โย ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ
ปสฺสติ, โส ธมฺมํ ปสฺสติ; โย ธมฺมํ ปสฺสติ, โส ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ ปสฺสติ)๘ ซึ่งชาวพุทธสวนใหญ
ก็ขาดความเขาใจในหลักธรรมที่เปนแกนของพระพุทธศาสนา แตนักวิทยาศาสตรเอกของโลก
อยางไอนสไตน (Albert Einstein) กลับมองศาสนาพุทธในแงที่เปนพัฒนาการที่ควรคาแก
การศึกษา
จากแนวคิดดังกลาว จะพบความสอดคลองระหวางหลักการทางดานพระพุทธ
ศาสนากับแนวคิดทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยทั้งภายในและภายนอก ที่เปน
ศาสตรสมัยใหมอยางจิตวิทยา นั่นคือ ใหความสำคัญกับคุณลักษณะภายในของมนุษยมาก
กวาพฤติกรรมที่แสดงออกทางดานรางกายหรือการแสดงออกของพฤติกรรมภายนอก โดย
เฉพาะปฏิสัมพันธในการทำงานรวมกันของบุคคลในระดับกลุมและระดับองคการ จะตองมี
กระบวนการเรียนรูเพื่อทำความเขาใจในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล (Individual
difference) เพื่อนำไปสูความเห็นใจและเขาใจ (Empathy) ในการสื่อสารระหวางบุคคลทุก
ระดับ ทั้งสวนของผูปฏิบัติงาน หัวหนางานระดับลาง ระดับกลาง ไปจนถึงผูบริหารระดับสูง
จึงจะทำใหเกิดการทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันใหองคการเกิดประสิทธิผล
และบรรลุเปาหมายอยางแทจริง
เมื่อการศึกษาทางจิตเกี่ยวของกับพุทธศาสนา สังคม และบุคคลของสังคมก็ให
ความสำคัญอยูที่ประเด็นการแสดงออกของพฤติกรรมเปนหลักโดยเฉพาะการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเปนสวนสำคัญที่จะทำใหเกิดกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
แตละองคการ ดังนั้นองคประกอบของพฤติกรรมการเปนพลเมืองที่ดีขององคการจึงมีความ
สำคัญอยางยิง่ สำหรับหนวยงานและองคการตางๆ โดยมีแนวคิดหลักทีส่ ำคัญของ Morrison๙
ที่ไดจัดรูปแบบพฤติกรรมการเปนพลเมืองที่ดีขององคการเปน ๔ รูปแบบ ดังนี้
๑) พฤติกรรมความสำนึกในหนาที่ (Conscientiousness) เปนพฤติกรรมที่เหนือ
กวาความคาดหวังของลูกคา
๘ พุทธทาสภิกขุ,

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ, พิมพครัง้ ที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา,

๒๕๔๑), หนา ๑๒-๑๓.
๙ Morrison, E. W., Organizational Citizenship Behavior as a Critical link
between HRM practices and service quality, (New York : Human Resource
Management, 1964), pp. 493-512.
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๒) พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (Altruism) เปนพฤติกรรมที่มีลักษณะที่จะให
ความชวยเหลือลูกคาทั้งภายในและภายนอก
๓) พฤติกรรมการใหความรวมมือ (Civic Virtue) เปนพฤติกรรมที่ใหคำเสนอแนะ
ในการปรับปรุงคุณภาพการทำงานและความพึงพอใจของลูกคา
๔) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) และพฤติกรรมการคำนึงถึง
ผูอื่น (Courtesy) เปนการสรางบรรยากาศที่ดีระหวางพนักงานที่ใหบริการแกลูกคาเปน
อยางดี
จากหลักการดังกลาว แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของพนักงานที่แสดงความรับผิด
ชอบเชิงสรางสรรคที่เกี่ยวกับนโยบายขององคการ โดยเฉพาะกระบวนการที่สำคัญในดาน
การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ที่ ดี ตั้ ง แต ร ะดั บ บุ ค คล จะต อ งแสดงออกจากความคิ ด ความรู สึ ก หรื อ
พฤติกรรมภายใน ซึ่งเปนเจตนารมณหรือเจตคติของบุคคลที่มีตอบุคคลอื่นอยางสรางสรรค
บนพื้นฐานของความเขาใจในตนเองและเขาใจในเพื่อนรวมงาน ที่ไมใชเพียงแคแสดงความคิด
เห็นตามที่ตนเองตองการ แตตองใหความสนใจกับทุกบุคคลที่เกี่ยวของในองคการและให
ความรวมมือชวยเหลือทุกสภาวการณที่ทำได สงผลใหเกิดการตระหนักรูและมีความรับผิด
ชอบในบทบาทหนาที่ของตนเอง สรางผลการปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย

Û. ªí®®—¬∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕæƒμ‘°√√¡°“√‡ªìπ∫ÿ§≈“°√∑’Ë¥’¢ÕßÕß§å°√
การบรรลุเปาหมายในการทำงานอยางมีประสิทธิภาพเปนวัตถุประสงคหลักอยาง
หนึ่งขององคกร ปจจุบันองคการไดใหความสำคัญตอบุคคลในองคกรเปนอยางยิ่ง เนื่องจาก
มุมมองใหมในขณะนี้คือ การมองบุคคลเปนเชิงของทุน (Human Capital) ซึ่งจะสงผลตอ
ความมั่นคงขององคกรในระยะยาว และจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งทางเศรษฐกิจ
การเมือง และวัฒนธรรมที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว รวมถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยี โดย
เฉพาะในยุคแหงสังคมเครือขายที่มีชองทางการสื่อสารอยางมากมายและหลากหลาย ทำให
สภาพการปฏิบัติงานของบุคคลภายในองคกรตองมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตามไปดวย
ดังนั้นพฤติกรรมการเปนบุคลากรที่ดีขององคกรจะทำใหระบบสังคมในองคกรดำเนินไปดวย
ความราบรื่น ลดความขัดแยง สรางกระบวนการกลุมเพื่อนำไปสูประสิทธิภาพและสันติภาพ
ที่ยั่งยืนในการทำงานรวมกันของบุคลากรในองคกร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
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ขององคกรได โดย Dubin, AJ.๑๐ กลาวถึงปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคกร
ไวดังนี้
๑) องคกรตองสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงใหมีประสิทธิผล
มากขึ้น
๒) เพิ่มเสถียรภาพในการปฏิบัติงานขององคกร
๓) สงเสริมความสามารถขององคกรในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่ดีใหปฏิบัติ
งานกับองคกรตอไป
๔) สงเสริมความรวมมือระหวางบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกร
๕) ลดความสูญเปลาดานทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
๖) มีกำลังแรงงานเพิ่มขึ้นโดยไมตองเพิ่มจำนวนบุคลากร
๗) เพิ่มผลผลิตในดานการปฏิบัติงานของบุคลากร
ดังนั้น องคกรจะมีความสามารถในการแขงขันไดเหนือกวาองคการอื่นๆ ตองอาศัย
บุคลากรที่มีทักษะ ความรูความสามารถที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น สามารถปรับตัวใหเขากับ
องคกรไดทันทีตามสภาพการณภายนอกองคการที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และที่สำคัญ
มากไปกวานั้นคือ บุคคลในองคกรตองมีคุณสมบัติในดานคุณธรรมจริยธรรม หรือนำหลัก
ธรรมที่เหมาะสมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานภายในองคกร เพราะการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ความรับผิดชอบของตนเพียงอยางเดียวไมเพียงพอที่จะทำใหองคการมีความสามารถ
ในการแขงขันไดในระยะยาว จึงมีความจำเปนที่จะตองบูรณาการศาสตรทางดานพระพุทธ
ศาสนากับจิตวิทยาเขาดวยกัน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคคลและองคกร

Ù. °“√‡ªìπæ≈‡¡◊Õß∑’Ë¥’¢ÕßÕß§å°√μ“¡·π«ªØ‘®® ¡ÿª∫“∑
การบูรณาการเชื่อมโยงพฤติกรรมของบุคคลกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใน
ปจจุบันคอนขางกวางขวางและตื่นตัวกันมากสำหรับในองคกรตางๆ ที่ตองการใหองคกรของ
ตนมีประสิทธิภาพ จึงพยายามทำความเขาใจตอกระบวนการทางจิตขององคธรรมทำใหได
พบความจริงวา หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเปนสัจธรรมที่มีความเปนอกาลิโก มีความรวม
สมัยอยูทุกขณะในฐานะขององคธรรมนั้น ที่สำคัญคือหลักธรรมในพระพุทธศาสนายอมมีอยู
๑๐ Dubin,

AJ., Applying Psychology : Individual Organizational Effectiveness,
(New Jersey : Prentice-Hall, 2000), p.116.
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ในจิ ต ใจของบุ ค คลแต ล ะคนอยู ก อ นแล ว ดั ง นั้ น การนำหลั ก ธรรมเข า มาบริ ห ารงานด า น
ทรัพยากรมนุษย จึงเปนเรื่องที่ไมไกลตัวเกินไปหลักธรรมในหมวดของจิตวิทยาตามแนวพุทธ
ศาสนาที่องคกรควรใหความสำคัญ นั่นคือ หลักธรรมที่เกี่ยวของกับตัวบุคคลเปนหลักตาม
แนวคิดพุทธจิตวิทยา ดังนั้นเมื่อบุคคลเขาใจตนเองไดถองแทแลว จึงคอยทำความเขาใจใน
หมวดธรรมที่ตองใชในการปฏิบัติงาน หรือการใชชีวิตประจำวันใหสอดคลองกัน ดังที่ไดยก
หัวขอหลักธรรมที่กลาวแลวเบื้องตน นั่นคือหลักปฏิจจสมุปบาท ซึ่งการดำเนินชีวิตไปตาม
วงจรปฏิจจสมุปบาทแบบปจจุบันขณะที่เปนไปในชีวิตประจำวันอยางปกติ มีทั้งสุขมีทั้งทุกข
เกิดขึ้น ตั้งอยูและดับไป ก็ลวนเปนการดำเนินไปตามวงจรปฏิจจสมุปบาททั้งสิ้น คือมุง
ดำเนินเขาสูหนทางแหงทุกขโดยไมรูตัวอยูตลอด ซึ่งความมุงหมายของการที่จะใหบุคคลได
เรียนรูหลักธรรมนี้ เนื่องจากหลักปฏิจจสมุปบาท สามารถชวยแกปญหาภายในตัวบุคคลใน
ขณะที่ปฏิบัติงานหรือมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นในองคกรไดอยางถูกตองเหมาะสมได
บุคคลในองคกรเมื่อไดรับการพัฒนาใหเขาใจตนเองและบุคคลอื่นตามหลักการดาน
พุทธจิตวิทยาและการเปนพลเมืองที่ดีขององคกรแลว ก็จะเกิดกระบวนการตระหนักรูในการ
รูคิด เขาใจและแสดงพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอกตอบุคคลทุกคนที่เกี่ยวของ ทั้งในสวน
ของผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน หัวหนางาน และผูบริหาร รวมถึงลูกคาหรือประชาชน
ทั่วไปไดอยางถูกตอง ตามกฎแหงปจจยาการหรือปฏิจจสมุปบาท ตามแผนภูมิตอไปนี้
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แผนภูมิแสดง: วงจรแหงปฏิจจสมุปบาท๑๑
๑) เมื่อเกิด อวิชชา หรือความไมรูซึ่งเปนตัวกิเลสเกิดขึ้นในองคกร บุคคลในฐานะ
พลเมืองหรือสมาชิกจะมีการรูเทาทัน เกิดการคิดวิเคราะหถึงสาเหตุแหงความไมรูนั้นๆ บน
พื้นฐานแหงความเชื่อมั่นดานความเขาใจในตัวบุคคลอื่น ในลักษณะของการใหความชวย
เหลือเกื้อกูล (Altruism) และการใหความรวมมือ (Compliance) เพื่อใหเกิดพฤติกรรมรวม
สูการเปนพลเมืองที่ดีในการบริหารจัดการปญหาแหงความไมรูนั้น เชน เมื่อสินคาหรือ
ผลิตผลของบริษัทไมไดคุณภาพตามที่ลูกคาตองการ ทำใหเกิดความขัดแยงในแตละแผนก
หั ว หน า ฝ า ยต า งโยนความผิ ด พลาดให แ ผนกอื่ น นำไปสู ค วามขั ด แย ง ภายใน กรณี ป ญ หา
ลักษณะนี้จะไดรับการแกไขโดยกระบวนการซึ่งบุคคลและกลุมในแผนกขององคกรเกิดการ

๑๑ มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ.

ปฏิจจสมุปบาท. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://thaimisc.pukpik.
com/freewebboard/php/vreply.php?user=dokgaew&topic=5595 [สืบคนเมื่อ ๒๙ เมษายน
๒๕๕๖].
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เรียนรูรวมกัน ซึ่งไดพัฒนามาจากความเขาใจในวงจรของการเกิดดับแหงหลักปฏิจจสมุปบาท
มีทักษะในการรูเทาทัน สามารถดับความไมรูหรือปญหาที่ทำใหสินคาขาดคุณภาพ เกิดความ
รวมแรงรวมใจกันหาทางแกไขและพัฒนากระบวนการผลิตสินคาใหไดคุณภาพทั้งระบบอยาง
สรางสรรค และ ›
๒) การปรุงแตงของ สังขาร ในกระบวนการกลุมขององคกรก็จะเปนไปในรูปแบบ
ของพฤติกรรมแหงการสงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยการรับรูถึงสภาพปญหาจะไดรับ
การคิดวิเคราะหดวยเหตุผลจากตัวงานเปนหลัก ลดการใชอารมณสวนบุคคลมุงเนนที่เปา
หมายในการผลิตตามมาตรฐานองคกร สงผลให ›
๓) การรับรูถึง วิญญาณ ที่มีตออารมณความรูสึกก็เปนไปในทางบวก รูและเขาใจ
สภาพการณของงานในขณะนั้นๆ ตามความเปนจริง โดยไมมีความโนมเอียงหรือใหอคติมา
ครอบงำ ไม เ พิ่ ม ความขั ด แย ง ในการสื่ อ สารระหว า งบุ ค คลหรื อ หน ว ยงาน ทำให เ กิ ด
กระบวนการรับรูอยางถูกตองรวมกันระหวาง ›
๔) การแสดงออกทางกายหรื อ นามรู ป คื อ ตา หู จมู ก ลิ้ น กาย ใจ และ
ธรรมารมณ ที่ เ ท า ทั น เป น ป จ จุ บั น ขณะ สร า งปฏิ สั ม พั น ธ ใ นเชิ ง สร า งสรรค เ พื่ อ นำไปสู
กระบวนการตีความที่ลดความขัดแยงในกลุม เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความรวมมือรวมใจ
สงผลให ›
๕) สฬายตนะ ที่มองเห็น ไดยินเสียง รับรูกลิ่น การลิ้มรส สัมผัสทางกาย การ
นึกคิด เกิดอารมณความรูสึกแหงความเปนมิตร นำไปสูพฤติกรรมภายนอกของความชวย
เหลือเกื้อกูลทั้งระดับบุคคลและกลุม เชน การเปดรับขอมูลขาวสารจากบุคคลอื่นดวยใจที่
เปดกวาง บนฐานของขอเท็จจริง โดยมุงเนนที่เปาหมายรวมกันขององคกร ทำใหการรับรูที่
ถูกตองชัดเจนอันเกิดจากพฤติกรรมภายในโดยตรง สงผลสู ›
๖) ผัสสะ อันเปนไปในทางบวกแลวแสดงออกซึ่งพฤติกรรมภายนอกในรูปแบบแหง
การจัดการแกปญหาไดอยางสอดคลอง สงเสริมกันและกัน ไมเพิ่มกิเลสเขาไปในตัวปญหาใน
ชวงขณะนั้นทำใหเกิดพฤติกรรมภายนอกรวมกัน เพื่อตัดกระแสแหงความตองการสวนตัว
ใหหมดไป ผลักดันให ›
๗) เวทนา หรือความรูสึกที่ถูกกระตุนจากพฤติกรรมของสิ่งเราทั้งหลายที่มากระทบ
ไมวาจะเปนความรูสึกสุขทุกขหรือไมสุขไมทุกข ก็จะถูกกำหนดรูใหเปนไปเพื่อการรวมมือ
รวมใจในการบรรลุเปาหมาย เพื่อสรางความพึงพอใจรวมกันของกลุมและองคกร รวมทั้งชวย
ลดพฤติกรรมสวนบุคคลและกลุมบุคคลที่เปนลักษณะแหงความตองการอยาง ›
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๘) ทะยานอยาก คือ ตัณหา ในลักษณะของการโยนความผิดใหกับหนวยงานอื่น
ไมทำหนาที่ของตนเองอยางถูกตอง โดยการปดความรับผิดชอบใหพนไป แตถาบุคคลไดรับ
การพัฒนาใหมีสติแหงการรูเทาทันในความตองการที่กำลังเกิดขึ้นนี้ ก็จะทำใหปญหาทาง
ความทะยานอยากสวนบุคคลเบาบางลง แลวนำความเปนพลเมืองที่ดีขององคกร เพื่อแปร
เปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เพื่อการจัดการแกปญหาในองคกรรวมกัน สงผล
ให ลดกระบวนการแหงความ ›
๙) ยึดติด ถือมั่นในตัว อุปาทาน หรือความรูสึกแหงตัวเรา-ของเราและการแบงฝก
แบงฝาย แตจะเกิดพฤติกรรมในลักษณะที่ขับเคลื่อนไปขางหนารวมกันเพื่อบุคคล กลุม
แผนก หนวยงานหรือองคกรที่ประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ คือระดับความเห็นที่ถูกตองตรงกัน
สงผลใหลดความขัดแยงและความทุกขระทมจากเหตุปจจัยของปญหา ใน ›
๑๐) ภพ หรือรูปแบบแหงการเกิดใหมของตัวปญหาทั้งปวงในองคกร คือ กรณีของ
ความขัดแยงที่มาจากการขาดความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของตนหรือกลุมการทำงาน
การเอาตัวรอดจากปญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินคา ทำใหลูกคาขาดความพึงพอใจ
สงผลกระทบตอสมรรถนะในการแขงขันขององคกร และกระทบถึงคุณภาพชีวิตในการ
ทำงานของบุคลากรทุกคนรวมทั้งคนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งลักษณะอาการเชิงพฤติกรรมของ
พลเมืองขององคกร เมื่อถูกลดและดับไปกอน จะทำใหตัดขั้นตอนแหงการเกิด ›
๑๑) ชาติ มีกระบวนการของพฤติกรรมเพื่อการระงับ ยับยั้ง คือ การลด การละ
และการเลิก คือเพียงแคมีทาทีจากอาการในผัสสะและเวทนา ก็จะมีการดับซึ่งพฤติกรรมของ
ปญหาในองคกรไดอยางทันทวงที สงผลใหตัดซึ่ง ›
๑๒) พฤติกรรมแหงการเกิดดับของสภาพการณแหงความ ชรา-มรณะ หรือตัว
ปญหาที่กำลังสุกงอมพรอมที่จะเกิดการแตกหักอยางรุนแรง ทำใหตัดและดับวงจรแหงตัว
เหตุปจจัยที่จะทำใหเกิดปญหาใหมอีกภายในองคการหรือหนวยงานทั้งมวลออกไปไดอยาง
สมบูรณ นำไปสูรูปแบบแหงการเรียนรู สูการปฏิบัติเพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและพัฒนา
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในทุกระดับของบุคคลหรือพลเมืองในองคกรไดอยางยั่งยืน
แทจริงตอไป
โดยสรุปถึงกระบวนการทางพุทธจิตวิทยาในองคกรสูการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย เพื่อความเปนพลเมืองที่ดีขององคกร ไดโดยการบูรณาการหลักปฏิจจสมุปบาทกับ
จิตวิทยาแหงการเปนพลเมืองที่ดีขององคกรอยางเปนกระบวนการของพฤติกรรมชนิดที่รูเทา
ทันทุกอาการที่เปนปจจยาการเกิดดับอยางเปนระบบ บนฐานคิดแหงการรวมแรงรวมใจ มี
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เป า หมายเพื่ อ พั ฒ นาองค ก รให บ รรลุ เ ป า หมายและสามารถแข ง ขั น ในทุ ก ระดั บ ได อ ย า ง
สรางสรรค เปนองคกรและสังคมที่เกิดจากจิตแหงผูรูอยูอยางปญญา สงผานเปนพฤติกรรม
ทางกายภายนอกที่สูงสงสงางามตลอดไป

ı. ∫∑ √ÿª
จากผลการศึกษาที่กลาวมา ไดขอคนพบที่เชื่อมโยงสูการตอบปญหาที่วา พุทธ
จิตวิทยา : การศึกษาเพื่อพัฒนาสูพฤติกรรมการเปนพลเมืองที่ดีขององคกรไดดังนี้คือ บุคคล
เมื่อคำนึงในบทบาทของความเปนมนุษยแลว พฤติกรรมที่แสดงออกมาทั้งจากภายในและ
ภายนอกจะตองใหความสำคัญกับปฏิสัมพันธที่มีตอบุคคลอื่นรอบขางทั้งในสวนที่เกี่ยวของ
กับระดับชีวิตสวนตัว ครอบครัวและสังคม ทั้งนี้การศึกษาพฤติกรรมองคกรเปนการศึกษา
พฤติกรรมของมนุษยในองคการอยางเปนระบบ ทั้งพฤติกรรมระดับบุคคล กลุม และองคกร
ซึ่งความรูที่ไดสามารถนำไปใชในการเพิ่มผลผลิตและความพึงพอใจของบุคลากร อันนำไปสู
การเพิ่มประสิทธิผลขององคกรในภาพรวม โดยเฉพาะในองคกรที่ตองปฏิบัติงานรวมกับ
บุคคลอื่น ซึ่งทักษะทางสังคมที่มีความสำคัญและจำเปนอยางยิ่ง คือ การรูเทาทันอารมณ
ของตนเองสามารถบริหารจัดการและสรางสัมพันธภาพรวมกับบุคคลอื่นไดอยางสรางสรรค
สอดคลองกับวลีที่กลาวไววา “งานก็ไดผล คนก็เปนสุข”
วัฒนธรรมดานพฤติกรรมในภาพรวมของสังคมไทยมีหลักปฏิบัติและวิถีชีวิตอยูบน
หลักของพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนหลักธรรมคำสอนที่ถูกตอง ความเชื่อตลอดจนแนวปฏิบัติ
ตนตามหลักศาสนาไดซึมซาบอยูกับวิถีชีวิตของคนไทยทุกคน กลาวไดวาสังคมไทยทุกระดับ
ได รั บ เอาความเชื่ อ ทางศาสนามาเป น แบบอย า งแห ง การดำเนิ น ชี วิ ต จนก อ ให เ กิ ด เป น
วัฒนธรรมทางพฤติกรรมขึ้นมา การปฏิบัติหรือกรอบแนวความคิด ความเชื่อ อุดมการณ
ศีลธรรม จรรยา ขนบธรรมเนียมประเพณี ปรัชญา กฎหมาย ที่รับการปฏิบัติสืบทอดกันมา
มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหเขากับยุคสมัยและวิถีการดำเนินชีวิตจนกลายมาเปนรูปแบบ
เอกลักษณเฉพาะของคนไทย พระพุทธศาสนาจึงถือวาเปนเอกลักษณและมรดกของชนชาติ
ไทยที่ควรสงเสริมพัฒนาอยางเปนสัมมาทิฏฐิและตอเนื่อง ซึ่งแนวโนมในกระบวนการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษยในทุกภาคสวน จึงควรมีบทบาทในการนำแนวคิดดานพุทธจิตวิทยาไป
ใชเพื่อฝกอบรมในกระบวนการศึกษาเรียนรู ซึ่งจะชวยตอยอดองคความรูที่สามารถนำไปสู
การปฏิบัติของทุกคนในชีวิตประจำวัน ทั้งในฐานะเปนสถานที่ประกอบการจัดกิจกรรมทุกรูป
แบบขององคกร ชุมชน และสังคม เปนกระบวนการสรางปฏิสัมพันธที่สรางสรรค บนหลัก
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การแหงการมีสวนรวมเพื่อการเปนพลเมืองที่สมบูรณ จากระดับปจเจกบุคคลตามกรอบ
แนวคิดของหลักพุทธจิตวิทยาที่เปนปจจยาการแกกันและกัน ดังนั้นการแสดงพฤติกรรมที่รู
เทาทันในอาการแหงปฏิจจสมุปบาทของบุคคล ภายในชุมชนและองคการจึงมีความสำคัญ
เปนอันดับแรกที่พลเมืองทุกคนตองคำนึงถึง เพราะหมายถึงการเกิดขึ้นของพฤติกรรมในการ
อยูรวมกันอยางสันติสุขบนพื้นฐานของพรหมวิหารธรรมสูการเปนองคกรแหงผูรู ผูตื่น และ
เบิกบาน ที่เปนไปตามวิถีแหงพุทธะอยางแทจริง
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


Ò. ∫∑π”
วิถีพุทธ คือ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยที่ไดรับอิทธิพลจากการขัดเกลาทั้ง
ทางกายและทางจิตใจ ตามคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ไดรับการสืบทอดมายาวนาน กลาย
เปนเอกลักษณของสังคมไทย กิจกรรมสวนใหญทั้งทางภาครัฐ เอกชน หรือชุมชนทองถิ่น จะ
มีสวนประกอบดานพระพุทธศาสนาเปนพิธีการ เพื่อเนนย้ำความสำคัญและเสริมคุณคาทาง
จิตใจ แมในการดำรงชีวิตประจำวัน ขอปฏิบัติคำสอนทางพระพุทธศาสนาก็เขาไปแทรกอยู
เพื่อเตือนสติ ใหกระทำความดี ละความชั่ว กลาวไดวา วิถีชีวิตของคนไทยเปนวิถีชีวิตที่อิง
อาศัยหลักคำสอนพระพุทธศาสนามาโดยตลอด และมีความเขมแข็งในวิถีชีวิตตามแนววิถี
พุทธตั้งแตเกิดจนตาย ซึ่งสอดคลองกับคำกลาวของพระธรรมปฎกวา “จากสภาพดังกลาวนี้
เกิดขึ้นเปนเวลามาชานานจนฝงลึกลงในจิตใจและวิถีชีวิตของชาวไทย กลายเปนเครื่องหลอ
หลอม กลัน่ กรองนิสยั ใจคอของคนไทย ใหมเี อกลักษณเฉพาะตน ทีเ่ รียกวาเปนเอกลักษณของ
สังคมไทย และทำใหพูดไดอยางถูกตองมั่นใจวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติของ
ไทย”๑
ตอมาเมื่อไดรับวัฒนธรรมจากประเทศตะวันตก วิถีชีวิตประจำวันตามแนววิถีพุทธ
ของคนไทยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละนอย ถึงปจจุบันกลายเปนการบริโภคทางวัตถุ

๑ พระธรรมปฎก

(ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๙,
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๑-๓.
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ความตองการสิ่งทั้งหลายที่สามารถอำนวยความสะดวกสบายใหกับชีวิต ทำใหเกิดการแขง
ขันเพื่อใหไดมาซึ่งอำนาจ ชื่อเสียง ทรัพยสิน และบริวาร เรียกไดวา เปนวิถีแหงการบริโภค
นิยม อยางไรก็ดี แมจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซึ่งเปนแผนแมบทในการ
พัฒนาประเทศในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑-๔ ผลการพัฒนาพบวา เศรษฐกิจดี สังคมมี
ปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน จนกระทั่งมีการนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปประยุกต
ในการพัฒนา และเนนการพัฒนาคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๘ เปนตนมา โดยมุงเนนใหทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่มีคุณคา ประกอบดวยศีล
ธรรมและจริยธรรม
พระพุทธศาสนามองวา การพัฒนาอะไรก็ตามตองพัฒนาคนกอน และการพัฒนาคน
นั้นตองเริ่มตนที่พัฒนาใจคน เมื่อใจไดรับการพัฒนาดีแลวคนผูนั้นก็สามารถพัฒนาตนเองได
และเมื่อพัฒนาตนเองไดแลวก็จะสามารถพัฒนาผูอื่น พัฒนาสิ่งรอบขางหรือสิ่งแวดลอม
ตลอดถึงทองถิ่น สังคม ประเทศชาติไดดวยความสมัครใจและเสียสละ เพราะใจที่พัฒนาแลว
จะกระตุนใหคิดเสียสละตอผูอื่น มิใชผลประโยชนสวนตน ใจที่พัฒนาดีแลวหลายใจรวมกัน
เปนพลังผลักดันใหมีการพัฒนาที่เขมแข็งและยั่งยืน พึ่งตนเองไดตลอดกาล และในปจจุบัน
การกระจายอำนาจเปนเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทองถิ่นใหมีความเจริญกาวหนาและ
สรางความเปนธรรมใหกับสังคม ซึ่งทองถิ่นบางแหงยังไมสามารถพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ
ตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น เนื่องจากไมไดคำนึงถึงปญหาและความตองการ
อันสงผลใหการแกไขปญหาไมมีประสิทธิภาพ และไมสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางยั่งยืน
นอกจากนั้น กระบวนทัศนการพัฒนาที่ผานมายังอยูใตกรอบแนวคิดตะวันตก ไมนำ
ภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของแตละทองถิ่น ขาดการ
เก็บขอมูลอยางเปนระบบ ขาดการเรียนรู ขาดการมีสวนรวม จึงทำใหการพัฒนาทองถิ่น
เปนการพัฒนาแบบไมยั่งยืน แนวความคิดในการพัฒนาทองถิ่นที่ตองพัฒนาทั้งดานสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งในปจจุบันเนนการพัฒนาดานวัตถุมากกวาทางจิตใจ ทำให
ประชาชนและเยาวชนในทองถิ่นมีคานิยมบริโภควัตถุมากขึ้น พยายามดิ้นรนเพื่อแสวงหาสิ่ง
ตางๆ มาตอบสนองความตองการของตน โดยไมคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม และไมไดนำ
หลักพุทธธรรมมาใชในการดำเนินชีวิต ทำใหการบริหารพัฒนาทองถิ่นเปนการพัฒนาแต
เพียงดานวัตถุสวนใหญ ตามความเปนจริงแลวจิตใจจะพัฒนาไดก็ดวยพุทธธรรมในศาสนา
การนำพุทธธรรมเขาไปสูใจของผูคนในสังคมในทองถิ่น ถึงจะเปนการบริหารพัฒนาทองถิ่นที่
ถูกตอง
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จากความเปนมาที่นำเสนอขางตน ทำใหเกิดคำถามบางประเด็นวา ระบบการศึกษา
ในปจจุบันมีกระบวนการที่จะพัฒนาคนใหมีจิตใจที่พรอมสำหรับการพัฒนาทองถิ่นไดอยาง
ยั่งยืนหรือไม หรือเพียงแคพัฒนาแตทางวัตถุ เพื่อสรางความสะดวกสบาย ละเลยการพัฒนา
จิตใจของคนในทองถิ่น ดังนั้นจึงมีความจำเปนตองอธิบายตอบปญหาใหชัดเจน
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ปจจุบันประเทศไทยไดมีการกระจายอำนาจลงสูทองถิ่นอยางทั่วถึง โดยมีรูปแบบ
ขององคกรทองถิ่นที่แตกตางกันออกไป อาทิ องคกรทองถิ่นที่มีความเกาแกมากที่สุด ไดแก
เทศบาล รองลงไปคือ องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และองคกรทองถิ่นที่เกิดขึ้นหลัง
สุดคือ องคการบริหารสวนตำบล (อบต.)
การปกครองตนเองโดยรูปแบบการปกครองสวนทองถิน่ (Local Self Government)
เปนจุดมุงหมายสำคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาประเทศ และมีความสำคัญอยางยิ่งตอการ
บริหารงานพัฒนาชนบทใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เพื่อใหทองถิ่นสามารถพึ่ง
ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเปนศูนยกลางในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง อันเปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกทองถิ่นและประเทศชาติโดยรวม๒
ความสำเร็จในการพัฒนาทองถิ่นสวนสำคัญจึงขึ้นอยูกับผูนำองคกรทองถิ่น ซึ่งเปน
ผูนำที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ แนวความคิดในการบริหาร
ท อ งถิ่ น จึ ง มี ค วามสำคั ญ อย า งยิ่ ง สำหรั บ ผู น ำองค ก รท อ งถิ่ น ในการพั ฒ นาท อ งถิ่ น โดยมี
ประโยชนสุขของประชาชนเปนเปาหมายสำคัญ
การพัฒนาทองถิ่น หมายถึง กระบวนการที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในชุมชน
หรือทองถิ่นใหบรรลุเปาหมาย หรือนโยบายที่ตองการ ซึ่งเปาหมายของการพัฒนาที่สำคัญ
ที่สุดคือคน ใหคนในทองถิ่นกินดีอยูดี มีสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่ดี
สรุปวา การพัฒนาทองถิ่นเปนกระบวนการเสริมสรางความเจริญของทองถิ่นอยางมี
ระบบ ทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคมและการเมือง โดยมีเปาหมายเพื่อปรับปรุงสภาพความเปน
อยูของประชาชนในทองถิ่นใหดีขึ้น และหลักการในการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น
๒ ดูรายละเอียดใน

เบญจวรรณ วันดีศรี, “การศึกษาความเปนธรรมาภิบาลของนายกองคการ
บริหารสวนตำบลในจังหวัดรอยเอ็ด”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบัน
ราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๖).
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เปนการทำงานที่เกี่ยวของกับประชาชน ดังนั้นบทบาทขององคการบริหารสวนตำบล ใน
ฐานะที่เปนองคกรปกครองทองถิ่นที่มีอำนาจหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่นทั้ง ดานเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม จะตองเปนไปในลักษณะการกระตุนและชี้นำประชาชนในทองถิ่นให
เกิดความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาหรือสนองความตองการของตน ซึ่งจะทำใหการพัฒนา
ทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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การศึกษาวิถีพุทธ เปนการศึกษาที่มุงเนนใหผูศึกษาเขาใจธรรมชาติของโลกและชีวิต
ที่แทจริง และฝกใหผูศึกษาสามารถดำเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม ตั้งแตระดับการ
ดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั่วไป คือ การกิน อยู ดู ฟง จนถึงระดับการดำเนินชีวิตของ
นักบวชผูมุงมีชีวิตที่บริสุทธิ์ และในทุกระดับยังผลใหผูศึกษาเองมีความสุขพรอมๆ กับชวยให
คนรอบขางและสังคมมีความสุขพรอมกันไปดวยอยางชัดเจน
โดยทั่วไปแลวคนไทยนำคำวา “ศึกษา” (รากศัพทมาจากภาษาสันสกฤต) มาใชแตก็
มีความหมายเดียวกันกับคำวา “สิกขา” (รากศัพทมาจากภาษาบาลีหรือมคธ) ในที่นี้จะให
ความหมายของคำวา “สิกขา” ที่มาจากภาษาบาลี แตใหเขาใจวามีความหมายเดียวกันกับ
คำวา “ศึกษา” เชนเดียวกัน
คำวา ศึกษา (สิกขา) หมายถึง การศึกษาเลาเรียนหรือการเรียนรู ประสบการณใน
ดานตางๆ อันเกิดจากการเห็นเอง เห็นรวมกัน สงผลใหเกิดความรูที่เปนความรูที่ดีที่ชอบ
ประกอบดวยประโยชน
พระพุทธศาสนา จึงมีหลักการของการศึกษาไว ๓ ประการ เรียกวา ไตรสิกขา
ประกอบดวย ศีล สมาธิ ปญญา เปนกระบวนการศึกษาที่สามารถพัฒนาชีวิตไดอยางครบ
วงจร หมายถึงวา สามารถพัฒนาศักยภาพทางกาย จิต และสมองไปพรอมๆ กัน และยังเปน
กระบวนการศึกษาที่ใชไดทั้งทางโลกและทางธรรม กอนจะทำความเขาใจเรื่องไตรสิกขา ซึ่ง
เปนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ตองมองใหเห็นกอนวา การศึกษาทุกอยางมีจุด
ประสงคเพื่อใหเกิดการเรียนรู เขาใจในองคความรูตางๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม เมื่อรูและ
เขาใจแลว สามารถนำเอาไปปฏิบัติจริงได นั่นคือเปาหมาย หรือความสำเร็จ
พระพุทธศาสนาไดมีเปาหมายหรือความสำเร็จที่เกิดจากกระบวนเรียนของไตรสิกขา
อยางครอบคลุมไว ๒ อยาง คือ
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๑) เปาหมายทางโลก หรือโลกิยะ หรือเปาหมายของชาวโลก คือการไดทำงานดี
และสุจริต สามารถเลี้ยงตนเอง เพื่อหลุดพนจากความทุกขความลำบากตามวิสัยของชาวโลก
๒) เปาหมายทางธรรม หรือโลกุตตระ หรือเปาหมายที่สูงกวาชาวโลก ก็คือการ
บรรลุธรรม หลุดพนจากความทุกขทั้งปวง
ดังนั้น พระพุทธศาสนา จึงมองกระบวนนี้วา เปนการศึกษาเพื่อเอาชนะความทุกข
ซึ่งความทุกขก็คืออาชีพหนาที่การงาน หรือความสำเร็จ เพื่อที่จะหลุดพนจากความลำบากใน
ชีวิตประจำวัน หรือเอาชนะความทุกขในสังสารวัฏดวยการบรรลุธรรม เพื่อหลุดพนจากการ
เวียนวายตายเกิด ความรูทุกอยางจึงเปนเครื่องมือที่จะเอาไปตอสูเพื่อชนะความทุกขตางๆ ที่
กลาวมาทั้งหมด ไตรสิกขา หรือการศึกษา ๓ อยาง คือ
๑) สีลสิกขา คือการศึกษาในการควบคุมหรือรักษากาย วาจาใหเรียบรอย ไมใหลวง
ละเมิดศีล โดยเฉพาะศีลที่เปนพื้นฐานของมนุษย หรือนิจศีล คือ ไมฆาผูอื่นหรือสัตวอื่น
ไมเบียดเบียนผูอื่นใหเจ็บ, ไมลักทรัพย, ไมเปนชูกับลูก-เมีย-สามีคนอื่น, ไมพูดโกหก พูด
สอเสียด พูดคำหยาบ พูดเพอเจอ, ไมดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกอยาง การควบคุมกายและ
วาจานั้นถือวาเปนสิ่งสำคัญ เพราะการลวงละเมิดสิกขาบททุกอยาง ก็มาจากพฤติกรรมทาง
กายและวาจานี้ กายและวาจาเปนอาการอยูในรางกายของเรา ซึ่งรายกายของเรานั้น มีชอง
ทางในการทำใหผิดศีลอยู ๖ ชอง ทานเรียกวา ทวาร ๖ คือ ชองทางตา, ชองทางหู, ชอง
ทางจมูก, ชองทางลิ้น, ชองทางกาย, และชองทางใจ ดังนั้น หากรูจักการควบคุมอินทรียทั้ง
๖ อยางในตัวเรา ก็ถือวาเปนการสำรวมกาย วาจา และใจ ก็คือการรักษาศีลนั่นเอง
ศีลอีกประการหนึ่ง ก็คือ ปาริสุทธิศีล แปลวา ศีลเปนเครื่องทำใหบริสุทธิ์ ศีลเปน
เหตุใหบริสุทธิ์ หรือความประพฤติบริสุทธิ์ มี ๔ อยาง คือ
๑) ปาฏิโมกขสังวรศีล หมายถึง ศีลคือการสำรวมในปาฏิโมกข หรือสำรวมในพระ
วินยั
๒) อินทรียสังวรศีล หมายถึง ศีลคือการสำรวมในอินทรีย ๖ คือ สำรวมในตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ
๓) อาชีวปาริสุทธิศีล หมายถึง ศีลคือการประกอบอาชีพที่บริสุทธิ์ หรือชอบธรรม
๔) ปจจยสันนิสิตศีล หมายถึง ศีลคือการพิจารณากอนจึงบริโภคปจจัยสี่๓
๓ พระพุทธโฆสเถระ,

คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร),
พิมพครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนาเพรส จำกัด, ๒๕๕๔), หนา ๕๒-๖๑.
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๒) จิตตสิกขา หมายถึง ฝกทำสมาธิกรรมฐานไปตามลำดับ หรือเจริญสมถะ ฝก
กำหนดอารมณของกรรมฐาน (๔๐ อยาง) ฝกตั้งแตสมาธิที่เปนพื้นฐาน หรือขณิกสมาธิ คือ
สมาธินิ่งชั่วขณะ ฝกขั้นอุปจารสมาธิ สมาธิที่สูงขึ้น คือ มีภาวะจิตที่นิ่งบางไมนิ่งบาง ถาเจริญ
สติมั่นคงก็จะนิ่งนาน หากฝกสม่ำเสมอจิตก็เขาสูอัปปนาสมาธิ คือสมาธินิ่งแนวแน จิตตั้งมั่น
คือจิตมีอารมณเปนหนึ่ง อยูกับความวางปราศจากกิเลส ผลของการฝกสมาธิมีตั้งแตระดับ
โลกิยะ คือมีสมาธิในการทำงาน เรียนหนังสือ มีจิตจดจอกับการงานนั้นๆ มีจิตใจมั่นคงไมลุม
หลงอบายมุข และระดับโลกุตตระ คือ มีจิตสูงถึงขั้นบรรลุฌาน
๓) ปญญาสิกขา คือ ความรอบรูในหลักวิชาการตางๆ ซึ่งมี ๒ ลักษณะ คือ
(๑) ปญญา หมายถึง มีความรอบรูในหลักวิชาการตางๆ ที่ตั้งใจศึกษาเลาเรียน
ใหรูทั้งทางโลกและทางธรรม
(๒) ปญญา หมายถึง ความรูแจงเห็นจริง พิจารณาตัวเราเปนขันธ ๕ มองเห็น
ขันธ ๕ เปนไตรลักษณ เจริญสติปฏฐานใหเห็นอยางชัดเจน
การจะใหประสบความสำเร็จ ตองฝกใหครบทั้ง ๓ กระบวนการ เพราะทุกขั้นตอน
เปนปจจัยที่สำคัญทั้งสิ้น ตองทำความเขาใจทั้งหลักทฤษฎี คือความหมายของแตละอยาง
และเขาใจหลักของการปฏิบัติ คือฝกปฏิบัติใหเห็นผลวาเปนไปตามความหมายหรือไม
ปญญา คือ ความรอบรู หรือรูทั่วถึงเหตุถึงผล รูอยางชัดเจน รูสิ่งใดควรทำสิ่งใดควร
เว น รู บ าปบุ ญ คุ ณ โทษ ถื อ ว า เป น ที่ สุ ด ของความคิ ด และความสำเร็ จ ของมนุ ษ ย เป น
สัญลักษณของความรู จึงกลาวแยกใหเห็นปญญาเปน ๒ ลักษณะ คือ
๑) ปญญาทางโลก หมายถึง ความรอบรูในหลักวิชาการตางๆ ที่ไดศึกษาเลาเรียน
เพื่อนำไปประกอบสัมมาอาชีพ จนประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตตาม “โลกิยวิสัย
...การอยูอยางชาวโลก”
๒) ปญญาทางธรรม เปนปญญาชั้นสูง หมายถึงความรอบรูความจริงของชีวิต ความ
รูอยางแจมแจง นำไปสูการรูธรรมเปนเครื่องพนทุกขตาม “โลกุตตรวิสัย...การอยูอยาง
ผูปฏิบัติธรรม”
ปญญาทั้งสองทางนี้ เกิดขึ้นและพัฒนาการจากเหตุ ๓ วิธี คือ
(๑) สุ ต มยป ญ ญา ป ญ ญาเกิ ด ขึ้ น จากการฟ ง หรื อ การศึ ก ษาเล า เรี ย นจากครู บ า
อาจารย
(๒) จินตามยปญญา ปญญาเกิดขึ้นจากการคิด พิจารณา ตรึกตรองสิ่งที่ไดฟงหรือ
ไดศึกษามาแลว
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(๓) ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดขึ้นจากการลงมือทำ หรือลงมือปฏิบัติใหเห็นผล

การสรางปญญาบารมีจัดเปนปญญาทางธรรมหรือปญญาชั้นสูง ที่ตองผานกระบวน
ตามลำดับดวยการศึกษาหาความรู (ปริยัติ) และฝกอบรมจิต (ปฏิบัติ) ใหเปนสมาธิขั้นสมถะ
แลวเจริญวิปสสนาจนเกิดเปนปญญา คือ พุทธะผูรูแจงเห็นจริงตามแนวทางของพระพุทธเจา
ซึ่งเรียกวา “กรรมฐาน”
กรรมฐาน คือที่ตั้งของการทำงาน หรือกำหนดอารมณในการทำงานของจิต เปน
หลักของการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา เปนหัวใจสำคัญในการพนทุกข และเปน
ทางเอกหรือทางเดียวเทานั้นในการเขาถึงธรรมและบรรลุธรรม กรรมฐานมี ๒ ประเภท คือ
(๑) สมถกรรมฐาน คือการฝกจิตใหเปนสมาธิ ฝกทำสมาธิดวยอิริยาบถ ๔ (ยืน เดิน
นั่ง นอน) โดยมีอารมณของกรรมฐานเปนอุปกรณ (อารมณกรรมฐานมี ๔๐ อยาง อานาปานสติ หรือกำหนดลมหายใจเขา-ออก เปนตน) ฝกใหจิตนิ่งเปนสมาธิตั้งแตขั้นธรรมดา
หรือขณิกสมาธิ สมาธิชั่วขณะ ถึงขั้นอุปจารสมาธิ ขั้นที่ขมนิวรณหรือขมกิเลสคือความโลภ
ความโกรธ ความหลงใหนิ่ง ไมใหฟุงซานในจิตใจ เมื่อขมไดแลวจึงเปนสมาธิขั้นสูงสุด คือ
อัปปนาสมาธิ หรือบรรลุฌานสมาบัติ
(๒) วิปสสนากรรมฐาน คือ การฝกจิตใหรับรูและเขาใจทุกอยาง (รูปธรรม-นาม
ธรรม) ตามความเปนจริง โดยฝกพิจารณาตัวเองกอน มองใหเห็นเปนไตรลักษณ (อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา) ใหเห็นการเกิด-ดับทุกอยาง เชน มองตัวเอง จะเห็นเปนเพียงรูปรางที่จะตอง
แก (อนิจจัง) เจ็บ (ทุกขัง) ตาย (อนัตตา) หรือมองเห็นการเกิด-ดับแมสิ่งเล็กๆ เชน ความคิด
ของจิต คิดแลว-ก็ตองเลิกคิด, ดีใจ-ก็ตองเลิกดีใจ, เกิด-ก็ตองตาย เห็นแจงจนเกิดความ
เบื่อหนาย ปลอยวาง ไมยึดติด บรรลุธรรม
ทั้งสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน เปนสิ่งที่เกื้อหนุนกัน ผูปฏิบัติควรเริ่มฝก
สมถะหรือสมาธิกอน เพื่อใหจิตนิ่ง วางเปนสมาธิ แลวจึงเขาสูวิปสสนาโดยกำหนดพิจารณา
สภาวธรรมตามความเปนจริง ตัวอยาง เชน เวลาเรานั่งสมาธิ จิตกำหนดดูทองพอง-ยุบ
กำหนดตามพอง-ยุ บ ให ทั น ตามรู ป ธรรม-นามธรรมให ทั น นี่ คื อ “สมถะ” กำหนดเอา
“ตัวเรา” เปนอารมณเพื่อใหจิตนิ่ง สงบ
สวน “วิปสสนา” จิตกำหนดรูทองเปนรูปธรรม ความนึกคิดเปนนามธรรม เห็นการ
เกิด-ดับของทองที่พอง-ยุบ เห็นเปนความไมเที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป แลวเกิดปญญาญาณ
หรือรูตามความเปนจริงวาทุกอยางก็เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เห็นแจงความจริงใน “ตัวเรา”
เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ปลอยวาง
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หากบุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทำ หรือสั่งสมสิกขาทั้ง ๓ ประการใหมาก เจริญขึ้นๆ
อยูบอยๆ บุคคลนั้นก็จะเปนบุคคลที่สมบูรณแบบ และพรอมที่จะบำเพ็ญประโยชนตอตนเอง
คนรอบขางและสังคมไดเปนอยางดี
สรุปวา ปญญา หมายถึง การศึกษาทำใหเกิดการพัฒนาปญญา เพราะปญญาเปน
ตัวนำทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด ปญญาที่ไดรับการศึกษา จะเปนตัวปลดปลอยจิตใจ
ให ท างออกแก จิ ต ใจ อั น ได แ ก ป ญ ญาที่ ไ ด รั บ การศึ ก ษาย อ มช ว ยให ด ำเนิ น ชี วิ ต อย า งมี
ประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จ ผลการศึกษาทำใหเกิดปญญา ดำเนินชีวิตเขาสูวิถีชีวิตที่
ถูกตองดีงาม สามารถบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงามได๔
ไตรสิกขา เมื่อเปรียบกับกลไกการศึกษาของโลกอยูที่ศีล สมาธิ ปญญา ควรมองใน
มิติของการประยุกต สามารถยกตัวอยางดังนี้
๑) ศีล การศึกษาเพื่อความไมประพฤติชั่วทางกายและวาจา เชน ครูผูสอนวิชาใด
ก็ ต ามสามารถให ศี ล กั บ ผู เรี ย นได โดยควบคุ ม ไม ใ ห นั ก เรี ย นทะเลาะวิ ว าทกั น ลั ก ขโมย
ไมทุจริตในการสอบ เปนตน
๒) สมาธิ เปนเรื่องของการพัฒนาจิตใจ เชน ครูผูสอนสามารถฝกใหผูเรียนมีความ
ตั้งใจเรียน มีจิตใจที่เขมแข็ง และมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน
๓) ปญญา คือ หลักวิชาการความรูที่ไดจากการเรียนในวิชานั้นๆ
การศึกษานับวามีความสำคัญมากตอการพัฒนาบุคลากรตลอดจนไปถึงเปนพื้นฐาน
ของการพัฒนาสวนอื่นๆ ดวย เพราะไมวาจะทำการพัฒนาสวนใดตองเริ่มมาจากการพัฒนา
คนเสียกอน
ดังนั้น การพัฒนาคนสามารถทำไดหลายๆรูปแบบ อยางที่สำคัญที่สุดของการพัฒนา
คน คือการใหการศึกษา การพัฒนาทองถิ่นตองควบคูไปกับการพัฒนาคนโดยตองคำนึงถึง
การศึกษาเปนสำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การศึกษาวิถีพุทธเปนการศึกษาที่มุงเนนใหผูศึกษา
เขาใจธรรมชาติ ของโลกและชีวิตที่แทจริง และฝกใหผูศึกษาสามารถดำเนินชีวิตไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม ตั้งแตระดับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั่วไป คือ การกิน อยู ดู ฟง
จนถึ ง ระดั บ การดำเนิ น ชี วิ ต ของนั ก บวชผู มุ ง มี ชี วิ ต ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ และในทุ ก ระดั บ ยั ง ผลให
ผูศึกษาเองมีความสุขพรอมๆ กับชวยใหคนรอบขางและสังคมมีความสุขพรอมกันไปดวย
อยางชัดเจน
๔ พระธรรมปฎก

(ป. อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๒), หนา ๑๑-๒๕.
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พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) มองเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เพื่อใหเกิดการพัฒนาทุกดานไปพรอมๆ กัน จึงไดกลาวย้ำ
หลักการศึกษาตามแนวทางแหงไตรสิกขาอยูเปนประจำวา “มนุษยเกิดมาแลวตองมีสิกขา
เพราะมนุษยเปนสัตวท่ตี องศึกษา หรือเปนสัตวที่ตองฝก คือตองเรียนรู ตองฝกฝนพัฒนา ถา
ไมศึกษามนุษยจะมีชีวิตที่ดีไมได อันนี้เปนเรื่องธรรมชาติของมนุษย”๕ นี้เปนการตระหนัก
ถึงแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในสังคมใหมีคุณภาพ เพราะคุณภาพของคนอยูที่
พัฒนาการศึกษา ดังนั้นคนหรือประชากรที่ไดรับการศึกษาถูกตองดีงาม มีคุณธรรม ยอมเปน
เครื่องมือของการพัฒนาประเทศที่มั่นคง ซึ่งพระพรหมคุณาภรณยังไดกลาวเนนหลักการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคนในฐานะเปนทรัพยากรมนุษยไววา
มนุษยเปนสัตวที่ตองฝก หมายถึง การดำเนินชีวิตของมนุษยอยูไดอยางมีความสุข
แทบไมมีอะไรที่ไดมาเปลาๆ ลวนแลวแตไดมาจากการศึกษาเรียนรู มีการฝกหัดพัฒนาขึ้นมา
ทั้งสิ้น ตางจากสัตวที่ดำเนินชีวิตอยูดวยสัญชาตญาณ ไมตองเรียนรูฝกฝน พัฒนาเหมือน
มนุษย มนุษยเปนสัตวที่ฝกได หมายถึงการศึกษาเรียนรู ฝกฝน พัฒนาได ถือเปนลักษณะ
พิเศษของมนุษย ทำใหมนุษยดำเนินชีวิตอยูดวยความดีงาม ประเสริฐ เลิศล้ำ จนแทบเปน
อะไรไดทุกอยาง อยางที่กลาวไววา ฝกตนจนเปนมนุษยประเสริฐเลิศกวาเทวดา แมแตพรหม
ก็ยังเคารพนบนอบ ตางจากสัตวที่เกิดมาดวยสัญชาตญาณ ตายไปก็ดวยสัญชาตญาณดวย
เหมือนกัน...๖
จากทรรศนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษากับการพัฒนามนุษยใหสมบูรณ ไดอาศัยหลัก
การศึ ก ษาตามแนวพระพุ ท ธศาสนาที่ เรี ย กว า ไตรสิ ก ขา ถื อ เป น การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
พฤติกรรม พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญา ดังจะไดวิเคราะหรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ศีล เปนวิธีฝกฝนพัฒนาพฤติกรรม หมายถึงการศึกษาชวยพัฒนาพฤติกรรม
ดวยการสงเสริมใหเกิดการเรียนรู เพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ไดแก
สิ่งแวดลอมทางสังคม คือเพื่อนมนุษย ญาติพี่นอง และสิ่งแวดลอมทางวัตถุที่เปนปจจัย ๔
คือสิ่งของเพื่อบริโภค เครื่องใชสอย อุปกรณเทคโนโลยี ตลอดทั้งสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ

๕ พระธรรมป ฎ ก

(ป. อ. ปยุ ตฺ โ ต), การศึ ก ษาเพื่ อ อารยธรรมที่ ยั่ ง ยื น , พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๓,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสหธรรมิก, ๒๕๓๙), หนา ๑๓.
๖ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๓.
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ตองจัดการศึกษาเรียนรูเพื่อใหมนุษยมีพฤติกรรมทางกายและวาจา สรางอินทรียสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม มี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ทำใหเกิดพฤติกรรมสมดุลกัน เริ่มตั้งแตการดำเนินชีวิต
ดวยการประกอบอาชีพของตน ไมกอใหเกิดการเบียดเบียน ไมกอใหเกิดความเดือดรอน
ทำลายสังคม แตเปนการสรรคสรางเพื่อเกื้อหนุนสังคม ชุมชน๗
(๒) สมาธิ เปนวิธีฝกฝนพัฒนาจิตใจ หมายถึง การศึกษาชวยพัฒนาพฤติกรรมแหง
จิตใจ ใหเกิดสุขภาพจิตที่ดี มีจิตใจปลอดโปรง สบาย ปราศจากความโลภ เปนการศึกษาเพื่อ
ความจงใจ ความตั้งใจ เพื่อสรางแรงจูงใจ โดยเชื่อมโยงสภาพจิตใจที่มีคุณธรรม จริยธรรม
เป น ตั ว สำคั ญ เพื่ อ ให เ กิ ด ความเมตตากรุ ณ า มี ค วามรั ก ใคร ใ นเพื่ อ นมนุ ษ ย ด ว ยการไม
เบียดเบียนทั้งดวยการกระทำ ดวยความคิด ทำใหจิตมีพลังมั่นคงแนวแนตอความดีงาม
(๓) ปญญา เปนการฝกฝนพัฒนาความรู หมายถึง การศึกษาเพื่อพัฒนาปญญา
เมื่อบุคคลไดผานการศึกษาแลว ยอมเกิดความรูความเขาใจอยางถูกตองวา ทำไมคนเราตอง
ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ทำไมตองชวยเหลือเกื้อกูลกัน เมื่อบุคคลไมเบียดเบียนกัน มีการ
ใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันแลว ยอมเกิดผลดีตอตนเองและสังคม ทำใหมองเห็นคุณคาและ
ประโยชนของการทำความดี ฉะนั้น ความรูความเขาใจเหตุผลทำใหเกิดปญญา ซึ่งทำใหจิตใจ
มีความพรอมในการสรางความดีและมีความสุข๘
ผลผลิตของการศึกษาวิถีพุทธ คือ การเปนมนุษยที่สมบูรณ “กิน อยู ดู ฟงเปน เกง
ดี มีสุขและพึ่งตนเองได” สอดคลองกับเปาหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการมุงใหคน
ไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ เปนคนดี คนเกง มีความสุข มีภูมิคุมกัน รูเทาทันใน
เวทีโลก๙
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ไดกลาวถึงปลายทางการศึกษาของเยาวชนควรจบลง
ดวยการมีอุปนิสัยที่ดีงาม แตในยุคปจจุบันการศึกษากำลังเฟองฟู สถาบันการศึกษาเกิดขึ้น
มากมาย แตคุณภาพความเปนมนุษยหางไกลจากคำวา “คุณธรรมความดีงาม” ออกไปทุกที
สาเหตุอาจเนื่องมาจากปจจุบันสังคมมีการแขงขันกันแทบทุกดาน ทั้งดานการคา เศรษฐกิจ
การเมือง เทคโนโลยี ไมใชแขงขันกันเฉพาะผูใหญเทานั้น แตรวมไปถึงเยาวชนในวงการ
๗ พระธรรมปฎก

(ป. อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเพื่อสรางบัณฑิตหรือการศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต,
พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๒), หนา ๓๗.
๘ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๐.
๙ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๕๒ ๒๕๕๙) : ฉบับสรุป, (กรุงเทพมหานคร : สกศ., ๒๕๕๓), หนา ๒๓.
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ศึกษา ซึ่งปกติแลวเยาวชนที่อยูในวงการศึกษาควรจะบมเพาะความดีงาม ความเอื้อเฟอ
เผื่อแผ ความเมตตาชวยเหลือซึ่งกันและกัน กลับพบวามีการแขงขันแทรกอยูในโรงเรียนมุง
สรางแตนักเรียนเกง เพื่อแขงขันทักษะทางดานวิชาการ มอบรางวัลและยกยองนักเรียนที่ไป
แขงขันแลวชนะไดรางวัล เด็กที่ทำคะแนนสูง อีกทั้งยังมีการแขงขันสอบเขาโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง จึงทำใหนักเรียนหางไกลความเปนมนุษย คุณธรรมความดีงามที่
ควรจะมีอยูในจิตสำนึกของเด็ก
ดังนั้น สิ่งที่การศึกษาควรมอบใหแกเด็กๆ คือ การศึกษาไมควรมุงมั่นใหเด็กแขงขัน
ชวงชิงในดานการเปนคนเกง ในทางตรงกันขามการศึกษาจะตองชวยใหมนุษยเปนคนดี มี
ชีวิตที่เต็มไปดวยความสงบสุข การศึกษาไมใชแคสอนใหเรามีความสามารถในการทำงานเพื่อ
ประกอบอาชีพเทานั้น แตควรสอนใหเรารูจักเสนทางไปสูการมีชีวิตที่สมบูรณ เห็นถึงคุณคา
ความดีงามมากกวาความเกงและมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงคทสี่ ามารถออกสูส งั คมได ผูที่เปน
ปูชนียบุคคลจึงควรตอบคำถามประเด็นตอไปนี้ เราอยากใหเด็กของเราเปนคนแบบไหน เรา
สอนอะไรใหแกเด็กบาง สิ่งที่ผูเปนปูชนียบุคคลตองการใหเกิดขึ้นกับเยาวชนคือ ความเปน
เลิศของมนุษย มีอุปนิสัยที่ดีงาม นั่นก็คือ ความประพฤติชอบ ความสงบ ความจริง ความรัก
ความเมตตา การไมเบียดเบียน คุณคาหลักทั้ง ๕ ประการนี้ควรนำไปบูรณาการเขากับการ
เรียนการสอน เพื่อเปนการบมเพาะยกระดับจิตสำนึกของเด็กใหถึงระดับสูงสุด ซึ่งพัฒนา
เด็กในทุกๆ ดานไปพรอมกัน อีกทั้งเปนโอกาสดีที่ครูและเด็กจะเปนผูที่มีอุปนิสัยที่ดีงามไป
ดวยกัน
อุ ป นิ สั ย ที่ ดี ง ามทั้ ง ๕ ประการเมื่ อ หล อ หลอมรวมกั น จะทำให เ กิ ด การพั ฒ นา
ศักยภาพอยางสมบูรณในตัวและหัวใจของเด็ก คุณครูและพอแมควรสอนใหเด็กรูจักใชมือ
ของเขาทำแตสิ่งที่ดี ชวยเหลือผูอื่น และทำหนาที่ของตนเองใหดีที่สุดเทาที่จะทำได รูจักใช
ลิ้นและปากพูดแตความจริง พูดแตสิ่งที่ดีมีประโยชน และใชคำพูดที่มีความออนหวานเต็มไป
ดวยความรักความเมตตา สอนใหใชหูฟงแตสิ่งที่ดี ใชตามองแตสิ่งที่ดี และเห็นบทเรียนจาก
สิ่งที่อยูรอบตัว การประพฤติชอบจึงเปนการปอนขอมูลที่จำเปนและสำคัญใหกับจิตสำนึก
เพื่อที่จะยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ความประพฤติชอบจะสรางโปรแกรมที่
สำคัญใหชีวิตของเราและทุกสิ่งจะถูกบันทึกไวในจิตใตสำนึก นอกจากนี้เด็กๆ ควรพัฒนา
ความสงบ โดยสอนใหเขารูจักปองกันตนเอง ไมใหเกิดความโกรธ ความตองการ ความอิจฉา
ริษยา ความยึดมั่นถือมั่น ความหยิ่งยโส และอารมณในดานลบ จากจิตสำนึกของตนเอง ซึ่ง
การจะทำเช น นั้ น ได ก็ ต อ งสร า งความรั ก ความเมตตาให เ กิ ด ขึ้ น ในหั ว ใจของตนเสี ย ก อ น
เพราะความรักจะชวยใหเกิดความสงบ เราตองสอนเด็กใหรูจักควบคุมพฤติกรรมและจิตใจ
ของตัวเอง
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ı. ∫∑ √ÿª
การนำเสนอดังกลาวขางตนนี้จึงเปนคำตอบวา การศึกษาวิถีพุทธใหความสำคัญกับ
การพัฒนาคนเปนอันดับแรก โดยเฉพาะครูผูสอน ซึ่งจะตองทำหนาที่เปนกัลยาณมิตรที่ดี
และเปนปจจัยสำคัญที่สุดที่จะกอใหเกิดการศึกษาแบบวิถีพุทธตามหลักไตรสิกขา การพัฒนา
คนใหสามารถไปสูการพัฒนาทองถิ่น ตองใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งในอดีต
ศูนยกลางในการอบรมและใหการศึกษาคือ วัด นอกจากจะสอนใหอานออกเขียนไดแลวยังมี
การสอนดานคุณธรรมและจริยธรรมควบคูไปดวย ซึ่งเปนการศึกษาตามแนววิถีพุทธ แต
ระบบการศึกษาในปจจุบันสวนใหญจะเนนการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ ไมเนนการ
พั ฒ นาด า นจิ ต ใจให เ ยาวชนมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ให รู จั ก การใช ชี วิ ต อย า งรู เ ท า ทั น การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถพัฒนาตนเองสูการแสวงหาสัจธรรมได
การศึกษาตามแนววิถีพุทธจะทำใหเยาวชนมีทักษะชีวิตที่สามารถรูเทาทัน เขาใจ
ตนเองและโลก แกปญหาชีวิตไดตามหลักพุทธธรรม มีศรัทธา เลื่อมใสและมีความเขาใจใน
พระรัตนตรัย กฎแหงกรรม และมีทักษะการเรียนรู ดวยการมีอุปนิสัยที่ใฝรู และมีทักษะ
การเรียนรูเพื่อพัฒนาปญญาตอไป เมื่อผลผลิตของการศึกษาวิถีพุทธ คือ คนที่มีความเกง
ความดี และมีความสุข บุคคลเหลานี้จะเปนกำลังสำคัญที่จะพัฒนาทองถิ่นของตนเองใหมี
ความเจริญงอกงามอยางยั่งยืน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยางมีภูมิคุมกัน และ
สามารถขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาทั้งดานสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของทองถิ่นใหเกิด
ความสันติสุขสืบไป
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¿“…“‰∑¬ :
(Ò) Àπ—ß ◊Õ :
พระพุ ท ธโฆสเถระ. คั ม ภี ร วิ สุ ท ธิ ม รรค. แปลโดย สมเด็ จ พระพุ ฒ าจารย (อาจ อาสภมหาเถร). พิมพครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส, ๒๕๕๔.
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพสหธรรมิก, ๒๕๓๙.
. การศึกษาเพื่อสรางบัณฑิตหรือการศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต. พิมพครั้งที่ ๒.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสหธรรมิก, ๒๕๔๒.
. พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครัง้ ที่ ๙. กรุงเทพมหานคร :
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.
. พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา,
๒๕๔๒.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๕๒ ๒๕๕๙) : ฉบับสรุป. กรุงเทพมหานคร : สกศ., ๒๕๕๓.
(Ú) «‘∑¬“π‘æπ∏å :
เบญจวรรณ วันดีศรี. “การศึกษาความเปนธรรมาภิบาลของนายก องคการบริหารสวนตำบลใน
จังหวัดรอยเอ็ด”. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบัน
ราชภัฏธนบุรี), ๒๕๔๖.
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นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


Ò. ∫∑π”
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๐ วรรค ๓ กลาว
ถึงนโยบายดานการศึกษาไววา “ตองพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุก
ระดับและทุกรูปแบบ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมี
แผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมาย เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนา ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝง
ใหผูเรียนมีจิตสำนึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คำนึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดมั่น
ในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” ซึ่งแสดงใหเห็นวา
รัฐเองไดใหความสำคัญในเรื่องของการจัดการศึกษา นอกจากเพื่อการตอบสนองเรื่องของ
เศรษฐกิจและสังคมแลว ก็ยังไดใหความสำคัญในสวนของการพัฒนาในดานจิตสำนึกของ
ความเปนไทยอีกดวย หากพิจารณาที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ มีจุดเนนที่สำคัญในการพัฒนาผูเรียน ที่ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของหลักสูตรในการ
พัฒนาผูเรียนวา จุดเนนที่สำคัญในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคน มีปญญา มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ โดยกำหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน
เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ (๑) มีคุณธรรม จริยธรรม (๒) มีความรูอันเปนสากลและ
มีความสามารถในการสื่อสาร (๓) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (๔) มีความรักชาติ

320

การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก และ (๕) มีจิตสำนึกในการอนุรักษ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย๑
จากสภาพสั ง คมไทยในยุ ค โลกาภิ วั ต น ที่ เ ป น ยุ ค ของเทคโนโลยี ยุ ค ของเครื อ ข า ย
ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอยางมาก โรงเรียนซึ่งเคยเปนแหลงการศึกษาที่ทัน
สมัยก็เริ่มลาสมัยในบางโรงเรียนเพราะไมมีเทคโนโลยี หรือมีก็ยังไมทันกับแหลงการศึกษาอื่น
ความรูที่อยูในโรงเรียนซึ่งเคยทันสมัยและใชประโยชนไดดีก็นอยลง บานของนักเรียนบางคน
มีเทคโนโลยีทันสมัยกวา หาความรูไดมากและเร็วกวาโรงเรียนก็เกิดขึ้นมาก สถานประกอบ
การจำนวนไมนอยมีความทันสมัยกวาโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยบางแหงเสียอีก นอกจากนั้น
เทคโนโลยีที่ใชกับการศึกษาก็เกิดขึ้นและเปนไปอยางรวดเร็ว ทำใหคนเรียนรูเองไดทุกแหง
และรวดเร็วตามความสะดวก บทบาทของโรงเรียนจึงนอยลง ลดคุณคาลงดวยการเติบโตของ
เทคโนโลยีขาวสารในยุคของนานาชาติเปนหลักสำคัญ นอกจากการศึกษาจะเกิดขึ้นไดเร็ว ได
ทุกแหง ไดทุกสถานที่แลว ก็ยังมีสิ่งที่เกิดตามมาคือการเรียนรูสาระของการศึกษาจะเปนของ
ตางประเทศเสียเปนสวนใหญ ทำใหความรูที่เกี่ยวกับชุมชนทองถิ่นก็ลดนอยลงไปดวย๒
ระบอบประชาธิปไตยคือระบบการปกครองที่ประชาชนเปนเจาของอำนาจสูงสุดของ
ประเทศ ประชาชนในประเทศจึงมีฐานะเปนเจาของประเทศ เมื่อประชาชนเปนเจาของ
ประเทศ ประชาชนจึ ง เป น เจ า ของชี วิ ต และมี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพในบ า นของตน ระบอบ
ประชาธิปไตยจึงทำใหเกิดหลักสิทธิเสรีภาพและทำใหประชาชนมีอิสรภาพ คือเปนเจาของ
ชีวิตตนเอง “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงเปน ไท คือเปน อิสรชน ที่รับผิดชอบ
ตนเองและพึ่งตนเองได ไมยอมตกอยูภายใตอิทธิพลอำนาจ หรือภายใต “ระบบอุปถัมภ”
ของผูใด เด็กจะกลายเปน “ผูใหญ” และเปน “พลเมือง” หรือ สมาชิกคนหนึ่งของสังคมได
อยางแทจริง สามารถรับผิดชอบตนเองได๓ การศึกษาเปนปจจัยสำคัญที่จะชวยสงเสริมทุน
มนุษย ทั้งในมิติของการเพิ่มผลิตภาพ การสรางรายไดใหแกตนเองในอีกดานหนึ่ง การศึกษา
๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,

แนวทางการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทย จำกัด, ๒๕๕๓), หนา ๒.
๒ ไพฑูรย สินลารัตน, ปรัชญาการศึกษาเบื้องตน, พิมพครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : วี.พริ้น,
๒๕๕๕), หนา ๑๔๐-๑๔๑.
๓ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, การศึกษาเพื่อสรางพลเมือง, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคสพับลิ
เคชั่นส, ๒๕๕๕), หนา ๓๑.

จากศรัทธาสูปญญา : การศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองวิถีพุทธ
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ยังชวยดานการขัดเกลาทางสังคมทำใหเกิดทักษะบางประการที่แมไมไดเกี่ยวกันไปถึงตัวแปร
ทางเศรษฐกิจ แตมีผลตอสวัสดิการสังคม ดังนั้น การศึกษาจึงเปนหนึ่งในสามที่รัฐสวัสดิการ
ของประเทศตางๆ ทั่วโลกใหความสนใจมากที่สุดรวมกับสวัสดิการสุขภาพและการมีงานทำ
แตการยกระดับการศึกษาใหสูงขึ้นเปนลำดับนั้น หากมิไดคำนึงถึงความเหลื่อมล้ำก็อาจจะ
ทำใหกอปญหาทางสังคมในดานอื่นๆ ตามมา อาทิ เมื่อมีผูที่ไดรับการศึกษาแตกตางกันมาก
ผูที่ไดรับการศึกษาก็จะกลายเปนอภิสิทธิ์ชนที่เขาถึงโอกาส ทรัพยากร รายได และบทบาท
ทางสังคมที่สูงกวาผูมีการศึกษานอย๔
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา การศึกษาเปนสิ่งที่สำคัญตอการพัฒนาคนและชาติ ทวา
ในปจจุบันมนุษยศึกษาเพียงเพื่อตองการการยอมรับในสังคมเทานั้น ทั้งที่ในความเปนจริง
แลวการศึกษาจะทำใหมนุษยเปนมนุษยที่สมบูรณขึ้น แตการที่ตองการจะศึกษานั้นตองมี
ความศรัทธาในตนเองวาจะสามารถศึกษาและนำไปพัฒนาตนเองได แตในปจจุบันมนุษยขาด
ศรัทธาในการศึกษาของตนเอง

Ú. »√—∑∏“„πæ√–æÿ∑∏»“ π“
ธรรมในพระพุทธศาสนาคือ “ศรัทธา” หมายถึงความเชื่อ ความเลื่อมใสในพระพุทธ
ศาสนาและคุณงามความดีมีศีลธรรมตองมีรากฐานอยูบนพระพุทธศาสนา นักการศึกษาไทย
บางคนตองการใหเด็กไทยเปนคนดีตามหลักจริยธรรมสากลโดยไมตองมีศาสนารองรับ เชน
เปนคนรับผิดชอบ ซื่อสัตย ทำความดีโดยไมตองสัมพันธกับศรัทธาในพระรัตนตรัย นักการ
ศึ ก ษาประเภทนี้ ต อ งการให เ ด็ ก ไทยเรี ย นวิ ช าจริ ย ธรรมอย า งเดี ย ว โดยไม ต อ งเรี ย นวิ ช า
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน ถาเราหลงเชื่อและทำตามขอเสนอแนะของพวกเขา เด็กไทยก็จะ
เปนคนดีโดยไมมีศาสนา พระพุทธศาสนาจะคอยหมดความสำคัญสำหรับคนไทยรุนตอๆ ไป
และในทางปฏิบัติก็เปนไปไมไดที่คนเราจะดีอยูไดนานโดยไมมีศรัทธาในพระศาสนาเปนฐาน
รองรับ ทั้งนี้เรื่องคุณงามความดีเปนเรื่องของศาสนา เชน ความเชื่อเรื่องบุญ บาป หรือกฎ
แหงกรรม จะทำใหคนเรามีจิตใจมั่นคงในการทำความดีมากกวาการคิดทำความดีเพราะผล
ประโยชนเฉพาะหนา ซึ่งถาไมไดผลประโยชนก็จะไมทำความดี

๔ แบงค

งามอรุณโชติ และถิรภาพ ฟกทอง, สูงต่ำไมเทากัน “ทำไมระบบการศึกษาจึงสราง
ความเหลื่อมล้ำ”, (กรุงเทพมหานคร : สยามปริทัศน, ๒๕๕๕), หนาบทนำ.
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ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อ ความเลื่อมใส บางทีก็ใชรวมกับปสาทะ เปนศรัทธา
ปสาทะ ความเชื่อและเลื่อมใส๕ วิทย เที่ยงบูรณธรรม ไดใหความหมายของคำวาศรัทธาใน
พจนานุกรมไทย ไววา ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อถือ ความเลื่อมใส ความเห็นดี ความไว
วางใจ ความซื่อตรง ความจงรัก ความประสงค ความอยาก ความบริสุทธิ์ ความเคารพ
นับถือ ยินดี เลื่อมใส๖
พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) ไดใหความหมายเกี่ยวกับศรัทธาไววา ศรัทธาหรือ
ความเชื่อนี้มี ๒ ประเภท ศรัทธาประเภทที่ ๑ เปนศรัทธาแบบปดกั้นปญญา ใชวิธีปลุกเรา
หรือแมแตบังคับใหเชื่อ และพอเชื่อแลวก็ตองมอบความไววางใจใหสิ้นเชิง หามถาม หาม
สงสัย คอยรอทำตามอยางเดียว ศรัทธาประเภทนี้ไมทำใหมีการสืบคนทางปญญาตอไป ใน
ศาสนาตางๆ จะเนนแบบนี้ ศรัทธาประเภทที่ ๒ เปนศรัทธาแบบสื่อนำสูปญญา คือความ
เชื่อนั้นเปนตัวชักนำใหสนใจ เริ่มตนศึกษาสืบคน สิ่งทั้งหลายในโลกนี้มีมากมาย เมื่อยังไมมี
จุดเริ่มตนวาจะสนใจเรื่องใด แตเมื่อเกิดศรัทธาตอบุคคลหรือเรื่องราวหลักการใด ศรัทธานั้นก็
จะเปนปจจัยที่ทำใหมีจุดเริ่มตน ศรัทธาทำใหมีความสนใจและเขาไปหา โดยเฉพาะศรัทธาใน
คนก็เพื่อจะชักนำใหเขาไปซักถามเขา การที่ศรัทธาในพระก็เพื่อจะเขาไปหาและซักถามทาน
เพื่อใหเกิดความรูและเขาใจความจริงยิ่งขึ้นไป๗
ดังนั้น ศรัทธาที่ถูกตองสำหรับคนไทยก็คือศรัทธาในการทำความดีตามหลักแหง
พระพุทธศาสนา บางคนแยงวาในยุควิทยาศาสตรนี้เราไมควรพูดถึงศรัทธาเพราะจะทำใหคน
งมงายไรเหตุผล เราควรจะอยูกันดวยเหตุผลมากกวาศรัทธา ใครที่พูดอยางนี้แสดงวาเขาใจ
ผิด วาเรื่องของศรัทธาเปนเรื่องของศาสนาเพียงอยางเดียว อันที่จริงกิจกรรมในชีวิตประจำ
วันของเรามีศรัทธาเกี่ยวของดวยกันทั้งนั้น๘

๕ ราชบัณฑิตยสถาน,

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖), หนา ๑๐๙๓.
๖ วิทย เที่ยงบูรณธรรม, พจนานุกรมไทย, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ประชุมทองการ
พิมพ ๒๒, ๒๕๓๖), หนา ๖๒๘.
๗ พระเทพเวที (ประยุ ท ธ ปยุ ตฺ โ ต), พุ ท ธศาสนาในฐานะเป น รากฐานของวิ ท ยาศาสตร ,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หนา ๑๑๑.
๘ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ลิขิตธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หนา ๒๖๕-๒๖๖.
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ความเชื่ออยางพุทธมามกะ อาจจะแตกตางจากความเชื่อของชนเหลาอื่น สามารถ
อธิบายไดในลักษณะดังนี้
๑) พุทธมามกะเชื่อโดยตรงตอเหตุผลและดวยความเปนผูอยูในอำนาจแหงเหตุผล
ขอนี้ยอมทำใหความเชื่อมีพอเหมาะพอสม ไมมากไมนอยเกินไป และเคียงคูกันไปกับปญญา
พุทธมามกะถือกันเปนแบบฉบับวา การเชื่องมงายเปนสิ่งที่มืดบอดอยางยิ่ง พระพุทธเจาซึ่ง
เปนศูนยรวมแหงความนับถือของพุทธมามกะนั้น เปนผูที่รูและดำเนินไปตามหลักแหงการใช
เหตุผล จึงเปนผูกำจัดความงมงายของโลก
๒) พุทธมามกะเชื่อวา พระพุทธเจาเปนผูที่ไดบมพระองคเองเปนเวลาเพียงพอ จน
สามารถบรรลุถึงดวยพระองคเอง และทรงชี้ทางใหมนุษยมีความสะอาด ความสวาง และ
ความสงบเย็นไดจริง เมื่อไดพิจารณาดูประวัติแหงคำสอนและการกระทำของพระองคแลว
คนทุกคน แมกระทั่งผูที่ไมนับถือพระองค ก็ยอมเห็นไดทันทีวา พระองคเปนผูที่สมบูรณดวย
ความสะอาด ความสวาง และความสงบถึงที่สุด จนสามารถสอนผูอื่นในเรื่องนี้ ธรรมที่
พระองคไดทรงบรรลุนั้นเองทำใหพระองคไดนามวา “พระพุทธเจา”
๓) พุทธมามกะเชื่อวา พระธรรมที่พระพุทธเจาไดทรงบรรลุและนำมาสอนนั้น คือ
ความจริงอันตายตัวของสิ่งทั้งปวง อันมีอำนาจที่จะบันดาลสิ่งทั้งปวงใหเปนตามกฎนั้น และ
โดยเฉพาะที่มีคาตอมนุษยมากที่สุดก็คือ กฎความจริงที่รูแลว สามารถทำผูนั้นใหปฏิบัติถูกใน
สิ่งทั้งปวง และพนทุกขสิ้นเชิง พระธรรมนี้มีอยู สำหรับในมนุษย เรียนรูและทำจนไดรับผล
จากการกระทำ เปนความพนทุกขสิ้นเชิงทั้งทางกายและทางใจ
๔) พุทธมามกะเชื่อวา พระสงฆคือมนุษยที่มีโอกาสกอนใคร ในการไดรูไดปฏิบัติ
และไดรับผลของการปฏิบัติในพระธรรม ถึงขนาดที่พนจากทุกขยิ่งกวาคนธรรมดาดวยการ
แนะนำของพระพุทธเจา พระสงฆจึงเปนผูที่ควรไดรับความนับถือ และถือเอาเปนตัวอยาง
และเปนที่บำเพ็ญบุญของผูที่ประสงคจะไดบุญ ใครๆ ก็อาจเปนพระสงฆที่แทจริงได ไมวา
ชายหญิง บรรพชิตหรือฆราวาส เด็กหรือผูใหญ มั่งมีหรือยากจน คนเปนพระสงฆไดดวย
ความประพฤติและการบรรลุธรรมที่มีอยูเฉพาะตัว ไมใชเพราะการประกอบพิธีกรรมหรือการ
เสกเปาตางๆ
๕) พุทธมามกะเชื่อวา โลกนี้ไมไดมีบุคคลใดสราง และบังคับใหเปนไป หากแตเปน
สิ่งที่หมุนเวียนไปเองตามกฎของธรรมชาติ คือ กฎธรรมชาติอันประจำอยูในสวนตางๆ ที่
ประกอบกันขึ้นเปนโลก มันเปนกฎธรรมดา หากแตวามีบางสิ่งบางอยางลึกลับซับซอน
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ประณีต และมหัศจรรย พอที่จะทำใหคนบางพวกหลงไปวา มีผูวิเศษคนใดคนหนึ่งเปนผู
สรางสิ่งตางๆ เมื่อมนุษยเรามีความรูเทาทันความเปนไปของสิ่งเหลานี้ไดมากนอยเพียงใด ก็
สามารถปรับปรุงตนเองใหไดรับประโยชนจากสิ่งเหลานั้นหรืออยูกันไดดวยความผาสุก มาก
เพียงนั้น ไมตองมีคัมภีรซึ่งอางวาสงมาจากสวรรค คงมีแตคัมภีรผูเขาถึงธรรมะแลว รูเห็น
อยางไรก็บอกไปอยางนั้น จนผูอื่นสามารถเขาถึงธรรมไดอยางเดียวกัน ก็พอแลว เราเรียกคน
เหลานั้นวา พระพุทธเจาทั้งหลาย
๖) พุทธมามกะเชื่อวา มนุษยแตละคนลวนมีกรรมหรือการกระทำของตนเปนเครื่อง
อำนวยความสุขและความทุกข แลวแตวาเขาไดทำไวอยางไรในขณะที่แลวมา ทุกคนมีกรรม
เปนของตนเอง เปนเครื่องปรุงแตงตัวเอง บังคับความเปนไปของตัวเองโดยเด็ดขาด จนกลาว
ไดวา เรามีกรรมนั่นแหละเปนตัวเราเอง ถาเขาอยากมีหรืออยากอยูในโลกที่งดงามเขาก็ตอง
ทำกรรมดีโดยสวนเดียว ถาเขาเบื่อตอการเปนอยูในโลกทุกๆ แบบ เขาก็มีวิธีทำใหจิตใจของ
เขาสูงพอที่จะไมทำอะไรๆ ใหเปนกรรมอยางหนึ่งอยางใดขึ้นมาได และอยูเหนือกรรมโดย
ประการทั้งปวง ผูที่ทำกรรมชั่วไวจักตองไดรับโทษหรือมีการทำคืนที่สมควรแกกันเสียกอนจึง
จะพนจากกรรมชั่วนั้น เวนเสียแตเขาไดทำกรรมดีไวมากอีกทางหนึ่ง ถึงกับชวยใหเขามีจิตใจ
สูงพนอำนาจของกรรมไปเสียกอนที่มันจะใหผลได
๗) พุทธมามกะเชื่อวา ตัวแทของศาสนานั้น คือตัวการกระทำที่ถูกตองตามกฎแหง
ความจริง จนไดรับผลของการกระทำเปนความสะอาด ความสวาง และความสงบจริงๆ หา
ใชเปนเพียงคัมภีรหรือคำสั่งสอน หรือการสวดรองทองบน วิงวอนบวงสรวงไม พุทธมามกะมี
ศาสนาของตนๆ อยูที่กายวาจาใจอันสะอาดของตนเอง ความสะอาด ความสวาง และความ
สงบนี้คือความหมายอันแทจริงของคำวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ซึ่งที่แททั้งสามองค
เปนองคเดียวกัน พุทธมามกะจึงทำใจของตนใหดำดิ่งลงที่ความสะอาด ความสวาง และ
ความสงบเทานั้น๙
สรุปไดวา พุทธมามกะ มีความเชื่อที่แตกตางซึ่งเปนความเชื่อที่เกิดจากการพินิจ
พิจารณา โดยใชหลักการและเหตุผล หลักความจริง และทุกเหตุผลและหลักการมาจากการ
กลั่นกรองดวยปญญาทั้งสิ้น จึงทำใหความเชื่อของพุทธมามกะเปนสิ่งที่เปนสัจธรรมของ
ศาสนา เปนความเชื่อดวยศรัทธาที่เกิดจากปญญา มิใชความเชื่อที่เกิดจากความงมงาย

๙ พุทธทาสภิกขุ,

หนา ๓๑-๓๓.

ชุมนุมขอคิดอิสระ, พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๕๖),
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ลุมหลง หรือถูกชักจูงจากสิ่งแวดลอม จึงทำใหความเชื่อของพุทธมามกะ มีเหตุและมีผลที่นา
สนใจ และทำใหเกิดความสงบภายในจิตใจของบุคคลได

Ù. ®“°»√—∑∏“ Ÿàªí≠≠“
ศรัทธาเปนหนึ่งในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งอยูในจริต ทั้ง ๖ และผูเขียนได
นำเสนอไวดังนี้
๔.๑ จริต ๖ : คำวา “จริต” นั้นมีรากศัพทมาจากภาษาบาลี คือคำวา จรฺ (๑) แปล
วา เที่ยวไป ประพฤติ ซึ่งจริตใชเปนคำคุณศัพท เพื่อขยายคำนาม เชน ราคจริต โทสจริต
โมหจริต เปนตน หากใชในรูปคำนามเพียงลำพังจะมีรูปเปน “จริยา” ดังในคัมภีรวิสุทธิมรรค
และคั ม ภี ร ป รมั ต ถที ป นี กล า วถึ ง โดยใช เ ป น คำนาม โดยแสดงเป น รู ป คำว า ราคจริ ย า
โทสจริยา ฯลฯ
ดังนั้น จริต จึงมีความหมายวา ความประพฤติ พื้นนิสัย หรือพื้นเพแหงจิตของคน
ทั้งหลายที่หนักไปทางดานใดดานหนึ่ง แตกตางกันไปคือ ๑) ราคจริต ผูมีราคะเปนความ
ประพฤติปกติ (หนักไปทางรักสวยรักงาม ติดใจ) ๒) โทสจริต ผูมีโทสะเปนความประพฤติ
ปกติ (หนักไปทางใจรอนขี้หงุดหงิด) ๓) โมหจริต ผูมีโมหะเปนความประพฤติปกติ (หนักไป
ทางเหงาซึมงมงาย) ๔) ศรัทธาจริต ผูมีศรัทธาเปนความประพฤติปกติ (หนักไปทางนอมใจ
เชื่อ) ๕) พุทธิจริต ผูมีความรูเปนความประพฤติปกติ (หนักไปทางคิดพิจารณา) ๖) วิตก
จริต ผูมีวิตกเปนความประพฤติปกติ (หนักไปทางจับจดฟุงซาน) เมื่อพิจารณาจากรากศัพท
และคำแปลขางตน จะเห็นไดวาจริตเปนคำที่กินความหมายกวาง โดยเนนแนวทางการ
แสดงออกทางพฤติกรรมดวยความเคยชิน
๔.๒ แนวทางการแบงจริตเปน ๖ ประเภท : ๑) ราคจริต ๒) โทสจริต ๓) โมห
จริต ๔) วิตกจริต ๕) สัทธาจริต ๖) ญาณจริต หรือ พุทธิจริต พบหลักฐานในคัมภีร
พระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งในพระไตรปฎกใชจริตขอที่ ๖ วา ญาณจริต สวนคัมภีรอื่นๆ ใช
คำวา พุทธิจริต ทั้งนี้แนวทางการแบงจริต ๖ นี้เปนที่รูจักแพรหลายมาก ซึ่งในแตละคัมภีร
กลาวถึงจริต ๖ ไดสอดคลองกันเปนสวนใหญ โดยการกลาวถึง จริต ๖ นั้น มีสวนในคัมภีร
อภิธัมมัตถสังคหะมีรูปวา ราคจริตา โทสจริตา ฯลฯ จุดประสงคที่มุงเนนไปสูการเตรียมตัว
เพื่อเลือกแนวทางการเจริญสมถกรรรมฐาน ๔๐ ประการเปนหลักใหญ
โดยทั่วไปแลวบุคคลในกลุมศรัทธาจริตเปนผูใฝดี อยากเปนคนดีเปนผูแสวงหา
บุคคลหรือระบบความเชื่อที่หวังวาจะนำพาชีวิตของตนเอง ครอบครัว หรือสังคม ไปสูความ
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เจริญยิ่งขึ้น เมื่อคิดวาคนพบแลว จะมีความยึดมั่นอยางแรงกลาในตัวบุคคล หลักการ และ
ความเชื่อนั้นๆ บุคคลที่มีศรัทธาจริตเปนผูพรอมที่จะเสียสละเพื่อบุคคล อุดมการณ หรือ
ความเชื่อที่ตัวเองเคารพยึดมั่น การเสียสละมากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับระดับความเขมขน
ของศรัทธาจริตในแตละคน ยิ่งมีศรัทธาจริตสูงขึ้นก็ยิ่งเต็มใจจะเสียทรัพยสินจำนวนมหาศาล
ความสุขสวนตัว หรือแมแตชีวิตเพื่อผูอื่น บุคคลในกลุมศรัทธาจริตมักมีพลังจิตสูงและเขม
แข็งเพราะพรอมที่จะเสียสละเพื่อผูอื่นหรืออุดมการณอยูตลอดเวลา ดังนั้น ผูมีศรัทธาจริตจึง
เหมือนมีพลังมหาศาลคอยขับเคลื่อนหากมีแนวทางที่ถูกตองแลวจะไปไดเร็วอยางมีพลัง
ผูมีศรัทธาจริตมักมีลักษณะอุดมคติ คือตองการเปลี่ยนแปลงตนเอง สังคม และโลก
ไปสูสภาพเปนอยูที่ดีกวา พยายามที่จะปฏิบัติฝกฝนหรือตอสูเรียกรองเพื่อความยุติธรรมหรือ
เพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้นของตนเองและของสังคม หากคนกลุมนี้มีความเปนพุทธิจริตประสม
อยูดวยจะมีความเปนผูนำของการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุถึงโลกในอุดมคติ อุดมการณ
หรือระบบความเชื่ออันหนึ่งอันใด ความบริสุทธิ์และความเชื่อมั่นอยางสูงทำใหมีพลังจิตอัน
แรงกลา สามารถดึงผูสนับสนุนไดมากมาย เพราะคิดอยางมีหลักการและมีตรรกะตลอด ให
ความหวังกับบุคคลอื่นสำหรับโลกในอุดมคติที่เขาเหลานั้นกำลังนำพาไปสู ผูอยูในประเภท
ศรัทธาจริตจะมีความเชื่อมั่นวา ตัวเองเปนบุคคลผูมีหลักการ อุดมการณ คิดวาตนเองเปนคน
ดี นาศรัทธา ประเสริฐยิ่งกวาคนในจริตใดๆ รวมถึงพุทธิจริต เพราะผูมีศรัทธาจริตมักเปนผูที่
คิดและพูดอยางมีหลักการ และเคารพในระเบียบกฎเกณฑอยางเครงครัด
แตคนที่มีศรัทธาจริตอยางรุนแรงโดยไมมีพุทธจริตเจือปนแลว พระพุทธเจาตรัสวา
เปนคนมีปญญานอย เพราะปญญาและศรัทธาจะเปนสัดสวนผกผันระหวางกัน หากมีศรัทธา
มาก ปญญามักจะนอยลงไป ทั้งนี้ เนื่องจากผูที่มีความเชื่ออยางฝงหัววาบุคคลหรือหลักการที่
ตัวเองเชื่อถือจะทำใหตัวเองและสังคมมีชีวิตที่ดีขึ้น และมีความยึดมั่นเชื่อมั่นอยางนั้นไมเสื่อม
คลายโดยไมไดพิจารณาใหถองแทวา ที่จริงแลวชีวิตของตนเองหรือสังคมดีขึ้นจริงหรือไมมาก
นอยเพียงใดขนาดไหน และจะปดรับแนวความคิดอื่นที่แตกตางไปจากแนวคิดที่ตัวเองยึดถือ
เมื่อปดรับความคิดใหมนานวันเขาความคิดก็จะคับแคบมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ศรัทธาจริต
ยังเปนเรื่องของอารมณและความเชื่อ ไมใชเปนเรื่องของเหตุผลมากมายเทาไรนัก ยิ่งมีศรัทธา
มากเทาไร การพิจารณาเรื่องเหตุผลก็นอยลงเทานั้น
นอกจากนี้ผูมีศรัทธาจริตแรงกลาจะไมรูจักประนีประนอม ความจริงมีอยูเพียงหนึ่ง
เดียว ความคิดเห็นอะไรก็ตามที่ไมเหมือนของตนเปนความคิดที่ไมถูกตอง ไมสามารถยอมรับ
ได คนที่ไมยึดมั่นในความคิดดั่งเชนของตนจึงไมใชคนดี ทำใหคนที่มีศรัทธามากบอยครั้งขาด
ความเมตตา เพราะมองวาคนที่มีความคิดไมตรงกับตนเองเปนคนไมดี หลงผิด หากมีศรัทธา
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จริตแรงมากจะมองโลกเปนขาวและดำ เชน ถาคิดไมเหมือนกับเราก็เปนคนชั่วคนไมดี คนที่
ไมใชเปนมิตรก็เปนศัตรู โลกนี้ไมมีสีเทา และจะเอาเปนเอาตายกับคนที่คิดไมเหมือนตน
ศรัทธาจริตยังมองวา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตนเองเชื่อวาถูก วิธีการที่ใชจะเปน
แบบไหนก็ได แมกระทั่งความรุนแรงทำใหบางครั้งสามารถกระทำการโดยไมคิดถึงผลที่จะ
ตามมา ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ ในสหรัฐฯ กลุมผูตอตานการทำแทงบางกลุมโยนระเบิดใส
คลินิกทำแทง ทำใหมีผูเสียชีวิตหลายคน ซึ่งเปนการปกปองชีวิตหนึ่งแตก็เปนการทำลายอีก
หลายชีวิต เพียงเพราะอาจหาญทำสิ่งที่ตรงขามกับอุดมการณของตน๑๐
สรุปไดวา ศรัทธาจริต ในบทความนี้ เปนศรัทธาที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาตนเอง มองเห็น
ถึงความตองการของตนเองเพื่อที่จะพัฒนาและทำใหตนเองประสบความสำเร็จ ผูที่มีศรัทธา
จริตมักมีลักษณะที่ตองการเปลี่ยนแปลงตนเอง สังคม และโลกไปสูสภาพที่เปนอยูที่ดีกวา
พยายามฝกฝนตนเองเพื่อใหบรรลุสิ่งที่ศรัทธาและตั้งมั่นไวใหประสบผลสำเร็จไดดวยดี
๔.๓ ธรรมที่นำไปสูปญญาในพระพุทธศาสนา : หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่
พระพุทธองคทรงแสดงไวนั้น ชาวพุทธไดนำมาประพฤติปฏิบัติ และนำมาใชในการดำเนิน
ชีวิตตลอดมา แมกระทั่งการที่จะพัฒนาปญญาของตนนั้น ยังสามารถนำหลักธรรมมาชวยใน
การพัฒนาได ซึ่งผูเขียนไดนำเสนอดังนี้
๑) แนวทางการพัฒนาปญญาตามหลักไตรสิกขา
ไตรสิกขาเปนระบบฝกอบรมในเรื่องกาย วาจา และใจ หรือจะหมายถึง ฝกอบรมใน
๓ ดานใหญ คือ ทางปญญา ทางศีล และทางจิต ซึ่งแมความรู (ปญญา) จะมีความสำคัญ
และเปนเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักไตรสิกขา แตปญญาไมสามารถเกิด
ขึ้นมาลอยๆ๑๑ ไดตองอาศัยอีก ๒ องคประกอบเปนฐานในการพัฒนา คือ การพัฒนาความ
ประพฤติที่เรียกวา ศีล และการพัฒนาจิตใจที่เรียกวา สมาธิ ดังขอความที่วา “ปญญาจะพึง
เจริญไดอยางไร … พรรณนาวาเพราะเหตุที่ธรรมทั้งหลายอันแยกประเภทเปนขันธ อายตนะ
ธาตุอินทรีย สัจจะและปฏิจจสมุปบาทเปนภูมิธรรมของปญญานี้ วิสุทธิ ๒ คือ สีลวิสุทธิ๑๒

๑๐ อนุสร

จันทพันธ และ บุญชัย โกศลธนากุล, จริต ๖ : ศาสตรในการอานใจคน, พิมพครั้งที่
๓๐, (กรุงเทพมหานคร : อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๕), หนา ๑๓๖-๑๓๙.
๑๑ดูรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยาย
ความ, พิมพครั้งที่ ๑๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๕๑), หนา ๙๒๔.
๑๒ พุทธทาสภิกขุ, พุทธศาสนาคืออะไร, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒), หนา ๖๖.
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และจิตตวิสุทธิ๑๓ เปนมูลของปญญานี้”๑๔ โดยการพัฒนาปญญาจำเปนตองมีการพัฒนา
พฤติกรรมทางการกระทำและการพัฒนาจิตใจเปนฐาน โดยในขอความนี้การพัฒนาความ
ประพฤติและการพัฒนาจิตใจเรียกวา สีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธิตามลำดับ๑๕
๒) กระบวนการการพัฒนาปญญาภายในบุคคล
ความรูที่ออกรูปแบบมา ๓ แบบ ในกระบวนการการพัฒนาปญญาภายในบุคคลนี้
พึงพิจารณาโดยสังเขปกับวิธีทำใหเกิดปญญา ๓ วิธี ที่ทานแสดงไวในเรื่องปญญา ๓ ประเภท
ดวยคือ
๑) จินตามยปญญา ปญญาที่เกิดจากการคิดการพิจารณาหาเหตุผล
๒) สุตมยปญญา ปญญาที่เกิดจากการสดับเลาเรียนหรือถายทอดตอกันมา
๓) ภาวนามยปญญา ปญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติฝกอบรม๑๖
นอกจากตัววิธีที่เปนหลักใหญแลว ยังมีกิจกรรมอีกหลายอยางที่พึงใชประกอบใน
กระบวนการใหเกิดปญญา โดยเฉพาะในวิธีที่สาม กิจกรรมที่สำคัญๆ คือ การฟง ซักถาม
สอบคน (สวนะและปริปุจฉา) การสนทนา ถกเถียง อภิปราย (สากัจฉา) การสังเกตดู เฝาดู
ดูอยางพินิจ (ปสสนะและนิชฌาน) การพิจารณาโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ หรือ โยนิโส
อุปปริกขา) การชั่งเหตุผล (ตุลนา) การไตรตรอง ตรวจสอบ ทดสอบ สอบสวน ทดลอง และ
เลือกเฟน (วิมังสา และ วิจัย) การเสพคุน ฝกหัด ทำบอย ทำใหมาก (อาเสวนะ ภาวนา
และพหุลีกรณ) การคิด การเลาเรียนสดับฟง และการปฏิบัติฝกปรือ ยอมเปนเครื่องชวยให
สัญญา ทิฎฐิ และญาณนั้นเกิดมีใหมขึ้นบาง กาวหนาเพิ่มพูนขึ้นบาง ไดรับการแกไขปรับปรุง
ใหถูกตองขึ้นบาง วาที่จริงสุตะคือความรูที่ไดเลาเรียนสดับมาก็ดี การคิดอะไรไดตางๆ ก็ดี
และปญญาที่รูเขาใจอยางนั้นอยางนี้ก็ดี ยอมเปนความรูแบบตางๆ ที่มีอยูในตัวบุคคลดวย
เหมือนกัน สามารถสรุปไดดังแผนภาพตอไปนี้

๑๓ ขุ.ป.

(ไทย) ๓๑/๑๗๐/๒๖๗.
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๙/๔๑๙.
๑๕ วิสุทฺธิ. (ไทย) ๔๓๐/๗๔๑.
๑๖ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หนา ๕๒.
๑๔
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ศรัทธาในความตองการ
ของตนเองดวยปญญา

ศรัทธาในความ
สามารถของตนเอง
ดวยปญญา

การศึกษาวิถีพุทธ

ศรัทธาในความคิด
ของตนเอง
ดวยปญญา

ศรัทธาจากผลที่ไดจาก
ความศรัทธาของตนเอง
ดวยปญญา

แผนภาพ: แสดงการศึกษาวิถีพุทธดวยศรัทธาสูปญญา
จากแผนภาพที่ ๑ ไดนำเสนอศรัทธาที่เกิดปญญาที่ผานกระบวนการตางๆ ซึ่ง
สามารถอธิบายในรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑) ศรัทธาในความตองการของตนเองดวยปญญา คือ การตองการของตนเองที่
จะตองการศึกษาเรื่องนั้นๆ สิ่งที่ตองการ เราจะตองเชื่อมั่นและศรัทธาในความตองการของ
เราไมมีการโลเล ความสำเร็จอันยิ่งใหญที่สุดในชีวิต คือการคนพบความตองการที่แทจริงของ
ตนเอง รูวาเราเปนใคร ตองการอะไร คิดอะไร และรูขอดีขอเสียของตนเอง
๒) ศรัทธาในความคิดของตนเองดวยปญญา คือ การที่จะศึกษาเรื่องนั้นๆ จะตอง
มีการคิดที่เปนระบบและวางแผนในการคิด เมื่อไดผลของความคิดออกมาแลวตองเชื่อมั่น
และมั่นใจในความคิดของตนเองวาสิ่งที่คิดนั้นเปนสิ่งที่ดีที่สุดและถูกที่สุดแลว จะไมมีความ
กลัวในการจะทำการศึกษาเพราะไดคิดอยางไตรตรองดีแลว
๓) ศรัทธาในความสามารถของตนเองดวยปญญา คือ รูหรือไมความกลัวเปน
อุปสรรคสำคัญของความสำเร็จ เมื่อเรากลัวเราก็จะไมกลาที่จะลงมือทำอะไร เพราะวากลัว
จะทำผิด กลัวจะลมเหลว กลัวจะผิดพลาด กลัวไปหมดทุกอยาง เราจะตองคิดถึงหลักความ
เปนจริงวา ถาไมลงมือทำแลวจะประสบความสำเร็จอยางไร และการลงมือทำอาจเกิดความ
ผิดพลาดบาง แตมันก็เปนประสบการณใหพัฒนาตอไป ไมมีใครที่จะประสบความสำเร็จได

330

การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

โดยไมเคยลมมากอน เราจะตองมีจิตใจที่เขมแข็ง มุงมั่น อยากลัวในสิ่งที่ยังไมไดเกิด และเมื่อ
ทำแลวตองศรัทธาในสิ่งที่ทำเพราะนั่นคือสิ่งที่เราทำเต็มความสามารถของตนเอง
๔) ศรัทธาจากผลที่ไดรับจากความศรัทธาของตนเองดวยปญญา คือ ในเมื่อเรา
ตัดสินใจและศรัทธาในสิ่งที่เราจะศึกษาแลว แตผลที่ไดรับเกิดการผิดพลาด ดังนั้น เราไมควร
ที่ จ ะท อ ถอยหรื อ ย อ ท อ เพราะผลที่ ไ ด คื อ ผลมาจากความศรั ท ธาของตนเอง เราจะต อ ง
ยอมรับหาทางแกไข และสรางความศรัทธาในตนเอง

ı. ∫∑ √ÿª
การศึกษาเปนสิ่งที่สำคัญตอการพัฒนาคนและชาติ แตในปจจุบันมนุษยศึกษาเพียง
เพื่อตองการการยอมรับในสังคมเทานั้น ความเปนจริงแลวการศึกษาจะทำใหมนุษยเปน
มนุษยที่สมบูรณขึ้น แตการที่ตองการจะศึกษานั้นตองมีความศรัทธาในตนเองวาจะสามารถ
ศึกษาไดและสามารถนำมาพัฒนาตนเองได แตในปจจุบันมนุษยขาดศรัทธาในการศึกษาของ
ตนเอง ศรัทธาจึงเปนสิ่งที่มนุษยใชในการทำความดีตามหลักแหงพระพุทธศาสนา บางคน
แยงวาในยุควิทยาศาสตรนี้เราไมควรพูดถึงศรัทธาเพราะจะทำใหคนงมงายไรเหตุผล เราควร
จะอยูกันดวยเหตุผลมากกวาศรัทธา ใครที่พูดอยางนี้แสดงวาเขาใจผิดวาเรื่องของศรัทธาเปน
เรื่องของศาสนาเพียงอยางเดียว อันที่จริงกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเรามีศรัทธาเกี่ยวของ
ดวยกันทั้งนั้น ซึ่งความเชื่อของพุทธมามกะ มีความเชื่อที่แตกตางซึ่งเปนความเชื่อที่เกิดจาก
การพินิจ พิจารณา โดยใชหลักการและเหตุผล หลักความจริง และทุกเหตุผลและหลักการ
มาจากการกลั่นกรองดวยปญญาทั้งสิ้น เปนความเชื่อดวยศรัทธาที่เกิดจากปญญา มิใชความ
เชื่อที่เกิดจากความงมงาย ลุมหลง หรือถูกชักจูงจากสิ่งแวดลอม จึงทำใหความเชื่อของพุทธ
มามกะ มีเหตุและมีผลที่นาสนใจ และทำใหเกิดความสงบภายในจิตใจของบุคคลได ศรัทธาสู
ปญญาที่เกี่ยวกับการศึกษาวิถีพุทธนั้นเปนการศรัทธาที่มองถึงความตองการของตนเอง
โดยที่เริ่มจากความตองการของตนเอง ที่ตองการอะไรและเมื่อตองการแลวคิดวาจะทำ
อยางไร จากนั้นลงมือทำดวยปญญาที่ศรัทธาวาสามารถทำได และสุดทายเมื่อผลลัพธไดออก
มาเชนไร ตนเองตองยอมรับในผลลัพธที่เกิดขึ้น ถาผลลัพธออกมาดี เราก็จะไดแนวทางที่ถูก
ตองของความคิด แตเมื่อผลลัพธออกมาไมดี เราก็จะไดแนวทางแกไขปญหาที่เกิดจากการ
กลั่นกรองของปญญาทั้งสิ้น ทำใหสามารถผานพนปญหาไปได ดังนั้น ศรัทธาควรควบคูกับ
ปญญา เพราะถาเราไมมีปญญา ศรัทธาจะเปนไปในทางลบ แตถาเราใชปญญาในการคิดเพื่อ
ศรัทธา สิ่งที่ไดมาจะเปนไปในทางที่ดี
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Ò. ∫∑π”
คำวา “สงฆ” แปลวา หมู ชุมนุม นิยมใชใน ๒ ลักษณะคือ (๑) ใชเรียกหมูสาวกของ
พระพุทธเจาโดยใชคำวา สาวกสงฆ ซึ่งไมไดจำกัดวาเปนบุรุษหรือสตรี ถาจะจำกัดใหชัดลง
ไปอีกก็ตองใชคำวา “สาวิกาสงฆ” อันหมายถึงหมูสาวกที่เปนสตรีควบคูเขามาอีก (๒) ใช
เรียกชุมนุมของภิกษุหรือภิกษุณีตั้งแต ๔ รูปขึ้นไป ที่มาชุมนุมกันดวยวัตถุประสงคที่จะ
ประกอบสังฆกรรม๑ ตามขอกำหนดของพระวินัย
นอกจากนี้ คำวา “สงฆ” ยังนิยมแบงกันในอีกลักษณะหนึ่งเปน ๒ ประเภท๒ คือ
ประเภทที่ ๑ สมมติสงฆ แปลวา หมูหรือชุมนุมชนที่ไดรับการยอมรับตกลงกันวา
เปนสาวกของพระพุทธเจา โดยทั่วไปหมายถึงภิกษุ (หรือภิกษุณี) ที่ยังเปนปุถุชนคนมีกิเลส
โดยนิตินัยนิยมหมายถึงภิกษุ (หรือภิกษุณี) ที่มาชุมนุมกันตั้งแต ๔ รูปขึ้นไปบาง ตั้งแต ๕ รูป
ขึ้นไปบาง ตั้งแต ๑๐ รูปขึ้นไปบาง ตั้งแต ๒๐ รูปขึ้นไปบาง เพื่อทำกิจของสงฆอยางใดอยาง
๑ คำวา

“สังฆกรรม” แปลวา งานของสงฆ หมายถึง กิจที่พึงทำโดยที่ประชุมสงฆ บางงาน
ตองมีภิกษุ (หรือภิกษุณี) ไมนอยกวา ๔ รูปมารวมประชุม บางงานตองมีภิกษุ (หรือภิกษุณี) ไมนอย
กวา ๕ รูปมารวมประชุม บางงานตองมีภิกษุ (หรือภิกษุณี) ไมนอยกวา ๑๐ รูปมารวมประชุม บาง
งานตองมีภิกษุ (หรือภิกษุณี) ไมนอยกวา ๒๐ รูปมารวมประชุม
๒ ความจริ ง แล ว คำว า “สงฆ ” ที่ ห มายถึ ง “สาวกสงฆ ” นี้ ในสมั ย พุ ท ธกาลนิ ย มใช
เรียบุคคล ๔ คู ประกอบดวยคูที่ ๑ ทานผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรคกับทานผูตั้งอยูในโสดาปตติผล คูที่
๒ ทานผูตั้งอยูในสกทาคามิมรรคกับทานผูตั้งอยูในสกทาคามิผล คูที่ ๓ ทานผูตั้งอยูในอนาคามิมรรค
กับทานผูตั้งอยูในอนาคามิผล คูที่ ๔ ทานผูตั้งอยูในอรหัตตมรรคกับทานผูตั้งอยูในอรหัตตผล ทั้ง ๔
คูนี้เรียกวา “อริยสงฆ” แตในสมัยปจจุบัน อนุโลมใชเรียกสมมติสงฆดวย
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หนึ่ง ที่เรียกวา สังฆกรรม เชน อุโบสถกรรม (๔ รูปขึ้นไป) อุปสมบทในชนบท (๕ รูปขึ้นไป)
อุปสมบทในเขตเมือง (๑๐ รูปขึ้นไป)
ประเภทที่ ๒ อริยสงฆ แปลวา หมูหรือชุมนุมชนที่ประเสริฐไกลจากกิเลส หมายถึง
พระสาวก (หรือสาวิกา) ของพระพุทธเจาที่บรรลุธรรมวิเศษ ประกอบดวย (๑) พระโสดาบัน
(๒) พระสกทาคามี (๓) พระอนาคามี (๔) พระอรหันต
ในสวนของอริยสงฆนั้น ยอมไมมีขอสงสัยเกี่ยวกับประเด็นดาน “คุณภาพ” แตอาจ
ตั้งคำถามไดวา “คุณภาพอยางเดียวเพียงพอที่จะทำใหเกิดความมั่นคงของสถาบันสงฆหรือ
ไม ?” เพราะเมื่ อ พู ด ถึ ง “สถาบั น สงฆ ” ย อ มมี อ งคาพยพหลายส ว น เช น วั ด วาอาราม
โครงสรางการบริหารองคกร บุคลากรที่บริหารองคกรในแตละสวน พันธกิจขององคกร
เปนตน ซึ่งจำเปนตองหาบุคลากรผูมีความสามารถรอบดานมาดูแลทำหนาที่รับผิดชอบใน
แตละสวนอยางพอเพียง จึงอาจตั้งประเด็นถามไดวา ความเปน “อริยะ” ซึ่งหมายถึง
คุณภาพที่มีอยูในตัวสงฆเปนการตอบโจทยหรือเปนยาแกทุกโรคไดทั้งหมดหรือไม ? ความ
เปนอริยะอาจจะเหมาะกับองคาพยพหนึ่ง แตอาจจะไมเหมาะกับอีกองคาพยพหนึ่ง จะเปน
อยางนั้นหรือไม ? ทายที่สุดแลว ปริมาณหรือคุณภาพของบุคลากรสงฆมีความจำเปนตอ
การสรางความเขมแข็งแกสถาบันสงฆ ? เปนเรื่องที่ตั้งขอสังเกตไดทั้งนั้น แตประเด็นเกี่ยวกับ
อริยสงฆนี้ ผูเขียนจะไมมุงพูดถึงมากนัก จะมุงพูดถึงสงฆประเภทที่ ๑ คือสมมติสงฆเปน
หลัก มุงถึงสงฆที่เปนบุรุษเพศเปนหลัก และมุงถึงสงฆไทยผูทำหนาที่ศึกษาพระพุทธศาสนา
ปฏิบัติและเผยแผหลักพระพุทธศาสนา และปกปองคุมครองพระพุทธศาสนาเปนหลัก๓
จำนวนพระสงฆไทยปจจุบันมีประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ รูป (รวมภิกษุและสามเณร) นับ
ยอนหลังไปประมาณ ๑๐ ปก็มีอยูประมาณนี๔้ จำนวนไมไดลดลงมากอยางที่วิตกกัน และก็
๓ คำวา

“สงฆ” ในบทความนี้ ขอใชในนัยที่ครอบคลุมหลายมิติ กลาวคือ บางครั้งหมายถึง
หมู ชุมนุมบุคลากรที่บรรพชิต ซึ่งอยูในฐานะเปนตัวแทนของสถาบัน (สงฆ) จะมีจำนวนเทาไรก็ได
บางครั้งหมายถึงภิกษุจำนวน ๔ รูป (สงฆจตุวรรค) ๕ รูป (สงฆปญจวรรค) ๑๐ รูป (สงฆทสวรรค)
๒๐ รูป (สงฆวีสติวรรค) ผูมาชุมนุมกันเพื่อทำกิจตามพระวินัย (สังฆกรรม)
๔ สถิติที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจัดทำไวในชวง พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒ คือ พระสงฆ
มีจำนวน ๓๓๓,๘๗๖ รูป แบงเปนภิกษุ ๒๖๗,๙๓๙ รูป สามเณร ๖๕,๙๓๗ รูป ในเรื่องจำนวนพระ
สงฆนี้ ขอใหรูความจริงอยางหนึ่งวา จำนวนจะไมคงที่ พระสงฆในชวงเขาพรรษา ๓ เดือน (ชวง
ประมาณกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนตุลาคม หรือชวงระหวางแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงขึ้น ๑๕
ค่ำ เดือน ๑๑ ของป) จะมีจำนวนมากกวาในชวงนอกเวลาเขาพรรษา เฉพาะในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ จำนวนพระสงฆในชวงเดือนมีนาคม-เมษายนจะมีมากกวาในชวงเดือนอื่น
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ไมไดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญอะไร เพียงแตพระสงฆที่บวชเขามาใหม (พระนวกะ) แลวอยูใน
ความเปนพระนานหลายปมีแนวโนมลดลง จำนวนพระสงฆบวชใหมอยูจำพรรษา ๓ เดือนใน
ฤดูฝนก็มีแนวโนมลดลง สวนมากจะบวชอยูในชวงระยะเวลาสั้นๆ เปนเวลา ๗ วันบาง เปน
เวลา ๑๕ วันบาง จำนวนพระสงฆที่เขาสอบวัดความรูพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและ
แผนกบาลี มีแนวโนมลดลง เชน จำนวนพระสงฆเขาสอบวัดความรูแผนกธรรมในปการ
ศึกษา ๒๕๔๗ ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ รูป ในปการศึกษา ๒๕๔๘ ประมาณ ๑๔๙,๐๐๐ รูป
ในชวงปการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๐ ลดลงเหลือประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ รูป จำนวนพระสงฆ
เขาสอบวัดความรูแผนกบาลี มีแนวโนมลงเชนกัน เชน ในชวงปการศึกษา ๒๕๔๕๒๕๔๗ จำนวนพระสงฆเขาสอบวัดความรูแผนกบาลี โดยเฉลี่ยประมาณปละ ๔๐,๐๐๐
รูป ในชวงปการศึกษา ๒๕๔๘-๒๕๕๐ ลดลงเหลือโดยเฉลี่ยประมาณปละ ๓๕,๐๐๐ รูป
และในการสอบวัดความรูแผนกบาลีนี้ มีการตั้งขอสังเกตตามมาอีกวา จำนวนผูขาดสอบ
มีแนวโนมลดลง (ซึ่งขอนี้เปนผลดี) และจำนวนผูสอบไดในแตละชั้นก็มีแนวโนมลดลงทุก
ป เชน ในชวงปการศึกษา ๒๕๔๗-๒๕๔๙ มีผูสอบไดโดยเฉลี่ยประมาณ ๕,๕๐๐ รูป ใน
ชวงปการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๒ มีผูสอบไดลดลงโดยเฉลี่ยประมาณปละ ๔,๕๐๐ รูป
จำนวนวัดรางในสวนภูมิภาคมีแนวโนมเพิ่มขึ้น พระสงฆที่อยูจำพรรษาในแตละวัด (โดย
เฉพาะวัดในตางจังหวัด) มีแนวโนมลดอยางตอเนื่อง ปรากฏการณการแตงตั้งเจาอาวาสใหม
ในแตละปของแตละหนโดยเฉลี่ยมีประมาณหนละ ๒๕๐ รูป๕
การลดลงเชิงปริมาณในดานตางๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรสงฆระดับ
เจาอาวาสเหลานี้ ทำใหเกิดผลกระทบดานลบตอสถาบันสงฆในบางเรื่อง ประกอบกับการมี
ขาวดานลบเกี่ยวกับสถาบันสงฆปรากฏตามสื่อตางๆ ทำใหมีการตั้งคำถามผสมกับความวิตก
กังวลในชวงประมาณ ๔-๕ ปที่ผานมาวา๖
๕คำวา

“หน” หมายถึง เขตการปกครองของคณะสงฆ ประกอบดวย (๑) หนกลาง (๒) หน
เหนือ (๓) หนใต (๔) หนตะวันออก และ (๕) คณะธรรมยุต เรียกพระมหาเถระผูดำรงตำแหนงสูงสุด
ของแตละหนวา “เจาคณะใหญ”
๖ เป น เรื่ อ งที่ น า แปลกใจอย า งยิ่ ง ที่ มี ก ารตั้ ง คำถามผสมกั บ ความวิ ต กกั ง วลอย า งนี้ ใ นยุ ค
ปจจุบัน เพราะมองยอนหลังไปประมาณ ๓๐ ป คำถามผสมกับความวิตกกังวลอยูในลักษณะตรงกัน
ขามจากนี้ นั่นคือ วิตกกังวลวาพระสงฆจะมีมากเกินไป ทำใหเปนภาระของคฤหัสถญาติโยมที่จะ
ตองหาอาหารมาเลี้ยงดู เกรงกันวา จะมีคนที่เขามาบวชเพื่ออาศัยผาเหลืองมากเกินไป ประเทศชาติ
จะขาดคนทำมาหากิน มีการมองวา พระสงฆเปนกาฝากสังคม ไมไดสรางผลผลิต คอยแตบริโภค
ผลผลิต ความคิดแบบนี้เปนผลมาจากลัทธิคอมมิวนิสต
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สถาบันสงฆไทยในปจจุบันยังมีความเขมแข็งเหมือนในครั้งอดีตหรือไม ?
คณะสงฆไทยมีทัศนคติอยางไรตอผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ?
สถาบันสงฆจะมีความเขมแข็งหรือออนแอขึ้นอยูกับปริมาณหรือคุณภาพ ?
ในอีก ๑๐-๒๐ ปขางหนา คณะสงฆไทยควรจะมีการปรับตัวอยางไร เพื่อแกปญหา
โดยเฉพาะในมิติเชิงปริมาณในหลายเรื่องที่มีแนวโนมลดลง ?
ทายที่สุด เมื่อไมสามารถแกปญหาการที่พระสงฆลดจำนวนลง (อยางที่เขาใจกัน)
คณะสงฆควรจะมีแนวทางพัฒนาพระสงฆที่มีจำนวนนอยเหลานี้ใหมีคุณภาพ เพื่อจะสามารถ
ทำงานไดปริมาณมากขึ้นทดแทนกันไดอยางไร ?

Ú. ∑à“∑’¢Õßæ√–æÿ∑∏‡®â“μàÕ°“√°àÕμ—Èß ∂“∫—π ß¶å :
®ÿ¥‡πâπÕ¬Ÿà∑’Ëª√‘¡“≥À√◊Õ§ÿ≥¿“æ ?
ถามว า “ในการสถาปนาองค ก รสงฆ พระพุ ท ธเจ า ทรงมี ท า ที อ ย า งไรต อ มิ ติ เชิ ง
ปริมาณและคุณภาพ?” ในคัมภีรไมปรากฏขอมูลที่จะตอบคำถามนี้ชัดเจนนัก แตมีขอมูล
หลายแหงที่มีนัยพอจะบอกไดวา พระพุทธองคทรงมีทาทีอยางไรตอมิติเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ซึ่งจะขอยกตัวอยาง ๔ กรณีดังตอไปนี้

°√≥’∑’Ë Ò °“√· ¥ß∏√√¡‚ª√¥°≈ÿà¡§π√–¥—∫·°ππ”
แนวทางการเผยแผพระธรรมในสมัยพุทธกาล พระพุทธองคจะทรงแสดงธรรมโปรด
คนระดับผูนำของแตละกลุมใหเกิดความเลื่อมใสกอนแลวจึงแสดงธรรมโปรดคนระดับลาง
เชน กรณีของปญจวัคคีย (กลุม ๕)๗ กรณีของภัททวัคคีย (กลุม ๓๐) กรณีของชฎิล ๓
พี่นอง หรือแมกระทั่งกรณีการสนทนาและใหพันธะสัญญากันและกันกับพระเจาพิมพิสาร
นอกจากนี้ยังมีกลุมคนที่พระพุทธเจาแสดงธรรมโปรด จนเกิดความเลื่อมใสเขามาบวชใน
พระพุทธศาสนา ที่ปรากฏชื่อในชั้นหลัง เชน กรณีของฉัพพัคคีย (ภิกษุและภิกษุณี) กรณีของ
สัตตรสวัคคีย กรณีของภิกษุชาวกรุงโกสัมพี ๒ ฝาย

๗ คำวา

“ปญจวัคคีย” แปลวา บุคคลผูนับเนื่องในกลุม ๕ หมายถึงวา ในกลุมนี้ มีคนสังกัด
เปนจำนวนมาก โดยมีคนระดับแกนนำ ๕ คนคือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ
(ไมไดแปลวากลุมคนทั้ง ๕ อยางที่บางคนเขาใจกัน)
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แนวทางอยางนี้ สามารถวิเคราะหไดวา พระพุทธองคทรงประสงคจะใหคนระดับ
แกนนำมีความเลื่อมใสศรัทธากอน ตอจากนั้นคนที่เปนลูกนองบริวารก็จะมาเลื่อมใสศรัทธา
ตาม เปนวิธีการเพิ่มจำนวนพระสงฆแบบกาวกระโดด เชน กรณีของชฎิล ๓ พี่นอง คือ
(๑) อุรุเวลกัสสปะมีบริวาร ๕๐๐ (๒) นทีกัสสปะมีบริวาร ๓๐๐ (๓) คยากัสสปะมีบริวาร
๒๐๐ เมื่อชฎิลผูเปนหัวหนาเลื่อมใสศรัทธา บริวารอีก ๑,๐๐๐ คนก็เลื่อมใสศรัทธาตาม
แนวทางการแสดงธรรมโปรดคนเปนกลุมๆ อยางนี้ของพระพุทธเจา อาจเปนเครื่อง
บงบอกวา ทรงประสงคจะใหพระสงฆมีจำนวนมากขึ้น ทรงเนนปริมาณมากกวาคุณภาพ
โดยทรงนึกถึงความจริงวา เมื่อคนมีศรัทธาเขามาสูสถาบันพระพุทธศาสนาแลว อาศัยศรัทธา
เป น ฐาน ย อ มสามารถพั ฒ นาให เ ป น คนมี คุ ณ ภาพได โ ดยไม ย ากนั ก และแม จ ะได ค นที่ มี
คุณภาพแลว ปริมาณ (หรือจำนวน) ก็ยังมีความจำเปนอยู เพราะสถาบันสงฆในสมัยพุทธ
กาล อยูทามกลางเจาลัทธินิกายตางๆ จำนวนมาก ตองตอสูกับแรงเสียดทานตางๆ เปรียบ
เหมือนตนไมสูงใหญที่ตองยืนหยัดทานกระแสลม ถามีตนไมเล็กๆ เรียงรายแวดลอมก็จะชวย
ตานแรงเสียดทานไวสวนหนึ่ง เปนการแบงเบาภาระของตนไมใหญ จำนวนบุคลากรใน
สถาบันสงฆยิ่งมีมาก ก็จะชวยตอสูกับแรงเสียดทานตางๆ

°√≥’∑’Ë Ú °“√Õπÿ≠“μ«‘∏’∫«™¥â«¬μ‘ √≥§¡π–·≈–≠—μμ‘®μÿμ∂°√√¡
พระพุทธเจาเมื่อไดตรัสรูธรรมแลว ในเบื้องตน ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
โปรดภิกษุปญจวัคคีย เมื่อพระโกณฑัญญะไดเห็นธรรมแลวกราบทูลขอรับการบรรพชา
อุปสมบท พระพุทธองคไดทรงใหการอุปสมบทโดยตรัสวา “เธอจงเปนภิกษุเถิด” (มาจาก
ภาษาบาลีวา เอหิ ภิกฺขุ) เรียกวิธีการบวชแบบนี้วา “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” ในตอนตนพุทธ
กาล ทรงใชวิธีการบวชนี้ดวยพระองคเอง ตอมาเมื่อสงพระสาวกชุดแรก ๖๐ รูปออกไป
ประกาศศาสนา มีคนประสงคจะบวชมากขึ้น จึงทรงอนุญาตใหพระสาวกทำการบวชให
กุลบุตรดวยการเปลงวาจาถึงพระรัตนตรัย เรียกวิธีการบวชแบบนี้วา “ติสรณคมนูปสัมปทา”
ตอมาเมื่อทรงเห็นเปนเวลาสมควร ทรงยกเลิกวิธีการบวชพระแบบ “ติสรณคมนูป
สัมปทา” ทรงอนุญาตวิธีการบวชแบบใหมเรียกวา “ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา” แทนซึ่ง
เปนวิธีที่ดำเนินการโดยสงฆ แลวทรงอนุญาตใหใชวิธีแบบ “ติสรณคมนูปสัมปทา” ในการ
บวชสามเณรสืบมา
การที่ทรงอนุญาตวิธีการบวชแบบติสรณคมนะ และวิธีการแบบญัตติจตุตถกรรม
วิเคราะหไดวาทรงมีวัตถุประสงค ๒ ประการควบคูกันไป คือ (๑) อำนวยความสะดวกแกผู
ประสงคจะบวชใหสามารถบวชไดกับพระสงฆที่มีอยูในที่นั้นๆ โดยไมตองเดินทางมาเขาเฝา
พระพุทธองค (๒) การขยายจุดรับบวชใหมากขึ้นซึ่งจะมีผลทำใหไดพระสงฆจำนวนมากขึ้น
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พระพุทธเจาทรงตั้งผูมีบารมีของแตละบริษัทไวในตำแหนงอัคระครบทุกบริษัท คือ
อัครสาวก อัครสาวิกา อัครอุบาสก อัครอุบาสิกา กรณีนี้ถือเปนการวางมาตรการรองรับ
จำนวนพระสงฆที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว อันเปนผลจากการทรงใชแนวทางเผยแผพระศาสนา
ตามกรณีที่ ๑ และกรณีที่ ๒ เปนการจัดโครงสรางการบริหารองคกรสงฆและแตงตั้งผูรับผิด
ชอบในแตละสวน ดังนี้
ทรงแตงตั้งพระสารีบุตรเปนอัครสาวกเบื้องขวา พระโมคคัลลานะเปนอัครสาวก
เบื้องซาย บริหารงานดูแลรับผิดชอบงานของภิกษุบริษัท (หรือภิกษุสงฆ)
ทรงแตงตั้งพระเขมาเปนอัครสาวิกาเบื้องขวา พระอุบลวรรณาเปนอัครสาวิกาเบื้อง
ซาย บริหารงานดูแลรับผิดชอบงานของภิกษุณีบริษัท (หรือภิกษุณีสงฆ)
ทรงแตงตั้งจิตตคหบดีเปนอัครอุบาสกเบื้องขวา หัตถกคหบดีเปนอัครอุบาสกเบื้อง
ซาย บริหารงานดูแลรับผิดชอบงานของอุบาสกบริษัท
ทรงแตงตั้งนันทมารดาเปนอัครอุบาสิกาเบื้องขวา นางขุชชุตตราเปนอัครอุบาสิกา
เบื้องซาย บริหารงานดูแลรับผิดชอบงานของอุบาสิกาบริษัท
การที่ พ ระพุ ท ธองค ท รงแต ง ตั้ ง ภิ ก ษุ ภิ ก ษุ ณี อุ บ าสก อุ บ าสิ ก าผู มี ค วามรู ค วาม
สามารถไวในตำแหนงอัคระตามที่กลาวมานี้ เปนการสะทอนใหเห็นความจริง ๒ อยางคือ
(๑) จำนวนบุคลากรในพระพุทธศาสนามีจำนวนมากขึ้นในทุกบริษัท จำเปนตองมีผูดูแลแทน
พระพุทธองคในบางเรื่อง (๒) พระพุทธองคทรงมีนโยบายที่จะเพิ่มจำนวนพระสงฆอยางตอ
เนื่อง เพื่อใหนโยบายนี้ประสบความสำเร็จ จำเปนตองมีหัวหนาของแตละบริษัทบริหาร
จัดการเปนเอกเทศ
°√≥’ ∑’Ë Ù °“√ à ß æ√– “√’ ∫ÿ μ √·≈–æ√–‚¡§§— ≈ ≈“π–‰ª·°â ªí ≠ À“„π
∂“∫—π ß¶å
ในครั้ ง พุ ท ธกาล สมั ย หนึ่ ง ภิ ก ษุ ชื่ อ ว า อั ส สชิ แ ละภิ ก ษุ ชื่ อ ว า ปุ นั พ พสุ ก ะ๘ อยู ใ น
กีฏาคิรีชนบท ประพฤติไมเหมาะสมหลายอยาง เชน ปลูกดอกไม เก็บดอกไม รอยดอกไม
๘ พระอัสสชิ

(ไมใชพระอัสสชิที่อยูในกลุมปญจวัคคีย) และพระปุนัพพสุกะเปนภิกษุ ๒ ใน
๖ รูปที่เปนหัวหนากลุมพระฉัพพัคคีย ซึ่งประกอบดวย (๑) พระปณฑุกะและพระโลหิตกะ ประจำ
อยูที่กรุงสาวัตถี (๒) พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ ประจำอยูที่กีฏาคิรีชนบท (๓) พระเมตติยะและ
พระภุมมชกะ ประจำอยูที่กรุงราชคฤห
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นั่งบนอาสนะเดียวกันบาง นอนรวมที่เดียวกันบาง กับกุลสตรี กุลธิดา กุลกุมารี สะใภของ
ตระกูล ทาสหญิงในตระกูล กอความเสื่อมเสียแกวงการสงฆ พระพุทธเจาทรงทราบเรื่องไม
เหมาะสมนี้ จึงทรงสงพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไปทำปพพาชนียกรรม (การขับออก
จากหมูสงฆหรือไลออกจากวัด) แกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ
พระสารีบตุ รและพระโมคคัลลานะกราบทูลถามวา “พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจา
จะทำปพพาชนียกรรมแกภิกษุชื่อวาอัสสชิและปุนัพพสุกะไดอยางไร เพราะพวกเธอดุราย
หยาบคาย”
พระพุทธเจาตรัสวา “ถาอยางนั้น เธอจงไปกับภิกษุหลายๆ รูป”
ถามวา “เรื่องนี้แสดงใหเห็นนัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องปริมาณและคุณภาพ ?”
งานของคณะสงฆบางอยาง (แมแตในสมัยพุทธกาลซึ่งมีบุคลากรที่มีคุณภาพมาก)
ไมสามารถทำใหสำเร็จไดโดยการใชคุณภาพเพียงอยางเดียว ตองใชปริมาณดวย พระพุทธ
ดำรัสที่ตรัสตอบพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ “ถาอยางนั้น เธอจงไปกับภิกษุหลายๆ
รูป” ยอมเปนเครื่องแสดงชัดอยูแลววา ในการแกปญหาองคกรสงฆบางเรื่อง พระพุทธองค
ทรงใหความสำคัญตอมิติดานปริมาณ

Û. °“√¥”√ßÕ¬Ÿà¢Õß ∂“∫—π ß¶å„πÕ‘π‡¥’¬À≈—ßæÿ∑∏°“≈ :
Õß§åª√–°Õ∫ ”§—≠Õ¬Ÿà∑’Ëª√‘¡“≥À√◊Õ§ÿ≥¿“æ ?
ในคราวทำปฐมสังคายนา (สังคายนาครั้งที่ ๑) ซึ่งมีพระมหากัสสปเถระเปนประธาน
มีภิกษุเขารวมพิธี ๕๐๐ รูปลวนเปนพระอรหันต ขอนี้เปนหลักประกันดานคุณภาพอยูแลว
แตมีขอสังเกตเกี่ยวกับการตีความคำวา “สิกขาบทเล็กนอย” ซึ่งเปนประเด็นที่มีการอภิปราย
ซักถามกันในที่ประชุมสังคายนา กลาวคือ
เมื่อเสร็จการถาม-ตอบเกี่ยวกับพระวินัยแลว กอนที่จะเริ่มถามตอบเกี่ยวกับพระ
ธรรม พระอานนทไดบอกกับพระเถระทั้งหลายวา “ทานผูเจริญ ในเวลาจะปรินิพพาน พระผู
มีพระภาคตรัสอยางนี้วา ‘อานนท เมื่อเราลวงไป สงฆหวังอยูก็พึงถอนสิกขาบทเล็กนอยได”
พระเถระทั้งหลายถามพระอานนทวา “ทานอานนท ทานทูลถามพระผูมีพระภาค
หรือวา “พระพุทธเจาขา สิกขาบทขอไหนที่จัดวาเปนสิกขาบทเล็กนอย” เมื่อพระอานนท
ตอบวา “ไมไดทูลถาม” จึงมีการตีความประเด็นนี้แตกตางกันไป สรุปเปน ๕ กลุม
บางกลุมบอกวา “ยกเวนปาราชิก ๔ ที่เหลือเปนสิกขาบทเล็กนอย”
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บางกลุมบอกวา “ยกเวนปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ ที่เหลือเปนสิกขาบทเล็กนอย”
บางกลุมบอกวา “ยกเวนปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ อนิยต ๒ ที่เหลือเปนสิกขาบท
เล็กนอย”
บางกลุมบอกวา “ยกเวนปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ อนิยต ๒ นิสสัคคิยปาจิตตีย
๓๐ ปาจิตตีย ๙๒ ที่เหลือเปนสิกขาบทเล็กนอย”
บางกลุมบอกวา “ยกเวนปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ อนิยต ๒ นิสสัคคิยปาจิตตีย
๓๐ ปาจิตตีย ๙๒ ปาฏิเทสนียะ ๔ ที่เหลือเปนสิกขาบทเล็กนอย”
ในเรื่องนี้ ประเด็นที่ควรตั้งคำถามก็คือวา “เพราะเหตุไร พระอรหันต ๕๐๐ รูปที่อยู
ในพิธีสังคายนาจึงมีความเห็นแตกตางกัน ?” และหาขอสรุปไมไดวา “สิกขาบทเล็กนอยคือ
อะไร”
วิเคราะหไดวา การทำสังคายนาครั้งนี้ไมไดมีเพียงพระอรหันต ๕๐๐ รูปเทานั้นที่มี
บทบาทในการกำหนดทิศทางการประชุม แตยังมีศิษยานุศิษยของพระอรหันตแตละรูป (ที่
เขารวมพิธีสังคายนานั้น) อีกเปนจำนวนมากมาชุมนุมกันรอบๆ ถ้ำสัตตบรรณคูหา ขางภูเขา
เวภาระ ขอนี้ก็เปนประเด็นเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพนั่นเอง ทายที่สุด พระมหากัสสป
เถระตองตัดประเด็นวาดวยสิกขาบทเล็กนอยนี้ออกไป
สมัยพระเจาอโศกมหาราช (พ.ศ.๑๘๔-๒๖๐) เมื่อเสร็จสิ้นการทำตติยสังคายนา
(สังคายนาครั้งที่ ๓) ไดมีการสงสมณทูต ๙ สายไปประกาศพระศาสนา นโยบายการสงพระ
สงฆออกไปประกาศพระพุทธศาสนายังดินแดนตางๆ นี้ พออนุมานไดวามีความประสงคที่จะ
เพิ่ ม ปริ ม าณของพุ ท ธบริ ษั ท (โดยเฉพาะภิ ก ษุ ) เพราะผู มี ห น า ที่ เ ผยแผ พ ระศาสนาย อ ม
ตองการใหมีความนับถือพระพุทธศาสนามากขึ้น ขอนี้เปนธรรมดา มูลเหตุจูงใจอีกสวนหนึ่ง
อาจเปนเพราะวา ในคราวตรวจชำระความบริสุทธิ์แหงพระพุทธพจนกอนทำตติยสังคายนา
นั้ น มี ก ารเรี ย กพระสงฆ ก ลุ ม ต า งๆ มาซั ก ถามความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ คำสอนของ
พระพุทธเจา มีถึง ๑๐ กลุมที่แสดงความคิดเห็นผิดเพี้ยนไป จึงใหพระสงฆจำนวน ๖๐,๐๐๐
รูปที่มีความเห็นผิดเพี้ยนเหลานี้สึกออกไป (ใหพนจากการแตงองคทรงเครื่องเหมือนพระ)
เมื่ อ เป น เช น นี้ จำเป น ต อ งออกไปแสดงธรรมให ค นมี ศ รั ท ธาเลื่ อ มใสเข า มาบวชมากขึ้ น
เป น การเพิ่ ม จำนวนพระสงฆ ท ดแทนผู ที่ ถู ก ให สึ ก ออกไปถึ ง ๖๐,๐๐๐ รู ป พระเจ า
อโศกมหาราชเองก็ทรงรับสั่งใหสรางวิหาร สถูป และเสาอโศกประดิษฐานไวในที่ตางๆ ทั่ว
อินเดีย (ชมพูทวีป) ๘๔,๐๐๐ ตำบล (แหง ?)
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สถานการณในยุครุง เรืองของวัดมหาวิทยาลัย เชน นาลันทามหาวิหารเปนอยางไร ?๙
สมณะฟาเหียนเดินทางมาสืบพระศาสนาในอินเดีย (พ.ศ.๙๔๒-๙๕๒ โดยประมาณ)
ทำการบันทึกเกี่ยวกับจำนวนพระสงฆไว มีขอความบางตอนเชน “ที่เอเชียกลาง มีสังคายนา
ทุก ๕ ป ที่โรหิในอัฟกานิสถาน มีภิกษุเถรวาทและมหายาน ๓,๐๐๐ รูป ที่มถุรา มีวัด ๒๐
วัด มีภิกษุ ๓,๐๐๐ รูป ที่ปาฏลีบุตรมีวัด ๒ แหงซึ่งใหญมาก แตละวัดมีภิกษุประมาณ ๖๐๐๗๐๐ รูป ที่สังกัสสะ มีภิกษุและภิกษุณีรวม ๑,๐๐๐ และมีวัดมังกร (วัดจีน หรือมหายาน ?)
พระถั ง ซั ม จั๋ ง หรื อ เสวี ย นจั้ ง เดิ น ทางมาสื บ พระศาสนาในอิ น เดี ย หลั ง จากนั้ น
(พ.ศ.๑๑๗๒-๑๑๘๘) ไดบันทึกเกี่ยวกับจำนวนพระสงฆในอินเดียไว ขอความบางตอน เชน
ที่กาโนช มี ๑๐๐ วัด มีภิกษุและภิกษุณี ๑๐,๐๐๐ รูป ที่นาลันทา มีพระนิสิต ๑๐,๐๐๐
รูป ที่พาราณสี มีภิกษุ ๓,๐๐๐ รูป (นิกายสัมมีติยะ) สรุปจากขอมูลที่กระจัดกระจายกันอยู
พอประมวลไดวา ทั่วอินเดียในยุคนั้น มีพระสงฆทั้งหมดประมาณ ๑๘๒,๙๓๐ รูป
วิเคราะหจากบันทึกของสมณะทั้ง ๒ พอจะไดคำตอบระดับหนึ่งวา ปริมาณหรือ
คุณภาพมีความจำเปนตอความเขมแข็งตอสถาบันสงฆอยางไร ในอินเดียยุคนั้นซึ่งมีลัทธิ
ศาสนาจำนวนมาก สถานที่ที่มีภิกษุจำนวนมาก พระพุทธศาสนาในสวนที่เปนศาสนสถาบัน
ยอมมีความเขมแข็ง สถานที่ที่ไมมีภิกษุหรือมีจำนวนนอย พุทธศาสนสถานบางแหงก็ถูก
นักบวชของลัทธิอื่นเขาจับจองอยูอาศัย ทายที่สุด เมื่อไมมีผูอุปถัมภที่เขมแข็ง พระสงฆถูก
เบียดเบียนจากสภาพแวดลอมทั้งโดยตรงและโดยออม ทำใหพระสงฆในอินเดียตองเคลื่อน
ย า ยฐานที่ มั่ น ไปยั ง ประเทศพรมแดนของอิ น เดี ย (ในป จ จุ บั น คื อ ทิ เ บต จี น -เนปาล ?
มองโกเลีย ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ศรีลังกา เปนตน) พระสงฆในอินเดียยุคนี้จึงลดจำนวน
ลงอยางตอเนื่อง ทายที่สุด เมื่อนาลันทามหาวิหาร (มหาวิทยาลัยนาลันทา) ถูกลัทธิอื่นเผา
ทำลาย ประมาณปพุทธศักราช ๑๗๐๐ พระพุทธศาสนารวมทั้งสถาบันสงฆในอินเดียก็แทบ
จะไมเหลือสถานะและบทบาทอะไรปรากฏใหเห็นในสังคมอินเดีย

๙ มี ม หาวิ ท ยาลั ย ร ว มสมั ย อี ก หลายแห ง

เชน มหาวิทยาลัยวัลภี มหาวิทยาลัยโอทันตบุรี
มหาวิทยาลัยวิกรมศิลา มหาวิทยาลัยโสมบุรี มหาวิทยาลัยชคัททละ
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Ù. °“√¥”√ßÕ¬Ÿà/§«“¡‡¢â¡·¢Áß¢Õß ∂“∫—π ß¶å‰∑¬ :
Õß§åª√–°Õ∫ ”§—≠Õ¬Ÿà∑’Ëª√‘¡“≥À√◊Õ§ÿ≥¿“æ ?
มีคำกลาวในแวดวงพุทธศาสนิกชนของพระพุทธศาสนามหายานวา “คุณภาพหาได
จากปริมาณ” ขอนี้จริงหรือไมจริง ? ควรตองหาขอมูลอยางรอบดานมายืนยันกัน ถามวา ใน
การสรางความเขมแข็งแกองคกร ระหวางแนวทางของผูที่ยึดเอาคุณภาพเปนตัวตั้งกับของผูที่
ยึดเอาปริมาณเปนตัวตั้ง แนวทางไหนถูกตองที่สุด ? และผลที่ไดกับผลสืบเนื่องของแนวทาง
ทั้ง ๒ นี้ เหมือนกันหรือตางกันอยางไร ?
สมมติวา มหาวิทยาลัยหนึ่งจะผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ ความจำเปนในเบื้องแรกคือ
ตองมีนิสิต (หรือนักศึกษา) ใชหรือไม ? ถาไมมีผูเรียน จะพัฒนาอะไรใหมีคุณภาพ ?
องคประกอบสำคัญของสถาบันสงฆไทยก็คือพระสงฆ คำวา “พระสงฆ” มีนัย
ครอบคลุมเรื่องคุณภาพอยูแลวโดยอัตโนมัติหรือไม ? เพราะพระสงฆที่เปนภิกษุถือปฏิบัติศีล
๒๒๗ ขอ ที่เปนสามเณรก็ถือปฏิบัติศีล ๑๐ ขอ นี้คือคุณภาพดานวินัย สวนคุณภาพดาน
ธรรมนั้น พระสงฆถือเปนสมณะผูเปนเชื้อสายศากยบุตร มีคุณธรรม ๙ ประการมีความ
ปฏิ บั ติ ดี ป ฏิ บั ติ ช อบ เป น ต น ดั ง นั้ น พอสรุ ป ได ห รื อ ไม ว า “ปริ ม าณก็ คื อ คุ ณ ภาพ” และ
ปริมาณหรือจำนวนของพระสงฆยิ่งมาก สถาบันสงฆยิ่งมีความเขมแข็ง ?
อยางไรก็ตาม ผูเขียนจะยังไมสรุป (เปนเชิงเขาขางตัวเอง) ในที่นี้วา “ความเปนพระ
สงฆยอมบงถึงคุณภาพในตัวโดยอัตโนมัติและจำนวนพระสงฆยิ่งมาก สถาบันสงฆยิ่งเขมแข็ง”
เพราะอาจมีผูตีความคำวา “คุณภาพ” ที่ใชในบทความนี้แตกตางออกไป เชน บางคนอาจ
ตีความวา “คุณภาพ” ในที่นี้ ไมไดหมายถึงจำนวนศีลและคุณธรรม (ที่เรียกวาสังฆคุณ ๙)
ตามที่กลาวมา (ในยอหนาที่ ๓ ของหัวขอนี้) แตหมายถึงความรูความสามารถที่ไดรับการ
พัฒนาขึ้นมาภายหลัง เปนความรูดานวิชาการ ดานการบริหารจัดการองคกร ดานการ
สื่อสาร ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เปนตน ดังนั้น เพื่อตอบโจทยวา “ความเขมแข็งของ
สถาบันสงฆขึ้นอยูกับปริมาณหรือคุณภาพ ?” ผูเขียนขอนำเสนอเรื่องที่เกี่ยวของกัน ๒ เรื่อง
กอนนำเสนอขอมูลซึ่งเปนการตอบคำถามไวในเรื่องที่ ๓ ดังตอไปนี้

‡√◊ËÕß∑’Ë Ò §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ∂“∫—π ß¶å‰∑¬°—∫æ√–æÿ∑∏»“ π“
องคประกอบของพระพุทธศาสนามี ๔ อยาง คือ (๑) ศาสนบุคคลและศาสนสถาบัน
ไดแกภิกษุสามเณร รวมทั้งองคกรซึ่งเปนกรอบการบริหารจัดการนำพาหมูคนหรือสงฆให
ดำเนินไป (๒) ศาสนธรรม ไดแกหลักพระธรรมวินัยที่เปนคำสั่งสอนของพระพุทธเจา (๓)

ความเขมแข็งของสถาบันสงฆ : ปริมาณหรือคุณภาพ

345

ศาสนวัตถุและศาสนสถาน ไดแก พระพุทธรูป เจดีย กุฏิ วิหาร วัดเปนตน (๔) ศาสนพิธี
ไดแกพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
สถาบันสงฆไทย ยอมหมายรวมถึงพระสงฆไทยแตละรูปที่มีตำแหนงฐานะในสถาบัน
ดวย ถือเปนศาสนบุคคลผูมีฐานะและบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
ในรูปแบบตางๆ เชน ศึกษาและเผยแผศาสนธรรม บูรณปฏิสงั ขรณศาสนวัตถุและศาสนสถาน
ประกอบศาสนพิธีที่ถูกตองเพื่อรักษาศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เปนตน สถาบันสงฆไทยมี
ความสัมพันธกับพระพุทธศาสนาอยางนี้

‡√◊Ë Õ ß∑’Ë Ú °“√∑”Àπâ “ ∑’Ë ¢ Õßæ√– ß¶å ‰ ∑¬„π∞“π–Õß§å ª √–°Õ∫¢Õß
æ√–æÿ∑∏»“ π“
งาน (หรือพันธกิจ) ของคณะสงฆไทยมี ๖ ดาน คือ (๑) งานปกครอง (๒) งาน
จั ด การศึ ก ษา (๓) งานเผยแผ (๔) งานสาธารณู ป การ-งานดู ศ าสนวั ต ถุ ศ าสนสถาน
(๕) งานการสาธารณสงเคราะห (๖) งานการศึกษาสงเคราะห
งานที่ (๑) และ (๔) เปนงานที่เกี่ยวของกับพระสงฆโดยเฉพาะ งานที่ (๒) เกี่ยวของ
ทั้งกับพระสงฆและประชาชนทั่วไป งานที่ (๓) (๕) และ (๖) เกี่ยวของกับประชาชนทั่วไป
เปนงานที่พระสงฆตองทำเพื่อใหบริการแกสังคม ปจจุบันประเทศไทยมีประชากรประมาณ
๖๗ ลานคน พระสงฆมีประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ รูป นั่นหมายถึงวา พระสงฆ ๑ รูปตองรับผิด
ชอบใหบริการแกประชาชนประมาณ ๒๒๓ คน
พระสงฆไทยจึงถือเปนองคประกอบที่สำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนา เพราะอยูใน
ฐานะเปนบุคคลตัวตนเราเขา ที่มีชีวิตจิตใจ มีสามัญสำนึกและมีมโนธรรม สามารถที่จะไปทำ
หนาที่ศึกษา ปฏิบัติตาม และเผยแผศาสนธรรม ไปทำหนาที่บูรณปฏิสังขรณ กอสราง บำรุง
รักษาศาสนวัตถุ/ศาสนสถานใหดำรงคงอยูตราบนานเทานาน ไปทำหนาที่ประกอบศาสนพิธี
ใหมีการสืบทอดตอไปจากยุคสูยุค จะเห็นไดวา องคประกอบตั้งแต (๒) ถึง (๔) ปรากฏเกิดมี
ขึ้นและดำรงอยูตอไปไดเพราะมีองคประกอบที่ (๑) คือศาสนบุคคล/ศาสนสถาบัน
‡√◊ËÕß∑’Ë Û ª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ°—∫§«“¡‡¢â¡·¢Áß¢Õß ∂“∫—π ß¶å‰∑¬
คนสวนมากคิดวา “คุณภาพ” คือแกวสารพัดนึก เปนคำตอบสุดทายสำหรับทุกเรื่อง
ถามวา “คุณภาพ” เปนหลักประกันดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดทุกเรื่องหรือไม ?
ถาสืบสาวอยางถี่ถวน คำตอบที่ไดอาจตรงกันขามจากที่คนสวนมากคิดกันก็ได วัด (ซึ่งเปน
องคประกอบของสถาบันสงฆ) มีจำนวน ๓๖,๔๑๒ วัด จำเปนตองมีพระสงฆอยางนอย
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๓๖,๔๑๒ รูป เพื่อเปนเจาอาวาสดูแลรักษาวัด (ในปจจุบัน วัดที่ไมมีพระสงฆอยูประจำมา
นานจนกลายเปนวัดราง มีประมาณ ๕,๘๐๐ วัด)
ผูเขียนคิดวา เฉพาะ “คุณภาพ” อยางเดียว บางทีก็ไมไดเปนหลักประกันวาจะ
ทำใหการทำหนาที่สำเร็จไปเสียทุกเรื่อง และในคนหนึ่งคนก็ไมใชวาจะมีคุณภาพไปเสียทุก
เรื่อง เห็นไดจากกรณีของพระอรหันตซึ่งเปนบุคคลที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ก็คือเปนผูมีจิต
บริสุทธิ์จากกิเลส แตพระอรหันตเหลานั้นก็มีความสามารถแตกตางกันออกไป พระอรหันต
บางองคเกงดานวิปสสนา (สุกขวิปสสกะ แปลวา ผูเจริญวิปสสนาลวน มีนักศึกษาธรรมบาง
ทานแปลวา ผูมีวิปสสนาอันแหงแลง ไมถนัดดานการสอนคนอื่น) บางองคเกงดานวิชชา ๓
คื อ นอกจากจะมี ญ าณพิ เ ศษที่ ท ำให ห มดกิ เ ลสแล ว ยั ง ระลึ ก ชาติ ไ ด มี ต าทิ พ ย ม องเห็ น
ปรากฏการณการเกิด-ตายของสัตวโลกไดอีกดวย บางองคเกงดานอภิญญา ๖ คือแสดงฤทธิ์
ไดในรูปแบบตางๆ เชน เหาะเหินเดินอากาศได ดำดินได เดินทะลุกำแพงได มีหูทิพย มีตา
ทิพย เปนตน บางองคเกงดานปฏิสัมภิทา ๔ เชน เชี่ยวชาญดานภาษา เชี่ยวชาญดานการให
เหตุผลโตคารมเปนตน
การที่ “คุณภาพ” ในบุคคลคนหนึ่งไมสามารถเปนหลักประกันดานประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลไดในทุกเรื่องนี้ ทำใหจำเปนตองอาศัยปริมาณควบคูไปดวย
ประเด็นดานความเขมแข็งของสถาบันสงฆไทยก็เชนเดียวกัน การที่คณะสงฆไทยมี
พันธกิจหลัก ๖ ดานตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆ มีศาสนสถาน (เชน วัดวา
อาราม) ที่ตองดูแลรักษา และมีงานเล็กๆ นอยๆ ที่ตองทำอีกหลายอยางนั้น ทำใหตองอาศัย
พระสงฆจำนวนมากมารวมดวยชวยกันอยางหลีกเลี่ยงไมได ประเด็นดานคุณภาพอาจมีความ
สำคัญรองลงมาก็ได เพราะบางงานอาศัยพระสงฆผูมีความรูความเชี่ยวชาญ (หรือที่เรียกวาผู
มีกำลังสติปญญา นั่นคือมีคุณภาพ) เพียง ๒-๓ รูป เปนผูนำหมูคณะก็ทำใหงานนั้นประสบ
ความสำเร็จได ที่สำคัญและเปนเรื่องที่ปฏิเสธไมไดก็คือ การมีจำนวน (หรือปริมาณ) มาก
ทำใหเกิดผลดีหลายอยาง เชน ความอบอุนใจ การมีคนชวยเหลืองานครบทุกสวนอยางรอบ
ดาน มีโอกาสมากในการที่จะเฟนหาคุณภาพ การสรางพลังขับเคลื่อนองคกร
แทจริงแลว ประเด็นเรื่องคุณภาพหรือปริมาณอาจเปนสาเหตุแหงความเขมแข็งหรือ
ความออนแอของสถาบันสงฆไทยเพียง ๕๐ เปอรเซ็นต เพราะธรรมชาติของสถาบันสงฆไทย
มีลักษณะสมดุลกันระหวางคุณภาพกับปริมาณมาอยางนี้ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน ผูเขียนมี
ความมั่นใจอยางนี้ จึงควรกันประเด็นเรื่องคุณภาพและปริมาณออกไปแลวตั้งคำถามตอไปวา
“สาเหตุแหงความเขมแข็งหรือออนแอของสถาบันสงฆไทยคืออะไร ?” จากการที่ผูเขียนเฝา
สังเกตสถานการณมาหลายปพอจะบอกไดวา สาเหตุซึ่งอาจทำใหสถาบันสงฆเขมแข็งหรือไม
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เขมแข็งก็คือ ความตอเนื่องดานบุคลากรและสำนักงานซึ่งทำหนาที่บริหารกิจการคณะสงฆ
การจัดระบบขอมูลเพื่อการบริหารองคกร การถายทอดองคความรู (KM) ในองคกรสงฆ และ
ความเปนทางการดานบุคลากรและงบประมาณ
ถาบุคลากรและสำนักงานของคณะสงฆมีความตอเนื่อง ระบบขอมูลเพื่อการบริหาร
จัดการองคกรเปนระบบเชื่อมโยงกันทั้งประเทศ มีการถายทอดองคความรูเพื่อการบริหาร
กิจการคณะสงฆจากยุคสูยุคอยางเปนระบบ และบุคลากรฝายปฏิบัติการ (ที่เปนพระสงฆ)
รวมทั้งงบประมาณเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆมีความเปนทางการ สถาบันสงฆก็จะมี
ความเขมแข็ง ถาเปนไปในทิศทางตรงกันขามจากนี้ สถาบันสงฆก็จะไมมีความเขมแข็ง

ı. ∫∑ √ÿª·≈–¢âÕ‡ πÕ·π–
ปริมาณของบุคลากรสงฆที่มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องในชวงทศวรรษที่ผานมา
ทำใหเกิดคำถามดวยความวิตกกังวลวา “สถาบันสงฆในปจจุบันและอนาคตจะยังมีความเขม
แข็งเหมือนครั้งอดีตหรือไม ?” แทที่จริงแลว ความเขมแข็งของสถาบันสงฆขึ้นอยูกับปริมาณ
หรือคุณภาพ ?” คณะสงฆควรจะปรับกระบวนทัศนในการบริหารจัดการองคกรอยางไรใน
สถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วเชนนี้ ?”
ประเด็นความสัมพันธระหวางความเขมแข็งของสถาบันสงฆกับปริมาณและคุณภาพ
พอได ค ำตอบระดั บ หนึ่ ง ว า จุ ด เน น ควรจะอยู ที่ ส ว นไหน จากหลั ก การและวิ ธี ก ารของ
พระพุทธเจาที่ทรงใชในการประกาศพระศาสนา การที่พระพุทธองคทรงแสดงธรรมแกบุคคล
ระดับแกนนำของกลุมตางๆ การที่ทรงอนุญาตวิธีการบวชแบบติสรณคมนูปสัมปทาและ
ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา การจัดโครงสรางการบริหารองคกรพุทธบริษัทแลวตั้งตำแหนง
“อัคระ” ใหแกบุคลากรที่เปนหัวหนาของแตละบริษัท ทาทีของพระพุทธองคตอการแก
ปญหาบางเรื่องที่เกิดขึ้นในองคกรสงฆ พอกำหนดไดวา พระพุทธองคทรงใหความสำคัญดาน
ปริมาณไมนอยไปกวาดานคุณภาพ
พระพุทธเจาบางพระองค ทรงแสดงเฉพาะโอวาทปาติโมกข (ศีลสิกขาบทที่เปน
โอวาทคำสั่งสอน) ไมมีการบัญญัติอาณาปาติโมกข (ศีลสิกขาบทที่กำหนดเปนขอๆ เชน ศีล
๒๒๗) เพราะสาเหตุสำคัญ เชน จำนวนพระสาวกยังมีไมมาก พระสาวกเหลานั้นลวนมีคุณ
วิเศษขั้นต่ำก็เปนพระโสดาบัน ยังไมมีความเสียหายเกิดขึ้นในองคกรสงฆ การที่ไมมีการ
บัญญัติศีลสิกขาบทเปนขอๆ ทำใหพระศาสนาของพระพุทธเจาพระองคนั้นๆ ดำรงอยูไดไม
นาน
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ในทางตรงกันขาม ในยุคของพระพุทธเจาบางพระองค พระสงฆมีจำนวนมาก พระ
สาวกเหลานั้นมีทั้งสมมติสงฆและอริยสงฆ มีความเสียหายเกิดขึ้นในองคกรสงฆ พระองค
ย อ มทรงบั ญ ญั ติ ศี ล สิ ก ขาบทเป น ข อ ๆ (อาณาปาติ โ มกข ) จึ ง เป น เหตุ ใ ห พ ระศาสนาของ
พระพุทธเจาพระองคนั้นๆ ดำรงอยูไดนาน
การที่พระพุทธศาสนา (ซึ่งหมายรวมถึงองคกรสงฆดวย) ดำรงอยูไดนาน (หรือไม
นาน) เห็นไดชัดวาขึ้นอยูกับปริมาณของพระสงฆ บางครั้ง การที่องคกรสงฆมีเฉพาะภิกษุที่
เปนพระอริยบุคคลยอมสงผลดี คือไมมีความผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้นในองคกรสงฆ แตก็สง
ผลเสียในขณะเดียวกันดวยคือ เปนเหตุใหพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติศีลสิกขาบทเปนขอๆ
(อาณาปาติโมกข) การที่ไมมีศีลสิกขาบทเปนขอๆ เปนเหตุใหพระศาสนาดำรงอยูไดไมนาน
การดำรงอยูของสถาบันสงฆหลังพุทธปรินิพพาน ตองอาศัยปริมาณของบุคลากร
สงฆไมนอย เพราะบริบททางสังคมที่เปนปจจัยคุกคามมีมากขึ้น เชน การแตกแยกทางความ
ประพฤติ (สีลสามัญญตา) และการแตกแยกทางความคิด (ทิฏฐิสามัญญตา) ในหมูสงฆ การ
เผยแผความคิดของลัทธิอื่นๆ ประกอบกับองคกรสงฆก็มีภูมิตานทานไมมากเหมือนสมัยที่
พระพุทธเจายังพระชนมชีพอยู พระสงฆที่เปนผูนำจึงใหความสำคัญตอมิติเชิงปริมาณ เชน
กรณีพระมหากัสสปเถระตัดประเด็นเกี่ยวกับคำวา “สิกขาบทเล็กนอย” ที่ถกเถียงกันในที่
ประชุมปฐมสังคายนา ดวยประสงคที่จะรักษาความสามัคคีปรองดองในหมูสงฆรวมทั้ง
ศิษยานุศิษยของพระอรหันต ๕๐๐ องคที่เขาประชุมสังคายนา ปรากฏขอมูลหลักฐานตาม
บันทึกของสมณะจีนวา พุทธศาสนสถานสำคัญหลายแหงที่ไมมีพระสงฆจำพรรษาอยู ถูกคน
ของลัทธิอื่นๆ เขาจับจองอยูอาศัย ขอนี้ก็เปนเครื่องแสดงวา ความลมสลายแหงองคประกอบ
ของพระพุทธศาสนา (คือศาสนสถาน-ศาสนวัตถุ) เกิดขึ้นจากการที่ไมมีพระสงฆไปดูแลรักษา
คำวา “คุณภาพ” ที่ใชในองคกรสงฆนี้ ควรใชในนัยที่กวางกวาที่ใชในวงการอื่น เมื่อ
พูดถึงคำวา “คุณภาพ” ในวงการสงฆ หมายถึง (๑) การที่ทานเหลานั้นนุงสบงทรงจีวรที่
ถือวาเปนธงชัยแหงพระอรหันต วิถีชีวิตใกลชิดพระรัตนตรัย (๒) การที่ทานเหลานั้นปฏิญาณ
ตนที่จะดำรงอยูในสมณเพศซึ่งถือกันวาเปนเพศที่สูงกวาคฤหัสถเพศ (๓) การที่ทานเหลานั้น
บางรูปไดพฒ
ั นาจิตของตนสูงสงจนบริสุทธิ์จากกิเลสเปนพระอรหันต (๔) การที่ทานเหลานั้น
ศึ ก ษาคั น ถธุ ร ะ (ปริ ยั ติ ) จนจบการศึ ก ษาในแต ล ะระดั บ ตามเกณฑ ที่ ค ณะสงฆ ก ำหนด
(๕) การที่ทานเหลานั้นแมไมไดเปนพระอรหันต แมไมไดจบการศึกษาระดับตางๆ ตามเกณฑ
ที่ ค ณะสงฆ ก ำหนด แต ไ ด ท ำงานบริ ห ารกิ จ การคณะสงฆ ม าหลายป มี ป ระสบการณ ม าก
เปนตนเหลานี้ ลวนอยูในรมธงของคำวา “คุณภาพ” ไดทั้งสิ้น
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ผูเขียนไมอยากใหคิดเพียงมุมเดียววา “ความเขมแข็งของสถาบันสงฆไทยขึ้นอยูกับ
ปริมาณหรือคุณภาพ” แตควรมีมุมมองใหมๆ เพิ่มเขามาอีก เปนการเปดโลกทัศนออกไปสู
ความเปนจริงมากขึ้น ในตอนทายนี้ จึงขอใหขอเสนอแนะวิธีการสรางความเขมแข็งแก
สถาบันสงฆไทย ดังนี้

¢âÕ‡ πÕ·π–∑’Ë Ò °“√√—°…“®”π«πæ√– ß¶å„Àâ§ß∑’Ë„π —¥ à«π∑’Ë‡À¡“– ¡
ในวงการสงฆไทย ถายึดเอาเวลาการอยูในความเปนพระ สามารถแบงเปนพระสงฆ
เปน ๓ กลุม ประกอบดวย
กลุมที่ ๑ พระเถระ หมายถึงทานที่อยูในความเปนพระสงฆเปนเวลาตั้งแต ๑๐ ป
ขึ้นไป (ธรรมเนียมพระนิยมเรียกวามีอายุพรรษา ๑๐ ปขึ้นไป)
กลุมที่ ๒ พระมัชฌิมะ หมายถึงทานที่อยูในความเปนพระสงฆเปนเวลาตั้งแต ๕ ป
ถึง ๙ ป
กลุมที่ ๓ พระนวกะ หมายถึงทานที่อยูในความเปนพระสงฆเปนเวลาตั้งแต ๑ ปถึง
๔ ป
เพื่อความเขมแข็งของสถาบันสงฆไทย ควรตองมีแนวทางการรักษาจำนวนพระสงฆ
๓ กลุมใหมีสัดสวนที่เหมาะสมและสืบเนื่องตอกันไปเหมือนกระแสคลื่น กลาวคือทั้ง ๓ กลุม
นี้ถามีจำนวนคงที่ประมาณกลุมละ ๓๐ กวาเปอรเซ็นตตอเนื่องกันไมขาดตอน ยอมเปนหลัก
ประกันความเขมแข็งของสถาบันสงฆ มาตรการใดๆ ที่จะดำเนินการควรเปนการสรางแรง
จูงใจครบกระบวนความตั้งแตแรงจูงใจใหคนมาบวช แรงจูงใจใหคนที่บวชแลวอยูในความเปน
พระสงฆเพื่อทำงานใหสถาบันสงฆ
¢âÕ‡ πÕ·π–∑’Ë Ú °“√∏”√ß‰«â´÷Ëßª√‘¬—μ‘»÷°…“·≈–ªØ‘∫—μ‘»÷°…“
คำวา “ปริยัติศึกษา” ในที่นี้ ขอมุงเอาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและ
แผนกบาลีของคณะสงฆไทยเปนหลัก (คันถธุระของคณะสงฆไทย) โดยมีการศึกษาของ
สถาบันอื่นๆ เปนสวนประกอบ
คำวา “ปฏิบัติศึกษา” ในที่นี้ ขอมุงเอาการปฏิบัติกรรมฐานโดยยึดตามหลักการและ
วิธีการที่พระพุทธเจาทรงสอนไว (หลักไตรสิกขา) ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎกและคัมภีร
วิสุทธิมรรค (วิปสสนาธุระของคณะสงฆไทย)
พระสงฆไทย จะมีคุณภาพที่เหมาะสำหรับการสรางความเขมแข็งแกสถาบันสงฆก็
โดยอาศัยการศึกษาทั้ง ๒ ประการนี้ ขอใหจำไววา การที่จะมีคนใดคนหนึ่งเขามาบวชเปน
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พระสงฆ หรือผูปกครองของชายคนใดคนหนึ่งใหบุตรหลานของตนเขามาบวชเปนพระสงฆ
พวกเขายอมตองเล็งเห็นแลววา “เขามาบวชแลวจะไดอะไร มีโอกาสพัฒนาตัวเองหรือไม”
ดังนั้น ตองธำรงรักษาปริยัติศึกษาและปฏิบัติศึกษาไวตราบนานเทานาน เพื่อใหคนที่เขามา
บวชเขามั่นใจไดวาจะไดรับโอกาสพัฒนาตัวเองตามระบบการศึกษาของคณะสงฆ

¢âÕ‡ πÕ·π–∑’Ë Û °”®—¥ “‡Àμÿ·Ààß§«“¡ÕàÕπ·Õ¢Õß ∂“∫—π ß¶å
สาเหตุ แ ห ง ความอ อ นแอของสถาบั น ก็ คื อ ความไม ต อ เนื่ อ งด า นบุ ค ลากรและ
สำนักงานซึ่งทำหนาที่บริหารกิจการคณะสงฆ การจัดระบบขอมูลเพื่อการบริหารองคกรไม
ครบถวนสมบูรณ ไมมีการถายทอดองคความรู (KM) ในองคกรสงฆ และไมมีความเปน
ทางการดานบุคลากรและงบประมาณ
ถาบุคลากรและสำนักงานของคณะสงฆมีความตอเนื่อง ระบบขอมูลเพื่อการบริหาร
จัดการองคกรเปนระบบเชื่อมโยงกันทั้งประเทศ มีการถายทอดองคความรูเพื่อการบริหาร
กิจการคณะสงฆจากยุคสูยุคอยางเปนระบบ และบุคลากรฝายปฏิบัติการ (ที่เปนพระสงฆ)
รวมทั้งงบประมาณเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆมีความเปนทางการ (จะมีสถานะเปนพนัก
งานของรัฐหรืออะไรก็แลวแต) สถาบันสงฆก็จะมีความเขมแข็ง
¢âÕ‡ πÕ·π–∑’Ë Ù ‰¡à§«√ √â“ß°Æ√–‡∫’¬∫∑’Ë‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡¿“√–·°à§≥– ß¶å
ปจจุบัน คณะสงฆไทยมีภาระงานที่ตองทำตามพันธกิจมากพออยูแลว และพันธกิจที่
คณะสงฆทำอยูก็มั่นใจไดวา ครอบคลุมสิ่งที่จำเปนตอความดำเนินไปดวยความเรียบรอยของ
สังคมประเทศชาติ พระสงฆเองก็ดำรงสถานะหลายอยางในขณะเดียวกัน นั่นคือ สถานะ
ความเป น ปู ช นี ย บุ ค คลทำหน า ที่ เ ป น ผู น ำด า นจิ ต ของประชาชนทั่ ว ไป สถานะความเป น
สมาชิกขององคกรสงฆ สถานะความเปนพลเมืองไทยที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย จึงไมเห็น
ความจำเปนใดๆ ที่ใครๆ จะตองออกกฎระเบียบใดๆ มากำหนดใหพระสงฆตองถือปฏิบัติ
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร เชน กรณีการออกกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยสถาบันพระพุทธศาสนา ขอนี้เปนภาระหนักของคณะสงฆ เพราะการออกกฎนี้มาโดยไม
ไดเตรียมการ (๑) ดานบุคลาการ (๒) งบประมาณ (๓) โครงสรางการบริหารองคกรเปนตน
ใหพรอมกอน ทำใหคณะสงฆตองขวนขวายอยางหนักในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายนี้
คำถามที่ถามกันมากก็คือ “เพราะเหตุไร จึงไมกำหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ใหการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตั้งแตนักธรรมชั้นตรีถึง
นักธรรมชั้นเอก (รวมธรรมศึกษาดวย ซึ่งเปนงานที่คณะสงฆทำอยูแลว) เปนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน” หรือทำในลักษณะอื่นก็ได ที่จะไมเปนการสรางภาระใหแกคณะสงฆมากเกินไป

ความเขมแข็งของสถาบันสงฆ : ปริมาณหรือคุณภาพ

351

อยางไรก็ตาม ผูเขียนไมไดประสงคที่จะใหละเลยกฎระเบียบใดๆ ที่ไดประกาศใช
แลว แตประสงคที่จะใหมีการสำรวมระวังในการที่จะออกกฎระเบียบใดๆ โดยองคกรอื่นๆ (ที่
ไมใชองคกรสงฆ) มากำหนดใหพระสงฆตองถือปฏิบัติโดยไมมีเหตุอันควรในอนาคต โดย
เฉพาะถากฎระเบียบนั้นๆ เปนการสรางภาระงานเพิ่มขึ้นโดยไมจำเปน เพราะการมีภาระงาน
เพิ่มขึ้นโดยไมจำเปน ทำใหพระสงฆตองทุมกำลังกาย กำลังสติปญญา และกำลังทรัพยไป
เพื่อการนั้นๆ (ที่เพิ่มขึ้นมาตามกฎหมาย) ซึ่งจะมีผลทำใหงานเดิมที่ทำอยูเปนไปอยางไมมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร

æ√–æÿ∑∏»“ π“‡æ◊ËÕ —ß§¡ :
°√–∫«π∑—»πå „À¡à‡°’Ë¬«°—∫‡∫≠®»’≈
æ√–¡À“ ¡∫Ÿ√≥å «ÿ±⁄≤‘°‚√, ¥√.
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


Ò. ∫∑π”
พระพุ ท ธศาสนาเพื่ อ สั ง คม เป น ชื่ อ สำหรั บ ใช เรี ย กขบวนการพระพุ ท ธศาสนา
แนวใหมที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองปญหาสังคมโลกยุคใหม ไมมีการแยกเรื่องศาสนากับสังคม
ออกจากกัน รวมทั้งความพยายามที่จะตีความพุทธธรรมใหครอบคลุมปญหาใหมๆ ที่เกิดขึ้น
ในสังคมปจจุบัน เพราะเห็นวาการสอนแบบจารีตที่เนนการแกปญหาของปจเจกบุคคล ไม
เพียงพอตอการตอบปญหาสังคมยุคใหมที่เต็มไปดวยความสลับซับซอนได การแกปญหา
ความทุกขของปจเจกบุคคลและสังคมสามารถดำเนินควบคูกันไปได๑ อีกความหมายหนึ่ง
พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม หมายถึง ขบวนการหรือกลุมนักกิจกรรมชาวพุทธเพื่อสังคม
(Engaged Buddhists) ที่พยายามนำพระพุทธศาสนาเขาไปมีสวนรวมในการแกปญหาสังคม
เชน ปญหาความอยุติธรรมทางสังคม ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาความรุนแรง ปญหาทาง
เศรษฐกิจ ปญหาทางการเมือง๒

๑ George

D. Bond, “A.T. Ariyatne and the Sarvodaya Shramadana Movement,”
Engaged Budddhism: Buddhist Liberation Movements in Asia, ed. By Christopher S.
Queen (New York: State University of New York Press, 1996), p. 126.
๒ Damien Keown, A Dictionary of Buddhism (New York: Oxford University
Press, 2003), p. 86.
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ขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมที่โดดเดนในตางประเทศ โดยสวนมากจะเกิด
ขึ้นในประเทศที่เกิดภาวะวิกฤตทางสังคมจากภัยสงครามและความขัดแยงทางการเมือง โดย
เฉพาะในประเทศที่เคยตกเปนอาณานิคมของตะวันตกมากอน เชน อินเดีย ศรีลังกา แม
สังคมไทยจะไมเคยประสบภาวะวิกฤตทางสังคมอยางรุนแรงเหมือนในหลายประเทศที่ยกมา
ขางตน แตภาวะวิกฤตทางสังคมและการเมืองที่ผานมา ไดกอใหเกิดปญหาวิกฤตตามมา
อยางมากมาย ดวยเหตุนี้ จึงทำใหชาวพุทธไทยกลุมหนึ่งมองวาปญหาวิกฤตเหลานี้เกิดจาก
การพัฒนาที่มุงเนนแตเรื่องเศรษฐกิจโดยละเลยมิติทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมโดย
เฉพาะพระพุทธศาสนาแบบจารีตในสังคมไทย ดังนั้น ชาวพุทธบางกลุมจึงไดเสนอแนวคิดใน
การฟนคืนชีพบทบาทของพระพุทธศาสนาขึ้นมาใหม เพื่อใหมีสวนรวมในการแกปญหาและ
พัฒนาสังคมปจจุบัน รวมทั้งการตีความพุทธธรรมแบบใหมเพื่อใหสอดคลองกับปญหาสังคม
โลกยุคใหม บุคคลสำคัญที่พยายามอธิบายคำสอนทางพระพุทธศาสนาใหมีมิติทางสังคม เชน
พุ ท ธทาสภิ ก ขุ พระธรรมป ฎ ก (ป. อ. ปยุ ตฺ โ ต) พระไพศาล วิ ส าโล นพ.ประเวศ วะสี
สุลักษณ ศิวรักษ เครือขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติ (พ.พ.ส.) (International
Network of Engaged Buddhists-INEB) ๓ บทบาทสำคั ญ อย า งหนึ่ ง ของเครื อ ข า ย
พุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติ คือ การมุงพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
ที่มีฐานอยูบนความมีสติ ปญญา และกรุณา รวมทั้งการตีความศีล ๕ แนวใหมเพื่อสามารถ
ตอบปญหาสังคมโลกยุคใหมที่เต็มไปดวยความสลับซับซอน
ดวยเหตุผลดังกลาวมานี้ ผูเขียนจึงมองวา การศึกษาขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อ
สังคมในสังคมไทย โดยเฉพาะเครือขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติ จึงมีความสำคัญ
และสอดรับกับกระแสของพระพุทธศาสนาแนวใหมในสังคมไทยปจจุบันที่กำลังปรากฏตัวขึ้น
เรื่อยๆ ประเด็นปญหาหลักๆ ที่ตองการจะศึกษาในบทความเรื่องนี้ คือ กลุมนักคิดและนัก
วิชาการไดถกเถียงประเด็นปญหาเกี่ยวกับแนวคิดเชิงสังคมในพระพุทธศาสนาอยางไร โดย
เฉพาะกรณีของศีล ๕ ผูเขียนตองการศึกษาวา เครือขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติ
มองวาการอธิบายศีล ๕ ตามแนวจารีตประเพณีแบบเดิมมีปญหาในการตอบปญหาสังคมยุค
ใหมอยางไร และเครือขายนี้ไดเสนอทางออกดวยการตีความศีล ๕ แบบใหมอยางไร

๓

“คำถวายรายงานสมเด็จพระสังฆราช”, เสขิยธรรม ๕ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๓๘) : ๖๕.
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Ú. ·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫æ√–æÿ∑∏»“ π“‡æ◊ËÕ —ß§¡
Ú.Ò §«“¡À¡“¬·≈–≈—°…≥– ”§—≠¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“‡æ◊ËÕ —ß§¡
คำวา “พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม” (Socially Engaged Buddhism) เปนคำที่
เกิดขึ้นในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในคริสตทศวรรษ ๑๙๖๐ โดยพระติช นัท ฮันห
(Thich Nhat Hanh) พระภิกษุมหายานชาวเวียดนาม ครั้งแรกเรียกสั้นๆ วา “Engaged
Buddhism”๔ พระติช นัท ฮันห ไดใชคำนี้โดยหมายถึงการนำเอาพระพุทธศาสนาเขาไป
ผูกพัน (engage) กับการแกปญหาสังคมโลกยุคใหม (โดยเฉพาะปญหาสงครามเวียดนาม)
บนฐานของการมีสติระลึกรูถึงสิ่งที่กำลังดำเนินไปภายในตนและในโลก ทานเคยใหสัมภาษณ
เฮเลน ทรอคอฟบรรณาธิการนิตยสาร Tricycle วา “สถานการณทามกลางสงคราม คุณไม
สามารถตัดตัวเองออกจากสังคมที่ทนทุกขนั้นได คุณตองสัมพันธกับพวกเขาและทำอะไรก็ได
เทาที่คุณสามารถชวยได ทุกๆ คนสามารถหาเวลาที่จะนั่ง เดิน รับประทานอาหารอยางมีสติ
หรือกินอาหารในความเงียบคนเดียวหรือกับชุมชนก็ได”๕ การกอตั้ง “โรงเรียนเยาวชนเพื่อ
บริการสังคม” (the School of Youth for Social Service) ถือวาเปนการปรากฏ
ตัวอยางเปนรูปธรรมของขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในแนวทางของพระติช นัท
ฮันห
โดยสรุป ลักษณะสำคัญของพระพุทธศาสนาในแนวทางของพระติช นัท ฮันห มี ๖
ประการ คือ (๑) การมองวา“พระพุทธศาสนามีความผูกพันกับสังคมอยูแลว ถาไมเปนเชน
นั้น ก็ไมถือวาเปนพระพุทธศาสนา”๖ (๒) การมีปญญาเห็นแจงในธรรมชาติที่อิงอาศัยกัน
(interbeing) ของสิ่งทั้งหลายในฐานะเปนพื้นฐานแหงการสรางสันติภาพ (๓) การปฏิบัติ
ธรรมครอบคลุมทั้งการเจริญสติ การรับใชสังคม และการอาสาที่จะลดและหยุดยั้งความ
อยุติธรรมทางสังคมโดยไมแบงพรรคแบงพวก (๔) พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมเปนเรื่องของวิถี

๔ Christopher

S. Queen (ed.), Engaged Buddhism in the West, (Boston:
Wisdom Publications, 2000), p. 6.
๕ “พุทธศาสนาสำหรับสังคมสมัยใหม,” เสขิยธรรม ๔๗ (มกราคม-มีนาคม, ๒๕๔๔) : ๓๑.
๖ Thich Nhat Hanh, Love in Action: Writings on Nonviolent Social Change
(Berkeley: Parallax Press, 1993) อางใน Christopher S. Quenn (ed.), Engaged Buddhism
in the West, p. 36.
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ชีวิต สันติภาพไมใชเพียงการไมมีสงคราม หากแตตองมีอยูทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันของ
เรา (๕) คำสอนและการปฏิบัติจะตองเหมาะสมกับกาลเวลาและสถานที่ (๖) เรียนรูอยางตอ
เนื่องและสามารถเรียนรูจากสรรพสิ่งได๗
สถาบันนาโรปะ (Naropa Institute) เปนอีกองคกรพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมใน
รูปแบบของสถาบันการศึกษา ตั้งขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๗๔ ที่เมืองโคโลราโด สหรัฐอเมริกา โดย
ชาวพุทธทิเบตชื่อเชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช (Chogyam Trungpa Rinpoche) ไดเปด
โครงการศึกษาระดับปริญญาโทชือ่ วา “โครงการพระพุทธศาสนาเพือ่ สังคม” (The Engaged
Buddhism Program) ความหมายของพระพุ ท ธศาสนาเพื่ อ สั ง คมของสถาบั น นี้ คื อ
“พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมเปนการประยุกตเอาหลักศีล สมาธิ ปญญาของพระพุทธศาสนา
มาใชกับความทาทายในสังคมปจจุบัน เพื่อตอบสนองปญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจของ
โลก”๘
คริสโตเฟอร เอส. ควีน (Christopher S. Queen) มองวา พระพุทธศาสนาเพื่อ
สังคม เปนการประยุกตหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อแกปญหาสังคม เปนรูปแบบ
ของศาสนาที่เกิดขึ้นในบริบทแหงการถกเถียงปญหาระดับโลกในเรื่องสิทธิมนุษยชน การ
กระจายความยุติธรรม และความกาวหนาทางสังคม จุดรวมสำคัญอยางหนึ่งของกลุมชาว
พุทธที่ทำงานเพื่อสังคม คือ การถือเอาปญหาความทุกขของชาวโลกเปนแรงกระตุนใหเกิด
ความอยากที่จะทำงานเพื่อสังคม รวมทั้งการตั้งปณิธานแบบพระโพธิสัตวของมหายาน ที่จะ
คุมครองรักษาสรรพสัตว๙
องคทะไล ลามะ ผูนำเรียกรองเพื่อเอกราชของทิเบตจากการยึดครองของจีน ได
เสนอแนวคิด“ความรับผิดชอบสากล” (universal responsibility) และแนวคิดแบบ
“จิตใจที่หวังประโยชนเพื่อผูอื่น” (altruistic mind) ซึ่งตั้งอยูบนฐานของความรัก ความ
เมตตากรุณา การใหอภัย และการอิงอาศัยกันของสิ่งทั้งหลาย ทานกลาววา “ทุกๆ ชาติก็อิง
อาศัยชาติอื่น แมแตชาติที่มีขอพิพาทกันก็ตองรวมมือในการใชทรัพยากรของโลก มนุษยทั้ง
๗ Patricia

Hunt-Perry and Lyn Fine, “All Buddhism Is Engaged : Thich Nhat Hanh
and The Order of Interbeing,” quoted in Christopher S. Queen (ed.), Engaged
Buddhism in the West, p. 36.
๘ The Naropa Instutute, Engaged Buddhism : Master of Arts in Buddhist
Studies, (recruitment brochure, n.d.).
๙ Christopher S. Queen (ed.), Engaged Buddhism in the West, p. 5.
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หลายทั้งในชุมชนโลกและครอบครัว จำตองสามัคคีกันและรวมมือกันบนฐานของการเคารพ
ซึ่งกันและกัน แนวคิดเรื่องการทำประโยชนเพื่อผูอื่น (altruism) จึงเปนปจจัยที่สำคัญอยาง
ยิ่งยวด”๑๐
อยางไรก็ตาม เมื่อมองโดยภาพรวมแลว พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมอาจแบงลักษณะ
โดยรวมเปน ๓ ประการ ดังนี้๑๑ (๑) ความตระหนักรู (Awareness) หมายถึง ความมีสติ
สำนึกตระหนักรูสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง สิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว รวมทั้งตระหนักรูในสภาพ
ความทุกขของหมูสัตวในสังคมและโลก ถือวาเปนพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสูการทำกิจกรรม
ทางสังคม (๒) การทำตนใหเปนหนึ่งเดียวกับโลก (Identification of self and world)
ไดแก ความรูสึกเปนหนึ่งเดียว (oneness) การไมแบงแยกเปนฝกฝาย (non-dualism) การ
พึ่งพาอาศัยกัน (independence) และความรูสึกเห็นอกเห็นใจกัน (๓) การลงมือกระทำ
(Imperative of Action) หมายถึง ขอบังคับที่จะตองลงมือทำหรือใหการชวยเหลือทันทีเมื่อ
เห็นหรือไดยินผูอื่นมีความทุกข

Ú.Ú ¡‘μ‘∑“ß —ß§¡„πæ√–æÿ∑∏»“ π“π‘°“¬‡∂√«“∑
ดังไดกลาวมาแลววา ผูที่มองวามิติทางสังคมเปนรากฐานดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา
สวนใหญเปนกลุมนักคิดและนักวิชาการที่เปนชาวพุทธ ตอไปนี้ผูเขียนขอเสนอตัวอยางนักคิด
และนักวิชาการบางทานที่พยายามเสนอแนวคิดเกี่ยวกับมิติทางสังคมของพระพุทธศาสนา
ดังตอไปนี้
พระวัลโปละ ราหุล (Walpola Rahula) มองวา พระพุทธศาสนาตั้งอยูบนฐานของ
การใหบริการแกบุคคลอื่น และความผูกพันทางการเมืองและสังคมถือวาเปนมรดกของพระ
สงฆและเปนแกนแทของพระพุทธศาสนา หลักฐานในพระไตรปฎกที่พระราหุลมักจะยกขึ้น
มาสนับสนุนขอเสนอของทาน คือ พุทธพจนในการสงพระสาวกไปประกาศพระศาสนา
ครั้งแรกวา “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชนสุขแกชนจำนวนมาก เพื่อ
อนุเคราะหชาวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษย…”๑๒ พระสูตร
ที่พระราหุลมักจะยกมาสนับสนุน เชน กูฏทันตสูตร ที่วาดวยการปราบโจรผูรายดวยการแก
๑๐ The

Dalai Lama, “Cultivating Altruism,” Engaged Buddhist Reader, ed. By
Arnold Kotler (Berkeley : Parallax Press, 1996), p. 3.
๑๑ Christopher S. Queen (ed.), Engaged Buddhism in the West, p. 6-7.
๑๒ วิ.มหา.(ไทย) ๔/๓๒/๔๐.
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ปญหาเศรษฐกิจ โดยสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพการงาน ในสิงคาลกสูตรที่วาดวยการสราง
ความสัมพันธของบุคคลในสังคมตามหลักทิศ ๖ ๑๓ อริยรัตนะ (Ariyaratne) อนาคาริกชาว
ศรีลังกา แกนนำในการตั้งขบวนการสรรโวทัย (Sarvodaya Movement) มองวา การ
ตีความคำสอนทางพระพุทธศาสนาไมควรจำกัดขอบเขตใหเหลือเพียงมิติทางจิตวิญญาณ
เทานั้น เพราะการทำเชนนี้ ก็เทากับวาเราไปตีกรอบคำสอนของพระพุทธเจาใหเปนเพียง
เรื่องของโลกอื่นเทานั้น แทจริงแลวพระพุทธเจาทรงมีคำสอนเปนจำนวนมากที่เกี่ยวกับ
ปรัชญาสังคมและความรับผิดชอบตอสังคม๑๔ สำหรับหลักธรรมที่อริยรัตนะมองวาเปนมิติ
ทางสังคมของพระพุทธศาสนา คือ หลักพรหมวิหาร ๔ และสังคหวัตถุ ๔ เปนตน๑๕ พระ
เขมธัมโม (Khemadhammo) ชาวพุทธประเทศอังกฤษ มีทัศนะคลายกับพระติช นัท ฮันห
และองคทะไล ลามะ ที่วา ขึ้นชื่อวาเปนชาวพุทธก็จะตองทำงานเพื่อสังคมอยูแลว ไมมีการ
แบงแยกเปนชาวพุทธเพื่อสังคมและไมยุงเกี่ยวกับสังคม๑๖
มิติทางสังคมเปนรากฐานดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาอยูแลว เชน การที่พระพุทธเจา
ตรัสใหพระสาวกเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชนของชาวโลก หลักเมตตากรุณาในพรหมวิหาร ๔
หลักความสัมพันธของบุคคลในสังคมตามหลักทิศ ๖ หลักการสงเคราะหกันในสังคหวัตถุ ๔
หรื อ กฎธรรมชาติ ที่ ว า ด ว ยการอิ ง อาศั ย กั น เกิ ด ขึ้ น ของสรรพสิ่ ง ตามหลั ก ปฏิ จ จสมุ ป บาท
เปนตน ลวนแสดงใหเห็นมิติทางสังคมในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น เพียงแตการเสนอคำอธิบาย
ในแตละยุคสมัยอาจจะมีจุดเนนที่แตกตางกันบางตามสภาพแวดลอมทางสังคมในแตละยุค
สมัย
จากขอมูลที่ยกมาจะเห็นวา สิ่งที่เราตองยอมรับอยางหนึ่งคือ สภาพความซับซอน
ของปญหาสังคมโลกยุคใหมมีบทบาทอยางสำคัญที่กดดันใหขบวนการทางพระพุทธศาสนา
๑๓ Walpola

Rahula, The Heritage of the Bhikkhu: A Short History of the
Bhikkhu in Educational, Cultural, Social and Political Life, (New York: Grove Press,
1974), pp. 14-15. สำหรับเนื้อโดยละเอียดของพระสูตรทั้ง ๒ ดู ที.สี. (ไทย) ๙/๓๓๘/๑๓๑–๑๓๒.,
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๒–๒๗๓/๒๐๐–๒๑๘.
๑๔ George D. Bond, “A.T. Ariyatne and the Sarvodaya Shramadana Movement,”
Engaged Budddhism: Buddhist Liberation Movements in Asia, ed. By Christopher S.
Queen (New York: State University of New York Press, 1996), p. 126.
๑๕ George D. Bond, “A.T. Ariyatne and the Sarvodaya Shramadana Movement,”
p. 127.
๑๖ Quoted in Christopher S. Queen (ed.), Engaged Buddhism in the West, p. 8.
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แบบใหมปรากฏตัวขึ้น นักคิดบางทานอาจจะหาเหตุผลมาสนับสนุนวาการทำงานเพื่อสังคม
เป น หั ว ใจสำคั ญ ของพระพุ ท ธศาสนาที่ มี ม าแต ดั้ ง เดิ ม หรื อ อาจจะมี บ างท า นโต แ ย ง ว า
พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมเปนการเพิ่มเติมเนื้อหาใหมๆ เขามาในพระพุทธศาสนา จะอยางไร
ก็ตาม ผูเขียนมองวา สิ่งที่เราตองยอมรับคือ ปรากฏการณใหมๆ ในวงการพระพุทธศาสนา
ยุ ค นี้ ค อ นข า งจะแตกต า งจากขบวนการทางสั ง คมของพระพุ ท ธศาสนาในอดี ต คื อ ใน
ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาแมจะปรากฏวามีชาวพุทธจำนวนมาก (โดยเฉพาะผูที่เปน
นักบวชหรือพระสงฆ) ที่ทำงานกิจกรรมในเชิงสังคม แตรูปแบบในการทำงานมักจะออกมา
ในรูปของการทำตามนโยบายของรัฐหรืออยูภายใตการกำกับควบคุมของอำนาจรัฐ การ
ทำงานในรูปขององคกรอิสระที่นำเอาพระพุทธศาสนาไปบูรณาการเขากับปญหาสังคมทุก
ดาน ไมวาจะเปนการแกปญหาเชิงโครงสราง การผลักดันนโยบายสาธารณะ การตอตาน
สงคราม การตอตานทุนนิยม บริโภคนิยม เปนตน เหลานี้ลวนเปนขบวนการพระพุทธ
ศาสนาที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนเลยในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา

Ú.Û ·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫æ√–æÿ∑∏»“ π“‡æ◊ËÕ —ß§¡„π —ß§¡‰∑¬
นักคิดและนักวิชาการคนสำคัญในสังคมไทยที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับมิติทางสังคมใน
พระพุทธศาสนามีหลายทานดวยกัน แตแนวคิดทีถ่ อื วาไดรบั การกลาวถึงมากทีส่ ดุ คือ แนวคิด
ของพุทธทาสภิกขุ เรือ่ ง “ธัมมิกสังคมนิยม” และแนวคิดของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตโฺ ต)
เรื่อง “ศีลกับเจตนารมณทางสังคม” สำหรับนักคิดและวิชาการไทยทานอื่นๆ สวนมากจะได
รับอิทธิพลจากแนวคิดของทั้งสองทานนี้ แมแตสมาชิกของเครือขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคม
นานาชาติ (พ.พ.ส.) หลายทานก็ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของทั้งสองทานนี้เอง
๑) แนวคิดธัมมิกสังคมนิยม : พุทธทาสภิกขุ เปนผูเสนอแนวคิดนี้ขึ้นมาในชวงที่
สังคมไทยกำลังอยูในชวงวิกฤตทางสังคมและการเมืองอันเนื่องมาจากเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม
๒๕๑๖ โดยทานไดใหความหมายของคำวา “ธัมมิกสังคมนิยม” วา หมายถึง สังคมหรือ
สังคมนิยมที่ตั้งอยูบนฐานของธรรมหรือประกอบดวยธรรม คำวา “ธรรม” ในที่นี้ ทานใช
หมายถึงธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติ ตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ สังคมนิยมเมื่อนำมาใชใน
ความหมายทางจริยธรรม จะมีความหมายในแงของจิตสำนึกที่เห็นแกสวนรวมซึ่งตรงกันขาม
กั บ ความเห็ น แก ตั ว กล า วโดยสรุ ป แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ มิ ติ ท างสั ง คมของพระพุ ท ธศาสนาที่
พุ ท ธทาสภิ ก ขุ น ำเสนอขึ้ น มา ตั้ ง อยู บ นฐานของแนวคิ ด เรื่ อ งธรรมหรื อ กฎธรรมชาติ
(อิ ทั ป ป จ จยตา) ซึ่ ง ท า นมองว า ธรรมหรื อ กฎธรรมชาติ นี้ มี เ จตนารมณ เชิ ง สั ง คมอยู
(ธัมมิกสังคมนิยม) เหตุที่ทานมองอยางนี้เพราะสรรพสิ่งในจักรวาลลวนดำรงอยูโดยการ
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อิงอาศัยกันตามกฎอิทัปปจจยตา ไมมีสิ่งใดเลยที่สามารถดำรงอยูอยูไดอยางโดดเดี่ยวเปน
อิสระ การที่มนุษยอยูรวมกันเปนสังคมหรือยึดถือประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งถือวาดำเนิน
ตามเจตนารมณสังคมนิยมของธรรมชาติ (ทานโตแยงลัทธิปจเจกนิยมและบริโภคนิยมวาไม
ดำเนินตามเจตนารมณของธรรมชาติ) ดังนั้น การที่พระพุทธเจาบัญญัติพระวินัยขึ้นมาก็ดี
การตั้งคณะสงฆขึ้นมาก็ดี หรือสอนใหชวยเหลือผูอื่นดวยเมตตาธรรมก็ดี ลวนแตทรงดำเนิน
เจตนารมณเชิงสังคมนิยมทั้งสิ้น
๒) แนวคิดศีลกับเจตนารมณทางสังคม : ผูท เี่ สนอแนวคิดนีข้ นึ้ มาคือ พระธรรมปฎก
(ป. อ. ปยุตฺโต)๑๗ ทานพยายามจะฟนฟูมิติทางสังคมของพระพุทธศาสนาใหกลับคืนมาใหม
ซึ่งทานมองวาเปนสิ่งที่มีอยูแลวแตถูกมองขามไปหรือถูกมองในเชิงปจเจกจนเกินไป เปนที่
ทราบกันดีวา เรื่องศีลหรือวินัยที่อธิบายตามจารีตประเพณีในสังคมไทย สวนใหญก็จะเนน
เรื่องของความดีงามสวนบุคคลเปนสำคัญ โดยมองเพียงวาสังคมที่ดีเกิดจากการมีปจเจกชนที่
ดีหลายคนมารวมกัน สวนมิติของศีลในดานการจัดวางระบบหรือโครงสรางทางสังคมเพื่อ
สภาพแวดลอมใหเอือ้ ตอการพัฒนาคนแทบจะไมมกี ารกลาวถึงเลยในสังคมไทย พระธรรมปฎก
ได ใ ห ค วามสำคั ญ ต อ เรื่ อ งนี้ ม าก โดยท า นได อุ ทิ ศ พื้ น ที่ ใ นหนั ง สื อ พุ ท ธธรรมถึ ง หนึ่ ง บท
(๒๐ หนากระดาษ) สำหรับอธิบายมิติทางสังคมของศีลหรือวินัยเปนการเฉพาะ โดยตั้งชื่อ
บทว า “ศี ล กั บ เจตนารมณ ท างสั ง คม” ๑๘ (ต า งจากพุ ท ธทาสภิ ก ขุ ที่ ม องว า ธรรมชาติ มี
เจตนารมณทางสังคม) ทานมองวา หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่สะทอนมิติทางสังคม
ของพระพุทธศาสนาไดอยางเดนชัดที่สุด คือ หลักคำสอนในขั้นของศีลหรือวินัย
พระธรรมปฎกมองวา ถาเราไมเขาใจเจตนารมณของศีลในทางสังคมแลว ไมเพียง
เจตนารมณนั้นจะไมขยายกวางออกไปสูการปฏิบัติในสังคมคฤหัสถเทานั้น แมแตเจตนารมณ
สวนที่มีอยูแลวในวินัยของสงฆเอง ก็จะเลือนลางเหลืออยูเพียงในสภาพของพิธีกรรมเทานั้น
กลาวเฉพาะวินัยของพระสงฆ ทานมองวา เปนระบบที่ครอบคลุมชีวิตดานนอกของภิกษุสงฆ
ทุกแงทุกมุม เริ่มตั้งแตกำหนดคุณสมบัติ สิทธิ หนาที่ และวิธีการรับสมาชิกใหมเขาสูชุมชน
คือสงฆ การดูแลฝกอบรมสมาชิกใหม การแตงตั้งเจาหนาที่ทำกิจการของสงฆพรอมดวย
คุณสมบัติและหนาที่ที่กำหนดให ระเบียบเกี่ยวกับการแสวงหา จัดทำ เก็บรักษา แบงสรร

๑๗ สมณศักดิ์ปจจุบัน

คือ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ (กรุงเทพมหานคร :
สำนักพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๔๓๑–๔๕๑
๑๘ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตโฺ ต),
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ปจจัย ๔ ระเบียบการรับและการจัดแบงสวนอาหาร การทำจีวรและขอปฏิบัติเกี่ยวกับจีวร
ขอปฏิบัติของคนไขและผูรักษาพยาบาลไข การจัดสรรที่อยูอาศัย ขอปฏิบัติของผูอยูอาศัย
ระเบียบการกอสรางที่อยูอาศัย การดำเนินงานและรับผิดชอบในการกอสราง การจัดผังที่อยู
อาศัยของชุมชนสงฆวา พึงมีอาคารหรือสิ่งกอสรางใดๆ บาง ระเบียบวิธีดำเนินการประชุม
การโจทหรือฟองคดี ขอปฏิบัติของโจทก จำเลยและผูวินิจฉัยคดี วิธีดำเนินคดีและตัดสินคดี
การลงโทษแบบตางๆ เปนตน เหลานี้ลวนแตเปนเรื่องที่ดำเนินตามเจตนารมณทางสังคมของ
ศีลทั้งสิ้น๑๙ จะเห็นวา การที่พระธรรมปฎกบอกวาธรรมเปนรากฐานของวินัยนั้น ดวย
เหตุผลที่วาวินัยถูกบัญญัติขึ้นโดยพระพุทธเจาผูทรงรูความจริงของธรรมหรือกฎธรรมชาติ
และการที่พระองคบัญญัติวินัยใหมีเจตนารมณทางสังคมนั้น ทานก็ไมไดยืนยันวา เพราะกฎ
ธรรมชาติมีเจตนารมณทางสังคมบังคับอยู จึงตองบัญญัติวินัยใหมีเจตนารมณตามนั้น ทาน
เพียงแตบอกวา การบัญญัติจัดวางวินัยใหมีเจตนารมณทางสังคม จะเปนสภาพแวดลอมที่ดี
(ปรโตโฆสะ) หรือเกื้อกูลใหคนที่อยูในสังคม (สังฆะ) ไดพัฒนาตนใหเขาถึงความจริงของ
ธรรมชาติไดเร็วขึ้น
๓) แนวคิดสังคมคือโครงสรางของศีลธรรม : ผูที่เสนอแนวคิดนี้ขึ้นมา คือ นาย
แพทย ประเวศ วะสี โดยไดรับอิทธิพลทั้งจากแนวคิดของพุทธทาสภิกขุ และพระธรรมปฎก
ดังที่กลาวมาแลว นพ. ประเวศ มองวา ศีลธรรมหรือศาสนาเหมือนกับสถาบันทางสังคมอื่นๆ
คือตองมีองคประกอบสำคัญ ๒ สวน ไดแก (๑) สวนที่เปนโครงสราง และ (๒) สวนที่เปน
เครื่องตกแตง สวนที่เปนโครงสรางก็คือสถาบันทางสังคม เชน สถาบันครอบครัว สถาบัน
ชุมชน และสวนที่เปนเครื่องตกแตง ไดแก หลักศีลธรรมหรือหลักคำสอนทางศาสนาที่เรานำ
มาอบรมสั่งสอนกัน สวนที่ถือวาสำคัญที่สุด คือสวนที่เปนโครงสราง เพราะเปนหลักค้ำ
ประกันหรือเปนฐานรองรับศีลธรรม ถาสวนที่เปนโครงสรางนี้ลมสลายเสียแลว ก็ไมสามารถ
ที่จะปลูกฝงศีลธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมได ๒๐ นายแพทยประเวศไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
“ความรุ น แรงเชิ ง โครงสร า ง” (structural violence) ว า เป น รากฐานที่ ม าของความ
เสื่อมโทรมทางศีลธรรมและเปนที่มาของความลมเหลวในการปลูกฝงศีลธรรม โครงสรางของ
ความรุนแรง หมายถึง สภาพที่สถาบันทางสังคม เชน สถาบันครอบครัว ชุมชน อยูในภาวะ

๑๙ เรื่องเดียวกัน,
๒๐ ศ.น.พ.

๒๕๔๒), หนา ๔๓.

หนา ๔๔๘–๔๔๙.
ประเวศ วะสี, ธรรมิกสังคม. (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง,
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ออนแอหรือลมสลายจนไมสามารถทำหนาที่เปน “ภูมิคุมกันทางสังคม” ได นอกจากนั้น
โครงสรางแบบนี้ยังเปนตัวขับเคลื่อนคนทั้งหลายใหทำในสิ่งที่ไมถูกตองโดยไมรูตัวดวย๒๑
ดังนั้น คำตอบสำหรับการฟนฟูศีลธรรมในสังคมไทยตามทัศนะของ นพ.ประเวศ จึง
ไมใชการมุงทำใหแตละคนเปนดีแลวสังคมทั้งหมดจะดีขึ้นเอง หากแตอยูที่วาทำอยางไรจึงจะ
ให โ ครงสร า งของสั ง คมเข ม แข็ ง จนสามารถเป น ภู มิ คุ ม กั น ทางสั ง คมได บนรากฐานของ
โครงสรางสังคมที่เขมแข็งนี้เองจึงจะสามารถปลูกฝงศีลธรรมไดงาย และบางครั้งศีลธรรมก็
สามารถเกิ ด ขึ้ น ได เ องโดยอาศั ย โครงสร า งทางสั ง คมเป น ตั ว หล อ หลอมในรู ป แบบของ
วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต
๔) แนวคิดกรรมเชิงสังคม (Collective Social Action) : ผูที่เสนอแนวคิดนี้ขึ้น
มาคือ นิธิ เอียวศรีวงศ มองวา พระพุทธศาสนาไมไดขาดมิติทางสังคมแตอยางใด หากแต
พระพุ ท ธศาสนาที่ เ รานั บ ถื อ กั น ในสั ง คมไทยเป น พระพุ ท ธศาสนาที่ เ น น หนั ก มิ ติ เชิ ง
ปจเจกบุคคลเพียงดานเดียว เชนเวลาที่เราอธิบายถึงคนที่กำลังอยูในภาวะเจริญขึ้นหรือ
เสื่อมลง เรามักจะมองเพียงแควาเปนเรื่องพฤติกรรมหรือกรรมสวนบุคคล โดยไมสนใจตั้ง
คำถามในระดับโครงสรางหรือสภาพแวดลอมทางสังคมวามีความบกพรองอยางไร นี้คือมิติ
ของพระพุทธศาสนาที่นิธิมองวาสังคมไทยไมไดหยิบยกขึ้นมาเนนย้ำ “ในสวนความหมายเชิง
สังคมของพระพุทธศาสนานั้น นับตั้งแตโบราณมา ไมคอยไดเนนในสังคมไทย เพราะศาสนา
ผีรับหนาที่รักษากฎระเบียบทางสังคมอยูแลว พระพุทธศาสนาไทยจึงใหความสำคัญแกการ
พัฒนาจิตใจของบุคคลมากกวา”๒๒ ดวยเหตุนี้ “พระพุทธศาสนาไทยจึงมักถูกโจมตีเสมอวา
ไมคอยมีมิติทางสังคมในคำสอน แตที่จริงแลวพระพุทธศาสนาเถรวาทไมไดขาดมิติทางสังคม
แตอยางใด เพียงแตในเมืองไทย มิติดานนี้ถูกละเลยไปเองตางหาก”๒๓
มีหลักธรรมหลายประการที่นิธิ เห็นวาควรมีมิติทางสังคมดวย ถึงจะสอดคลองกับ
สังคมสมัยใหม อาทิ หลักคำสอนเรื่องกรรม๒๔ ในเรื่องของศีลก็เชนกัน เรามักเขาใจวา
ปาณาติ บ าตเป น การกระทำเฉพาะของบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง เท า นั้ น แต นิ ธิ เ ตื อ นว า ยั ง มี
๒๑ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน

ศ.น.พ. ประเวศ วะสี, ธรรมิกสังคม, หนา ๔๒.
เอียวศรีวงศ, พุทธศาสนาในความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร :
สำนักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๓), หนา ๒๘.
๒๓ นิธิ เอียวศรีวงศ, พุทธศาสนาในความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย, หนา ๒๙.
๒๔ นิ ธิ เอี ย วศรี ว งศ , คนจนกั บ นโยบายการทำให จ นของรั ฐ , (กรุ ง เทพมหานคร: โรงพิ ม พ
เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๔๓), หนา ๕-๖.
๒๒ นิธิ
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ปาณาติบาตที่เกิดขึ้นไดโดยไมมีบุคคลเปนผูกระทำ เชน ความตายที่เกิดจากความยากจน
และความเหลื่อมล้ำต่ำสูงทางเศรษฐกิจ และความตายที่เกิดจากการสัญจรดวยรถยนต
“ปาณาติบาตกรรมเหลานี้เกิดขึ้นโดยไมอาจซัดทอดปจเจกบุคคลใดๆ ได เพราะไมมีใครฆา
ใครดวยกาย วาจา หรือใจ เลยตองยกใหเปนความผิดของสังคม”๒๕ ถาศีลมีมิติทางสังคมดัง
ที่กลาวมา ความมีเมตตากรุณาของชาวพุทธ (รวมทั้งการทำบุญ) ก็จะมีความหมายกวางขึ้น
ดวย คือไมใชแตเพียงการใหทานหรืออาหารแกคนตกทุกขไดยากเทานั้น หากยังรวมไปถึง
การทำกิจกรรมทางสังคมเพื่อแกปญหาความเดือดรอนอยางถึงรากถึงโคน นิธิ เห็นวาเมตตา
กรุณาตามความหมายนี้จะกอใหเกิดการรวมมือกันจนเกิดเปนองคกรทางสังคม ซึ่งจะเปน
ทางออกสำคัญสำหรับสังคมปจจุบัน ทั้งนี้เพราะปจจุบันสังคมกำลังเกิดปญหานานัปการที่แก
ไดยาก (เชน ยาเสพยติด อาชญากรรม ปญหาทางจิตใจ) เนื่องจากฝากความหวังการแก
ปญหาไวกับปจเจกบุคคลเพียงอยางเดียว ปญหาเหลานี้จะแกไดอยางแทจริงก็ตอเมื่อองคกร
ทางสังคมมาเปนกำลังสำคัญดวย๒๖
นิธิมองวา การอธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใหความสำคัญตอมิติทาง
สังคมดวย นอกเหนือจากมิติทางจิตวิญญาณและการประพฤติปฏิบัติสวนบุคคล จะชวยให
พระพุทธศาสนามีพลังในการอธิบายปรากฏการณตางๆ ในสังคม แทนที่จะสรุปอยางสั้นๆ
วาปญหาทั้งหลายในโลกนี้เกิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลงของบุคคล ซึ่งเทากับไมได
ตอบปญหาอะไรเลย และอาจเปนการสงเสริมความมักงายของชาวพุทธในการไมใชปญญา
พิจารณาหาเหตุปจจัยตางๆ อยางทั่วถึง การคำนึงถึงปจจัยทางสังคมยังชวยใหการสงเสริม
ศี ล ธรรมในสั ง คมเป น ไปอย า งได ผ ล เพราะเมื่ อ ตระหนั ก ว า ศี ล ธรรมนั้ น ไม ใช เรื่ อ งของ
ปจเจกบุคคลอยางเดียว หากยังมีปจจัยทางสังคมมาเกี่ยวของดวย (ทั้งในฐานะสิ่งที่มีผล
กระทบตอพฤติกรรมของเรา และสิ่งที่ไดรับผลกระทบจากการกระทำของเราและสงตอไปยัง
ผูอื่น) ดังนั้น เมื่อตองการสงเสริมใหผูคนมีศีลธรรม ก็ไมคิดแตจะพร่ำสอนวอนย้ำใหทุกคน
จงทำดีๆ เทานั้น หากยังตองพยายามสรางสรรคสภาพแวดลอมทางสังคมใหเอื้อตอการมีศีล
ธรรม พรอมกันนั้นก็สงเสริมใหทุกคนไดมีสวนสรางสรรคสังคมใหมีสภาพแวดลอมที่ดีดวย
มิใชแตทำความดีเฉพาะตัวเทานั้น
๒๕ อางใน

พระไพศาล วิสาโล, “นิธิ เอียวศรีวงศ กับคุณูปการตอพุทธศาสนา,” พิเคราะห
“นิธิ” ปราชญเจกๆ, บรรณาธิการโดยสุจิตต วงศเทศ (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพมติชน, ๒๕๔๔),
หนา ๖๕–๖๖.
๒๖ เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๗.
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๕) แนวคิดประชาสังคมเชิงพุทธ : ผูท เี่ สนอแนวคิดนีข้ นึ้ มา คือ พระไพศาล วิสาโล
คำวา ประชาสังคม (Civil Society) ตามทัศนะของพระไพศาล คือ สังคมที่ประชาชนมี
ส ว นร ว มอย า งสู ง ในกิ จ การสาธารณะระดั บ ต า งๆ คื อ ตั้ ง แต ร ะดั บ ท อ งถิ่ น ไปจนถึ ง ระดั บ
ประเทศ โดยมีการรวมตัวหรือกระทำผานองคกรตางๆ ดวยความสมัครใจอยางเปนอิสระ
จากรัฐและทุน อีกนัยหนึ่ง หมายถึง เครือขายองคกรประชาชนที่มีกิจกรรมเชิงสาธารณะ
โดยแยกตางหากจากกิจกรรมที่รัฐเกี่ยวของหรือสัมพันธกับสถาบันของรัฐและไมใชกิจกรรม
ในระบบตลาด
ตามทัศนะของพระไพศาล พระพุทธศาสนามีหลักธรรมหลายประการที่สอดคลอง
แนวคิดประชาสังคม ดังจะเห็นไดวา “คุณธรรมพลเมือง” (Civic Virtues) เชน การมีวินัยใน
ตนเอง การเห็นแกสวนรวม ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น และการใหอภัย เขากันไดกับหลักธรรม
หลายหมวด เชน สังคหวัตถุ ๔ ฆราวาสธรรม ๔ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ สำหรับประเด็นขอโต
แยงที่วาพระพุทธศาสนาขาดมิติทางสังคม พระไพศาลมองวา แมวาพระพุทธศาสนาจะให
ความสำคัญตอการฝกฝนพัฒนาตนคอนขางมาก สวนประชาสังคมเปนเรื่องของสังคมที่เลย
พนระดับบุคคลออกไป แตก็มิใชสิ่งที่ขัดแยงกันหรือเปนคนละเรื่องกัน เพราะถึงอยางไร
พระพุทธศาสนาก็มิไดจำกัดตัวอยูในขอบเขตพรมแดนทางดานจิตใจลวนๆอยางที่มักเขาใจกัน
พระพุทธศาสนานั้นมิไดมีแตเรื่องธรรมะเทานั้น นั่นเปนเพียงครึ่งหนึ่งของพระพุทธศาสนา
อีกครึ่งหนึ่งก็คือวินัย ตอเมื่อมีทั้งธรรมและวินัยจึงเรียกวาพระพุทธศาสนา ดังในสมัยพุทธ
กาลคำวา “ธรรมวินัย”เคยเปนคำเรียกชื่อของพระพุทธศาสนา๒๗ นอกจากนั้น พระไพศาล
ยังเสนอใหรื้อฟนหลักธรรมหลายๆ อยางที่มีมิติทางสังคมอยูแลวแตถูกมองขามไป รวมทั้ง
การขยายแนวคิดเดิมใหมีความหมายกวางขึ้น เชน อปริหานิยธรรม (ธรรมที่ไมเปนไปเพื่อ
ความเสื่อม) อุเบกขา มิไดหมายความแควางใจเปนกลางเฉยๆ หากแตเปนการวางใจเปน
กลางที่มีจุดหมายเพื่อไมใหละเมิดธรรมหรือเสียหลักการ คำวา “บุญ”ในความหมายที่แท
ตองเปนเรื่องของการชวยเหลือผูอื่น (หรือสวนรวม) และการขัดเกลาตนเอง เปนหลักการที่
ควรที่จะฟนฟูอยางจริงจัง เพราะสงเสริมจริยธรรมทางสังคมโดยตรง ทั้งยังสอดคลองกับ
หลักการประชาสังคมดวย โดยเฉพาะแนวคิดเรื่อง “คุณธรรมพลเมือง” (Civic Virtues)๒๘

๒๗ พระไพศาล

วิ ส าโล, พุ ท ธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน ม และทางออกจากวิ ก ฤต,
(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, ๒๕๔๖), หนา ๔๑๐–๔๑๓.
๒๘ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๒๗–๔๓๐.
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จากที่กลาวมาจะเห็นวา แมนักคิดและนักวิชาการในสังคมไทยที่เสนอแนวคิดเกี่ยว
กับมิติทางสังคมของพระพุทธศาสนาอยางหลากหลาย แตโดยสรุปแลวมีฐานอยูบน ๒ แนว
คิดหลักๆ คือ แนวคิดที่ตั้งอยูบนฐานของธรรมชาติ (nature-based) และแนวคิดที่ตั้งอยูบน
ฐานของวินัย (discipline-based) แนวคิดแรก ไดแก แนวคิดธัมมิกสังคมนิยมของพุทธทาส
ภิกขุ ซึ่งเปนแนวคิดที่มองวาธรรมหรือกฎธรรมชาติมีเจตนารมณทางสังคม เพราะควบคุม
สรรพสิ่งในจักรวาลใหเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผนและดำเนินไปแบบพึ่งพาอาศัยกันหรือ
ขึ้นอยูกับกันและกัน ดังนั้น วิถีชีวิตแบบเนนความสำคัญของสังคมจึงถือวาดำเนินตาม
เจตนารมณของธรรมชาติ สวนแนวคิดที่ ๒ ไดแก แนวคิดศีลกับเจตนารมณทางสังคมของ
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ซึ่งเปนแนวคิดที่มองศีลหรือวินัยในมิติที่ครอบคลุมทั้งเรื่อง
ความประพฤติดีงามสวนบุคคลและการจัดวางระเบียบแบบแผน การจัดโครงสราง และการ
จัดระบบความสัมพันธของคนในสังคม สำหรับแนวคิดทานอื่นๆ สวนใหญจะไดรับอิทธิพล
จากแนวคิดทั้งสองนี้

Û. °“√μ’§«“¡»’≈Àâ“¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬æÿ∑∏»“ π‘°‡æ◊ËÕ —ß§¡π“π“™“μ‘
แนวคิดในการตีความศีล ๕ แนวใหมของเครือขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติ
สวนใหญไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของบุคคลสำคัญอยางนอย ๒ ทานดวยกัน คือ แนวคิด
เรื่ อ ง “อริ ย วิ นั ย ” ที่ พ ระธรรมป ฎ ก (ป. อ. ปยุ ตฺ โ ต) เสนอไว ใ นบทความเรื่ อ งศี ล กั บ
เจตนารมณทางสังคมที่กลาวมาแลว และแนวคิดของพระติช นัท ฮันห เกี่ยวกับการตีความ
ศีล ๕ แนวใหม ดังนั้น เนื้อหาที่จะกลาวตอไปนี้ นอกจากจะอภิปรายในประเด็นการตีความ
ศีล ๕ ของเครือขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติแลว ผูเขียนยังจะเสนอแนวคิดเรื่อง
“อริยวินัย” และหลักการสมาทานศีล ๕ ของพระติช นัท ฮันห ควบคูกันไปดวย เพื่อใหเห็น
ความสัมพันธระหวางแนวคิดทัง้ สองนีก้ บั แนวคิดในการตีความศีล ๕ ของเครือขายพุทธศาสนิก
เพื่อสังคมนานาชาติ

Û.Ò ‡§√◊Õ¢à“¬æÿ∑∏»“ π‘°‡æ◊ËÕ —ß§¡π“π“™“μ‘
เครือขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติ (พ.พ.ส.) (International Network of
Engaged Buddhists-INEB) ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยการริเริ่มของสุลักษณ ศิวรักษ
โดยมีบุคคลสำคัญที่รับเปนองคอุปถัมภ เชน องคทะไล ลามะ สมเด็จพระมหาโฆษนันทะ
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(กัมพูชา) พระติช นัท ฮันห พุทธทาสภิกขุ มีสมาชิกจากประเทศตางๆ มากกวา ๕๐๐ คน๒๙
มีวัตถุประสงคในการจัดตั้งองคกรมี ๔ ประการ คือ ๑) มุงพัฒนาแนวความคิดพุทธศาสนา
เพื่อสังคม (Socially engaged Buddhism) ที่มีฐานอยูบนความมีสติ ปญญา และกรุณา
๒) จัดอบรมระดับพื้นฐานในเอเชียเพื่อสงเสริมความเขาใจ การวิเคราะห และการสรางพลัง
อำนาจเพื่อนำไปสูความสามัคคีและความยุติธรรมในโลก ใหแกปจเจกบุคคล ชุมชน และ
สั ง คม (ในรู ป แบบของการจั ด ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก าร การจั ด สั ม มนา และการศึ ก ษาดู ง าน)
๓) สรางเครือขายที่กวางขวาง และการทำงานรวมกันในหมูชาวพุทธและกลุมที่ทำงานเพื่อ
สังคมอื่นๆ ๔) สงเสริมความเขาใจและความรวมมือระหวางชาวพุทธและระหวางศาสนา
ตางๆ
นอกจากนั้น “โครงการอริยวินัย” ก็เปนอีกองคกรหนึ่งที่อยูในกลุมเดียวกับเครือ
ขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติ กอตั้งโดยสุลักษณ ศิวรักษ และวีระ สมบูรณ จุดมุง
หมายของโครงการนี้ คือ ตองการฟนฟูพุทธธรรมในสวนของศีลหรือวินัยใหกลับมามีบทบาท
และมีพลังในการอธิบายปญหาของสังคมโลกยุคใหม โครงการนี้มีผูเขามารวมเปนสมาชิกทั้ง
ที่เปนชาวพุทธและศาสนิกในศาสนาอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ มีการจัด
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาคำตอบออกจากปญหาความรุนแรงในสังคมหลายๆ
ด า น เช น ป ญ หาความรุ น แรงเชิ ง โครงสร า ง (Structural Violence) ความรุ น แรง
เชิงวัฒนธรรม (Cultural Violence) ปญหาวัฒนธรรมบริโภคนิยม ผูที่เขามารวมเปน
สมาชิกของโครงการนี้มีทั้งจากทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกา๓๐ โครงการอริยวินัย เกิดจาก
การขยายแนวคิ ด เรื่ อ ง “อริ ย วิ นั ย ” ที่ พ ระธรรมป ฎ กเขี ย นไว ใ นหนั ง สื อ พุ ท ธธรรม ๓๑
วีระ สมบูรณ ในฐานะผูมีบทบาทสำคัญในการกอตั้งโครงการ ไดใหความหมายของคำวา
อริยวินัย วาเปนองคประกอบสวนนอกสุดของระบบพุทธธรรม เปนเรื่องของการนำเอาหลัก
อริยธรรมมาประยุกตใช โดยกำหนดออกมาเปนแบบแผน กฎเกณฑ และขอบัญญัติตางๆ
เพื่อจะนำมนุษยไปตามเสนทางของอริยธรรมและก็เขาสูอริยสัจในที่สุด วินัยหรือตัวแบบแผน
การปฏิบัติตางๆ ที่อยูรอบนอกนี้ จะตองแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เปลี่ยนไปตามกลุมชน
แปรเปลีย่ นไปตามสภาพตางๆ ขึน้ อยูก บั การใชชวี ติ ระบบความสัมพันธ ตลอดจนองคความรู
๒๙ “คำถวายรายงานสมเด็จพระสังฆราช”,

เสขิยธรรม ๕ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๓๘) : ๖๕.
‘อริยวินัย’ คืบหนา จัดตั้งองคกรเยาวชนชาวพุทธนานาชาติ,” ธรรมานุรักษ ๒
(กุมภาพันธ ๒๕๔๔), หนา ๑.
๓๑ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หนา ๔๕๒.
๓๐ “ประชุม
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ตางๆ ของแตละยุคสมัย ดังนั้น อริยวินัย ตองเปนสวนที่มีความยึดหยุน เปนสวนที่ควรมี
การประยุกตปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา สถานที่ ชุมชน และเงื่อนไขปจจัยอื่นๆ แตทั้งนี้
ก็ยอมตองอยูในขอบขายที่จะเอื้อใหมนุษยไดเขาสูเสนทางของอริยธรรม๓๒ นอกจากนั้น
พระไพศาล วิสาโล ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของเครือขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติ
ไดใหความหมายของอริยวินัยเพิ่มเติมวา อริยวินัย หมายถึงระบบความสัมพันธและระบบ
การฝกฝนอบรมที่นำมนุษยเขาสูอริยธรรมเพื่อเขาถึงอริยสัจในที่สุด อีกนัยหนึ่ง อริยวินัย
หมายถึง แบบแผนที่สรางอารยวัฒิใหแกหมูคนในสังคม ไดแก ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และ
ปญญา๓๓
๓.๒ เหตุผลที่ตองตีความศีลหาแบบใหม
สังคมอินเดียโบราณอันเปนบริบทแวดลอมแหงการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา เปน
สังคมแบบเกษตรกรรม สภาพของปญหาและความซับซอนของปญหาไมอาจจะเทียบไดกับ
ปญหาของสังคมปจจุบัน แนนอนวาศีล ๕ ซึ่งเปนหลักพุทธจริยธรรมที่มุงเนนการแกปญหา
สังคม จึงถูกออกแบบมาใหสอดคลองกับปญหาจริยธรรมในสังคมเกษตรกรรม สามารถใช
อธิบายปรากฏการณทางศีลธรรมที่เปนความผิดตรงไปตรงมาเทานั้น เชน ศีลขอปาณาติบาต
พระอรรถกถาจารยไดสรางเกณฑตัดสินไววา (๑) สัตวมีชีวิต (๒) รูวาสัตวนั้นมีชีวิต (๓) มีจิต
คิดจะฆา (๔) พยายามฆา (๕) สัตวตายดวยความพยายามฆานั้น๓๔ ถาครบองคประกอบทั้ง
๕ ประการนี้ จึ ง ถื อ ว า ละเมิ ด ศี ล ข อ นี้ เกณฑ วิ นิ จ ฉั ย เหล า นี้ ส ามารถอธิ บ ายป ญ หาทาง
จริยธรรมในสังคมเกษตรกรรมซึ่งเปนปญหาแบบงายๆ ตรงไปตรงมา แตเมื่อสังคมเริ่ม
เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมโบราณมาเปนสังคมแบบใหมที่คอยๆ ทวีความซับซอน
มากยิ่งขึ้น จึงมีคำถามตามวา การฆาในศีลขอนี้มีความหมายแคไหน มีความหมายตรงๆ
ตามตัวอักษรเทานั้น (คือลงมือฆาดวยอาวุธ ยาพิษ หรืออุปกรณพิเศษอื่นๆ) หรือวาการฆา
อาจครอบคลุ ม มาถึ ง การปล อ ยให ต ายอย า งที่ เรี ย กกั น ในป จ จุ บั น ว า การุ ณ ยฆาตแบบลบ
(negative euthanasia) หรืออาจรวมถึงการปลอยสารพิษจากโรงงานแลวสรางมลพิษที่
บั่นทอนสุขภาพของผูคน แมการุณยฆาตแบบบวกอันไดแกการทำใหตายเพราะความเมตตา
๓๒ วีระ

สมบูรณ, อริยวินัยกับศาสตรสำหรับคริสตศตวรรษที่ ๒๑ (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ
โกมลคีมทอง, ๒๕๔๕), หนา ๑๔–๑๕.
๓๓ พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโนมและทางออกจากวิกฤต, หนา
๔๓๗–๔๓๘.
๓๔ ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๒๒–๒๓.
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ก็อาจกอใหเกิดคำถามไดวาผิดศีลขอปาณาติบาตหรือไม๓๕ นี่คือสวนหนึ่งของปญหาทาทาย
ในสังคมยุคใหมที่ทำใหชาวพุทธหลายทานใหความสนใจกับการตีความศีล ๕ แนวใหมให
สามารถตอบประเด็นปญหาทางจริยธรรมที่เกิดขึ้นใหมๆ ได ดังคำกลาวของพระติช นัท
ฮันห ที่วา “ศีลหาเปนของเกาแกมาก ซึ่งยอนกลับไปไดถึงสมัยพุทธกาล พวกเรารูสึกวามัน
ควรไดรับการพูดเสียใหม ควรไดรับการพูดถึงอีกครั้งในความหมายที่เขาใจไดงายขึ้นสำหรับ
คนในปจจุบัน”๓๖
เหตุผลหลักๆ ที่กลุมเครือขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมฯ เสนอใหมีการตีความศีลหา
แบบใหม คือ (๑) ศีลหาในความหมายเดิมออกแบบมาเพื่อใหคอดคลองกับสภาพปญหาของ
สังคมเกษตรกรรม เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป ความหมายของศีล ๕ ก็สมควรไดรับการ
ตีความใหมดวย (๒) ปญหาทางศีลธรรมในสังคมปจจุบันมีความซับซอนเกินกวาที่จะอธิบาย
ไดดวยความหมายของศีลหาแบบเดิม ดังนั้น จึงจำเปนตองตีความศีล ๕ แบบใหมเพื่อใหทัน
กั บ ความซั บ ซ อ นของป ญ หา (๓) การตี ค วามศี ล ห า แบบเดิ ม เน น ความหมายในเชิ ง ลบ
(negative) คือมองวาการรักษาศีล ๕ คือการงดเวนไมไดเบียดเบียนคนอื่นอยางเดียว ทำให
ละเลยความหมายของศีล ๕ ในเชิงบวก (positive) คือ ความกระตือรือรนในการเขารวม
หรือขัดขวางไมใหบุคคลอื่นละเมิดศีลธรรม (๔) การตีความศีล ๕ แบบเดิมเนนความหมาย
ในเชิงปจเจกมากกวาความหมายในเชิงสังคม คือ เนนความหมายในแงที่วา การรักษาศีล ๕
เปนความดีสวนตัวของใครของมัน แทนที่จะมองเปนเรื่องของสังคม เปนเรื่องของการจัด
โครงสรางทางสังคม การจัดองคกร หรือสรางเครือขายความสัมพันธเพื่อเปนรากฐานของ
ศีลธรรม

Û.Û °“√μ’§«“¡»’≈Àâ“·∫∫„À¡à
๓.๓.๑ การตี ค วามศี ล ข อ ปาณาติ บ าต : พระติช นัท ฮันห ไดเสนอหลักการ
สมาทานศีลขอที่ ๑ วา “ดวยความตระหนักรูถึงความทุกขทรมานอันเกิดจากการทำลาย
ชีวิต ฉันขอตั้งสัตยปฏิญาณวาจะบมเพาะความกรุณา และเรียนรูวิธีที่จะปกปองชีวิตของผูคน
สรรพสัตว พืช และแรธาตุ ฉันตั้งจิตมั่นที่จะไมทำลายชีวิต ไมยอมใหผูอื่นทำลายชีวิต และ
๓๕ สมภาร

พรมทา, พุทธปรัชญา มนุษย สังคม และปญหาจริยธรรม. (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๓๕๐–๓๕๑.
๓๖“พุทธศาสนาสำหรับสังคมสมัยใหม สนทนากับติช นัท ฮันห,” เสขิยธรรม ๔๗ (มกราคมมีนาคม, ๒๕๔๔) : ๒๖.
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จะไมมองขามการทำลายชีวิตโลกนี้ ในมโนสำนึกและวิถีชีวิตของฉัน”๓๗ จะเห็นวา ขอบเขต
ของศีลขอนี้ใหครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ดาน (๑) จิตใจที่ตระหนักรูถึงความทุกขของสัตวที่จะได
รับจากการถูกฆาหรือถูกเบียดเบียน (๒) การงดเวนไมเบียดสัตว (๓) การปกปองสัตวไมใหได
รับการเบียดเบียน และ (๔) การขัดขวางมิใหผูอื่นฆาหรือเบียดเบียนสัตว นอกจากนั้น ความ
เมตตากรุณาถือวาเปนรากฐานสำคัญที่จะทำใหรักษาศีลไดอยางยั่งยืน
สุลักษณ ศิวรักษ มองวา ศีลขอนี้นอกจากจะหมายถึงการไมฆาสัตวแลว ยังขยาย
ความไปถึงความขัดแยงทั้งภายในและภายนอกที่นำไปสูการใชความรุนแรงหรือขบวนการที่
สนับสนุนความรุนแรงในสังคม เชน การผลิตอาวุธสงคราม และอาวุธทุกอยางที่นำไปสูการ
คุกคามสิ่งมีชีวิต๓๘ ดังนั้น ถาเรายึดความหมายเพียงแคการฆาสัตวแบบตรงๆ จะไมสามารถ
อธิบายหรือใหคำตอบแกระบบสังคมที่มีการเอารัดเอาเปรียบกัน เชน การคาอาวุธ การใช
แรงงานอยางไมเปนธรรม การกดขี่ขมเหงของนายจาง เปนตน นอกจากนั้น การบริโภค
ผลิตภัณฑสินคาที่เกิดจากการเบียดเบียนสัตวหรือเพื่อนมนุษย ก็เปนสิ่งที่ชาวพุทธควรจะ
ตระหนัก รู สินค าที่ผลิ ตมาจาการกดขี่ข ม เหง การใชแรงงานไม เ ปนธรรม ก็ถื อ วา อยูใน
ขอบขายของศีลขอที่ ๑ เชนเดียวกัน๓๙
การฆาในความหมายของศีลขอที่ ๑ จะตองครอบคลุมทั้งการฆาแบบตรงและฆา
แบบแอบแฝง ไมวาจะเปนการทำเกษตรกรรมแบบใชสารเคมี การปลอยสารพิษสูอากาศ
การทำลายสิ่งแวดลอม ก็ถือวาเปนการฆาแบบแอบแฝง รวมถึงการคาอาวุธ ก็เปนการฆา
ทางออมเชนเดียวกัน ดังนั้น เราตองตระหนักรูถึงโครงสรางสังคมที่กอใหเกิดการฆา เชน
การทำสงคราม ถาเราไมลุกขึ้นมาคัดคาน ปลอยใหเกิดการฆา ก็หมายความวา ชาวพุทธเห็น
ดวยกับการฆา ดังนั้น ศีลขอนี้ หากไมมีการมอง หรือขยายความหมายออกไปใหกวาง ชาว
พุทธก็ไมเขาใจทุกขของสังคม นอกจากเราจะไมฆาแลว ยังรวมไปถึงการไมอนุญาตใหเกิด
การฆา ดังการประทวงสงครามก็เปนการพยายามที่ขัดขวางการฆาโดยสันติวิธ๔๐
ี

๓๗ ติช

นัท ฮันห เขียน, ศานติในเรือนใจ, แปลโดย ธีรเดช อุทัยวิทยารัตน, (กรุงเทพมหานคร :
สำนักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๓), หนา ๘๘-๑๐๓.
๓๘ อางใน Kenneth Kraft, ed., Inner Peace, Inner World : Assays on Buddhism
and Non-violence, pp. 127-133.
๓๙ ยงยุทธ บูรณเจริญกิจ, บทสัมภาษณเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๗.
๔๐ ลภาวรรณ ศุภมันตา, บทสัมภาษณเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๗.
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กลาวโดยสรุป กลุมเครือขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติไดตีความศีลขอวาดวย
การฆาสัตว ใหครอบคลุมปญหาทางจริยธรรมในสังคมสมัยใหม ดังนี้ ๑) ปาณาติบาตในรูป
ของการฆาโดยตรง ซึ่งเปนความหมายที่แคบและไมสามารถอธิบายสภาพปญหาของสังคม
ปจจุบันไดทั้งหมด ๒) ปาณาติบาตในเชิงโครงสรางที่สงเสริมความรุนแรง ๓) ปาณาติบาตใน
รูปของสินคาที่สงเสริมความรุนแรง ๔) ปาณาติบาตในรูปของการบริโภคสินคาที่สงเสริม
ความรุ น แรง ๕) ปาณาติ บ าตในรู ป ของการใช แรงงาน ๖) ปาณาติ บ าตในรู ป ของการ
สนับสนุนความรุนแรง ๗) ปาณาติบาตในรูปของโรงงานอุตสาหกรรม
๓.๓.๒ การตี ค วามศี ล ข อ อทิ น นาทาน : พระติ ช นัท ฮันห ไดเ สนอหลั ก การ
สมาทานศีลขอที่ ๒ วา “ดวยการตระหนักถึงความทุกขทรมานอันเกิดจากการขูดรีด การลัก
ขโมย และการกดขี่ ฉันตั้งสัตยปฏิญาณวาจะบมเพาะความรักความเมตตา และเรียนรูวิธีที่
จะทำใหผูคน สรรพสัตว พืช และแรธาตุ ฉันตั้งสัตยปฏิญาณที่จะเอื้อเฟอเผื่อแผโดยการแบง
เวลา พลังงาน และวัตถุใหแกผูที่มีความจำเปนตองใช ฉันตั้งจิตมั่นที่จะไมลักขโมยและไม
ครอบครองสิ่งที่ควรเปนของผูอื่น ฉันจะเคารพในทรัพยสมบัติของผูอื่น และจะปองกันไมให
ผูอื่นหาประโยชนจากความทุกขทรมานของเพื่อนมนุษย หรือความทุกขทรมานของสรรพสิ่ง
ตางๆในโลกนี้”๔๑ จะเห็นวา ขอบเขตของศีลขอที่ ๒ ตามทัศนะของพระติช นัท ฮันห
ครอบคลุมถึงมิติถึง ๔ ดาน (๑) ดานจิตสำนึกที่ตระหนักถึงความทุกขทรมานของสัตวที่จะได
รับจากการถูกลักขโมย (๒) ดานการแบงปนเวลา พลังงาน และสิ่งของใหแกผูจำเปนตองใช
(๓) ดานการงดเวนจากการขโมยทรัพยสินของผูอื่น (๔) ดานการปองกันไมใหผูอื่นหาผล
ประโยชนจากความทุกขทรมานของเพื่อนมนุษย
สุลักษณ ศิวรักษ ตีความโดยโยงไปถึงอทินนาทานดานความอยุติธรรมทางเศรษฐกิจ
และการกอบโกยทรัพยากรของประเทศวา ศีลขอ ๓ นอกจากไมลักทรัพยแลว จะตองขยาย
ความไปถึงการมีสัมมาอาชีวะ และความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ การทำธุรกิจที่เอาเปรียบ
ประชาชน การกอบโกยทรัพยากรของประเทศ หรือการไมรับผิดชอบตอความเสียหายและ
ความรุนแรงที่มีสาเหตุมาจากการทำธุรกิจของตน ก็ถือวาเปนการลักทรัพยเหมือนกัน๔๒
กลาวโดยสรุป กลุมเครือขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติไดตีความศีลขอที่วา
ดวยการลักทรัพย ใหครอบคลุมปญหาทางจริยธรรมของสังคมสมัยใหมดังนี้ ๑) อทินนาทาน
๔๑ ติช

นัท ฮันห เขียน, ศานติในเรือนใจ, หนา ๘๘-๑๐๓.
Kenneth Kraft, ed., Inner Peace, Inner World : Assays on Buddhism
and Non-violence, pp. 127-133.
๔๒ อางใน
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รูปของการขโมยโดยตรง ซึ่งเหมาะสำหรับอธิบายปญหาจริยธรรมในสังคมที่ไมซับซอนอยาง
สังคมเกษตรกรรม เปนตน ๒) อทินนาทานในรูปของทรัพยสินทางปญญา ๓) อทินนาทาน
ในรูปของการเลนหุน ๔) อทินนาทานในรูปของการลวงขอมูล ๕) อทินนาทานในรูปของ
ความไมยุติธรรมทางเศรษฐกิจ ๖) อทินนาทานในรูปของการครอบครองทรัพยากรของ
ประเทศ ๗) อทินนาทานในรูปของการปลอยเงินกู
๓.๓.๓ การตีความศีลขอกาเมสุมิจฉาจาร : พระติช นัท ฮันห ไดเสนอหลักการ
สมาทานศีลขอที่ ๓ วา “ดวยการตระหนักรูถึงความทุกขทรมานอันเกิดจากการประพฤติผิด
ในกาม ฉันตั้งสัตยปฏิญาณวาจะมีความรับผิดชอบและเรียนรูวิธีที่จะคุมครองปองกันความ
ปลอดภัยและเกียรติยศของปจเจกบุคคลคูสมรส ครอบครัว และสังคม ฉันตั้งใจที่จะไมมีเพศ
สัมพันธโดยปราศจากความรักและพันธสัญญาที่ยาวนาน เพื่อที่จะปกปกรักษาความสุขของ
ตนเองและผูอื่น ฉันตั้งจิตมั่นที่จะเคารพในพันธสัญญาของฉันและผูอื่น จะทำทุกอยางตาม
กำลังความสามารถในอันที่จะปองกันเด็กๆ จากการถูกทารุณกรรมทางเพศ และปองกันไม
ใหคูสมรสและครอบครัวแตกแยกเนื่องจากการประพฤติผิดทางเพศ”๔๓ จะเห็นวา หลักการ
สมาทานนี้ ไดแบงมิติของศีลขอกาเมสุมิจฉาจารเปน ๔ ดาน คือ ๑) ดานความตระหนักรูถึง
ความทุกขทรมานอันเกิดจากการประพฤติผิดในกาม ๒) ดานการตั้งปฏิญาณที่จะรับผิดชอบ
และปกปองคุมครองความปลอดภัยและเกียรติยศของปจเจกบุคคล คูสมรส ครอบครัว และ
สังคม ๓) ดานความเคารพในพันธสัญญาของตนเองและคนอื่น ๔) ดานการปองกันเด็กๆ
จากการถูกทารุณกรรมทางเพศ ๕) ดานการปองกันคูสมรสไมใหแตกแยกจากการประพฤติ
ผิดทางเพศ
สุลักษณ ศิวรักษ มองวา ศีลขอ ๓ นอกจากไมประพฤติผิดในกามแลว จะตอง
ขยายความไปถึงการคุกคามทางเพศ การกีดกั้นสิทธิสตรี การยกยองเพศชายใหเหนือกวา
เพศหญิงอยางงมงายจนถึงกับฆาทารกหญิงที่อยูในครรภ การคาประเวณีที่นำผูหญิงที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจยากจนมาขายตัว ก็ถือวาเปนการประพฤติผิดในกามดวยเหมือนกัน๔๔ สวน
วีระ สมบูรณ ตีความวา ปญหาที่สำคัญของศีลขอนี้ในสังคมปจจุบัน คือปญหาโสเภณี โดย
เฉพาะปญหาโสเภณีเด็กที่มีการทำเปนขบวนการใหญโต การไปเที่ยวโสเภณีก็เปนการสง
เสริมใหการคามนุษยดำเนินตอไป การละเมิดศีลขอนี้นำไปสูการทำลายสังคม การทำลาย
๔๓ ติช

นัท ฮันห เขียน, ศานติในเรือนใจ, หนา ๘๘-๑๐๓.
Kenneth Kraft, ed., Inner Peace, Inner World : Assays on Buddhism
and Non-violence, p. 127-133.
๔๔ อางใน
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ครอบครัว แมแตการมี “กิ๊ก” ก็เปนประเด็นทางสังคมที่นำไปสูการผิดขอ ๔ ดวย เพราะมัน
มีการโกหกและพูดปด
โดยสรุ ป แล ว การตี ค วามศี ล ข อ ว า ด ว ยการประพฤติ ผิ ด ในกาม กลุ ม เครื อ ข า ย
พุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้ ๑) กาเมสุมิจฉาจารโดยตรง
ตามที่ ยึ ด ถื อ กั น มาตามจารี ต ประเพณี ๒) กาเมสุ มิ จ ฉาจารในรู ป ของการค า ประเวณี
๓) กาเมสุมิจฉาจารในรูปของการกดขี่ทางเพศ ๔) กาเมสุมิจฉาจารในรูปของการผลิต/
การเสพสื่ อ ลามกอนาจาร ๕) กาเมสุ มิ จ ฉาจารในรู ป ของการเป ด สถานบั น เทิ ง เริ ง รมย
๖) กาเมสุมิจฉาจารในรูปของการมีเพศสัมพันธดวยความละโมบ
๓.๓.๔ การตีความศีลขอมุสาวาท : พระติช นัท ฮันห ไดเสนอหลักการสมาทาน
ศีลขอนี้วา “ดวยการตระหนักรูถึงความทุกขจากการกลาวถอยคำที่ขาดความยั้งคิดและ
ระคายหูผูอื่น ฉันตั้งสัตยปฏิญาณวาจะกลาววาจาที่ไพเราะและฟงอยางตั้งใจเพื่อที่จะนำมา
ซึ่งความสดชื่นรื่นเริงและความสุขของผูอื่น และบรรเทาความทุกขทรมานของพวกเขาดวย
การรู ว า ถ อ ยคำนั้ น สามารถสร า งสรรค ไ ด ทั้ ง ความสุ ข หรื อ ความทุ ก ข ท รมาน ฉั น ตั้ ง สั ต ย
ปฏิญาณที่จะเรียนรูการพูดความจริงดวยถอยคำที่บันดาลใหเกิดความมั่นใจในตนเอง ความ
สดชื่นรื่นเริงและความหวัง ฉันตั้งจิตมั่นที่จะไมกระจายขาวที่ฉันไมรูจริง และไมวิพากษ
วิจารณหรือตำหนิติเตียนในสิ่งที่ฉันไมแนใจ ฉันจะละเวนจากการพูดจาซึ่งอาจเปนสาเหตุให
เกิ ด ความแตกแยก หรื อ ความขั ด แย ง หรื อ ทำให ค รอบครั ว หรื อ ชุ ม ชนแตกสลาย ฉั น จะ
พยายามทุกวิธีทางที่จะประนีประนอม และแกไขความขัดแยงตางๆ ไมวาจะใหญหรือเล็ก
เพียงใด”๔๕ หลักการสมาทานนี้ แยกไดเปน ๔ ดาน คือ ๑) ดานจิตสำนึกที่ตระหนักรูถึง
ความทุกขทรมานของสัตวอันเกิดจากการพูดปด และการพูดที่ระคายโสตคนอื่น ๒) ดานการ
ตั้งสัตยปฏิญาณที่จะกลาวถอยคำไพเราะและฟงคนอื่นพูดดวยความตั้งใจ ๓) ดานการละเวน
จากการกระจายขาวที่ตนไมรูจริง จากการวิพากษวิจารณและการตำหนิติเตียน จากการ
พูดจาสอเสียดใสรายปายสีใหเกิดความขัดแยงและแตกแยก ๔) ดานความพยายามที่จะหา
ทางประนีประนอมและแกไขความขัดแยงตางๆ
สุลักษณ ศิวรักษ มองวา ศีลขอ ๔ นอกจากไมพูดมุสาแลว จะตองขยายความไปถึง
การพูดความจริง การไมบิดเบือนความเปนจริงของขาวเพื่อเปนการเขาขางเชื้อชาติและ
ประเทศของตน แมแตการโฆษณาที่ไมเปนความจริง แตเปนการลวงใหคนเขาใจผิดหรือสราง

๔๕ ติช

นัท ฮันห เขียน, ศานติในเรือนใจ, หนา ๘๘-๑๐๓.
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คานิยมที่ผิดๆ เพื่อใหผูคนจายสตางคเพื่อกำไรทางการคาของตน เชน การโฆษณาเครื่องดื่ม
ที่บอกวา ดื่มแลวทำใหเปนคนทันสมัยหรือกาวหนา๔๖
โดยสรุปแลว การตีความศีลขอวาดวยการพูดเท็จ กลุมเครือขายพุทธศาสนิกเพื่อ
สังคมนานาชาติครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้ ๑) มุสาวาทในรูปของการพูดเท็จโดยตรง ซึ่ง
เปนความหมายของศีลขอนี้ตามที่รับรูกันตามจารีตประเพณี ๒) มุสาวาทในรูปของการ
ปกปดความจริง ๓) มุสาวาทในรูปของการโฆษณาเกินจริง
๓.๓.๕ การตีความศีลขอสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน : พระติช นัท ฮันห ไดเสนอ
หลักการสมาทานศีลขอนี้วา “ดวยการตระหนักรูถึงความทุกขอันเกิดจากการบริโภคที่ขาด
สติ ฉันตั้งสัตยปฏิญาณที่จะรักษาสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจเพื่อตัวฉันเอง ครอบครัว
และสังคมของฉันโดยการกิน ดื่ม และบริโภคอยางมีสติ ฉันตั้งสัตยปฏิญาณที่จะบริโภคแตสิ่ง
ที่ถนอมรักษาศานติ ความมีสุขภาพดีและความสดชื่นรื่นเริงในรางกายและจิตสำนึกของฉัน
และในรางกายและจิตสำนึกของครอบครัวและสังคม ฉันตั้งจิตมั่นที่จะไมดื่มเหลา หรือเครื่อง
ดองของเมาอื่นใด หรือเสพรับอาหารหรือสิ่งอื่นๆ ที่มีพิษภัย เชน รายการโทรทัศน นิตยสาร
หนั ง สื อ ภาพยนตร และการสนทนา ฉั น ตระหนั ก ว า การบั่ น ทอนทำลายร า งกาย หรื อ
จิตสำนึกของฉันดวยพิษภัยเหลานี้เปนการไมซื่อสัตยตอบรรพบุรุษพอแม สังคมของฉัน รวม
ทั้งคนรุนตอไปดวย ฉันจะทำการเปลี่ยนแปลงความรุนแรง ความหวาดกลัว ความโกรธ และ
ความสับสนในตัวฉันและในสังคม ดวยการฝกการบริโภคเพื่อตัวฉันและสังคม ฉันตระหนักวา
อาการที่ถูกตองเหมาะสมนั้นเปนสิ่งสำคัญยิ่งในการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม”๔๗
มิ ติ ข องศี ล ข อ นี้ ใ นทั ศ นะของพระติ ช นั ท ฮั น ห มี ๔ ด า น คื อ ๑) ด า นความ
ตระหนักรูถึงความทุกขอันเกิดจากการบริโภคที่ขาดสติ ๒) ดานการตั้งสัตยปฏิญาณที่จะ
รักษาสุขภาพกายและจิตใจของตัวเอง ครอบครัวและสังคม โดยการกิน ดื่ม และบริโภค
อยางมีสติ ๓) ดานการตั้งสัตยปฏิญาณที่จะบริโภคแตสิ่งที่ทำใหรางกายและจิตใจของตน
ครอบครัว และสังคม มีสุขภาพดีและราเริงแจมใส ๔) ดานการตั้งจิตมั่นที่จะไมดื่มเหลา
เครื่องดองของเมา อาหาร หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีพิษภัย เชน รายการโทรทัศน นิตยสาร หนังสือ
ภาพยนตร และการสนทนา ๕) ดานการตระหนักวา การบั่นทอนทำลายรางกาย หรือจิต
วิญญาณของตนดวยพิษภัยเหลานี้เปนการไมซื่อสัตยตอบรรพบุรุษ พอแม และสังคม รวม
๔๖ อางใน

Kenneth Kraft, ed., Inner Peace, Inner World : Assays on Buddhism
and Non-violence, pp. 127-133.
๔๗ ติช นัท ฮันห เขียน, ศานติในเรือนใจ, หนา ๘๘-๑๐๓.
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ทั้งคนรุนตอไป ๖) ดานความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงความรุนแรง ความหวาดกลัว ความโกรธ
และความสับสนในตัวเองและสังคม ดวยการฝกการบริโภค
สุลักษณ ศิวรักษ มองวา ศีลขอ ๕ นอกจากไมดื่มสุราและเมรัยแลว จะตองขยาย
ความไปถึงขบวนการสงเสริมสิ่งเสพติดทุกรูปแบบ ไมวาการปลูกพืชเสพติด เชน ฝน เฮโรอีน
ใบยาสูบ หรือแมแตอุตสาหกรรมดานสิ่งเสพติด เชน โรงงานผลิตและขายสิ่งมึนเมา๔๘ สวน
วีระ สมบูรณ มองวา สิ่งที่ทำใหเกิดความมัวเมา ลุมหลง หลงติด และสูญเสียสติสัมปชัญญะ
ก็นาจะจัดเขาขายของศีลขอนี้ดวย แมแตสื่อบันเทิง เชน ละครที่มอมเมาทำใหคนหลงติด ก็
สมควรจะเขาขายการละเมิดศีลขอนี้ดวย๔
โดยสรุปแลว การตีความศีลขอวาเสพสุราและเมรัย กลุมเครือขายพุทธศาสนิกเพื่อ
สังคมนานาชาติครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้ ๑) การเสพสุราและเมรัยโดยตรง ๒) ธุรกิจ
เกี่ยวกับสิ่งมึนเมา ๓) สื่อที่มอมเมาประชาชน
โดยสรุปแลว แมกลุมชาวพุทธเพื่อสังคมจะใหความหมายศีล ๕ แตกตางกันบางใน
รายละเอียด แตมีความเห็นรวมกันอยางหนึ่งวา ศีล ๕ มีสวนประกอบ ๒ อยาง คือ สวนที่
เปนเจตนารมณดั้งเดิมของศีล และสวนที่เปนคำอธิบายหรือคำนิยามของศีล สวนที่เปน
เจตนารมณของศีล คือ ความมีสติ ความรักความสงสาร (กรุณา) ปรารถนาที่จะใหมนุษย
และสรรพสัตวอยูรวมกันอยางมีความสุข ไมมีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน หรือถาพูดอยาง
รวบรั ด เจตนารมณ ข องศี ล ก็ คื อ เรื่ อ งของสั ง คมนั่ น เอง ส ว นที่ เ ป น เจตนารมณ นี้ จ ะแก ไข
เปลี่ยนแปลงไมได สวนคำนิยามของศีล หมายถึงการนิยามความหมายของศีลแตละขอให
สอดคลองกับปญหาสังคมแตละยุคสมัย ชาวพุทธกลุมนี้มองวา ในอดีตความหมายของศีล ๕
ไดรับการนิยามใหเหมาะสมกับสังคมแบบเกษตรกรรมที่มีปญหาไมสลับซับซอนอะไรมากนัก
แตปญหาสังคมยุคใหมมีความสลับซับซอนมาก การฆา การลักทรัพย การประพฤติผิดใน
กาม การโกหกหลอกลวง และสิ่งมอมเมาประชาชน ก็มีรูปแบบที่ซับซอนแนบเนียนจนแทบ
จะดูไมออกวาผิดศีลหรือไมผิด ดวยเหตุนี้ ความหมายของศีล ๕ ในสังคมปจจุบันจะตองได
รับการนิยามใหมเพื่อใหสามารถตอบปญหาสังคมยุคใหมได

๔๘ Kenneth

Kratf ed., Inner Peace, Inner World : Essay s on Buddhism and
Non-violence (Now York : State University of New York press), pp. 127-135.
๔๙ วีระ สมบูรณ, บทสัมภาษณเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗.
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ศีล ๕ ที่พระพุทธเจาตรัสไวในสมัยพุทธกาล เปนการแสดงขึ้นมาทามกลางสภาพ
ปญหาสังคมแบบหนึ่งซึ่งแตกตางจากปญหาสังคมสมัยปจจุบันมาก ดังนั้น ศีล ๕ ที่พระองค
แสดงจึงมีลักษณะกวางๆ โดยเนนไปที่การมีจิตสำนึกแบบเอาใจเขามาใสใจเราวา คนอื่นเขา
รักสุขเกลียดทุกขฉันใด เราก็รักสุขเกลียดทุกขฉันนั้น คนอื่นยอมไมชอบใจเมื่อของของเขา
ถูกขโมย ภรรยาสามีถูกลวงละเมิด และถูกหลอกลวงดวยวาจา ฉันใด เราก็ไมชอบใจเมื่อของ
ถูกขโมย ภรรยาสามีถูกละเมิด และถูกหลอกลวง ฉันนั้น จิตสำนึกนี้เองเปนรากฐานสำคัญ
ในการรักษาศีล ๕ ในยุคตอมาเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ปญหาการถกเถียงกันเกี่ยว
กับวาพฤติกรรมอยางไรผิดหรือไมผิดศีล ๕ หรือถาบอกวาผิดหรือไมผิดมีหลักอะไรเปนเกณฑ
ตัดสิน ปญหาในลักษณะนี้คงจะหาเหตุผลมาอธิบายใหเปนที่ยุติไดยากพอสมควร พระอรรถกถาจารยผูแตงคัมภีรอธิบายขอความในพระไตรปฎก คงจะมองเห็นวาปญหายุงยากนี้ จึงได
แสดงองคหรือเกณฑตัดสินศีล ๕ แตละขอไว๕๐
นอกจากแสดงเกณฑสำหรับตัดสินวาผิดหรือไมผิดศีลแลว พระอรรถกถาจารยยังได
แสดงเกณฑตัดสินในแงของการผิดศีลที่มีโทษมากและโทษนอยดวย โดยวางเกณฑการตัดสิน
ไวดังนี้ (๑) คุณ : ฆาสัตวมีคุณมาก ก็มีโทษมาก ฆาสัตวมีคุณนอยหรือไมมีคุณ ก็มีโทษนอย
เชน ฆาพระอรหันตมีโทษมากกวาฆาปุถุชน ฆาสัตวชวยงานมีโทษมากกวาฆาสัตวดุราย (๒)
ขนาดกาย : สำหรับสัตวจำพวกดิรัจฉานทั่วไปที่ไมมีคุณเหมือนกัน ฆาสัตวใหญก็มีโทษมาก
ฆาสัตวเล็กมีโทษนอย (๓) ความพยายาม : ถามีความพยายามในการฆามากก็มีโทษมาก ถา
มีความพยายามในการฆานอยก็มีโทษนอย (๔) กิเลสหรือเจตนา : ถากิเลสหรือเจตนาแรงก็มี
โทษมาก ถากิเลสหรือเจตนาออนก็มีโทษนอย เชน ฆาสัตวดวยโทสะ มีโทษมากกวาฆาดวย
ปองกันตัว๕๑
แมในศีลขออื่นๆ พระอรรถกถาจารยก็กลาวถึงการละเมิดที่มีโทษมากหรือโทษนอย
ไวแนวเดียวกัน เชน อทินนาทานมีโทษมากหรือนอยตามคุณคาของสิ่งของ คุณความดีของ
เจาของ และความพยายามในการลัก กาเมสุมิจฉาจาร มีโทษมากหรือนอยตามคุณความดี
ของคนที่ถูกละเมิด ความแรงของกิเลสและความเพียรพยายาม มุสาวาทมีโทษมากหรือนอย
๕๐ ข.ขุ.อ.
๕๑ ข.ขุ.อ.

(บาลี) ๒๒., ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๒๙๙–๓๐๔.
(บาลี) ๒๒., ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๒๙๙–๓๐๔.
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แลวแตประโยชนที่จะถูกตัดรอนเปนเรื่องใหญหรือเรื่องเล็กนอย และแลวแตผูพูด เชน
คฤหั ส ถ จ ะไม ใ ห ข องของตน พู ด ไปว า ไม มี ก็ ยั ง มี โ ทษน อ ย ถ า เป น พยานเท็ จ มี โ ทษมาก
สำหรับบรรพชิตพูดเลนมีโทษนอย จงใจบอกของที่ไมเคยเห็นวาเห็น มีโทษมาก สำหรับการ
ดื่มของเมา มีโทษมากนอยตามอกุศลจิตหรือกิเลสในการที่จะดื่ม ตามปริมาณที่ดื่ม และตาม
ผลที่จะกอใหเกิดการกระทำผิดพลาดชั่วราย๕๒
ผูเขียนมองวาหลักศีล ๕ ที่พระพุทธเจาทรงวางไวคอนขางจะมีความยืนหยุนและมี
ความหมายกวางกวาการตีความของพระอรรถกถาจารย โดยเฉพาะถามองในแงของการ
สรางจิตสำนึกหรือความรูแบบเอาใจเขามาใสใจเรา ถือวาเปนจิตสำนึกที่ตระหนักรูและมี
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ดังขอความตอนทายของพุทธพจนที่ยกมาขางตนวา
“อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นอยางนี้แลว เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวเองดวย ชักชวนผูอื่นให
งดเวนจากการฆาสัตวดวย กลาวสรรเสริญการงดเวนจากการฆาสัตวดวย” (ในศีลขออื่นๆ ก็
มีขอความอยางเดียวกันนี้) ผูเขียนมองวา พุทธพจนนี้คอนขางจะสอดคลองกับการตีความศีล
๕ แนวใหมของพระติช นัท ฮันห ที่กลาวมาแลวขางตน และสอดคลองกับแนวคิดเรื่องความ
รั บ ผิ ด ชอบสากล (universal responsibility) และจิ ต สำนึ ก ที่ ห วั ง ประโยชน เ พื่ อ ผู อื่ น
(altruistic mind) ขององคทะไล ลามะ ดวย
อยางไรก็ตาม การตีความของพระอรรถกถาจารยในยุคหลังพุทธกาลที่เนนการสราง
กฎเกณฑที่รอบคอบรัดกุม แมจะมีประโยชนในแงที่ใหความสะดวกในการวินิจฉัยหรือชี้ชัดลง
ไปวาพฤติกรรมนั้นๆ เขาขายผิดศีลหรือไมผิด แตในขณะเดียวกันกฎเกณฑเหลานี้ก็มีสวน
ทำใหศีลแตละขอมีลักษณะหยุดนิ่งตายตัวและมีขอบเขตคับแคบลงจนกลายเปนเรื่องของ
พฤติกรรมสวนตัวของแตละบุคคล และเกณฑสำหรับวินิจฉัยการละเมิดศีลแตละขอก็มุงการ
ตัดสินพฤติกรรมทางศีลธรรมที่บุคคลหนึ่งๆ กระทำขึ้นเทานั้น บางครั้งการรักษาศีลก็กลาย
เปนเพียงการเฝาระวังพฤติกรรมของใครของมันไมใหเขาขายการผิดศีลตามเกณฑที่ตั้งเอาไว
เหมือนกับการระวังตนไมใหผิดกฎหมายบานเมือง ซึ่งการรักษาศีลแบบนี้อาจจะไมไดมาจาก
จิตสำนึกที่มองกวางออกไปถึงประโยชนที่สงั คมจะไดรับก็ได ในที่สุดจิตสำนึกหรือเจตนารมณ
อันกวางขวางที่อยูเบื้องหลังการรักษาศีล ๕ ที่พระพุทธเจาแสดงไวก็หมดความสำคัญลง
การขยายขอบเขตของศีลหรือวินัยเพื่อใหครอบคลุมประเด็นปญหาใหมๆ ในสังคม
ไมใชวาจะไมเคยเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล แมพระพุทธเจาเองก็ทรงปรับปรุงแกไขพระวินัยที่

๕๒ ข.ขุ.อ.

(บาลี) ๒๒., ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๒๙๙–๓๐๔.
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พระองคทรงบัญญัติไวเองบอยๆ ในกรณีที่พฤติกรรมการละเมิดพระวินัยของพระภิกษุมี
ความซับซอนมากขึ้น เชน ปาราชิกขอที่ ๑ ที่วาดวยการหามเสพเมถุน ครั้งแรกบัญญัติขึ้น
มาหามไมใหภิกษุเสพเมถุนกับสตรีเพศ โดยปรารภเหตุที่พระสุทินไปเสพเมถุนกับภรรยาเกา
ของตน ตอมาปญหาการเสพเมถุนของภิกษุมีความซับซอนมากขึ้น พระพุทธเจาจึงทรงขยาย
ขอบเขตของวินัยขอนี้ใหครอบคลุมทั้งการเสพเมถุนกับมนุษยและสัตวเดรัจฉานตัวเมีย ซึ่ง
เรียกวา“อนุบัญญัติ”๕๓ ถากลุมเครือขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติตีความโดยยึดตาม
เจตนารมณของศีล ๕ ที่พระพุทธเจาแสดงไวในพุทธพจนขางตน ผูเขียนมองวามีเหตุผลเพียง
พอที่จะสามารถทำไดอยางนั้น แตจะมีปญหาอยางหนึ่งตามมา คือ เนื่องจากวากลุมเครือ
ขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมฯ ไดตีความศีล ๕ ในแงของการขยายขอบเขตความหมายของศีล
เทานั้น โดยไมไดสรางกฎเกณฑสำหรับวินิจฉัยปญหาเหมือนอยางที่พระอรรถกถาจารยเคย
ทำมาแลว ดังนั้น เมื่อนำเอาไปใชในสถานการณของปญหาจริยธรรมจริงๆ จะสรางปญหาใน
การตัดสินขึ้นมาทันที เชน กรณีการละเมิดโปรแกรมคอมพิวเตอร ถาเราเดินเขาไปในรานคา
แลวจงใจขโมยแผนซีดี-รอม (CD-ROM) มาแผนหนึ่ง ก็คงจะไมมีปญหาในการตัดสิน เพราะ
สามารถใชเกณฑของพระอรรถกถาจารยมาตัดสินได แตถาเปนกรณีโปรแกรมคอมพิวเตอร
ซึ่งเปนสิ่งที่จับตองไมได บางครั้งที่มีการละเมิดตอๆ กันมาเปนรอยเปนพันทอด เปนเรื่อง
ยากมากที่จะเอาองคประกอบของอทินนาทานทั้ง ๕ ขอมาจับแลวตัดสินวาผิดหรือไมผิด
ดังนั้น ผูเขียนจึงมองวา ตราบใดที่เครือขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติ อาศัยแตตีความ
ศีล ๕ อยางเดียวโดยไมสรางเกณฑสำหรับวินิจฉัยปญหาขึ้นมาดวย การตีความแบบนี้จะ
สามารถนำไปตอบปญหาทางจริยธรรมในสังคมสมัยใหมไดในระดับภาพรวมกวางๆ เทานั้น
คือ ใหยึดเกณฑคือเจตนารมณพื้นฐานของศีล ๕ เปนตัวตัดสิน ถาการกระทำใดก็ตามที่ไม
เปนไปโดยสอดคลองกับเจตนารมณของศีลที่มุงประโยชนสุขของบุคคลและสังคม ใหถือวา
การกระทำนั้นเปนการละเมิดศีล

ı. ∫∑ √ÿª
นักวิชาการตะวันตกที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิงวิชาการ สวนใหญจะเชื่อวา
พระพุทธศาสนาไมมีมิติทางสังคม เพราะเปนระบบจริยธรรมที่มุงเนนการปฏิเสธโลกและ
ความหลุ ด พ น ส ว นบุ ค คล ส ว นพระพุ ท ธศาสนาเพื่ อ สั ง คมในสั ง คมป จ จุ บั น ถื อ ว า เป น
๕๓ วิ.มหา.

(ไทย) ๑/๓๙–๔๔/๒๗–๓๒.
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ปรากฏการณทางศาสนาที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา หากแต
เกิดจากแรงกดดันของวิกฤตในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ และปญหาทางศีลธรรมของสังคม
โลกยุคใหม ปญหาเหลานี้ผลักดันใหชาวพุทธตองปรับเปลี่ยนระบบจริยธรรมใหมีมิติทาง
สังคมอยางที่ไมเคยมีมากอน เชน การผลักดันนโยบายสาธารณะ การปรับเปลี่ยนโครงสราง
ทางสังคม ทั้งนี้เพื่อทำใหพระพุทธศาสนามีฐานยืนและสามารถตอบปญหาสังคมยุคใหมได
สวนนักคิดหรือนักศาสนาที่เปนชาวพุทธมาแตเดิมอยูแลว ไมวาจะเปนพระราหุล อริยรัตนะ
พระติช นัท ฮันห องคทะไล ลามะ และพระเขมธัมโม และชาวพุทธไทย เชน พุทธทาสภิกขุ
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) สุลักษณ ศิวรักษ นพ.ประเวศ วะสี มีความเห็นตรงกันวา
พระพุทธศาสนามีมิติทางสังคมและใหความสำคัญตอการแกปญหาในระดับโครงสรางสังคม
โดยเฉพาะพระติช นัท ฮันห ประกาศชัดเจนวา “พระพุทธศาสนาทั้งหมดตองผูกพันกับ
สังคม” (All Buddhism is engaged) เพียงแตรูปแบบการทำงานเพื่อสังคมอาจจะแตกตาง
กั น บ า งตามสภาพป ญ หาของแต ยุ ค สมั ย โดยหลั ก คำสอนของพระพุ ท ธศาสนาที่ ถื อ ว า
เกี่ยวของกับสังคมโดยตรง ไดแก ศีล หรือวินัย เพราะเกี่ยวของกับการจัดวางระบบความ
สัมพันธทางสังคม จัดโครงสราง และจัดสภาพแวดลอมใหเอื้ออำนวยตอการเขาถึงสัจธรรม
เครื อ ข า ยพุ ท ธศาสนิ ก เพื่ อ สั ง คมฯ มองว า การตี ค วามศี ล ๕ ตามแนวจารี ต
ประเพณีเปนรูปแบบการตีความเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหาของสังคมแบบเกษตรกรรม
ซึ่ ง เป น ป ญ หาทางศี ล ธรรมแบบง า ยๆ ตรงไปตรงมา แต สั ง คมป จ จุ บั น เป น สั ง คมแบบ
อุตสาหกรรม เปนสังคมยุคขอมูลขาวสาร และปญหาทางศีลธรรมก็มีความสลับซับซอนตาม
ความซับซอนของสังคม ศีลเปนเรื่องของบัญญัติหรือการออกแบบเพื่อตอบปญหาสังคม เรา
จะออกแบบศีลอยางไร ก็ขึ้นอยูกับวาสภาพปญหาทางศีลธรรมในบริบททางสังคมขณะนั้นๆ
เปนอยางไรเปนสำคัญ
เครือขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมฯ ไดตีความศีลหาโดยเนน ๒ สวน คือ สวนที่เปน
เจตนารมณของศีล และสวนที่เปนคำนิยามของศีล สวนที่เปนเจตนารมณของศีล หมายถึง
เจตนารมณที่มุงใหมนุษยในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข ไมเบียดเบียนกัน ใหรูจักเอาใจเขา
มาใสใจเรา นอกจากนั้น เจตนารมณของศีลยังครอบคลุมถึงการจัดระบบโครงสรางทางสังคม
ความสัมพันธทางสังคมและสภาพแวดลอม ความที่เอื้อตอการเขาถึงสัจธรรม สวนคำนิยาม
ความหมายของศีล เครือขายพุทธฯ มองวา ศีลหาตองมีพลวัตและมีความหมายที่ยืดหยุน
ตองสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับความซับซอนของปญหาในแตละยุคสมัย คือ ศีลขอ
หามฆาสัตว ตองใหครอบคลุมถึงปญหาความรุนแรงประเภทตางๆ ทั้งโดยตรงและโดยออม
เชน ปญหาสงคราม ปญหาการกอการราย ปญหาการใชสารเคมี ปญหาการใชแรงงานเด็ก
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การทำแทง และการติดตอพันธุกรรมของพืชและสัตว ศีลขอหามลักทรัพย ตองขยายความ
ใหครอบคลุมถึงการลักทรัพยในรูปแบบตางๆ เชน การพัฒนาประเทศที่กระจายรายไดอยาง
ไมเปนธรรม การครอบครองทรัพยากรธรรมชาติของกลุมนายทุนหรือผูมีอิทธิพล การจาย
คาแรงอยางไมเปนธรรม การละเมิดลิขสิทธิ์ทางปญญา หรือการปนราคาหุน เปนตน ศีลขอ
หามประพฤติผิดในกาม ตองขยายใหครอบคลุมถึงปญหาโสเภณี การเผยแพรสื่อลามก
อนาจารที่ยั่วยุใหเกิดความกำหนัดทางเพศ ศีลขอหามพูดมุสา ตองใหครอบคลุมปญหาการ
ป ด บั ง ความจริ ง ในรู ป แบบต า งๆ เช น ป ญ หาการโฆษณาสิ น ค า แบบเกิ น จริ ง การ
โฆษณาชวนเชื่อของพวกนักการเมือง และการไมทำตามนโยบายของรัฐบาล และศีลขอหาม
ดื่มสุราและเมรัย ตองใหครอบคลุมถึงยาเสพติดทุกชนิดและสิ่งมอมเมาในรูปแบบใหมๆ เชน
สื่อที่มอมเมาประชาชน ทำใหหลงผิดหรือหลงใหลมัวเมาในสิ่งเหลานั้นๆ โดยสรุป แนวคิดใน
การตีความศีล ๕ แบบใหมของกลุมชาวพุทธเพื่อสังคม คือ ตองการใหศีล ๕ มีความหมาย
ครอบคลุมปญหาสังคมยุคใหมไดทั้งหมด แทนที่จะเปนเพียงการละเมิดกันระหวางบุคคลกับ
บุคคลแบบตรงไปตรงมาเทานั้น
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รองผูอำนวยการกองวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


Ò. ∫∑π”
ศาสนาใหญๆ ที่อุบัติขึ้นในโลก ในชวงที่ศาสดายังมีชีวิตอยู ก็จะมีศาสดาเปนหลักใน
การเผยแผ แ ละดำเนิ น กิ จ ต า งๆ ทางศาสนา และมี ส าวกผู ใ หญ จ ำนวนหนึ่ ง คอยให ก าร
สนับสนุนและมีสวนรวมในการสงเสริมศาสนา๑ แตเมื่อศาสดาสิ้นพระชนมไปแลว ภารกิจทั้ง
การเผยแผและสืบทอดคำสั่งสอนตางๆ ก็จะมีการมอบหมายใหสาวกที่มีความสำคัญ ซึ่งอาจ
จะเปนสาวกผูใกลชิดหรือสาวกที่มีความรูความสามารถ แตบางศาสนาอาจจะไมมีการมอบ
หมายใหมบี คุ คลเปนผูร บั ผิดชอบศาสนา แตไดมอบหมายศาสนาไวใหเปนภาระของศาสนิกชน
ทุกหมูเหลา เมื่อถึงตอนนี้สาวกจะมีบทบาทสำคัญตอความเจริญรุงเรืองและความมั่นคงของ
ศาสนา และสาวกก็ตองพรอมที่จะเปนกำลังหลักในการรักษาและเผยแผศาสนาในดินแดน
อื่นๆ
ชุมชนแหงพระพุทธศาสนานั้น ประกอบดวยบริษัททั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถนั้น
ทั้งที่เปนพระอริยบุคคลและปุถุชน ซึ่งอยูภายใตพระธรรมวินัยของพระผูมีพระภาคเจา
พระองคเดียวกัน แตก็เกิดความแปลกแยกหรือความขัดแยงกันในดานใดดานหนึ่งซึ่งถือเปน
๑ ศาสนามักจะมีองคประกอบสำคัญ

๖ อยาง คือ (๑) ศาสดาหรือผูกอตั้ง (๒) หลักคำสอน
หรือศาสนธรรม (๓) นักบวช สาวกหรือศาสนบุคคล (๔) ศาสนิกชน (๕) ศาสนสถาน และ (๖)
พิธีกรรมหรือศาสนพิธี. ดูรายละเอียดใน เสฐียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพครั้งที่ ๙,
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๑๒.

ศีลกับการพัฒนาคุณคาความเปนมนุษย : บทวิเคราะหจาก
มุมมองพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน

383

เรื่องธรรมดา แมวาจะนำไปสูความผิดพลาดหรือความบกพรองของสงฆ ทำใหคณะสงฆเกิด
ปญหาหรือความแตกแยกกันได มูลเหตุแหงความแตกแยกของคณะสงฆนั้น สามารถจำแนก
ออกไดเปน ๔ สาเหตุใหญๆ คือ (๑) สีลวิบัติ ความวิบัติแหงศีล (๒) อาจารวิบัติ ความวิบัติ
แหงมารยาท (๓) ทิฏฐิวิบัติ ความเห็นผิดธรรมผิดวินัย (๔) อาชีววิบัติ ความวิบัติแหงการ
เลี้ยงชีพ๒ ในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนานั้น ความแตกแยกของสงฆที่สำคัญที่สุด ที่มีผล
ตอพัฒนาการของพระพุทธศาสนา คือ ความแตกแยกแหงสงฆในสมัยหลังพุทธกาล นับตั้ง
แตสมัยปฐมสังคายนา ก็มีพระปุราณะแตกแยกเปนกลุมแรก ตอมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ ๑
กลุมภิกษุชาววัชชีบุตร ก็กอความแตกแยกแหงสงฆอีกครั้งหนึ่ง จนกอใหเกิดนิกายเถรวาท
และมหาสังฆิกะ (อาจริยวาท) ขึ้น และตอมาในพุทธศตวรรษที่ ๒ ไดเกิดการแตกแยกเปน
ครั้งที่ ๒ ทำใหเกิดการแตกแยกของคณะสงฆในพุทธศาสนาเปนนิกายตางๆ ตั้งแตพุทธ
ศตวรรษที่ ๑–๒ เปน ๑๘ นิกาย๓ ซึ่งเหตุการณเหลานี้ นับวาเปนเหตุการณสำคัญใน
ประวัติศาสตร ที่มีผลตอพัฒนาการของพระพุทธศาสนาจนถึงปจจุบัน
ในบทความนี้ จะขอวิเคราะหถึงพระวินัยบัญญัติที่พระเถระในยุคหลังพุทธกาลมี
ความเห็ น ไม ต รงกั น เป น สาเหตุ ใ ห เ กิ ด การแยกนิ ก ายจริ ง หรื อ ไม การที่ มี ก ารผ อ นปรน
บทบัญญัติบางประการเพื่อใหการเผยแผศาสนาปรับตัวเขากับภูมิภาคนั้นๆ อยางพุทธศาสนา
นิกายมหายาน เปนผลดีตอศาสนามากกวาการอนุรักษไวไมเปลี่ยนแปลงแกไขใดๆ อยาง
พุทธศาสนานิกายเถรวาทหรือไม เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอไป

Ú. æ—≤π“°“√·π«§‘¥‡√◊ËÕß»’≈„πæ√–æÿ∑∏»“ π“
ศีลนอกจากจะใชเปนเกณฑตัดสินที่สรางความแตกตางและแบงระดับชั้นของพุทธ
บริษัทของนิกายทั้ง ๒ แลว ศีลยังเกี่ยวของกับขอปฏิบัติที่เปนหลักการสำคัญยิ่งในพระพุทธ
ศาสนาที่มีพัฒนาการมาโดยลำดับ ไดมีขอบัญญัติหามตางๆ ที่เกิดขึ้นตามมามากมายเพื่อ
เปนหลักการในการงดเวนจากพฤติกรรมที่เสียหายหรือการกระทำกรรมชั่วถือเปนจุดเริ่มตน
ของการที่ศีลไดกลายมาเปนบาทฐานสำคัญในอันที่จะพัฒนาคุณธรรม ซึ่งไดแก ไตรสิกขา
เปนระบบฝกฝนอบรมกาย วาจา ใจ หรือฝกฝนอบรม พัฒนามนุษยใหดำเนินชีวิตดีงาม
ถู ก ต อ ง มรรคเป น ทางดำเนิ น ชี วิ ต ที่ ต อ งเรี ย นรู ฝ ก ฝนพั ฒ นาตนใน ๓ ด า นใหญ ๆ คื อ
๒ วิ.ป.

(ไทย) ๘/๒๗๑/๓๖๔.
อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/[๑๑]–[๑๔].

๓ ดูเพิ่มเติมใน

384

การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา๔ ไตรสิกขา มาจากคำวา ไตร กับ สิกขา “ไตร”
แปลวา สาม “สิกขา” แปลวา การศึกษา เปนกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ
และพัฒนาปญญา เพื่อใหชีวิตมนุษยดำเนินไปสูความสมบูรณ คือภาวะที่เปนผูมีชีวิตเปนอยู
ดวยปญญา๕ อันเปนกระบวนการพัฒนาไปสูการบรรลุธรรมขั้นสูงตอไปได ในสวนของคุณ
ธรรมพื้นฐาน เชน บุญกิริยาวัตถุ หลักการทำบุญที่ถูกตองในพระพุทธศาสนา ก็มีศีลเขามา
เกี่ยวของเพราะทำใหการใหทาน มีความบริสุทธิ์และไดรับอานิสงสมากขึ้น หากผูใหและผูรับ
เปนผูมีศีลบริสุทธิ์

Ú.Ò π‘°“¬‡∂√«“∑
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยนั้น ดวยความที่เปนพุทธศาสนาแบบเถรวาท จึงให
ความสำคัญกับรูปแบบและคำสอนดั้งเดิม โดยเฉพาะเรื่องศีลหรือวินัยของพระภิกษุถือเปน
สิ่งสำคัญมาก เมื่อบวชเปนผูทรงศีลแลวจะตองรักษาพระวินัยอยางเครงครัด แตเพราะความ
ที่ยุคสมัยเปลี่ยนไป การผอนคลายความเครงครัดในพระวินัย ทำใหชาวพุทธไทยมีการแบง
แยกออกเปนหลายสำนักและความเห็นโดยมีเรื่องการถือศีลและวัตรปฏิบัติเปนเครื่องบงชี้
เดิมทีพุทธศาสนาในไทยแบงตามธุระหรือภาระหนาที่ เมื่อบวชเขามาแลวจะตองตัดสินใจ
เลือกวาจะมุงปฏิบัติเพื่อบรรลุสัจธรรม หรือตอมาเรียกวา “วิปสสนาธุระ” หรือจะมุงศึกษา
ปริยัติไปตามลำดับเรียกวา “คันถธุระ” ซึ่งแนนอนวาผูที่มุงสายวิปสสนาธุระ เมื่อมีพันธกิจที่
จะตองบรรลุธรรมหรือหลุดพนจึงตองปฏิบัติเครงครัดในศีล และเพื่อใหเอื้อตอมรรคผลมาก
ขึ้นจึงตองอาศัยอยูตามปาเขา เพื่อหลีกเรนจากอารมณที่จะมากระทบอันเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน จึงมีชื่อเรียกวา “อรัญวาสี” คืออยูปาเปนวัตร พระสงฆกลุมนี้
ไดการรับรูจากสังคมวาเปนพระปา รวมทั้งเชื่อวา บางรูปสำเร็จเปนพระอริยสงฆแลว ใน
ขณะที่พระสงฆกลุมที่อยูในเมืองหรือวัดประจำหมูบาน ทำหนาที่ในการศึกษาเลาเรียนคัมภีร
เทศนาสั่งสอนชาวบาน รับบิณฑบาตและไทยธรรม ประกอบพิธีกรรม ชักชวนญาติโยม
กอสรางบูรณะซอมแซมวัดวาอาราม บริหารจัดการเปนกลุมองคกรทางศาสนาตามปกติ พระ
สงฆกลุมนี้ถูกเรียกวา “คามวาสี” ซึ่งมีการปฏิบัติที่ผอนปรนเขากับสังคมชาวบานและวิถีชีวิต
ในเมือง ทำใหเกิดความยอหยอนในบางสวน ดังงานวิจัยของ นายพรรคพงศ วุฒิวงศ เรื่อง
๔ วิ.มหา.

(ไทย) ๑/๔๕/๓๓.
(ป. อ. ปยุตฺโต), แกนแทของพระพุทธศาสนาและลักษณะแหง
พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, ๒๕๕๔), หนา
๕๘.
๕ พระพรหมคุณาภรณ
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“ปจจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติกิจวัตรของพระสงฆ” ที่ไดขอมูลจาก พระภิกษุสงฆ ๑๒๑
รูป จากวัดในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๕ วัด พบวา พระภิกษุสวนใหญมีความรูความ
เขาใจในกิจวัตรมาก แตเมื่อพิจารณาในรายหมวดธรรมโดยเฉพาะหมวดการศึกษาไตรสิกขา
พบวา มีความรูปานกลางและอยูในระดับลางของชั้นปานกลาง ฉะนั้น จึงควรใหความสำคัญ
กับการพัฒนาใหเกิดการเรียนรูดานนี้อยางจริงจัง เพราะไตรสิกขาเปรียบเสมือนแผนที่ที่จะ
นำพาผูเดินทางไปสูเปาหมายคือ การหลุดพนจากวัฏสงสาร๖
การที่คณะสงฆไทยแยกออกเปน ๒ ฝายอยางนี้ ถือวาเปนเรื่องปกติ เพราะดวยขอ
ปฏิบัติเรื่องพระวินัยหรือศีลนี้ ไดแยกพุทธศาสนาออกเปน ๒ นิกายคือเถรวาทและมหายาน
มาแลว ปฏิเสธไมไดวา นอกจากแนวคิดในเรื่องคำสอนและหลักธรรมสำคัญตางๆ ที่มีสวน
ทำใหเกิดการแยกนิกายแลว ความคิดเห็นเรื่องการปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระวินัยตางๆ
ถือเปนสวนสำคัญที่ทำใหเถรวาทและมหายานมีรูปแบบปฏิบัติที่แตกตางๆ ไมวาจะเปนเรื่อง
อาหาร การนุงหม การอยูอาศัย ธรรมเนียมปฏิบัติหลายประการลวนมีสวนทำใหเกิดความ
แตกแยกทั้งสิ้น แตยังมีสวนดีที่ทั้งสองนิกายไมถือวาเปนความขัดแยงทางศาสนา ยังคง
ดำเนินไปในแนวทางของตน ดังที่ไดเห็นอยูในปจจุบัน ในสวนของประเทศไทย การแยก
นิกายเปน ๒ ถือวามีสาเหตุมาจากพระวินัยหรือศีลอยางชัดเจน คณะสงฆธรรมยุติกนิกายที่
เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ นั้น ถือวาเปนคณะสงฆคามวาสีที่มีความเครงครัดพระวินัยมาก
กวาพระบานทั่วๆ ไป ซึ่งก็คือ ฝายมหานิกาย ในเรื่องการรับเงินจายเงิน (ไมแตะตองเงิน
มอบใหไวยาวัจกรเปนผูจัดการ) การฉันอาหาร (ไมฉันคณโภชกะ บางวัดไมทำสังฆกรรมรวม
กับฝายมหานิกาย) สีผาที่ใชนุงหม (เปนสีคล้ำแกนขนุน ไมเนนความหรูหรา บางครั้งอาจ
เครงครัดจนถึงไมสวมรองเทา) และมีบทบาทในการกำหนดหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรมและบาลีมาก นอกจากคณะสงฆธรรมยุติแลว การยกเรื่องศีลเปนขอถกเถียงและ
วิพากษวิจารณสังคมสงฆเริ่มมีการกระจายวงกวางขึ้นไปเรื่อยๆ จนเกิดสำนักสันติอโศก ที่
ออกมาประกาศขอวัตรปฏิบัติที่เครงครัดขึ้นไปอีก คือ งดฉันเนื้อสัตว เปนตน จนถึงขั้นไม
ยอมขึ้นตอการปกครองของมหาเถรสมาคม องคกรปกครองสูงสุดของคณะสงฆไทย
อยางไรก็ดี การใชศีลเปนเครื่องตัดสินความเบาบางของกิเลส ยังถือวาเปนจุดเดน
ของสังคมเถรวาท พระวินัยที่พระพุทธองคทรงบัญญัติไว ตั้งแตสมัยพุทธกาลเปนอยางไรก็
ไมมีการปรับแกไขแตประการใด คงปฏิบัติตามอยางเขมงวดและสงทอดสืบตอจากอาจารยสู
๖ พรรคพงศ

วุฒิวงศ, “ปจจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติกิจวัตรของพระสงฆ”, วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๔).
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ลูกศิษยจนถึงปจจุบัน เมื่อพุทธศาสนิกชนฝายคฤหัสถใหความสำคัญกับศีลของพระสงฆและ
ใหการเคารพกราบไหวพระสงฆอยางสนิทใจ แตในขณะเดียวกันหากเกิดมีขาวที่เปนเรื่องเสีย
หายเกี่ยวกับพระสงฆบางรูปที่ลวงละเมิดศีลหรือพระวินัยที่จัดเปนอาบัติหนัก เชน การเสพ
เมถุน หรืออาบัติเบาที่เปนโลกวัชชะ เชน การดื่มน้ำเมา เสพสุรายาเสพติด การบิณฑบาต
หรือเรี่ยไรเงินชาวบานจนเกินงามเปนตน ก็สงผลกระทบตอวิกฤตศรัทธาของชาวบานไมนอย
ทั้งนี้ เนื่องจากความเปนอยูของคณะสงฆฝายเถรวาทนั้นตองเปนอยูดวยการบิณฑบาตเลี้ยง
ชีพตองอาศัยการสนับสนุนจากคฤหัสถในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะเมื่อเกิดกับพระภิกษุที่มีชื่อ
เสียง ไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนทำขาวใหกระพือไปอยางใหญโตก็ยิ่งสรางแรงกระทบ
กระเทือนตอจิตใจของชาวพุทธ

Ú.Ú π‘°“¬¡À“¬“π
มหายานมีจุดกำเนิดขึ้นในอินเดีย มีนิกายที่สำคัญอยู ๒ นิกายคือ นิกายมาธยมิกะ
และนิกายโยคาจาร ตอมาเมื่อมหายานแพรเขาในประเทศจีนก็ไดมีนิกายยอยเกิดขึ้นอีก
หลายนิกาย แตที่สำคัญดูเหมือนจะมีอยู ๒ นิกาย คือนิกายสุขาวดีกับนิกายฌาน นิกายแรก
เปนนิกายที่คนนับถือมากที่สุด สวนนิกายที่สองแมจะไมมีคนนับถือมากเทากับนิกายแรก แต
ก็มีความสำคัญและมีอิทธิพลตอคนรุนหลังมากที่สุดในบรรดานิกายตางๆ ของฝายมหายาน
ชาวไทยเรารู จั ก นิ ก ายที่ ส องนี้ ดี ใ นนามนิ ก ายเซน (ชื่ อ นี้ เราเรี ย กตามสำเนี ย งญี่ ปุ น ) เมื่ อ
มหายานแพรเขาไปในญี่ปุนและทิเบต ชาวพื้นเมืองก็รับเอาหลักคำสอนของนิกายตางๆ ไป
ปฏิบัติตามความโนมเอียงในจิตใจ ใครชอบแบบไหนก็ยึดเอาแบบนั้นเปนแนวทาง เฉพาะใน
ประเทศญี่ปุนนั้นนิกายเซนดูจะมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมของประเทศนี้มากที่สุด สรุปวา เมื่อ
กลาวถึงนิกายของมหายาน นิกายตอไปนี้คือ มาธยมิกะ โยคาจาร ของพุทธศาสนาในอินเดีย
สุขาวดี และเซน ของพุทธศาสนาในจีน เปนนิกายที่มีความสำคัญมากที่สุด สวนนิกายอื่นๆ
เนื่องจากมีแนวคิดคอนขางคลุมเครือไมชัดเจนจึงแยกไมออกวามีความแตกตางจากนิกาย
หลัก ๔ นิกายขางตนอยางไร๗ ในฝายมหายานนั้น เพราะความที่มีจุดเริ่มตนมาจากมุมมอง
ตอพระวินัยและการไมใหความสำคัญตอแนวคิดเรื่องการบรรลุเปนพระอรหันต โดยใหความ
สำคัญกับศักยภาพความเปนพระโพธิสัตวของพระพุทธเจา ซึ่งเปนคุณธรรมที่เปนภาวะนาม
ธรรมมากกวาตัวบุคคลที่เปนมนุษยอยางพระอรหันต เมื่อทัศนคติในเรื่องพระวินัยไมตรงกัน
ฝายมหายานจึงมีโพธิสัตวศีลเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอุดมคติแหงพระโพธิสัตว คือ
๗ สมภาร

พรมทา, พุทธศาสนามหายาน นิกายหลัก, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๑๖-๑๗.
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การบำเพ็ญตนเพื่อใหผูอื่นหรือสรรพสัตวรอดพนจากทุกขกอน โดยมีการเขาถึงพุทธภูมิเปน
เปาหมาย
เมื่อพิจารณาถึงความเปนมาและเปาประสงคที่นำไปสูการเกิดนิกายมหายานนั้น
ความแตกตางทางความคิดแบบพุทธถือวาไมใชความแตกแยก แตกลับเปนหนทางหนึ่งที่
ทำให เ กิ ด การพั ฒ นาการขึ้ น ตามลำดั บ มองอี ก แง มุ ม หนึ่ ง ก็ ถื อ ว า เป น ส ว นดี ต อ พระพุ ท ธ
ศาสนา เพราะทำให พุ ท ธศาสนาเผยแผ ไ ปกว า งขวางยิ่ ง ขึ้ น ในขณะที่ เ ถรวาทยึ ด มั่ น ใน
อุดมการณอนุรักษนิยมก็คงเปรียบไดกับตนไมที่หยั่งรากลึกมั่นคง สวนมหายานก็เปรียบ
เหมือนกิ่งกานสาขาที่แผออกไปสรางรมเงาและความงดงาม ในการแผกิ่งกานออกไปนั้นนา
จะเปนเรื่องที่ยากกวาการฝงรากยึดอยูกับดินเพื่อดูดซับอาหารแรธาตุ มหายานในยุคแรกๆ
ในอินเดียตองทำการปรับตัวอยางมาก เพื่อสรางความแตกตางและแขงขันกับพราหมณฮินดู
ที่มีอิทธิพลอยูดั้งเดิมและเริ่มพัฒนาตัวเองมากขึ้นหลังพุทธกาล การที่สายมหายานใชภาษา
สันสกฤตในการจารึกคัมภีร อยางนอยก็ทำใหพุทธศาสนาในยุคตอๆ มา ก็มีคนที่สามารถ
เขาใจไดถึง ๒ ภาษา ยุคที่มหาวิทยาลัยนาลันทารุงเรือง พุทธศาสนาสายมหายานก็เขาสู
ประเทศจีน โดยสมณะเสวียนจั้งหรือพระถังซัมจั๋ง ถือเปนจุดเปลี่ยนสำคัญพอๆ กับการ
เผยแผพระพุทธศาสนาของพระโสณะและอุตตระในสุวรรณภูมิของฝายเถรวาท
พัฒนาการของมหายานดังกลาวแลว พอจะทำใหเราทราบไดวามหายานมีจุดกำเนิด
ที่แทจริงอยางไร การที่พุทธศาสนามหายานเนนไปที่การปรับเปลี่ยนและกลมกลืนกันทั้ง
บรรพชิตคฤหัสถ การไมใหความสำคัญกับคำสอนดั้งเดิมโดยเฉพาะพระวินัยดังเชนฝาย
เถรวาท ทำใหนิกายมหายานในโลกปจจุบันนั้น แมจะมีการแผขยายเจริญรุงเรืองกวางขวาง
มากกวาฝายเถรวาท แตก็มีรูปแบบที่แตกตางหลากหลายจนแทบไมเหลือเคาโครงเดิม ใน
แตละประเทศที่นับถือนิกายมหายานมีขอวัตรปฏิบัติที่แตกตางกันออกไป และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเปนที่มาของนิกายสำคัญอีกนิกายหนึ่งที่มีชื่อเสียงโดดเดนขึ้นมา คือ นิกายวัชรยาน
เปนที่นับถือในแถบประเทศ ทิเบต มองโกเลีย และภูฏาน มหายานนั้นเขาสูประเทศจีนกอน
แลวจึงกระจายไปยังญี่ปุน เกาหลี ไตหวัน ฮองกง เวียดนาม สิงคโปร มหายานเขาสูประเทศ
ไหนก็จะกลายเปนมหายานแบบประเทศนั้นๆ และแตกแขนงเปนนิกายเล็กนิกายนอยอีก
มากมาย เปนไปตามธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ทัศนคติการนับถือของประชาชนใน
ประเทศนั้นๆ
ป จ จุ บั น พุ ท ธศาสนาที่ เ ป น ที่ รู จั ก และมี ป ระชากรโลกนั บ ถื อ จำนวนมากนั้ น เป น
พระพุทธศาสนาแบบมหายานและวัชรยาน เหตุผลหลักก็เนื่องจากมหายานเปนที่นับถือของ
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ประเทศในแถบเอเชียดานเหนือ ไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลีรวมทั้งทิเบต๘ ในแงที่เปนประโยชน
ตอพระพุทธศาสนาที่จะหยั่งรากลึกเชน พุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย พมา ศรีลังกา
นั้น อาจจะยังไมคอยชัดเจนนัก เพราะความเปนประเทศที่มีความเจริญในทางวัตถุคอนขาง
มาก บทบาทของศาสนาในวิถีชีวิตของประชาชนก็จะเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมเสียเปน
สวนใหญ ในประเทศจีนซึ่งนาจะเปนประเทศที่พุทธศาสนามหายานเจริญรุงเรืองมากที่สุด
และมีความเขมแข็งในขอวัตรปฏิบัติตามพระวินัยมากที่สุด แตเนื่องจากเปนประเทศที่มี
ระบบการปกครองระบบสังคมนิยม ทำใหศาสนาพุทธไมไดรับการสนับสนุนเทาที่ควร คง
อาศัยศรัทธาของชาวพุทธบางกลุมที่ใหความสนใจตอพุทธศาสนามากกวาลัทธิอื่นๆ ใน
ประเทศที่พุทธศาสนาเจริญรุงเรืองมากอีกประเทศหนึ่งคือญี่ปุน นิกายที่ไดรับความนิยมมาก
ที่สุดคือนิกายเซน เนนการปฏิบัติสมาธิและอยูกับธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในญี่ปุนนี้ได
รับชื่อเสียงในเรื่องการปรับปรุงวัตรปฏิบัติตามพระวินัยอยางสุดโตง ถึงกับอนุญาตใหนักบวช
สามารถมีครอบครัวได มีสถานภาพเปนเพียงแคศาสนาจารยในการประกอบพิธีกรรมเทานั้น
ในประเทศอื่นๆ ที่มีความเจริญทางวัตถุใกลเคียงกันกับญี่ปุน อยางเกาหลีใต ฮองกงและ
ไตหวัน ประเทศเหลานี้หันมาสนใจในเรื่องการใหการศึกษาแกประชาชนมากขึ้น ใชการ
ศึกษานำการปฏิบัติทำใหมีแนวโนมที่จะฟนฟูและเผยแพรไดมากขึ้นในอนาคต สำหรับ
ประเทศเวียดนามนั้น แมจะเปนประเทศแถบอาเซียนแตก็นับถือพุทธศาสนาแบบมหายาน
และไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลพอสมควร จึงทำใหดำรงอยูไดยาวนานในแบบของตนเอง
สวนประเทศทิเบตนั้น นับถือพุทธศาสนานิกายวัชรยาน มีรูปแบบที่แตกตางออกไป เพราะ
ลัทธิที่เขากันไดดีกับวัฒนธรรมทิเบตคือลัทธิตันตระ และภายหลังก็มีการแบงนิกายเปนสอง
นิกายอยางชัดเจน มีจุดสังเกตคือเครื่องแตงกายโดยเฉพาะหมวกที่ใสเปนสีแดงและสีเหลือง
นิกายหมวกแดงหรือฌิงมะปะเปนนิกายเดิม นับถือคุรุปทมสมภพเปนปรมาจารย พระสงฆ
ในนิกายนี้มีวัตรปฏิบัติทางวินัยหยอนยานมาก และอีกนิกายหนึ่งคือนิกายหมวกเหลืองหรือ
เคลุ ก ปะเป น นิ ก ายใหม นั บ ถื อ คุ รุ ต สองขะปะเป น ปรมาจารย ซึ่ ง นิ ก ายนี้ ป ระพฤติ วิ นั ย
เครงครัดกวาพวกแรกมาก และนิกายนี้ไดเจริญล้ำหนานิกายอื่นหมด เพราะความที่ทิเบตมี
ผูนำประเทศเปนองคดาไลลามะทำใหพุทธศาสนาของทิเบตมีความโดดเดนตามตัวผูนำไป
ดวย๙
๘ พระมหาสมจิ น ต

สมฺ ม าปฺ โ ญ, พระพุ ท ธศาสนาในจี น ทิ เ บต เวี ย ดนาม ญี่ ปุ น ,
(กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันการพิมพ, ๒๕๕๑). หนา คำนำ.
๙ อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต, พระพุทธศาสนามหายาน, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๒๙๗.
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พัฒนาการของแนวคิดเรื่องศีลหรือวินัยดังที่กลาวมา ถือไดวากอใหเกิดความแบง
แยกทางความคิดในเรื่องขอปฏิบัติอันเปนเกณฑตัดสินคุณธรรมจริยธรรมในพระพุทธศาสนา
ตั้งแตยุคพุทธกาลจนถึงปจจุบัน อันเปนเครื่องพิสูจนคำสอนในสวนที่เปนบทบัญญัติตางๆ
นั้นยังมีสวนที่ตองศึกษาในเชิงปรัชญาเพื่อการตีความใหชัดเจนและเปดกวางใหมีการมองใน
มุมที่ตางกันมากขึ้น ดังที่พุทธศาสนามหายานเห็นวา การที่พระภิกษุเถรวาทฉันเนื้อสัตว
เปนการผิดศีล สวนพุทธศาสนาเถรวาทเห็นวา การที่พระภิกษุมหายานฉันอาหารในเวลา
วิ ก าลเป น การผิ ด ศี ล เป น ต น ซึ่ ง ยั ง คงต อ งการข อ พิ สู จ น ค วามจริ ง แท ใ นประเด็ น เชิ ง
จริยศาสตรอยางลึกซึ้งตอไป
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หลักพื้นฐานที่เถรวาทและมหายานมีรวมกัน เปนคำแถลงวาดวยหลักความเชื่อ
สำคัญๆ ที่มีรวมกัน ซึ่งมีขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๑๐ ระหวางการประชุมใหญของพุทธเถรสมาคม
โลก (World Buddhist Sangha Council, อักษรยอ WBSC) ประกอบดวย
๑) เรามีพระพุทธเจาเปนนาย (พระบรมครูและผูชี้ทาง) เพียงพระองคเดียว
๒) เรามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ (ไตรรัตน) เปนที่พึ่ง
๓) เราไมเชื่อวาโลกนี้สรางขึ้นและปกครองโดยพระผูเปนเจา
๔) เราเห็นวา ชีวิตมีความมุงหมายในอันที่จะเพิ่มพูนความกรุณาตอสรรพสัตวโดย
ไมแบงแยก และจะทำงานเพื่อความผาสุกสันติคุณวิบุลราศีแหงสรรพสัตว ทั้งจะพัฒนา
ปญญาเพื่อเขาถึงการหยั่งรูในสัจธรรมสูงสุด
๕) เรายอมรับในจตุราริยสัจ อันไดแก ทุกข, เหตุแหงทุกข, การดับทุกข, และ
หนทางแหงการดับทุกข กับทั้งกฎวาดวยเหตุและผล (ปฏิจจสมุปบาท)
๖) อันวาสังขารทั้งปวงนั้นไมเที่ยง และเปนทุกข ธรรมทั้งหลายอันเปนสังขาร และ
ไมเปนสังขาร ลวนไมใชตัวตน
๗) เรายอมรับวา คุณสมบัติ ๓๗ ประการอันนำไปสูการตรัสรู (โพธิปกขิยธรรม)
นั้น เปนทัศนคติตางๆ เกี่ยวกับวิถีที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสสั่งสอนเพื่อนำพาไปสูการ
รูแจง
๘) หนทางเขาถึงพระโพธิญาณ หรือการตรัสรูนั้น มี ๓ ประการ กลาวคือ การเปน
สาวก การเปนพระปจเจกพุทธเจา และการเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เรายอมรับวาการ
ดำเนิ น ตามกิ จ แห ง พระโพธิ สั ต ว และการได เ ป น พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า เพื่ อ ช ว ยเหลื อ
สรรพสัตวนั้น เปนวิถีทางสูงสุด มีเกียรติที่สุด และกลาหาญที่สุด
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๙) เรายอมรับวาความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธศาสนานั้นยอมแตกตางกันไปใน

ประเทศตางๆ ไมพึงนำเอารูปแบบและการแสดงออกภายนอกเหลานั้นไปสับสนกับแกนแท
แหงคำสอนของพระพุทธเจา๑๐
จุดรวมกันทั้ง ๙ ประการนี้ โดยเฉพาะประการที่ ๙ ที่บอกถึงวา ทั้งเถรวาทและ
มหายานนั้นยอมรับความแตกตางทางความเชื่อและการปฏิบัติกันไปในประเทศตางๆ ไมควร
นำไปสับสนกับแกนแทของคำสอน นาจะหมายถึง ความแตกตางในเรื่องความเชื่อที่เจือดวย
วัฒนธรรมประเพณี และลัทธิศาสนาทองถิ่นเดิมกอนที่พระพุทธศาสนาจะแพรไปถึงซึ่งนาจะ
เปนธรรมเนียมปฏิบัติที่มีแตกตางๆ กันไป ตามภูมิประเทศ ไมวาจะเปน เรื่อง การเคารพ
เทพเจา บรรพบุรุษ รวมทั้งวัฒนธรรมการแตงกาย เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่ทั้งเถรวาทและ
มหายานต า งยอมรั บ ความแตกต า งซึ่ ง กั น และกั น แต ป ระเด็ น ในเรื่ อ งการถื อ พระวิ นั ย ที่
เครงครัดแบบดั้งเดิมของนิกายเถรวาทกับการผอนปรนประยุกตเขากับยุคสมัยและภูมิภาค
ของมหายานจนแทบไมเหลือรูปแบบดั้งเดิมนั้น คาดวา ในฝายเถรวาทเองนาจะยังมีความ
คลางแคลงใจอยูไมนอย สวนในฝายมหายานนั้น ก็มีความคลางแคลงใจในแนวความคิดของ
พุทธศาสนาเถรวาทในการปฏิบัติเพื่อการบรรลุคุณธรรมสวนตัวเพื่อบรรลุพระอรหันตดวย
เชนกัน
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นอกจากการแปลความหมายและการตีความที่แตกตางกันของสาวกในเรื่องศีลสิกขา
บทดังกลาวแลว ทัศนคติของแตละนิกายก็มีสวนสำคัญที่ทำใหวิธีการปฏิบัติในดานตางๆ
ของสาวกแตกตางกันไป ดังนั้นจึงตองยอมรับวาการศึกษาพุทธศาสนา ในฐานะที่เปนปรัชญา
แมจะดูเหมือนเปนการยึดเอาวัฒนธรรมการศึกษาแบบตะวันตกมาใช เชน ศาสนาคริสตที่
ชาวตะวันตกนับถือ สามารถดำรงอยูไดทุกวันนี้ก็ผานระบบการศึกษาคัมภีรในรูปแบบการ
ตีความ ซึ่งเปนวิธีการทางปรัชญาแขนงหนึ่งเชนเดียวกัน การใชวิธีการทางปรัชญาในการ
ศึกษา ทำใหผูศึกษาไดสามารถตั้งคำถามตอหลักธรรมวา อะไรคือความจริงสูงสุด อะไรคือ
ความรูที่แทจริง อะไรคือเกณฑตัดสินความดีความถูกตองที่แทจริง ในบทความนี้ จะเปนการ
คนหาคำตอบของคำถามที่อาจเรียกไดวามักจะพบมากที่สุด ทั้งในบริบทสังคมสมัยใหมทั้งใน
๑๐ วิกิพีเดีย

สารานุกรมเสรี. “หลักพื้นฐานที่เถรวาทและมหายานมีรวมกัน”. [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://th.wikipedia.org/ [๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖].
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วงการการศึกษาพุทธศาสนาในปจจุบัน ก็คือ คำถามในเชิงจริยศาสตร คุณธรรมจริยธรรมใน
แบบของพระพุทธศาสนา ที่เรียกวาศีลนั้น เปนคำเรียกขอปฏิบัติที่จะเปนเกณฑตัดสินความดี
ความชั่ว ซึ่งจริงๆ แลวใชไดในทุกกรณีหรือไม คนดีหรือความดีที่ชาวพุทธจัดลำดับเอาไวตาม
จำนวนขอของศีลนั้นสามารถเปนมาตรวัดความเปนคนดีไดจริงหรือ ในบทนี้จึงจะเปนการนำ
เสนอทัศนคติในเรื่องศีลของนิกายเถรวาทและมหายาน
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ในพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยเฉพาะที่ประเทศไทยยอมรับนับถือนั้น พระวินัย
หรือ สิกขาบท ที่เปนขอปฏิบัติของผูที่จะถือบวชเปนพระภิกษุในพุทธศาสนาตองถือปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัด สำหรับภิกษุตองรักษาสิกขาบท ๒๒๗ ขอ สำหรับชาวพุทธเถรวาทแลว
ถือเปนสิ่งสำคัญที่สุด ชาญณรงค บุญหนุน ไดกลาวถึงความสำคัญของพระวินัยวา อนุรักษ
นิยมแบบเถรวาทยึดโยงกับประวัติศาสตรและพระวินัยอยางแทบจะแยกไมออก การใหความ
สำคั ญ กั บ ประวั ติ ศ าสตร ยุ ค ต น ของพระพุ ท ธศาสนา ทำให เ ถรวาทผู ก พั น กั บ “สิ ก ขา
บทบัญญัติ” อยางเครงครัด ประวัติศาสตรเปนเครื่องหมายแหงความสืบเนื่องของ “พุทธ
ศาสนวงศอันศักดิ์สิทธิ์” และในการสืบวงศอันศักดิ์สิทธิ์ก็จะตองมีวิธีการเฉพาะ คือ โดยการ
อุ ป สมบทอย า งถู ก ต อ งตามพระวิ นั ย สิ ก ขาบท การปฏิ บั ติ ถู ก ต อ งตามพระวิ นั ย จึ ง เป น
จุดศูนยกลางและเปนเครือ่ งหมายประกันความบริสทุ ธิแ์ หงวงศทสี่ บื เนือ่ งมาจากประวัตศิ าสตร
ยุคตนจนถึงปจจุบัน๑๑ ศีล วินัยหรือสิกขาบทจึงเปนเหมือนสัญลักษณแหงคุณธรรมที่ทำให
กุลบุตร กุลธิดา ที่เปนชาวบานธรรมดา สามารถมีสถานะที่แตกตางจากคนอื่น คือไดรับ
ยกยองใหเปนอุดมเพศ มีฐานะเปนที่เคารพกราบไหวในพุทธศาสนา ดังที่ รินธรรม อโศก
ตระกูล กลาวถึงสังคมสงฆในสมัยพุทธกาลวาสังคมสงฆมีลักษณะบางประการที่แตกตางจาก
สังคมฆราวาส แตมีหลายประการที่สังคมสงฆเปนแบบอยางอันดีที่สังคมฆราวาสพึงปฏิบัติ
ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนามนุษยที่เปนสมาชิกของสังคม ซึ่งเปนเปาหมายแรกของ
สังคมสงฆ๑๒

๑๑ ชาญณรงค

บุญหนุน, “ความสำคัญของพระวินัยในประวัติศาสตรพุทธศาสนาเถรวาท:
จากสังคายนาครั้งที่ ๑ ถึงธัมมนันทาเถรี”, พุทธศาสนศึกษา, ปที่ ๙ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม
๒๕๔๕) : ๓๐.
๑๒ รินธรรม อโศกตระกูล, “สังคมแหงการเรียนรู : สังคมสงฆในสมัยพุทธกาล”, พุทธศาสน
ศึกษา, ปที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๔๒) : ๗๖.
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เมื่อสิกขาบท และศีล คือเครื่องตัดสินความเปนนักบวช และความเปนชาวบาน
ไมใชเพียงรูปลักษณ การแตงกาย หรือการดำรงชีวิต ซึ่งในยุคปจจุบัน ความเปนอยู และการ
ดำรงชีวิตของพระภิกษุสงฆ และของชาวบานไมไดแตกตางกันมากนัก อันเนื่องจากความ
เจริญทางดานเทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ที่เขามามีอิทธิพลตอการดำรง
ชีวิตของทุกๆ คน ไมเฉพาะเจาะจงวาจะเปนพระภิกษุหรือคฤหัสถ การบวชเปนพระภิกษุใน
พุทธศาสนาแบบเถรวาท ซึ่งเปนแบบที่เขาใจวาตองเปนแบบที่ยึดมั่นหลักคำสอนเดิมของ
พระพุทธเจาอยางแทจริง เมื่อบวชเปนพระภิกษุ ก็ตองเปนการบวชที่สละแลวซึ่งเรื่องทาง
โลกทุกประการอยางสิ้นเชิง บำเพ็ญพรหมจรรย ดังงานวิจัยของ พระมหาสุชาติ สุชาโต เรือ่ ง
การประพฤติพรหมจรรยตามหลักคำสอนพระพุทธศาสนา พบวา การประพฤติพรหมจรรย
ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา ไดแก
สีลสิกขา จิตตสิกขา และปญญาสิกขา ซึ่งเปนการปฏิบัติเพื่อผลสูงสุดคือ เจโตวิมุตติและ
ปญญาวิมุตติอันไดแกการบรรลุพระนิพพาน การประพฤติพรหมจรรย มี ๒ ระดับคือ ระดับ
โลกิยะ ไดแกการประพฤติพรหมจรรยสำหรับผูครองเรือน และระดับโลกุตระ ไดแก การ
ประพฤติพรหมจรรยสำหรับบรรพชิตผูออกจากเรือน๑๓ ชีวิตของพระภิกษุจึงเปนชีวิตที่มี
ความเปนอยูอยางสันโดษ ไมมีทรัพยสมบัติเปนของตนเอง ออกเดินทางจาริกไป บำเพ็ญ
เพียรเพื่อความหลุดพนจากวัฏสงสาร ดวยการเจริญสมาธิภาวนาอยูตามปาเขา จนกระทั่งสิ้น
กิเลส หรือแมแตตองมีฤทธิ์ มีเดชอันเกิดจากการบำเพ็ญตบะ เปนตน เมื่อหันกลับมาสูความ
เปนจริงในโลกปจจุบัน การประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุมีความแตกตางจากภาพในอุดมคติ
ของพระภิกษุแบบเถรวาทในอดีตที่กลาวถึง การบวชเพื่อมุงหนทางแหงเปาหมายสูงสุดคือ
สิ้นกิเลส กลายเปนเรื่องในอุดมคติที่ไกลตัว จุดประสงคในการบวชเปนพระภิกษุที่เปนที่
ยอมรับกันก็นาจะเปนไปเพื่อการสืบตออายุพระพุทธศาสนา ดวยการเรียนรูปริยัติธรรม เพื่อ
การเปนผูนำทางจิตวิญญาณ ใหการศึกษาอบรม เทศนาสั่งสอนชาวบานผูครองเรือนให
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยูในศีลธรรม มีกิจวัตรที่เปนไปเพื่อการเผยแผธรรมเปนหลัก กิจกรรม
ตางๆ ที่เกิดขึ้นเปนผลสืบเนื่องมาจากจารีตประเพณี ที่กำหนดขึ้นในภายหลัง ยิ่งศีลธรรม
จริยธรรมในสังคมเสื่อมลงมากเทาใด ผูที่บวชเปนพระภิกษุยอมตองถูกคาดหวังจากสังคม
มากยิ่งขึ้น การปฏิบัติเพื่อหนทางหลุดพนสวนตัวจึงเกิดขึ้นไดยาก จึงเปนประเด็นขอสงสัยใน
๑๓ พระมหาสุชาติ

สุชาโต (สนิทสนม),“ การประพฤติพรหมจรรยตามหลักคำสอนพระพุทธ
ศาสนา”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕).

ศีลกับการพัฒนาคุณคาความเปนมนุษย : บทวิเคราะหจาก
มุมมองพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน
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กลุ ม ชาวพุ ท ธศาสนิ ก ชนบางกลุ ม ที่ เข า ใจพุ ท ธศาสนาในประเด็ น ดั ง กล า วแล ว ว า การ
ประพฤติปฏิบัติตนของพระภิกษุสงฆในปจจุบัน มีความผิดเพี้ยนไปจากพระธรรมวินัยหรือไม
และการบวชเปนพระภิกษุสงฆในปจจุบันเปนไปเพื่อจุดประสงคอะไร การบรรลุธรรมหลุดพน
จากกิเลสของผูออกบวชจะยังเกิดขึ้นไดอีกหรือไม

Ù.Ú π‘°“¬¡À“¬“π
ในขณะฝายเถรวาทยึดเอาศีลหรือวินัยบัญญัติเปนเครื่องตัดสินคุณธรรมความดีของ
พุ ท ธบริ ษั ท และเห็ น ว า มี ค วามสำคั ญ ชนิ ด ที่ เรี ย กได ว า เป น อายุ ข องพระศาสนานั้ น ฝ า ย
มหายานกลับมองวาเรื่องศีลหรือวินัยที่พระพุทธองคทรงบัญญัตินั้นนับเฉพาะที่ปรากฏตาม
พระไตรปฎกเปนสิ่งสามารถปรับปรุงแกไขได และแมตองโทษอาบัติสถานหนักแลวก็สามารถ
ที่จะสมาทานใหมได เพราะเหตุที่เห็นวาพระวินัยที่ทรงบัญญัติอยูในขอบเขตของปจจุบันชาติ
การบำเพ็ญตนดั่งพระโพธิสัตวโดยปฏิบัติตามโพธิสัตวศีลตางหากที่จะเปนความดีสูงสุดกาว
ขามภพชาติไดอยางแทจริง ที่เปนเชนนี้ ก็เนื่องจากมหายานเนนใหบุคคลตั้งปณิธานเพื่อมุงสู
พุทธภูมิ จึงมีหลักเพื่อสงเสริมวัตรปฏิบัติของพระโพธิสัตวโดยเฉพาะ ถือเปนขอพิเศษซึ่งไมมี
ระบุไวในนิกายฝายเถรวาท นั่นคือ การบัญญัติโพธิสัตวสิกขาบท หรือโพธิสัตวศีล ศีลของ
โพธิสัตวไมแบงแยกระหวางบรรพชิตและฆราวาส ขอเพียงใครก็ตามที่ตั้งจิตปรารถนาบรรลุ
พุทธภูมิก็พึงบำเพ็ญตนใหสอดคลองกับขอบัญญัติอันนี้
หลักปฏิบัติของโพธิสัตวกำหนดมาตรฐานตั้งแตพระพุทธเจาเสด็จออกผนวช ไมใช
หลังจากตรัสรูธรรม ตางจากฝายเถรวาทตรงที่มหายานใหความสำคัญกับพระพุทธเจาตั้งแต
เริ่มออกแสวงหาสัจธรรมของชีวิต เรียกพระพุทธองคกอนตรัสรูวา พระศากยมุนีโพธิสัตวเจา
ใน มหาสีหนาทสูตร กลาววา เมื่อพระพุทธเจาทรงถือเพศสมณะแลว พระองคไดเริ่มปฏิบัติ
ในวัตรที่เรียกวา ตบะศีลวัตร หรือ พระโพธิสัตวศีล สำหรับขอวินัยที่ฝายเถรวาทถือเปนเรื่อง
สำคั ญ นั้ น ถู ก บั ญ ญั ติ ขึ้ น มาภายหลั ง เพื่ อ ใช ก ำกั บ หมู ส งฆ ความสำคั ญ จึ ง ไม เ ท า กั บ ศี ล ที่
พระพุทธเจาทรงถือเองกอนหนานั้น
นอกจากนิกายมหายานจะใหความสำคัญกับพระวินัยที่เปนศีลของพระภิกษุดังที่
ปรากฏมาในพระปาฏิโมกขนอยกวาโพธิสัตวศีลแลว สิ่งสำคัญอีกอยางหนึ่งที่ชัดเจนมากก็คือ
มหายานไมใหความสำคัญกับการบวชเพื่อบรรลุเปนพระอรหันตเหมือนเถรวาท สำหรับ
พิธีการโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการบรรพชาอุปสมบทนั้นมหายานเห็นวาเปนเพียงเปลือกนอก
บุคคลจะตรัสรูไดหรือไมนั้น ขึ้นกับคุณสมบัติทางจิตมากกวาผาไตรจีวรคลุมกาย ความเปน
พระหรือฆราวาสไมไดแตกตางกัน บางทีพระในฝายมหายานก็ออนนอมถอมตนกับฆราวาส
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หรือไหวฆราวาสกอน สวนเรื่องวินัยสงฆนั้นแมจะมีความสำคัญอยู แตสิ่งที่สำคัญยิ่งกวาคือ
จิตสำนึก (หรือพุทธจิต) ในตัวภิกษุและฆราวาสทั้งหลาย สำหรับการเปนพระอรหันตที่ฝาย
เถรวาทเห็นวาเปนผูตรัสรูตาม หมดสิ้นกิเลสดังเชนพระพุทธเจาทุกประการนั้น ฝายมหายาน
ถือวา พระอรหันตคือผูที่เขาถึงความหลุดพนไดเพียงครึ่งเดียว คือรูแจงหยั่งเห็นความวางใน
ตัวบุคคล สามารถละวางตัวตน ทำลายความยึดถือหรืออัตตา แตยังไมรูแจงหยั่งเห็นความ
วางในธรรม เนื่องจากพระอรหันตยังมีความยึดถือในธรรมตางๆ เชน เห็นวา ธาตุ ขันธ
อายตนะ หรือแมแตนิพพานมีอยูจริง พระอรหันตยังถือนิพพานเปนอารมณ ตางจากพระ
โพธิสัตวชั้นสูงที่ไมติดยึดในอะไรเลย ไมยึดถือนิพพานหรืออารมณใดเปนที่ตั้งทั้งสิ้น สวน
ธรรมขออื่นๆ นั้นก็เปนเพียงอุบายวิธีในการสอน ไมไดกลาววามีอยูจริง ดังนั้นจึงถือไดวา
มหายานมีคำสอนที่เหนือกวา เพราะสอนใหละวางหรือหยั่งเห็นความวางทั้งในตัวบุคคลและ
ในธรรม ความสำคัญของพระอรหันตจึงลดนอยลงไป และในขณะเดียวกันก็ดูดอยกวา
โพธิสัตวดวย มหายานนอกจากจะใหความสำคัญเกี่ยวกับการบวชและความเปนพระอรหันต
นอยลงไปแลว ยังใหความสำคัญกับการเปนอุบาสกอุบาสิกามากขึ้นเรื่อยๆ เปดกวางให
บุคคลหลากหลาย ไดมีสวนรวมในการเผยแผธรรม โดยไมคิดวาเปนบรรพชิตมีความรูธรรม
มากกวาหรือดีกวาฆราวาส โดยเฉพาะอยางยิ่ง มหายานไดใหโอกาสกับสตรีเปนผูเผยแผและ
สั่งสอนธรรมไดดวย จะเห็นไดจากพระสูตรบางฉบับใหความสำคัญกับสตรีมาก ถือวาสตรีก็
สามารถบรรลุธรรมเปนพระพุทธเจาได พระสูตรที่วานี้คือ สีมาลาเทวีสีหนาทสูตร โดยหันมา
เนนความสำคัญที่ฆราวาสและสตรี มีขอดีคือทำใหการเผยแผธรรมเปนไปในวงกวาง และเขา
ถึงชาวบานกลุมตางๆ ไดโดยงาย แตก็มีขอเสียอยางหนึ่งที่จะตองยอมรับคือ ฆราวาสเปนผู
ไดรับการฝกฝนตนมานอยกวาพระภิกษุ เนื่องจากพระภิกษุมีกรอบของธรรมวินัยบังคับให
ประพฤติปฏิบัติตาม สวนฆราวาสตองอาศัยจิตที่เขมแข็งของตนเปนหลัก ประกอบกับพันธะ
ทางโลกนั้นมีมาก ดังนั้น หากจะมีฆราวาสผูหนึ่งผูใดมีความสำคัญถึงขนาดสั่งสอนธรรมได
เทากับบุคคลในพระสูตร คนผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติที่หาไดยากยิ่ง และคงมีเพียงจำนวน
หยิบมือ คนทั่วไปที่สามารถสั่งสอนธรรมไดแมเปนเพียงปุถุชน และอาจจะหยั่งไมถึงแกน
ธรรม แตโอกาสที่จะสั่งสอนธรรมใหเผยแผกวางขวางออกไปจะมีไดมากกวา๑๔
สรุปไดวา ในการบรรลุถึงหลักคำสอนที่แทจริง เถรวาทและมหายานจะมีจุดรวมที่มี
ตอกันในเรื่องแกนแทของคำสอน และมีการบรรลุหลุดพนจากกิเลสเปนเปาหมายสูงสุด

๓๘-๔๐.

๑๔ สุมาลี

มหณรงคชัย, พุทธศาสนามหายาน, (กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๕), หนา
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เหมือนกัน แตในความเปนศาสนานั้นยอมมีองคประกอบอื่นๆ ที่สำคัญไมนอยไปกวาเปา
หมายสูงสุดนั้น ซึ่งไดแก บุคคลที่เปนศาสนิกเอง องคประกอบแวดลอมอยางเชนขอปฏิบัติที่
จะเปนหนทางสูเปาหมาย พิธีกรรมที่ประยุกตจากลัทธิความเชื่อเดิม โดยเฉพาะเรื่องการเปน
นักบวช คุณสมบัติของนักบวชซึ่งไดแกศีลหรือสิกขาบทที่ถือปฏิบัติ นับเปนสิ่งสำคัญที่ทำให
เกิดขอแตกตางที่ชัดเจนของวิถีชีวิตการประพฤติปฏิบัติของทั้งสองนิกาย เถรวาทก็ถือวาฝาย
ตนมีจุดดีจุดแข็งที่สามารถอนุรักษหลักคำสอนดั้งเดิมโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง ยึดตามพระ
ไตรปฎกที่เชื่อถือวาเปนคำสอนที่สืบทอดมาจากพระพุทธเจาอยางเครงครัด หากปฏิบัติ
คลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไปก็จะเกิดความไมบริสุทธิ์แหงศีล และจะสงผลตอการปฏิบัติธรรม
ในขั้นที่สูงขึ้นไป การบรรลุธรรมขั้นสูงสุดคือความเปนพระอรหันตกจ็ ะไมเกิดขึ้น แตมหายาน
ซึ่งแมจะศึกษาคัมภีรเดียวกันมากอนหนานี้กลับตีความไปไดอีกแบบหนึ่ง ดังกลาวแลว ซึ่งก็มี
เหตุมีผลในอันที่จะอธิบายไดวา การไมปลงใจเชื่อตามคัมภีร หรือครูบาอาจารย พระเถระ
หรือแมแตพระอรหันตนั้นก็เขาหลักการของกาลามสูตร การตีความพระดำรัสที่วา “อานนท
เมื่อเราลวงไปแลว สงฆหวังอยู จะพึงถอนสิกขาบทเล็กนอยเสียก็ได” ก็เปนขออางหนึ่งที่
สามารถฟงได ความแตกตางกันนี้ ไมถือวาเปนการแตกแยก หากทั้งสองนิกายไมมีความยึด
มั่นถือมั่นวา ฝายของตนเทานั้นถูก อีกฝายหนึ่งตางหากที่ผิด

ı. ∫∑ √ÿª
ขอถกเถียงในเรื่องวิธีปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนานั้น
เปนจุดเริ่มตนของการแยกนิกายอยางแทจริง การที่พระพุทธองคตรัสกำชับเหลาสาวกใหยึด
พระธรรมวินัยที่ทรงบัญญัติไวเปนศาสดาแทนพระองค แตเพราะเวลาลวงเลยผานยุคผาน
กาลสมัยตางๆ ความเจริญทางวัฒนธรรม การพัฒนาการทางความคิดของมนุษยทำใหมี
ความคิดในเรื่องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ใหเขากับยุคสมัยมากขึ้น การที่สาวกสวน
หนึ่งยึดมั่นอยูกับหลักคำสอนดั้งเดิมในเชิงอนุรักษนิยม เพราะหวงใยตอความมั่นคงของ
ศาสนาดังที่นิกายเถรวาทยึดมั่นอยูเปนดั่งปกขางหนึ่งของนก สวนการที่สาวกสวนหนึ่งมอง
เห็นวาหากพุทธศาสนามีการแพรหลายและมีการปรับตัวไปตามยุคสมัย สอดคลองกลมกลืน
กับทุกภูมิภาคของโลก ในเรื่องคำสอนก็มีความยืดหยุนและใหความเสมอภาคกับบริษัท ๔
อยางเทาเทียมนั้น ก็ถือเปนดังปกอีกขางหนึ่งของนก ที่ชวยพยุงตัวนกใหสามารถโบยบินไป
ในอากาศในทุกทิศทางอยางมั่นคงและปลอดภัย
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ศีลหรือสิกขาบทตามบทบัญญัติของพระวินัยไมไดอยูในฐานะเกณฑวัดความสูงต่ำ
ของคุณธรรมในพุทธศาสนาเพียงเทานั้น ทั้งสองนิกายตองทำความเขาใจกันและกันใหมาก
ขึ้ น ว า ศี ล เป น เสมื อ นบั น ได เป น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะปกป อ งผู ถื อ จากการล ว งละเมิ ด และการ
ทำความชั่วอันจะเปนอุปสรรคตอการบำเพ็ญตนไปสูมรรค คือเสนทางสูความหลุดพนและ
เปนมรรคานำพาหมูสัตวเขาสูภาวะแหงการตื่นรู หลักการของศีลหรือวินัยที่พระพุทธองค
บัญญัตินั้นเปนสวนเสริมใหสาวกมีความมั่นใจในการปฏิบัติตนเพื่อบรรลุถึงความบริสุทธิ์ที่แท
จริงในทางจิตใจ ภายใตเจตนาที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลส การกระทำใดๆ ก็จะบริสุทธิ์ ผลของ
การกระทำก็บริสุทธิ์ตามเปนเหตุเปนผลของกันและกัน ฉะนั้น พุทธศาสนาที่แบงเปนสอง
นิกายหรือสามนิกายหลักๆ นี้ ตองไมใหมุมมองหรือทัศนคติที่วาดวยเรื่องสิกขาบทเปนเครื่อง
กั้นขวางหรือเปนเสนแบงในเรื่องความบริสุทธิ์ของศาสนาใหมากจนเกินไป เพราะตางนิกาย
ตางมีจุดดีและจุดดอยดวยกันดังไดกลาวแลว
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∫√√≥“πÿ°√¡

Ò. ¿“…“‰∑¬:
°. ¢âÕ¡Ÿ≈ª∞¡¿Ÿ¡‘
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย . พระไตรป ฎ กภาษาไทย ฉบั บ มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘
(๑) หนังสือ :
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). แกนแทของพระพุทธศาสนาและลักษณะแหง
พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย,
๒๕๕๔.
พระมหาสมจิ น ต สมฺ ม าปฺ โ ญ. พระพุ ท ธศาสนาในจี น ทิ เ บต เวี ย ดนาม ญี่ ปุ น .
กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันการพิมพ, ๒๕๕๑.
สมภาร พรมทา. พุทธศาสนามหายานนิกายหลัก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐.
สุมาลี มหณรงคชัย. พุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๕.
เสฐียร พันธรังษี. ศาสนาเปรียบเทียบ. พิมพครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.
อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต. พระพุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
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(๒) วิทยานิพนธ :
พรรคพงศ วุฒิวงศ. “ปจจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติกิจวัตรของพระสงฆ”. วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๔.
พระมหาสุชาติ สุชาโต (สนิมสนม). “การประพฤติพรหมจรรยตามหลักคำสอนพระพุทธ
ศาสนา”. วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕.
(๓) บทความ :
ชาญณรงค บุญหนุน. “ความสำคัญของพระวินัยในประวัติศาสตรพุทธศาสนาเถรวาท :
จากสังคายนาครั้งที่ ๑ ถึงธัมมนันทาเถรี”, พุทธศาสนศึกษา. ปที่ ๙ ฉบับที่ ๒
(พฤษภาคม-สิงหาคม, ๒๕๔๕).
รินธรรม อโศกตระกูล. “สังคมแหงการเรียนรู : สังคมสงฆในสมัยพุทธกาล”, พุทธศาสน
ศึกษา. ปที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม, ๒๕๔๒).
(๔) อิเล็กทรอนิกส :
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. “หลักพื้นฐานที่เถรวาทและมหายานมีรวมกัน”. [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://th.wikipedia.org/ [๓ มกราคม ๒๕๕๕].

√Ÿª·∫∫°“√∫√‘À“√®—¥°“√·≈–°“√‡ √‘¡ √â“ß
‡§√◊Õ¢à“¬¢ÕßÕß§å°√æ√–æÿ∑∏»“ π“
¥â“π°“√ª°§√Õß„π —ß§¡‰∑¬๑
º».¥√.«—π™—¬ æ≈‡¡◊Õß¥’
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา


Ò. ∫∑π”
การบริหารและการปกครองคณะสงฆตองยึดหลักใหเปนไปตามพระธรรมวินัย ที่
พระพุทธเจาไดวางไวยึดถือปฏิบัติ จากพัฒนาการดวยความเปนหวงทางพระพุทธศาสนาที่
เห็นวา ความหลากหลายของความคิด ขอปฏิบัติของพระสงฆที่มีมากมายอาจเปนปจจัยนำ
ไปสูความเสียหายทางพระพุทธศาสนา จึงไดตรากฎระเบียบ ที่เรียกวาพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พระราชบัญญัติคณะสงฆถูกตราขึ้นก็เพื่อจะดูแลควบคุมกิจการคณะสงฆใหเกิดความ
มั่นคง เปนสถาบัน เปนองคกรมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกในการเขาชวยเหลือ ดูแลจากฝาย
ราชอาณาจักร โดยไดมอบใหคณะสงฆไดดูแลปกครองกันเอง เปนลำดับชั้น

๒๕๕๕

๑ ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ งบประมาณป
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Ú. æ—π∏°‘®°‘®°“√ß“π§≥– ß¶å “¬ß“π¥â“π°“√ª°§√Õß
ระบบการปกครองคณะสงฆไดมีการพัฒนาใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนการจัดรูปแบบการปกครองลักษณะเครือขายแนวดิ่งจากระดับสูงลงสูระดับ
ลาง ไดแก สมเด็จพระสังฆราช คณะกรรมการมหาเถรสมาคม เจาคณะใหญ เจาคณะภาค
เจาคณะจังหวัด เจาคณะอำเภอ เจาคณะตำบล และ เจาอาวาส โดยอำนาจหนาที่ของมหา
เถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวของกับการควบคุม
และสงเสริมกิจการคณะสงฆที่เคยถูกจัดเปนอำนาจหนาที่ของสังฆมนตรีแหงองคการ ๔ ใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๔๘๔ อาจกลาวไดวามหาเถรสมาคมในปจจุบันมีอำนาจ
หนาที่เกี่ยวกับงานคณะสงฆ ๖ ประเภท คือ

Ú.Ò °“√ª°§√Õß
เปนหนาที่ระดับตั้งแตพระสังฆาธิการระดับ เจาอาวาส ในการที่จะดูแลปกครอง
พระภิกษุสามเณร ในเขตการปกครองของตนใหเปนไปดวยความเรียบรอย และถูกตองตาม
หลักพระธรรมวินัย และพระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ
ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ และพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราช นอกจากนั้นพระ
สังฆาธิการยังทำหนาที่ในการระงับอธิกรณ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม (โทษ) วินิจฉัยลงขอ
อุทธรณ คำสั่ง รวมทั้งการควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรผูอยูภายใตเขตปกครองของ
ตน
Ú.Ú °“√»“ π»÷°…“
พระราชบัญญัติคณะสงฆไดกำหนดอำนาจหนาที่ของเจาอาวาสไวในมาตรา ๓๗ วา
เปนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ พบวา พระ
สงฆระดับชั้นปกครองตั้งแตเจาอาวาสขึ้นไป เปนผูจัดศาสนศึกษาและวัดเปนสถานที่ศึกษา
ตามคำสั่งของมหาเถรสมาคม เรื่องใหภิกษุสามเณรเรียนพระธรรมวินัย พ.ศ. ๒๕๒๘ ดังนี้
๑) เจ า อาวาสเป น ผู จั ด การศาสนศึ ก ษา ในฐานะเจ า สำนั ก เรี ย นหรื อ เจ า สำนั ก
ศาสนศึกษา
๒) เจาคณะจังหวัดเปนผูจัดการในฐานะเจาสำนักเรียน คณะจังหวัด
๓) ในบางกรณีเจาคณะเจาสังกัดรวมจัดดวย
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Ú.Û °“√»÷°…“ ß‡§√“–Àå
คณะสงฆ ไดดำเนินการตามนโยบายในอำนาจหนาทีข่ อ ที่ ๓ คือการศึกษาสงเคราะห
โดยชวยเหลือเกื้อกูล อุดหนุนสถาบันการศึกษา หรือบุคคลที่กำลังศึกษาเลาเรียน โดยแบง
ออกเปน ๒ ลักษณะ คือ
๑) การศึ ก ษาสงเคราะห ป ระชาชนและพระภิ ก ษุ ส ามเณร ใน ลั ก ษณะที่ เ ป น
โรงเรียนการกุศลของวัด ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย และศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑ เปนตน
๒) การสงเคราะหเกื้อกูลแกการศึกษา เปนวิธีการสงเคราะหสถาบันการศึกษาหรือ
สงเคราะหบุคคลผูกำลังศึกษา พระสังฆาธิการระดับเจาคณะอำเภอ รองเจาคณะอำเภอ
เจาคณะตำบล ลงไปถึงระดับเจาอาวาส โดยมีการตั้งกองทุน ชวยเหลือพัฒนาสถานการ
ศึกษา อุปกรณการศึกษา และทุนการศึกษา ซึ่ง สอดคลองกับ บุญศรี พานะจิตต๒ กลาววา
การศึกษาสงเคราะหถือวา พระสงฆใหการสงเคราะหประชาชนดานการศึกษาใหความรู
ความสามารถที่จะดำรงตน และดำเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
Ú.Ù °“√‡º¬·ºà
เปนการประกาศพระพุทธศาสนาโดยหลักพุทธธรรมเปนเครื่องยืนยันความสงบสุข
แกผูปฏิบัติ โดยพระสงฆอบรมสั่งสอนใหพุทธศาสนิกเปนคนดีมีศีลธรรม ประพฤติปฏิบัติตาม
ครรลองแหงพุทธธรรมใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธา โดยมีงานธรรมทูต หนวยอบรมประชาชน
ประจำตำบล อบรมจริยธรรมนักเรียนเยาวชน ขาราชการประชาชน โครงการบวชสามเณร
ฤดูรอน-บวชเฉลิมพระเกียรติในวาระตางๆ การเผยแผทางสื่อสารมวลชนทางวิทยุ โทรทัศน
วารสาร ฯลฯ ทั้งในและตางประเทศ
Ú.ı °“√ “∏“√≥Ÿª°“√
หมายถึง การกอสรางและ การบูรณปฏิสังขรณ ศาสนสมบัติของวัด โดยยึดหลัก
๑) สะอาด คือ จัดระเบียบวัดใหสะอาดมีความเปนเรียบรอย ๒) สวาง คือ ภายในวัดจัด
รูปแบบสถานที่อยางเหมาะสมชัดเจนมีปายบอก ประชาสัมพันธ ๓) สงบ คือรมรื่น เย็น
สบาย สบายกาย สบายใจ เขาวัดแลวรูสึกมีความสุข พรอมสรรพ กลาวคือ สัปปายะ ๔
๒ บุ ญ ศรี

พานะจิ ต ต , ความสำเร็ จ ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของวั ด , (กรุ ง เทพมหานคร :
พริกหวานกราฟฟก, ๒๕๔๕), หนา ๒๐.
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ไดแก อาวาสสัปปายะ ที่อยูเปนสะดวกสบายแกผูที่เขาไปทำบุญ หรือศึกษาพระพุทธศาสนา
อาหารสัปปายะ คือมีความสุข ที่มีความพรอมทั้งอาหารกาย และอาหารใจ บุคคลสัปปายะ
เปนสถานที่เหมาะสมกับบุคคลที่จะเขาไป ไมประกอบไปดวยแหงอบายมุข เลนการพนันใน
วัด ดื่มเหลา มั่วสุม เปนสถานที่สัปปายะ สะดวกสบาย เปนตน

Ú.ˆ °“√ “∏“√≥ ß‡§√“–Àå
การจัดการสาธารณสงเคราะหภาคประชาชนองคกรหนวยงานอื่นๆ ปรากฏให
พบเห็นมากมายในการที่จะชวยเหลือเกื้อกูลอุดหนุน องคกรงานคณะสงฆดานนี้เปนการนำ
หลักพุทธธรรมขอ ทาน ลงมือปฏิบัติ โดยมีลักษณะ เปนการดำเนินการเกื้อกูลชวยเหลือ เชน
การจัดตั้งหนวยอบรม อบต. หองสมุดเพื่อประชาชน พิพิธภัณฑ มูลนิธิ การพัฒนาหมูบาน
ชุมชน วัด ถนน จนกระทั่งถึง บรรเทาสาธารณภัยพิบัติ เชน วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย
คณะสงฆไดยื่นมือเขาไปชวยเหลือประชาชน และยังตอบสนองนโยบายพันธกิจของกิจการ
คณะสงฆอีกประการหนึ่ง

Û. À≈—°æÿ∑∏∏√√¡„π°“√ª√–¬ÿ°μå„™â„π°“√∫√‘À“√
°‘®°“√§≥– ß¶å¥â“π°“√ª°§√Õß
ในงานวิจัยนี้ พบวาการศึกษาจำแนกหลักพุทธธรรมที่ประยุกตใชในการบริหาร
กิจการคณะสงฆดานการปกครอง แบงออก ๔ กลุมดวยกัน คือ
๑. หลักธรรมที่สงเสริมกระบวนการพัฒนา รักษา และสืบทอด
๒. หลักพุทธธรรมที่เลือกใชในการพัฒนาบุคคล
๓. หลักธรรมที่เลือกประยุกตใชในการพัฒนาสังคม
๔. หลักธรรมในการสงเสริมการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจและปญญา
หลักธรรมแตละหมวดประกอบดวยหลักธรรมตางๆ ดังจะนำมาเสนอ เปนลำดับ
ตอไปนี้

Û.Ò. À≈—°∏√√¡∑’Ë àß‡ √‘¡°√–∫«π°“√æ—≤π“ √—°…“ ·≈– ◊∫∑Õ¥
จากการศึกษาวิจัยงานปกครองคณะสงฆจังหวัดกลุมตัวอยาง คณะสงฆจังหวัด
เชียงราย คณะสงฆจังหวัดนครสวรรค คณะสงฆจังหวัดนครราชสีมา และคณะสงฆจังหวัด
กาญจนบุรี พบวา หลักธรรมในการสงเสริมกระบวนการพัฒนา รักษา และสืบทอดหลัก
พุทธธรรม ไดแก
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๑) การใชประเพณี-พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเปนปจจัยในการเผยแผพุทธธรรม
ไดมีการใชงานประเพณีขึ้นนมัสการพระธาตุดอยตุง งานประเพณีบวชสามเณรฤดูรอน ฯลฯ
เปนงานหลักในการที่จะพัฒนาสุขภาพกายใหมีการพัฒนาทางศีล พัฒนาสุขภาพจิต มีการ
ปฏิบัติธรรม โดยใช ประเพณี พิธีกรรม เปนสิ่งดึงดูดใหประชาชนไดเขามาศึกษาพุทธธรรม
ทางพระพุทธศาสนา
๒) การจัดการเผยแผหลักพุทธธรรมเชิงรุกตอเด็ก-เยาวชน และพระภิกษุ–สามเณร
โดยไดมีการบวชสามเณรภาคฤดูรอน การเขาคายพุทธบุตร เปนงานเพื่อที่จะไดมีโอกาส
เผยแผหลักพุทธธรรมเชิงรุกตอเด็ก และเยาวชน
๓) เนนการศึกษาเรียนรูตามหลักศีล สมาธิ ปญญา เปนการศึกษาในรูปแบบของ
การศึกษาทางพระพุทธศาสนาที่เปนไปตามหลักไตรสิกขา คือ การพัฒนากาย วาจาดวยศีล
และการพัฒนาใจ ดวยสมาธิ ทำใหบรรลุเปาหมายความรอบรูแหงปญญา ซึ่งสอดคลองกับ
ไตรสิกขา
๔) การนำหลั ก ธรรมมาประยุ ก ต ใช ใ ห เ หมาะสมกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
บุคคลและสังคม
๕) การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรของคณะสงฆ เชน สอบบาลี–นักธรรม
๖) การพัฒนาและอธิบายหลักพุทธธรรมใหตรงกับความสนใจของผูเรียนรู/ผูปฏิบัติ
๗) การสงเสริมการปฏิบัติธรรมในแนวตางๆ เชน อานาปานสติ สติปฏฐาน ๔

Û.Ú ª√–¬ÿ°μå„™â„π°“√æ—≤π“∫ÿ§§≈
การที่จะรักษาองคกรคณะสงฆใหดำรงอยูไดนานนั้น การปฏิบัติซึ่งธรรมและวินัย
ของสงฆ ถือวาเปนพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจาทรงวางหลักไวเปนเสมือนเกราะคุมกันองคกร
คณะสงฆใหดำรงอยูอยางมั่นคง เพราะการปฏิบัติตามศีล หรือวินัยของสงฆ กอใหเกิดความ
ศรัทธานาเลื่อมใสของประชาชนที่มีตอพระสงฆ ความศรัทธาเลื่อมใสก็เปนจุดกำเนิดเปน
ลูกโซใหเกิดความเชื่อฟง เคารพยกยอง และปฏิบัติตามที่พระสงฆไดชี้แนะอยางศรัทธา
ฉะนั้น ศีล จึงเปนหลักพุทธธรรมขอแรกที่พระพุทธเจาทรงยกอยูในหมวดหลักพุทธธรรมที่
เรียกวา ไตรสิกขา
๑) ความหมายของศีล ศีลในแงความหมายของการพัฒนาตนเอง คือการไดฝก
อบรมเรียกวา อธิศีล หรือ ขอปฏิบัติสำหรับฝกอบรมในทางความประพฤติอยางสูง หรือ การ
ฝกฝนอบรมความประพฤติทางกาย วาจา คือ ระเบียบวินัย การอยูรวมกับผูอื่น และในสิ่ง
แวดลอมตางๆ ดวยดีใหเกื้อกูลไมเบียดเบียน ไมทำลาย เปนพื้นฐานแหงการฝกอบรมจิตใจ
เรียกสั้นๆ วา ศีล
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การวิเคราะหหลักพุทธธรรมขอไตรสิกขา พบวา ไดมีการพัฒนาทั้ง ๓ ดาน คือ
สีลสิกขา จิตตสิกขา และ ปญญาสิกขา จนเกิดเปนการพัฒนาองครวม ๔ ดาน ตามหลัก
ภาวนา ๔ คือ
๑) พฤติกรรม (สีลสิกขา)
ก. พัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (กายภาวนา) ตั้งแตสุขนิสัย
ในการดูแลรักษารางกาย ในเรื่องกิริยามารยาท การกินอยู ดู ฟง เปน ฝกนิสัยการพิจารณา
ใหรูจักเลือกเสพสิ่งบริโภคปจจัย ๔ และสื่อขอมูลตางๆ ใหเกิดคุณประโยชนดวยสติและ
ปญญา ใหรูจักความพอดี พอประมาณ ในการแสวงหา บริโภค ถือครอง สะสม สิ่งเสพ
บริโภคตางๆ
·∫∫®”≈Õß«‘‡§√“–ÀåÀ≈—°æÿ∑∏∏√√¡„π°“√æ—≤π“∫ÿ§§≈¢Õß§≥– ß¶å “¬°“√ª°§√Õß
นโยบาย ๖
- การศึกษา
- ศึกษา
สงเคราะห
- สาธารณูปการ

คณะสงฆ
เชียงราย
นครสวรรค
กาญจนบุรี
นครราชสีมา

ปญญา
จิตใจ
พฤติกรรม (ศีล)

ปญญา
จิตใจ
สังคม
กาย

นโยบาย

ปฏิบัติการ

พัฒนาการ

ผลผลิต

ข. มีปฏิสัมพันธที่ดีกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม (สีลภาวนา) มีการแบง
ปนสงเคราะหชวยเหลือกัน จูงใจใหปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑอันเปนวินัยภายนอก
ดวยความเขาใจในเหตุผลซ้ำๆ จนนำไปสูการปลูกฝงและเสริมสรางความมีวินัยในตนเอง
กำกับตนเองได มีวิถีชีวิตที่ปดทางเสื่อมจากอบายมุข และสิ่งมอมเมาทั้งหลาย ทำใหไม
เบียดเบียนตนเองและผูอื่น โดยมีศีล ๕ เปนพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่จะนำไปสูความเจริญ
๒) จิตใจ (จิตตสิกขา หรือ จิตภาวนา)
ก. ใหมี “สมรรถภาวะ” ที่ดี คือมีสติมีสมาธิ มีความตั้งมั่น เขมแข็งมุงมั่นทำดี
ดวยใจกลาหาญ อดทน สูยิ่งยากได ขยันหมั่นเพียร ไมยอทอ สามารถฟนฝาอุปสรรคผาน
ความยากลำบากตางๆ ไปได พึ่งตนเองได

รูปแบบการบริหารจัดการและการเสริมสรางเครือขายของ
องคกรพระพุทธศาสนาดานการปกครองในสังคมไทย

405

ข. ใหมี “คุณภาวะ” ที่ดี คือ มีความกตัญูรูคุณ มีจิตใจเมตตากรุณา โอบออม
อารี มีน้ำใจ ละอายชั่วกลัวบาป ซื่อสัตย รับผิดชอบ กลายอมรับความผิดพลาดได เกิดจิตที่
เปนบุญเปนกุศลอยางสม่ำเสมอ
ค. ใหมีสุขภาวะที่ดี คือ มีความสุข ความราเริงเบิกบาน มองโลกในแงดี มีกำลัง
ใจ เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรูในการรวมกิจกรรมงานตางๆ และ
๓) ปญญา (ปญญาสิกขา หรือ ปญญาภาวนา)
ก. ทำใหเกิดมีศรัทธาเลื่อมใสและมีความเขาใจในพระรัตนตรัยในกฎแหงกรรม
และในหลักบาปบุญคุณโทษ
ข. ให มี ทั ก ษะและอุ ป นิ สั ย ในการเรี ย นรู ที่ ดี จู ง ใจให ใ ฝ รู โดยเทคนิ ค การตั้ ง
คำถามใหหาคำตอบดวยตนเอง ฝกฝนใหคนควาจดบันทึก ใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริง แลวคิดวิเคราะหประมวลผล ตลอดจนฝกใหสามารถนำเสนอถายทอดไดทั้งแบบกลุม
และรายบุคคลอยูเสมอๆ และสรางเงื่อนไขใหเกิดการนำไปปรับประยุกตใชไดในชีวิตจริง
ค. ใหมีทักษะชีวิต เทาทันตอสิ่งเราภายนอกและกิเลสภายนอกตน สามารถ
แกไขปญหาชีวิตได สามารถนำหลักธรรมไปใชใหเกิดประโยชนในการดำเนินชีวิตได
ง. ใหมีฐานชีวิตที่ดี ใหมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติธรรม ใหเกิดปญญาเขาใจสัจ
ธรรมในชีวิตไดตามวุฒิภาวะของตน สามารถที่จะตอยอดพัฒนาไปสูการปฏิบัติธรรมใหเกิด
ความเจริญงอกงามในธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไป
ซึ่งกระบวนการศึกษาทั้ง ๓ ดาน นี้ ตองเกื้อกูลสัมพันธกัน กลาวคือ การศึกษาดาน
พฤติกรรมจะเปนฐานใหเกิดความเจริญงอกงามทางจิตใจและปญญา การศึกษาทางดาน
จิตใจจะเปนกำลังรักษาและสืบตอพฤติกรรมที่ดีงามใหคงอยูอยางยั่งยืน และพรอมที่จะ
พัฒนาไปสูปญญา การศึกษาดานปญญาจะยอนกลับมากำกับ เกื้อหนุนและพัฒนาพฤติกรรม
และจิตใจใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป สำหรับหลักพัฒนาการอยางมีองครวมตามหลักภาวนา ๔
ที่ไดกลาวมาแลวขางตนนั้น ก็เปนหลักการเดียวกันกับหลักไตรสิกขานั่นเอง เพียงแตแจกแจง
ขยายสีลสิกขาใหละเอียดขึ้น กายภาวนาและศีลภาวนานั่นเอง ซึ่งคณะสงฆสามารถที่จะนำ
หลักภาวนา ๔ นี้มาใชเปนกรอบของการประเมินพุทธศาสนิกชนอยางเปนองครวมและเปน
รายบุคคลได
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หลักพุทธธรรมที่สามารถนำมาปรับใชเปนฐานในกระบวนการพัฒนาสังคม เพื่อ
สรางกระบวนการเรียนรูจนเกิดสัมมาทิฎฐิได มีดังนี้
๑) หลักการของสัมมาอาชีวะวาดวยการประกอบการโดยสุจริต เกื้อกูลตอชีวิตและ
สังคม และการใชสอยทรัพยสินดวยสติปญญา
๒) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มีรากฐานมาจาก
คุณธรรมทางศาสนา ความชัดเจนในแงมุมของการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันแตไมใชสิ่งที่
จะเขาใจโดยงาย จึงตองมีกระบวนการเรียนรูเพื่อปลูกฝงจิตสำนึกและเกิดปญญาเขาใจแกน
ของปญญาจนสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางแทจริง ซึ่งอาจเริ่มจากการวิเคราะหแกนของ
ปญหา สาเหตุของปญหา กำหนดแนวทางแกไขปญหาที่เปนประโยชนและเปนธรรม ตั้ง
ปณิธาน ปฏิบัติการอยางตอเนื่อง อดทนอดกลั้นอดออม และละวางความชั่ว ความทุจริตทั้ง
ปวง
๓) การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูผานสถาบันครอบครัวเปนอีกมิติหนึ่งของการ
พัฒนาสังคมบนฐานพุทธธรรม เพราะความสุขของครอบครัวคือสันติสุขของสังคม โดยสง
เสริมใหบิดามารดา ผูปกครองอบรมบุตรหลานดวยหลักพรหมวิหาร ๔ เพื่อสรางความ
สัมพันธที่ดีในครอบครัว ซึ่งจะเปนตนแบบในการฝกเด็กใหเรียนรูและปฏิบัติตอผูอื่นดวย
ความรูสึกที่ดีงาม และมีปญญาที่รับผิดชอบตนเองได
๔) หลักไตรสิกขาวาดวย ศีล สมาธิ ปญญา เปนกระบวนการพัฒนามนุษยทั้งทาง
กาย วาจา ความคิด จิตใจ อารมณ และสติปญญา โดยมีจุดมุงหมายสำคัญโดยใหผูฝกอบรม
เปนผูรูจักอดทน อดกลั้น ขมใจ วิริยะ และอุตสาหะ และสามารถละสิ่งที่ควรละ มีความ
เพียรที่ชอบธรรม โดยอาศัยกระบวนการจัดสิ่งแวดลอมที่ดี และใชกระบวนการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ
๕) การสนทนาอยางมีสติ สมาธิ เปนการฝกปฏิบัติใหผูคนมีความละเอียดออน รูจัก
แขวนความคิด รับฟงอยางประณีต ใหเกียรติผูพูด รูเทาทันความคิดของตนเอง และนำไปสู
การละวางอัตตา และพัฒนาไปสูสัมมาทิฎฐิตอไป
๖) หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ สามารถนำไปปรับใชไดอยางดีในการทำงาน
รวมกับชุมชน เพื่อสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนที่อยูบนฐานพุทธธรรม เกิด
สภาพของการรูรักสามัคคีในชุมชนได เชน
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(๑) มีการหมั่นประชุมกันอยางเนื่องนิตย อยางนอย ๑ ครั้งทุกเดือน เพื่อชวย
กันระดมความคิดและชวยกันแกไข
(๒) เริ่มประชุม และเลิกประชุม พรอมทำกิจที่พึงกระทำโดยพรอมเพรียงกัน
(๓) การใชมติของเสียงขางมาก
(๔) การยอมรับและเคารพผูอาวุโส
(๕) การชวยเหลือผูดอยโอกาส
(๖) การสงเสริม และรักษาวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม
(๗) สมาชิกชวยกันสงเสริม และบำรุงพระพุทธศาสนา
๗) หลักอริยสัจสี่วาดวย ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค คือหัวใจสำคัญในการวิเคราะห
ชุมชน และเปนกรอบคิดของชุมชนในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อความสันติสุขในชุมชน
สรุป หลักธรรมในการสงเสริมการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจและปญญาดังกลาว เปน
กุศโลบายในการเขาใจรอบรูสภาวธรรมปกติ หรือสภาวธรรมที่เปนจริงเชนนี้ เมื่อเกิดปญหา
เกิดอุปสรรคใดๆ ก็จะรูเขาใจวา ที่แทก็เปนเชนนี้เอง เปนปกติธรรมชาติ เปนปกติธรรมดา
ของสภาวธรรมอยูแลว ทำใหผูไดรูเขาใจ มีภูมิคุมกันวา เปนธรรมดานั่นเอง หรือ ทำใจให
ปลงเสียวาอยางไรก็เปนเชนนี้ นั่นเอง

Ù. «‘‡§√“–Àåº≈®“°°“√π”À≈—°æÿ∑∏∏√√¡
ª√–¬ÿ°μå„™â¢Õßß“πª°§√Õß§≥– ß¶å
เมื่อคณะสงฆไดนำหลักพุทธธรรมดังกลาวเบื้องตนอบรมเผยแผตาม นโยบาย ๖
พันธกิจของคณะสงฆในงานปกครองแลว ทำใหประชาชน ชุมชนไดเห็นผลการปฏิบัติ ที่เรียก
วา “ปฏิเวธสัทธรรม” โดยแบงเปนเครือขาย ๓ ประเภท ไดแก

Ù.Ò ‡§√◊Õ¢à“¬¿“§§≥– ß¶å
ไดมีการนำหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติ มีการพัฒนากาย วาจา ในสวนของการพัฒนา
ศีล ใหเขมแข็ง เปนเกราะปองกันกิเลสที่จะเขามาครอบงำจิตใจใหตกต่ำ ทำให กายมีการ
พัฒนา ปฏิบัติตอตนเอง และผูอื่นดวยความรัก ความเมตตา มีการพัฒนาวาจา ในการที่พูด
ประสานถนอมน้ำใจผูอื่นใหเปนที่รัก พัฒนาตนเองใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชน
ในองคกรคณะสงฆเองก็มีสีลสามัญญตา ที่มั่นคงในพระธรรมวินัยที่เสมอกัน ทำใหองคกร
คณะสงฆ เขมแข็ง มั่นคง มีความเลื่อมใสศรัทธา และอยูรวมกับสังคมอื่นๆ อยางมีความสุข
มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง เพื่อการธำรงพระพุทธศาสนาอยางสงางาม
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นโยบายหรือ พันธกิจของคณะสงฆในสายการปกครอง ไดนำหลักพุทธธรรมเผยแผ
แกประชาชน พุทธศาสนิกชนเพื่อใหประชาชนเหลานั้นไดบรรลุถึงความสุขกาย สบายใจ โดย
อาศัยหลักพุทธธรรม มาเปนเครื่องมือสัมมาปฏิบัติ ทำใหประชาชน มีความสุขกาย สุขใจ มี
คุณภาพที่ดี ดังจะพบไดจาก คณะสงฆไดมีการบวชปา คณะสงฆไดปฏิบัติตนเปนผูนำในการ
สรางฝาย คณะสงฆไดรวมจัดตั้งศูนยสินคาชุมชน ใหประชาชนไดมีโอกาส อยูรวมกันใน
ชุมชน ไมตองอพยพเขาไปในเมืองเพื่อหางานทำ แตสามารถที่จะอยูในทองถิ่นรวมกันดวย
ความสามัคคี ในการปฏิบัติสัมมาอาชีพ สรางรายไดใหกับตนเอง ชุมชน เมื่อภาวะเศรษฐกิจ
ดี สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได จึงทำใหมีความเปนอยูอยางเปนสุข สรางความเจริญ
ใหแกชุมชน
Ù.Û ‡§√◊Õ¢à“¬¿“§Õß§å°√¿“¬πÕ°
การศึกษาครั้งนี้ไดพบวา คณะสงฆถือวาเปนกลไกของสังคมสวนหนึ่งที่เปนตัวเชื่อม
ประสานระหวางภาคองคกรหนวยงานตางๆ เขาถึงภาคประชาชน เพราะความสัมพันธใกลชดิ
ของคณะสงฆและประชาชน และ คณะสงฆกับองคกรภายนอก ซึ่งพบวา เครือขายภาคี
ภายนอกไดอาศัยคณะสงฆเปนตัวเชื่อมประสาน ในการที่จะใหประชาชนไดรวมปฏิบัติพัฒนา
ศักยภาพของชุมชน เครือขายภายนอกตางๆ ไดแก สำนักงาน สสส. มูลนิธิพอขุนฯ มูลนิธิ
กองทุนเพื่อความสุขและสวัสดิการประชาชน ฯลฯ ไดเขามาชวยเหลือภาคประชาชน เมื่อ
พบเห็นวาประชาชนไดพยายามในการสรางความสุขใหแกชุมชน แตยังขาดปจจัย แรงสง
เสริมสนับสนุนบางอยาง เครือขายภาคองคกรภายนอก ก็ไดยื่นมือเขามาชวย ทำใหองคกร
เครือขายภายนอกบรรลุวัตถุประสงค มีความสุข ในการชวยเหลือประชาชน
สรุป ผลจากการนำหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติ ก็คือ ผลลัพธ ของการปฏิบัติตามหลัก
พุทธธรรม ในฐานะที่สามารถมองเห็นไดในปจจุบันประโยชนแหงโลกิยะ คือ สุขกายสุขใจ
ชีวิตที่มีความสุข องคกรมีความสุข ชุมชนมีความสุข สังคมที่มีความสุข โลกที่มีความสุข

ı. √Ÿª·∫∫°“√æ—≤π“√–∫∫°“√∫√‘À“√®—¥°“√
¢Õß§≥– ß¶å “¬°“√ª°§√Õß
รูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะสงฆสายการปกครอง จากการ
ศึกษาวิจัย พบวา คณะสงฆในสายการปกครองไดมีการจัดรูปแบบการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการงานปกครองคณะสงฆ ดังนี้

รูปแบบการบริหารจัดการและการเสริมสรางเครือขายของ
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การบริหารจัดการกิจการงานปกครองคณะสงฆไดยึดถือพุทธบัญญัติแหงพระธรรม
วินัยเปนสวนสำคัญ ไดแก ศีล ๒๒๗ ขอ ขอปฏิบัติอื่นๆ ไดแก ความเคารพในพระอุปชฌาย
อันเตวาสิก ความเปนนวกภูมิ พระผูมีพรรษานอย เคารพพระเถระผูมีพรรษามาก เปนตน
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ พั ฒ นารู ป แบบในส ว นของพระธรรมวิ นั ย แข็ ง แรงทางด า นจิ ต ใจมั่ น คงเชื่ อ มั่ น
นอกจากนั้น ก็ยังมีพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆที่ไดกำหนดกฎระเบียบ นโยบาย
วิธีการปกครองใหสอดคลองกับทางโลก
ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้ ไดพบวา ขอที่เปนพระธรรมวินัยเปนการจัดการบริหารรูป
แบบของคณะสงฆ แบบหลวมๆ คือเปนขอบังคับ กฎระเบียบที่พึงปฏิบัติเมื่อฝาฝนก็จะมี
เจตนาเปนตัวหลักในการพิจารณา เชน พระธรรมวินัยในขอที่วา อาบัติ ตางๆ เมื่อเกิด
อธิกรณก็จะมีการสอบสวนโดยใชวิจารณญาณ เจตนาเปนแบบในการปฏิบัติ ซึ่งไมเหมือนกับ
พระราชบัญญัติ กฎระเบียบของพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ เปน แบบเครงครัด
ถือวาตองปฏิบัติ ถาไมปฏิบัติก็จะมีผลในการบังคับใช ในแงของกฎหมายบานเมือง และพระ
ธรรมวินัย
ı.Ú °“√ª√—∫μ—«
การปกครองคณะสงฆ ปจจุบันพบวา ไดมีการปรับใชกฎระเบียบขอบังคับพระราชบัญญัติคณะสงฆตั้งแต พ.ร.บ. ๒๔๘๔ ถือวาเปนฉบับแรก และยังมีการปรับปรุงมาทุกสมัย
ในราชวงศจักรี จนกระทั่งมาถึง พ.ร.บ. ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) สมัยรัชกาลที่ ๕ ในชวงนี้ก็
ยังมีการปรับปรุงมาเรื่อยๆ จนถึงเกิด พ.ร.บ. คณะสงฆ ๒๕๐๕
การปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะสงฆดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการปรับตัวของกิจการ
งานการปกครองคณะสงฆประการหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงงานปกครอง
คณะสงฆใหเหมาะสมกับสภาพการปกครองตามฝายอาณาจักร เชน พ.ร.บ.คณะสงฆ ๒๕๐๕
ไดมีรูปแบบการปกครองเทียบตามงานปกครองฝายอาณาจักร คือ มี ผูวาราชการจังหวัด
มีเจาคณะจังหวัด มี นายอำเภอ มีเจาคณะอำเภอ มีกำนัน มีเจาคณะตำบล มีผูใหญบาน มี
เจาอาวาส เปนตน
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เครือขายองคกรสังคม ถือวาเปนเครือขายที่เกิดขึ้น ๒ ลักษณะ คือ
๑) เครือขายแบบแนวดิ่งหรือแบบเปนทางการ ไดแก การปกครองของคณะสงฆ
๒) เครือขายแบบความรวมมือตางองคกรภายนอก
การเกิดเครือขายองคกรทั้ง ๒ แบบเกิดขึ้นจากเหตุปจจัย ๒ ปจจัย เปนสำคัญ ที่
ทำใหเกิดเครือขายระหวางองคคณะสงฆ กลาวคือ เครือขายแบบที่ ๑ เกิดขึ้นเพราะปจจัยใน
องคกรที่ขึ้นตรงตอกันโดยตรง เชน งานปกครองคณะสงฆที่เปนแนวดิ่ง จาก สูงลงระดับต่ำ
หรือ ระดับต่ำขึ้นสูง โดย ระดับที่สูงก็จะมีการใหนโยบาย สั่งการ และสนับสนุน สวนใน
ระดับต่ำ ก็จะลงมือปฏิบัติตามนโยบายใหประสบผลสำเร็จ
ı.ı °“√æ÷Ëßæ“μπ‡Õß
งานการปกครองคณะสงฆ พึ่งพาตนเองมาโดยตลอด ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา
คณะสงฆไดนำหลักพุทธธรรมในการพึ่งพาตนเองมาเปนกรอบแนวการปฏิบัติและแนะนำให
ประชาชนไดปฏิบัติโดยเฉพาะการพึ่งพาตนเอง แมวาในภาครัฐ ไดมีการถวายคานิตยภัต
และคาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบาง แตก็เปนเพียงสวนหนึ่ง การปฏิบัติภาระหนาที่ของ
งานปกครองคณะสงฆ อาศัยการพึ่งพาตนเองเสมอ ไมวาจะเปนกำลังกาย กำลังใจ และกำลัง
ปจจัย กำลังกาย เชนตัวอยาง ฐานะเจาคณะจังหวัด มีฐานะเทาเทียมกับผูวาราชการจังหวัด
ของทางราชอาณาจักร แต เจาคณะจังหวัดไมมี รถประจำตำแหนง ไมมีคาเบี้ยเลี้ยง และ
คาน้ำมันพาหนะ ที่รัฐจัดสรรให ดังนั้น กำลังกายที่เจาคณะจังหวัดมีใหกับงานปกครองคณะ
สงฆทั้ง ๖ ดาน แมไมมีกำลังทรัพยทานก็ปฏิบัติอยางไมบกพรองกำลังใจ เพราะพระเจาคณะ
พระสังฆาธิการชนชั้นปกครอง ไดตระหนักหนาที่ในพระธรรมวินัยในการที่จะรักษา ปองกัน
พระพุทธศาสนาใหดำรงสืบไป
ı.ˆ °“√ √â“ßª√–‚¬™πå
ผลจากการวิจัย คณะสงฆทั้ง ๔ จังหวัดตัวอยางทำใหเห็นเปนประจักษแลววา คณะ
สงฆไดสรางคุณประโยชนอยางมหาศาล เพราะนโยบาย พันธกิจของคณะสงฆทั้ง ๖ ดาน
เชน การบวชภาคฤดูรอนเพื่อการปองกันยาเสพติด การนำเยาวชนหางไกลยาเสพติด ซึ่ง
ปญหานี้ถือวาเปนปญหาสังคมระดับตนๆ ของประเทศที่มีผลวิจัยวาเปนภัยตอความมั่นคง
และความเจริญของประเทศ
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โครงการศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตยฯ โครงการศึกษาธรรมศึกษา เหลานี้ยังนับวา
เปนโครงการที่คณะสงฆทุกภาคสวนทุกจังหวัดไดยึดถือปฏิบัติ ประโยชนก็เพื่อที่จะใหเด็ก
เยาวชน อั น จะเป น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ ท รงคุ ณ ค า แก ป ระเทศให มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ค า เกิ ด
ประโยชนสูงสุด

ı.˜ æ—≤π“ —ß§¡
บทบาทพระสงฆองครวม นอกจากจะพัฒนาองคกรตัวตนของคณะสงฆเองแลว
คณะสงฆยังไดรับธุระ ภาระในการพัฒนาสังคมอีกสวนหนึ่งเปนประการสำคัญ ดังจะเห็นได
จาก การนำหลักพุทธธรรมมาเผยแผ และนำหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติ เมื่อบุคคลนับวาเปน
หนวยหนึ่งของสังคม ทุกๆ หนวยไดรับการพัฒนาดีแลว ก็ยอมที่จะทำใหสังคมดีตามไปดวย
เพราะการพัฒนาสังคม ก็คือ การพัฒนา ไตรสิกขานั่นเอง
อีกประการหนึ่ง การพัฒนาสังคมที่เปนรูปธรรมที่เห็นจากผลการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
การที่คณะสงฆไดเขาไปรวมมือในการพัฒนาสังคม ชุมชนในกิจกรรมตางๆ เชน การปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติ การสรางฝาย การตั้งสหกรณออมทรัพยกลุมสัจจะ การตั้งธนาคารโค
กระบือ การสรางพุทธมณฑลของคณะสงฆจังหวัดเชียงราย หรือแมแตการสรางอุทยาน
พระพุทธศาสนานครสวรรค ฯลฯ งานเหลานี้ นับไดวา คณะสงฆไดมีสวนในการพัฒนาสังคม
อยางชัดเจน

ˆ. ∫∑ √ÿª
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา รูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการองคกรของ
พระสงฆและองคกรสายการปกครอง มีการดำเนินการใน ๓ รูปแบบ คือ
๑) การบริหารจัดการตามหลักพระธรรมวินัย สำนักงานเจาคณะจังหวัดทุกจังหวัด
ไดมีการดำเนินการตามหลักพระธรรมวินัยเปนหลักสำคัญ เพื่อใหเกิดการรักษาพระธรรม
วินัยและธรรมเนียมปฏิบัติของพระพุทธศาสนา โดยมีการบริหารจัดการที่สอดคลองกับพระ
ธรรมวินัยถึงแมวาจะมีกฎหมายมาเกี่ยวของในภายหลังแตก็มีกระบวนการที่ไมขัดกับพระ
ธรรมวินัย
๒) การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการคณะสงฆ จากการศึกษาพบวา
คณะสงฆ ไ ด มี ก ารดำเนิ น การ/การบริ ห ารองค ก รตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การคณะสงฆ ที่
กำหนดไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕) มุงเนนการ
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ดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการคณะสงฆ ๖ ประการ โดยแตละดานก็จะมีการมอบ
หมายใหพระสงฆภายในระดับตางๆ เปนผูดูแลใหกิจการดำเนินการไปดวยความเรียบรอย
มุงเนน ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการของคณะสงฆในภาพรวม
๓) การบริหารเชิงการอำนวยการ (Facilitating) การดำเนินการของเจาคณะ
จังหวัดสวนใหญนั้น มีการบริหารจัดการในเชิงอำนวยการ เพื่อประสานใหคณะสงฆในระดับ
ตางๆ ดำเนินการตามแนวคิด หลักการทางพระพุทธศาสนา
สรุปผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา การที่จะสงเสริมการบริหารจัดการ การพัฒนา
กระบวนการและกลไกในการจัดการเครือขายขององคกรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
เพื่อนำไปสูการสรางองคกรแหงการตื่นรูและการสรางประโยชนสุขตามแนวพระพุทธศาสนา
โดยจะตองมีการเชื่อมโยงกับความคิดและความรูในระบบใหญหรือโครงสรางในสังคม และ
การประสานกับกลุมที่ทำงานในพื้นที่โดยอาศัยกิจกรรม ประเพณี ความเชื่อของชุมชนเปน
พื้นฐานในการพัฒนาเพื่อนำไปสูประโยชนสุขและความมั่นคงของพุทธศาสนา

รูปแบบการบริหารจัดการและการเสริมสรางเครือขายของ
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ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


Ò. ∫∑π”
ในสังคมปจจุบัน มนุษยตกเปนทาสของวัตถุนิยมอยางมหาศาล และนับวันจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้นอยางเห็นไดชัด จากผลของการจัดการศึกษาที่ผานมาพบวา มนุษยยังไม
สามารถพัฒนาตนเองเพื่อเปนมนุษยที่สมบูรณไดตามเปาประสงคที่ชาติตองการ กลาวคือ
ยั ง มี ป ญ หาในเรื่ อ งของการพั ฒ นาสติ ป ญ ญา ขาดคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการดำเนิ น ชี วิ ต
ไม ส ามารถใช ก ระบวนการคิ ด เพื่ อ แก ป ญ หาต า งๆ ในชี วิ ต ประจำวั น ได อ ย า งเหมาะสม
เมื่อวิเคราะหถึงตนเหตุของปญหาตางๆ แลวพบวา สาเหตุสำคัญของปญหาเริ่มตนจากการ
จัดการศึกษาที่ไมถูกตอง
การจัดการศึกษาที่ไมถูกตองเปนการจัดการศึกษาที่มุงเนนใหมนุษยแขงขันเอาชนะ
ธรรมชาติมากกวาการใหมนุษยเรียนรูเพื่อเขาใจ เขาถึงธรรมชาติ และอยูรวมกับธรรมชาติได
อยางปกติอยางเปนองครวม กระบวนการของการจัดการศึกษาที่ไมถูกตองยังสงเสริมให
มนุษยศึกษาหาความรูเพื่อใชเปนเครื่องมือสำหรับการไตเตาชนชั้นทางสังคม โดยมุงเนนการ
พัฒนาดานสติปญญา (IQ) เปนสำคัญ มากกวาการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ (EQ) และ
วุฒิภาวะทางคุณธรรมจริยธรรม (AQ) ควบคูกันไปอยางเทาเทียมกัน จึงทำใหมนุษยถูก
ครอบงำความคิดเปนอยางมาก ซึ่งสถาบันการศึกษาก็มีสวนสำคัญในการครอบงำความคิด ที่
อาจเปรียบเสมือนการนำกะลามาครอบงำความคิดของมนุษยใหเรียนรูตามสิ่งที่มีอยูเดิมๆ
ไมมีการปรับปรุงพัฒนาใหกาวหนาทันยุคทันสมัยของการเปลี่ยนแปลง ทำใหมนุษยไมมี
ความสามารถในการคิดนอกกรอบหรือความคิดสรางสรรค เพื่อออกนอกกรอบที่สังคม
วัตถุนิยมและบริโภคนิยมกำหนด ทำใหมนุษยไมสามารถสรางสรรคองคความรูใหมๆ ใหเกิด
ขึ้นแกตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
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ชีวิตของมนุษยมีองคประกอบอยูดวยกัน ๒ สวนที่สำคัญ คือ กายและจิต ดังนั้น
การเรียนรูเพื่อการเขาถึงธรรมชาติจึงตองสนองตอบความตองการของชีวิตมนุษยทั้งทางกาย
และทางจิต เพื่อใหมนุษยสามารถเรียนรูและเขาใจธรรมชาติอยางเปนองครวม
กายและจิตของมนุษย ถือเปนปฐมบทของการเขาถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณ
กายเปนวัตถุหรือรูป จิตไมใชวัตถุ จิตเปนสวนที่รู รูสึกซึ่งความสุข ความทุกข ชอบ ไมชอบ
จำไดหมายรู คิดตามเจตนา และบงการใหกายทำตามความปรารถนาของจิต จิตจึงมีอำนาจ
เหนือกาย ดังนั้น กายที่ไมมีจิตจึงเปนกายที่ขาดความสมบูรณของความเปนมนุษย ขณะ
เดียวกัน ถากายแตกดับ จิตก็ไมสามารถตั้งมั่นอยูได เปนสภาพที่ตองอาศัยซึ่งกันและกัน แต
จิตมีอำนาจเหนือกาย ดังคำกลาวที่วา “จิตเปนนาย กายเปนบาว” ดังนั้น ถากายและจิต
สามารถทำงานเปนหนึ่งเดียวกันก็จะเปนปฐมบทของการเขาถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณได
อยางมั่นคงและยั่งยืน สูการดำรงตนใหมีลักษณะของความสะอาด สวาง สงบ และทำให
มนุษยรูและเขาใจธรรมชาติของสรรพสิ่งในที่สุด
การเรียนรูของมนุษยจะเกิดขึ้นได ตองผานประสาทสัมผัสทั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น
กาย และใจ ซึ่งในการเรียนรูนั้นจะเกิดขึ้นไดจากสถานที่ตางๆ คือ บาน วัด โรงเรียน ชุมชน
และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ สาระสำคัญของการเรียนรูของมนุษย ประกอบดวยเรื่องใหญๆ
๓ เรื่อง คือ การเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง การเรียนรูเกี่ยวกับผูอื่น และการเรียนรูเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้น มนุษยจึงตองนำเรื่องราวตางๆ ขางตนมาเชื่อมโยงใหเกิด
ความสัมพันธเพื่อเสริมสรางตนเองใหดำเนินชีวิตไดอยางราบรื่น เปนปกติ
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มนุษยเราสามารถเรียนรูไดหลากหลายวิธี ซึ่งเปนกระบวนการทางปญญาเพื่อนำพา
มนุษยเขาถึงความเปนจริงของธรรมชาติ อาทิ การเรียนรูโดยการฟง การพูด การอาน การ
เขียน การดู และการสัมผัส การเรียนรูโดยผานกระบวนการคิด และการเรียนรูโดยผาน
กระบวนการปฏิบัติ ซึ่งผลที่เกิดจากการเรียนรูโดยใชกระบวนการทางปญญา คือ สติ-ปญญา
ที่สมบูรณในตัวมนุษย
สติเปนการระลึกได เปนความสามารถในการควบคุมตนเองของมนุษย ในฐานะที่ตัว
สติมีความสำคัญตอการเรียนรู มนุษยจึงควรฝกใหตนเองมีสติระลึกรูอยูตลอดเวลาทุกลม
หายใจเข า ออก ไม ว า จะเป น เรื่ อ งของความประพฤติ ที่ ถู ก ต อ ง (ศี ล ) จิ ต ใจที่ ดี ง ามมั่ น คง
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(สมาธิ) และปญญาที่เฉียบแหลม (ปญญา) ซึ่งจะนำพามนุษยใหมีความรูความเขาใจความ
เปนจริงของธรรมชาติทั้งภายในและภายนอกตนเอง กอเกิดประโยชนทั้งตอตนเอง ผูอื่น
และสังคม ซึ่งผลของการพัฒนาทักษะการใชชีวิตที่สมบูรณคือ ชีวิตที่มีความสุข สงบเย็น
และเปนประโยชน
เมื่อกลาวถึงความสุขของมนุษย มีอยูมากมายหลากหลายลักษณะ มนุษยบางคน
อาจจะมีความสุขอยูกับวัตถุสิ่งของ ดังนั้น การดำเนินชีวิตของมนุษยก็จะดำรงชีวิตเพื่อหา
วัตถุสิ่งของมาสนองตอบความสุขของตนเอง มนุษยบางคนมีความสุขอยูกับเกียรติยศชื่อเสียง
ดังนั้นการดำเนินชีวิตก็จะมีความสุขอยูกับการไขวควาหาความสุขที่เกิดจากการไดมาซึ่ง
เกียรติยศชื่อเสียง แตในความเปนจริงแลว มนุษยจำเปนตองแสวงหาความสุขที่เกิดจาก
ความสงบเย็นและเปนประโยชน ซึ่งเปนความสุขที่คงทนถาวร เปนความสุขที่ทำใหชีวิตมี
คุณภาพและมีคุณคาของความเปนมนุษยที่สมบูรณ
เมื่อมองความสุขของการเรียนรูในเชิงของศาสนา ศาสนาคริสต ความสุขสงบเย็น
เปนความสุขที่เกิดจากการทำความดีเพื่อการเขาถึงองคพระเยซูคริสต ศาสนาอิสลาม ความ
สุขสงบเย็นเปนความสุขที่เกิดจากการทำดีเพื่อการเขาถึงองคอัลเลาะห แตในทางพระพุทธ
ศาสนาแลวความสุขสงบเย็นที่แทจริง เปนความสุขที่เกิดจากการที่เกิดมาแลว “มีทุกขนอย”
เมื่อทุกขนอยก็จะนำพามนุษยสูความ “ดับทุกข” ซึ่งเปนความสงบเย็นและเปนประโยชนทั้ง
กับตนเอง ผูอื่น และสังคมรอบขางอยางมหาศาล
มนุ ษ ย เราเกิ ด มามี วิ ถี ชี วิ ต ที่ ค ล า ยคลึ ง กั น คื อ การเป น วั ย ทารก วั ย เด็ ก วั ย รุ น
วัยผูใหญ และวัยชรา ชีวิตในแตละชวงวัย มีความจำเปนที่นาศึกษาใน ๓ เรื่องใหญๆ ที่จะ
ทำใหตนเองดำรงชีวิตและดำเนินชีวิตใหอยูในสังคมไดอยางเปนประโยชน ถึงพรอมซึ่งความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ เรื่องแรกคือ เรื่องของการเรียนรู ซึ่งเกิดไดจาก การฟง การพูด การ
อาน การเขียน การดู การสัมผัส และการสื่อสาร ซึ่งถือเปนทักษะพื้นฐานของการเรียนรู
เรื่องที่สองคือ เรื่องของการดำเนินชีวิต เกิดไดจากการคิด การพูด การทำ/ปฏิบัติ เพื่อแก
ปญหาในชีวิตประจำวันใหดำเนินชีวิตอยางปกติสุข และเรื่องที่สามคือ เรื่องของการทำงาน
เกิ ด จากการจั ด การความรู ขยั น ซื่ อ สั ต ย อดทน ซึ่ ง ทำให ม นุ ษ ย มี ชี วิ ต ที่ มี คุ ณ ค า และมี
คุณภาพ
เมื่อมองเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตที่เชื่อมโยงกับระบบการจัดการศึกษาในปจจุบัน มนุษย
มีกระบวนการเรียนรูเพื่อที่จะดำรงชีวิตใหมีคุณภาพและคุณคา โดยการเตรียมความพรอมใน
ระดับชั้นอนุบาล มนุษยเรียนรูเพื่อเสริมสรางพื้นฐานการดำรงชีวิตและพื้นฐานการทำงาน
โดยผานกระบวนการเรียนรูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และมนุษยเรียนรูที่จะ
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ดำรงชีวิตเพื่อหนาที่การงานและทำประโยชนตอตนเองและผูอื่นผานกระบวนการเรียนรูใน
ระดับอุดมศึกษา ดังนั้น ในการจัดการศึกษาจะตองใหความสำคัญในการจัดการเรียนรูที่จะ
ทำใหมนุษยเกิดศักยภาพพื้นฐานที่ยั่งยืน และจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการใชชีวิตที่
เหมาะสมกับสังคมปจจุบัน

Ù. «‘∂’·Ààß°“√æ—≤π“§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å
วิถี หมายถึง หนทาง แนวทาง เมื่อใชในเชิงของวิถีแหงการพัฒนาความเปนมนุษยที่
สมบูรณ จึงหมายถึง แนวทางที่ทำใหมนุษยพัฒนาตนเองใหเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน และ
สามารถรู เขาใจ เขาถึงความเปนจริงของธรรมชาติ มนุษยสมัยปจจุบันใชวัตถุเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาความเจริญกาวหนาและความสุขสะดวกสบายใหเกิดในตน เนื่องจากความคิด
ทางวัตถุ ซึ่งเปนการมองสิ่งตางๆ เปนวิทยาศาสตร จึงทำใหเขาไปสูลัทธิวัตถุนิยม บริโภค
นิยม ขาดมิติการมองทางจิตวิญญาณ ทำใหมิติทางจิตวิญญาณหายไป เมื่อมนุษยขาดมิติการ
มองทางจิตวิญญาณหรือขาดการมองสิ่งตางๆ ในทางลึก มีแตมิติการมองกระบวนการทางจิต
วิญญาณในทางแบนราบ จึงดิ้นรนหาความสะดวกสบายทางวัตถุ ไมมีความสุขที่แทจริง มี
สภาวะความเครียด และมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน เกิดความไมสมบูรณในตนเอง ทำใหตองไป
หาความสุขจากภายนอกมาเติมเต็ม เชน การหันไปหาความฟุมเฟอย การเสพสิ่งเสพติด และ
ความรุนแรง ซึ่งปญหาเหลานี้คงแกไขไมได ตราบใดที่มนุษยยังหาความสุขอยูกับการเสพ
ความสุขที่เกิดจากสิ่งตางๆ ที่เปนวัตถุนิยม ซึ่งสงผลสูการเปนโรคพรองทางจิตวิญญาณ
ในเมื่อความพรองทางจิตวิญญาณมีมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเปนภาวะวิกฤตของมนุษยที่
ตองเผชิญ ดังนั้น การศึกษาที่ถูกตองสมบูรณจึงเปนทางเลือกที่สามารถนำพามนุษยผานพน
วิกฤตดังกลาว กระบวนการจัดการศึกษาจึงตองทำความเขาใจใหถูกตอง และตองมอง
กระบวนการจัดการศึกษาใหเปนไปเพื่อการพัฒนาจิตวิญญาณ ถือเปนวาระที่สำคัญของการ
พัฒนามนุษยเพื่อนำไปสูการพัฒนาใหตนเองเกิดความสมบูรณ ซึ่งวิถีทางการพัฒนาดังกลาว
คือ วิถีทางการพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ
นอกจากนี้ การคนพบวิถีทางการพัฒนาตนเองของมนุษยมีหลายองคประกอบ ซึ่ง
องคประกอบที่ถือเปนกระบวนการพัฒนาตนเองไปสูวิถีทางของความเปนมนุษยที่สมบูรณ
ประกอบดวย ๓ องคประกอบ คือ
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การแสดงพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย ในการพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่เปน
กายภาพ หรือวัตถุ ไดแก ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรตางๆ ไดอยางเหมาะสม
สามารถใชประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ในการสังเกตสิ่งตางๆ รอบตนเองอยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถดูแลรักษาความสะอาดทางกายไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ดานความประพฤติใน
การอยูรวมกันอยางถูกตอง ในทางการพัฒนาทักษะทางสังคมหรือการแสดงออกของตนเอง
เวลาอยูรวมกับคนอื่นนั้น ถือเปนความสามารถในการแสดงพฤติกรรมที่เปนลักษณะของ
ความสัมพันธกับผูอื่นและสิ่งแวดลอมทางสังคม ซึ่งจะชวยใหมนุษยสามารถทำงานรวมกับ
ผูอื่น ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ใชกาย วาจา ไดอยางสรางสรรคมีวินัย มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามเวลาที่กำหนดซึ่งใน
ที่นี้คือ ศีล (Morality)
Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë Ú: ¥â“π®‘μ„®
การทำจิตใหสงบ เปนองคประกอบหนึ่งที่เปนการแสดงออกทางดานจิตใจในขณะ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ธรรมชาติของจิตจะมีลักษณะที่รูสึก จำได คิด สามารถรูและเขาใจสิ่ง
ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกรางกาย ดังนั้น จิตที่สงบทำใหเขาถึงความจริงหรือปญญาได
งาย และในการพัฒนาจิตใจใหสงบ ตองอาศัยสมาธิเปนตัวแกนในการฝก และมีบทบาทตาม
เจตจำนงที่ตนเองพึงพอใจ องคประกอบดานจิตใจจึงเปนสวนสำคัญของการพัฒนาสติปญญา
ในการกำกั บ ความประพฤติ ข องมนุ ษ ย ใ ห ส ามารถดำเนิ น ชี วิ ต ได อ ย า งถู ก ต อ งเหมาะสม
ไมใฝต่ำไปในแนวทางของราคะ โทสะ โมหะ สัทธา (ศรัทธา) และวิตกจริต แตจะนำพา
มนุษยใหตั้งมั่นไปในแนวทางของความดีงามใฝดี กอเกิดเปนสมาธิ (Concentration) ซึ่ง
สามารถแบงแยกเปนดานยอยๆ ได ๓ ดาน คือ
(๑) ดานการพัฒนาคุณภาพจิต ไดแก การมีน้ำใจเอื้อเฟอ เผื่อแผ แบงปนสิ่งของให
กับผูอื่น
(๒) ดานการพัฒนาสมรรถภาพจิต ไดแก การมีความเพียรพยายาม มีเหตุมีผล และ
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม
(๓) ดานการพัฒนาสุขภาพจิต ไดแก ความราเริงแจมใส อารมณดี และสงบสุขเสมอ
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ธรรมชาติของจิต
สุขภาพจิต
รูสึก
จำได
คิด

สมรรถภาพจิต

ใฝดี

คุณภาพจิต

จิต

ราคะ
ใฝต่ำ

รูและเขาใจ
วิตก

โทสะ
โมหะ

สัทธา

ภาพที่ ๑ ธรรมชาติของจิต

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë Û: ¥â“πªí≠≠“
การเขาถึงปญญา (Wisdom) ที่เปนเรื่องของการรูและเขาใจความเปนจริงของ
ธรรมชาติทั้งหมด วาสามารถเชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียวกัน ทำใหคลายจากความยึดมั่นถือมั่น
เปนความสามารถของมนุษยในการเรียนรูการดำเนินชีวิตที่ถูกตองดีงาม ดังนั้น การที่มนุษยรู
และเขาใจในธรรมชาติ มีทักษะกระบวนการอยูรวมกับธรรมชาติ และสามารถจัดการกับ
ความรูอยางรอบดาน สิ่งที่เปนผลตามมาจะกอใหเกิดความพอประมาณในตนในการดำเนิน
ชีวิต สามารถดำเนินชีวิตดวยความพอดี พอประมาณ ไมนอยเกินไป และไมมากเกินไป
มนุษยจะสามารถดำเนินชีวิตโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น ยึดมั่นอยูบนฐานของปญญา
รับรู คิดเห็นสิง่ ทีถ่ กู ตอง รูแ ละเขาใจสรรพสิง่ ปฏิบตั ติ อ ความรู (Knowledge ManagementKM) ที่มีลักษณะพอดีพองามในลักษณะทางสายกลาง มีเหตุผลของการดำเนินชีวิต ซึ่ง
สามารถใชปญญาในการพิจารณาเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจาก
การกระทำนั้นๆ อยางรอบคอบ มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ดำเนินชีวิตดวยการเตรียมตัวใหพรอม
รับผลกระทบ หรือการเปลี่ยนแปลงรอบดานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมประมาท
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องคประกอบดานปญญา
KM
ไปปฏิบัติตอความรู

ปญญา
ระดับความรู

รูและเขาใจ
มีความคิดเห็น

โทสะ
โมหะ

รูและเขาใจ

ภาพที่ ๒ องคประกอบดานปญญามนุษย

ı. °“√‡¢â“∂÷ß§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å
การเขาถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณนั้น เปนเรื่องของความปกติของมนุษยในการ
ดำเนินชีวิตที่ถูกตองดีงาม ในระยะหลังมีผูศึกษาโดยอาศัยวิทยาศาสตรเขามาคนหาคำตอบที่
เปนความจริงตามธรรมชาติ แตก็ไมสามารถเขาถึงไดมากนัก โดยอาจจะมีการตั้งคำถามใน
เรื่องของคุณคา ความหมาย หรือจุดมุงหมายของการเขาถึง ความเปนมนุษยที่สมบูรณซึ่งถือ
เปนเรื่องเหนือวิสัยที่จะสรุปได โดยมักจะกลาวไปในทางของการกำหนดพิธีกรรมที่เกี่ยวกับ
จิต บางทานอาจพูดถึงเรื่องจิต ซึ่งถือไดวาจิตเปนสวยยอยของการเขาถึงความเปนมนุษยที่
สมบูรณ ดังนั้น จุดเริ่มตนของหนทางการเขาถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณจึงเปนการที่มนุษย
ลดความเห็นแกตัวลง เพราะการที่มนุษยคิดถึงแตเรื่องของตนเอง มนุษยจะเผชิญหนากับโลก
ที่มีแตการแยงชิงกัน จึงมีแตความทุกข เมื่อมนุษยเผชิญหนากับความทุกขโดยอาศัยเพียง
กลไกปองกันตัวเองกับอำนาจของความคิดเห็นที่ไมถูกตอง (อวิชชา) การกระทำดังกลาว
สามารถนำมนุษยใหวนเวียนอยูในความทุกข และไมสามารถเขาถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณ
ไดเลย
จุ ด เริ่ ม ต น ของการเข า ถึ ง ความเป น มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ นั้ น มนุ ษ ย จ ะต อ งพั ฒ นา
พฤติกรรมที่ถูกตองทั้งกาย วาจา อาชีวะ ซึ่งตองอาศัยการเสริมสรางสิ่งแวดลอมที่ดี ความ
พรั่งพรอมของปจจัย ๔ ตา หู สุขภาพกาย การปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม อาชีพ และวินัยที่
ดีในตน มนุษยตองมีจิตที่ดีงาม เพียรพยายาม รูตัว และตั้งมั่น ควรแกการงาน โดยพัฒนา
คุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิตที่ถูกตองสมบูรณ นอกจากนี้ มนุษยยังตองมี
ปญญาที่เฉียบแหลม รูและเขาใจอยางถูกตอง ปฏิบัติตอความรูอยางเปนทักษะ กระบวนการ
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ระดับความรู

การปฏิบัติตอความรู
กาย

รูและเขาใจถูกตอง

อาชีวะ

พฤติกรรม

ปญญา
คิด

มนุษยที่
สมบูรณ

โยนิโสมนสิการ

จิตใจ
เพียรพยายาม

วาจา

รูตัว

จิตตั้งมั่น

สิ่งแวดลอม
ปจจัยสี่
สุขภาพกาย
ปฏิสัมพันธ
อาชีพ
วินัย

สุขภาพจิต
สมรรถภาพ
คุณภาพ

ภาพที่ ๓ ความสัมพันธของพฤติกรรม จิตใจ
และปญญาเพื่อการเขาถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณ
คิดอยางแยบคายในการดำเนินชีวิต ซึ่งความสัมพันธของพฤติกรรม จิตใจ และปญญาที่
สมบูรณจะนำไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ
จากความสัมพันธของพฤติกรรมที่ถูกตอง จิตใจที่ดีงาม และปญญาที่เฉียบแหลม
เพื่อการเขาถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณ มนุษยจะตองฝกฝน ๓ สวน คือ พฤติกรรมที่ถูก
ตอง จิตใจที่ดีงาม และปญญาที่เฉียบแหลม จะนำพามนุษยเกิดกระบวนการที่ดี เมื่อมนุษยมี
กระบวนการเรี ย นรู ที่ ดี จะนำพามนุ ษ ย เ กิ ด ทั ก ษะกระบวนการที่ ดี เมื่ อ มนุ ษ ย มี ทั ก ษะ
กระบวนการที่ดี จะนำพามนุษยเกิดนิสัยที่ดี เมื่อมนุษยมีนิสัยที่ดี จะนำพามนุษยเกิดนิสัย
ถาวรที่ดี เมื่อฝกไปเรื่อยๆ จะเปนวิถีชีวิตที่ดีมุงสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ

การศึกษาเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ

ความประพฤติ
(ศีล)

มนุษยที่
สมบูรณ

จิตใจ
(สมาธิ)
ปญญา
เนน
กระบวนการ
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วิถีชีวิต
นิสัยถาวร
นิสัย
ทักษะ
กระบวนการ

ภาพที่ ๔ วิถีชีวิตที่สมบูรณสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ

ˆ. ‰μ√ ‘°¢“ : ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ”§—≠∑’Ëπ”¡πÿ…¬å
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มนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ มนุษยจึงควรอยูรวมกับธรรมชาติอยางเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน เปนแนวคิดสวนใหญของมนุษยทางซีกโลกตะวันออก ซึ่งตางจากมนุษยทางซีก
โลกตะวันตกที่ตองการเอาชนะธรรมชาติ ควบคุมธรรมชาติ และตองการพิชิตธรรมชาติใน
ที่สุด ซึ่งเปนเรื่องที่กอใหเกิดปญหาตางๆ ที่มนุษยตองคิดแกปญหาดังกลาวอยางไมรูจักจบ
สิ้น และสามารถทำใหมนุษยดำรงชีวิตของตนไปสูความวิกฤติ ดังนั้น มนุษยจึงตองแสวงหา
แนวทางที่จะทำใหตนเองหลุดพนจากวิกฤติดังกลาว เครื่องมือสำคัญที่มนุษยสามารถนำ
ตนเองใหอยูรอดและอยูรวมกันอยางสงบสุข และเปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ คือ หลัก
ไตรสิกขา ที่เปนกระบวนการปฏิบัติในการเรียนรูของมนุษยในการเรียนรูสิ่งตางๆ และเปน
เครื่องมือในการพัฒนาตนเองทั้งทางกาย วาจา จิตใจใหดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป จนบรรลุจุดหมาย
สูงสุด มีองคประกอบ ๓ สวน ดังนี้
๑. ศีลสิกขา (ศีล) คือ ความปกติ ถูกตองของการประพฤติ ปฏิบตั ิ แสดงออกมาให
เห็น บงบอกระดับความเปนคนมีวินัย
๒. สมาธิสิกขา (สมาธิ) คือ ความตั้งมั่นของจิตใจที่มีความพรอมทางคุณธรรม เปน
เรื่องของคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิต เปนพื้นฐานแหงการพัฒนา
ปญญา
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๓. ปญญาสิกขา (ปญญา) คือ ความรูและเขาใจ และการคิด รูและเขาใจเรื่องอะไร
เปนความรอบรูที่เกิดจากการคิดที่ถูกตองเปนตัวนำ
เมื่อปญญาดีดวยการคิดที่ถูกตอง จะกอใหเกิดการรูและเขาใจที่ถูกตอง สงผลใหเกิด
ความประพฤติทถี่ กู ตอง จากความประพฤติทถี่ กู ตอง สงผลใหจติ ใจดีงาม จิตใจทีด่ งี ามบริสทุ ธิ์
ตั้งมั่นควรแกการทำงาน จะสงผลไปสูปญญาที่เฉียบแหลม ดังนั้น เมื่อมนุษยตองถูกฝกเรื่อง
ความประพฤติ (ศีล) ถูกฝกเรื่องจิตใจ (สมาธิ) และถูกฝกเรื่องความรู ความคิด และการ
ปฏิบัติ (ปญญา) ทั้งหมดนี้นำไปสูการเขาถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณ (โพธิปญญา) ใน
ลักษณะทีค่ ำนึงถึงชีวติ มนุษยเปนสำคัญ

˜. ‡√“®–®—¥°“√‡√’¬π°“√ ÕπÕ¬à“ß‰√
‡æ◊ËÕ„Àâ¡πÿ…¬å‡¢â“∂÷ß§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å
การจัดการเรียนการสอนที่สามารถนำพามนุษยเขาถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณ คือ
การจัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธ หมายถึงการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
ธรรมชาติและแนวทางการดำเนินชีวิต (Buddhist way of life) ที่เปนทางสายกลางที่เชื่อม
โยงหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) ในการดำเนินชีวิต มุงเนนใหเขาใจธรรมชาติและชีวิต
อยางแทจริง โดยสามารถดำเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งในเรื่องการกิน การอยู การ
ฟงเปน สงผลใหผูศึกษาและปฏิบัติตามมีความสุข พรอมๆ กับชวยใหคนรอบขางและสังคมมี
ความสุข
การจัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธ มีลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่สามารถ
นำพามนุษยเขาถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณ (โพธิปญญา) โดยมีกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่มีลักษณะของการเชื่อมโยงกับหลักพุทธธรรม ที่มีหลักไตรสิกขาเปนแกนกลางของ
กระบวนการเรียนการสอน คำนึงถึงกระบวนการที่กำหนดใหผูสอนออกแบบสิ่งแวดลอมและ
จัดบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เปนกัลยาณมิตร เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมุงศึกษา แกปญหา
หรือแสวงหาความรูอยางเปนองครวม เพื่อพัฒนามนุษยอยางรอบดาน ดวยวิถีวัฒนธรรม
แสวงปญญา ซึ่งเรียกวิธีการจัดการเรียนการสอนนี้วา “การจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ
(Buddhist Instruction Model)” ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล และไดแบง
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนไว ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑. ขั้นสรางศรัทธา (Confidence Building) เปนขั้นที่เตรียมผูเรียนเพื่อใหเกิด
ความเชื่อและความรูสึกซาบซึ้ง ซึ่งเกิดจากความมั่นใจในเหตุผลเทาที่รูเห็น มั่นใจวาเปนไปได
มีคุณคา และมั่นใจวาสามารถพิสูจนใหเห็นจริงไดโดยใชกระบวนการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย
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กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ ส ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห กิ จ กรรมที่ ส ง เสริ ม การทดลองปฏิ บั ติ จ น
ประจั ก ษ ค วามรู จ ริ ง ด ว ยตนเอง กิ จ กรรมการสนทนาซั ก ถาม การอภิ ป รายเพื่ อ นำเข า สู
บทเรียน พรอมทั้งเตรียมบุคลิกภาพครูที่เปนกัลยาณมิตร สรางความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน
โดยการแสดงความรัก ความเมตตา ความจริงใจตอผูเรียน ใชน้ำเสียงที่นุมนวลไพเราะออน
หวาน ถามคำถามกระตุนใหผูเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียนจนเกิดศรัทธา
ที่จะเรียนรู พรอมทั้งจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศในชั้นเรียนใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่
เรียนเพื่อความเจริญงอกงามแหงปญญา (ปรโตโฆสะ)
๒. ขั้นปญญาวุฒิธรรม (Virtues Conductive to Growth) เปนขั้นที่ครูอธิบาย
และกำหนดหลักการ กฎเกณฑในการเรียน เตรียมกิจกรรมการเรียนหรือใหมนุษย (ผูเรียน)
รวมกันเสนอหลักการ กฎเกณฑตางๆ ที่ตนเองจะปฏิบัติในระหวางการเรียนรู พรอมทั้งแบง
กลุมใหเหมาะสมกับกิจกรรม และจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ และแหลงเรียนรูที่จะใชในการเรียน
รูอยางเหมาะสมเพียงพอ
๓. ขั้นพัฒนาปญญา (Wisdom Development) เปนขั้นที่ใชกระบวนการคิดโดย
แยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ในการพัฒนามนุษย (ผูเรียน) ผานกิจกรรมการศึกษา คนควา
ทดลอง สืบเสาะหาความรู โดยใชทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร กระบวนการกลุม การศึกษานอกสถานที่ การเก็บรวบรวมขอมูล การจดบันทึก
ขอมูล การแกปญหาตามแนวทางอริยสัจ การเรียนรูอยางมีความสุข สงบเย็น พรอมทั้ง
สงเสริมกิจกรรมอภิปรายกลุมเกี่ยวกับความรูและขอคิดเห็นที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรม โดย
สนับสนุนการนำเสนอผลงานที่เกิดจากการทำกิจกรรมตอชั้นเรียน
๔. ขั้นปรับปรุงและประยุกตใช (Improvement and Implementation) เปนขั้น
ที่ ผู เรี ย นปรั บ ปรุ ง พั ฒ นางาน เพื่ อ นำความรู แ ละประสบการณ ที่ ไ ด ไ ปใช แ ก ป ญ หาใน
สถานการณจำลองหรือชีวิตจริง สูความสำเร็จในการเรียนหรือการปฏิบัติกิจกรรม มีความ
พอใจ ความเพี ย รพยายาม มี ค วามกระตื อ รื อ ร น มี จิ ต ใจจดจ อ และใช ป ญ ญาพิ จ ารณา
ใครครวญสิ่งที่ไดเรียนรูอยางรอบคอบ และนำเสนอองคความรูในลักษณะที่สรางสรรคในรูป
ของการจัดทำเปนแผนพับ Mind map หรือโครงงาน เปนตน
๕. ขั้นสรุปและประเมินผล (Conclusion and Evaluation) เปนขั้นที่สงเสริมให
สรุปความรูและประเมินผลงานของตนเองหรือกลุม โดยเปดโอกาสใหแสดงผลงานในรูปของ
ปายนิเทศจัดนิทรรศการ ที่สงเสริมใหผูเรียนไดปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันหรือให
รองเพลงสรุปบทเรียน อภิปรายสรุป ประเมินชิ้นงาน ทำแบบทดสอบ หรือจัดเก็บผลงานใน
แฟมสะสมงาน ซึ่งขึ้นอยูกับเนื้อหาที่เรียนรูและความเหมาะสม
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¯. ∫∑ √ÿª
มนุษยที่สมบูรณตองเกิดจากการจัดการศึกษาที่สมบูรณ ที่เนนการมองเรื่องราวของ
ชีวิตตามความเปนจริงเชื่อมโยงกับระบบการจัดการศึกษา เพื่อใหมนุษยดำรงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีคุณภาพและมีคุณคา มุงใหมนุษยฝกฝนและพัฒนาตนเองอยางรูและเขาใจความ
เปนจริงตามธรรมชาติผานกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะการบูรณาการอยางเปนองค
รวม โดยมีไตรสิกขาเปนแกนหรือกระบวนการฝกโดยพัฒนาพฤติกรรมที่ถูกตอง (ศีล) จิตใจที่
ดีงาม (สมาธิ) และปญญาที่เฉียบแหลม (ปญญา) รูเทาทันเหตุและปจจัยของการเกิดขึ้น
ตั้งอยู และดับไปของสิ่งตางๆ ไมตื่นกลัวกับสิ่งแปลกใหมที่เกิดขึ้น รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ดังนั้น องคความรู ทักษะ กระบวนการ และคุณธรรมจริยธรรมที่ไดจากการเรียน
การสอนลักษณะนี้จะเกื้อกูลใหมนุษยมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปนคนดี มีปญญา และมีความสุข
จากการเรียนรูธรรมชาติตามความเปนจริง ซึ่งจะทำใหมนุษยเปนมนุษยที่สมบูรณ ดำเนิน
ชีวิตไดอยางสงบเย็นและเปนประโยชน

การศึกษาเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ
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กิตติชัย สุธาสิโนบล. การจัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธกาวสูความเปนมนุษยที่
สมบูรณ. ราชบุรี : ธรรมรักษการพิมพ, ๒๕๕๕.
. “การจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ”. วารสารวิจัยทางการศึกษา. ปที่ ๕
ฉบับที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – มีนาคม ๒๕๕๔).
. “การจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนเขาถึงโพธิปญญา”. วารสารวิจัยทางการศึกษา.
ปที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๕).
ประเวศ วะสี. ธรรมชาติของสรรพสิ่ง: การเขาถึงความจริงทั้งหมด. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, ๒๕๔๗.
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). ความคิ ด แหล ง สำคั ญ ของการศึ ก ษา. พิมพครั้งที่ ๒.
กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพพุทธธรรม, ๒๕๔๓.
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพ
ครั้งที่ ๒๑. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมมิก, ๒๕๕๔.
. พุ ท ธธรรม. พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๒๔. กรุ ง เทพมหานคร : โรงพิ ม พ ม หาจุ ฬ าลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.
. วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. พิมพครั้งที่ ๑๓. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ
สยามปริทัศน, ๒๕๕๓.
. รูหลักกอนแลวศึกษาและสอนใหไดผล. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, ๒๕๔๗.
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นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



Ò. ∫∑π”
การบริ ห ารงานวิ ช าการเป น รากฐานที่ ส ำคั ญ ในการกำหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยของสถาบัน สังคม และประเทศชาติ เปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายการศึกษาสูการปฏิบัติ รวมทั้งสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการการศึกษา การพัฒนาการบริหารงานวิชาการจึงเปนธรรมจักรที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามเหตุปจจัยในแตละยุคสมัยของกระแสโลก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแกน เปนสถาบันการศึกษาที่ดำเนินงานตามปณิธานของมหาวิทยาลัย คือการ
ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ มีความตระหนัก
ถึ ง ทิ ศ ทางการพัฒนาการศึกษาสูการเปนประชาคมอาเซียน โจทยที่สำคัญสำหรับวิทยาเขต
ขอนแกน คือการบริหารวิชาการในปจจุบนั ใหเอือ้ อำนวยและรองรับการเขาสูก ารเปนประชาคม
อาเซียนมากนอยแคไหนเพียงไร จะสรางอัตลักษณทางการศึกษาที่เขมแข็งและโดดเดนโดย
การบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมที่สงผลกระทบ
(Impact) ตอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคอินโดจีน๑ และประชาคมอาเซียนไดอยางไร
∗ ผูอำนวยการสำนักวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน.

๑ การจั ด การศึ ก ษาและเผยแผ พ ระพุ ท ธศาสนาในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และภู มิ ภ าค

อินโดจีน เปนวิสัยทัศนของ วิทยาเขตขอนแกน ; ดูรายละเอียดใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตขอนแก น , แผนพั ฒ นา ฉบั บ ที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๔), (ขอนแก น :
ขอนแกนการพิมพ, ๒๕๔๙), หนา ๑๗.

การบริหารงานวิชาการเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
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โดยมีเปาหมายที่สำคัญคือการสรางนักวิชาการ สรางสังคมวิชาการ สรางผลงานวิชาการ
สรางบุคลากร และทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาใหกับบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศ
ชาติ เปนธรรมเจดียทางการศึกษาเพื่อสืบสานถายทอดองคความรู ภูมิปญญา คุณธรรม
จริยธรรม และวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษยแกสาธารณชน เพื่อใหสามารถอยูรวมกันไดอยาง
สันติธรรม สันติภาพ และสันติสุขสืบไป

Ú. ∂“π°“√≥å§«“¡√à«¡¡◊Õ¢Õßª√–™“§¡Õ“‡´’¬π¥â“π°“√»÷°…“
ความสำคั ญ ของการศึ ก ษาในสมาคมประชาชาติ แ ห ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต
(Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ปรากฏเปนรูปธรรมอยางชัดเจน
ในปฏิญญาวาดวยการสงเสริมความรวมมือดานการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่
เอื้ออาทรและแบงปน โดยเนนย้ำถึงบทบาทสำคัญของการศึกษาในการสรางประชาคมอาเซียน
ครอบคลุม ๓ เสาหลักภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ อันประกอบดวยบทบาทของภาคการศึกษาใน
เสาการเมืองและความมัน่ คง บทบาทของภาคการศึกษาในเสาเศรษฐกิจ และบทบาทของภาค
การศึกษาในเสาสังคมและวัฒนธรรม กลาวคือ ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ ใหความ
สำคัญกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อขจัดความยากจนและการกาวพนจากความ
ดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็ไดมุงหวังใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการยก
ระดับศักยภาพการแขงขันของประเทศในระดับสากล ทั้งนี้ ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนมีฐาน
การปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาของประเทศ ตั้งแตระดับกฎหมายสูงสุดของประเทศ แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมีการจัดทำกฎหมายวาดวยการศึกษาใหสอดคลอง
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น๒ สำหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดกำหนดนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในสวนที่เกี่ยวกับการศึกษาไวในมาตรา
๘๑ ใหรัฐจัดการปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนกฎหมายแมบท เชื่อมตอกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและ
เปนกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศตั้งแตนั้นสืบมา

๒ พัชราวลัย

วงศบุญสิน, “แนวทางยุทธศาสตรในการเพิ่มผลิตภาพกำลังแรงงานอาเซียน”,
วารสารประชากรศาสตร, ปที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ (กันยายน ๒๕๔๑) : ๓.
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Û. ∂“π°“√≥å°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ°“√»÷°…“‰∑¬ Ÿàª√–™“§¡Õ“‡´’¬π
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๖๑) สถานศึกษาคือแหลง
เรียนรูที่สำคัญที่สุดของการจัดการศึกษา ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการเรียนรูของผูเรียนตั้งแต
ระดับอนุบาลศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา การศึกษาหรือการเรียนรูจึงมีความผูกพันกับ
สถานศึกษา เมื่อพูดถึงการศึกษาก็จะตองคิดถึงสถานศึกษา และเมื่อจะเปรียบเทียบสถาน
ศึกษาดานคุณภาพและมาตรฐาน ก็มักจะเปรียบเทียบกันในเรื่องของงานวิชาการ ดังนั้น การ
บริหารสถานศึกษาและการบริหารงานวิชาการจึงเปนเรื่องที่ตองพูดถึงเกี่ยวพันกันไปไมมีที่
สิ้นสุด เพราะงานวิชาการเปนงานหลักที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดย
เฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพ มีความ
สำคัญตอการพัฒนาผูเรียนดานความรู ความสามารถและทักษะ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค
การเรียนการสอน ซึ่งในการขับเคลื่อนนั้นมีสิ่งที่ผูบริหารจะตองทำความเขาใจและใหความ
สำคัญ ดังนี้
๓.๑ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการเปนภารกิจหลักของผูบริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเดนชัด หากผูบริหารสามารถบริหารได
อยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารตองทำหนาที่ในฐานะของผูนำทางวิชาการ โดยภาระงานเปน
เรื่องของการสงเสริมและสรางความเชื่อมั่นใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ดานวิชาการไปในทิศทาง
ตรงตามเปาหมาย ดวยการรวมวางแผนและใหการสนับสนุนเพื่อนอาจารยในการปฏิบัติงาน
วิชาการ รวมทั้งการใหความรวมมือกับผูเรียนในการบริหารกิจการ การบริหารแบบมีสวน
รวมจึงเปนยุทธศาสตรการบริหารที่สำคัญที่ผูบริหารพึงนำมาใชในการบริหารงานวิชาการ๓
ดังนั้น การบริหารงานวิชาการจึงเปนหัวใจสำคัญในสถานศึกษาที่ผูบริหารตองใสใจและ
ตระหนักในภารกิจ รูจักปรับปรุงตนเอง รูและเขาใจงานวิชาการอยางถองแท รวมทั้งพัฒนา
งานวิชาการใหกาวหนาทันตอการจัดการศึกษาในยุคปจจุบัน จะทำใหไดรับความไววางใจ
ไดรับการยอมรับนับถือจากชุมชน สังคมอันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจตอความสำเร็จในที่สุด
๓.๒ หลักการบริหารงานวิชาการ หลักการสำคัญของการบริหารงานวิชาการ มีดัง
ตอไปนี๔้
๓ รุจิร

ภูสาระ และจันทรานี สงวนนาม, การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บุกพอยท, ๒๕๔๕), หนา ๓๐-๓๒.
๔ ชุมศักดิ์ อินทรรักษ, การบริหารงานวิชาการ, (ปตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี, ๒๕๔๙), หนา ๙.
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๓.๒.๑ หลักการพัฒนาคุณภาพ (Quality Management) เปนการบริหาร
เพื่อนำไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ องคประกอบของคุณภาพที่เปนตัวชี้วัดคือผลผลิตและ
กระบวนการ เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหบุคลากรและผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ พัฒนา
ศั ก ยภาพเป น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คมในระดั บ สากลมากขึ้ น โดยอาศั ย กระบวนการประกั น
คุณภาพการศึกษา ไดแก การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินผล
๓.๒.๒ หลั ก การมี ส ว นร ว ม (Participation) การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของ
กระบวนการของการบริหารไดพัฒนามาอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ โดยหลักการมีสวนรวม การ
เสนอแนะและการพัฒนาในงานวิชาการตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย จึงอาจดำเนิน
งานในรูปของคณะกรรมวิชาการโดยมีเปาหมายนำไปสูการพัฒนาคุณภาพไดมากขึ้น การมี
สวนรวมตองเริ่มจาก การรวมคิด การรวมทำ และการรวมประเมินผล
๓.๒.๓ หลักการสามองคประกอบ (3–Es) ไดแก ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ประหยัด คือ
๑) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงการปฏิบัติตามแผนที่
กำหนดไว เปนไปตามขั้นตอนและกระบวนการ หากมีปญหาและอุปสรรคขณะดำเนินการก็
สามารถปรับปรุงแกไขได การมีประสิทธิภาพเนนไปที่กระบวนการ (Process) การใชกลยุทธ
และเทคนิควิธีตางๆ ที่ทำใหบรรลุวัตถุประสงคมากที่สุด
๒) หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) หมายถึ ง ได ผ ลผลิ ต
(Outcome) ตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว ตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความรูความ
สามารถ มีทักษะเพิ่มขึ้น รวมทั้งการคำนึงถึงผลประโยชนที่ไดรับ อยางไรก็ตามมักใชสองคำนี้
ควบคูกัน คือมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓) หลักประหยัด (Economy) หมายถึงการใชเวลานอย การลงทุน
นอย การใชกำลังหรือแรงงานนอย โดยไมตองเพิ่มทรัพยากรการบริหาร แตไดผลผลิตตามที่
คาดหวัง ดังนั้น การลงทุนทางวิชาการจึงตองคำนึงหลักความประหยัดดวยเชนกัน
๓.๒.๔ หลักความเปนวิชาการ (Academics) หมายถึงลักษณะที่ครอบคลุม
เนื้อหาสาระของวิชาการ ไดแก หลักการพัฒนาหลักสูตร หลักการเรียนรู หลักการสอน หลัก
การวัดผลประเมินผล หลักการนิเทศการศึกษา และหลักการวิจัย เปนตน หลักการเหลานี้
เปนองคประกอบสำคัญที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรค
จะเห็นไดวา หลักการบริหารงานวิชาการเปนแนวคิดเพื่อใหการปฏิบัติบรรลุสูความ
สำเร็จในการบริหารงานวิชาการ ดังนั้น ในการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารตองใชทั้งหลัก
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ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล โดยคำนึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพของเป า หมายคื อ ผู เรี ย นเป น หลั ก
นอกจากนี้ตองคำนึงถึงบุคลากรซึ่งเปนผูมีบทบาทสำคัญในกระบวนการบริหาร โดยใหทุกคน
มีสวนรวมในการบริหาร ใหการสงเสริมสนับสนุนและดูแลเอาใจใสดวยความยุติธรรมและ
ดวยความเสมอภาค
๓.๓ สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการ มีสิ่งที่
ควรคำนึงถึง ไดแก
๓.๓.๑ แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๙) กำหนด
วัตถุประสงคและแนวนโยบาย ดังนี้ พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุล เพื่อเปนฐานหลัก
ของการพัฒนา สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู พัฒนาสภาพ
แวดลอมของสังคมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาคนและสรางสังคมคุณธรรมภูมิปญญา จากการ
ศึกษาวิเคราะหแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๙) พบวา การ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ชวงป พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๙ การพัฒนาผูเรียนอยาง
รอบดานและสมดุลเปนงานหลักของการพัฒนา และมุงเนนการพัฒนาสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสูสังคมคุณธรรม
ภูมิปญญาและการเรียนรู
๓.๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔๒๕๕๙) ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ใหความสำคัญกับการสรางกระบวนการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิติอยางบูรณาการและ
เปนองครวม และยึดวิสัยทัศนประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๗๐ ที่วา “คนไทยภาคภูมิใจในความ
เปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลัก
ธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและ
มั่นคง อยูในสภาพแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงานอยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและ
แขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”๕ ซึ่งมีสาระ
สำคัญที่เกี่ยวของกับบริบทของสถานศึกษาคือเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ใหโอกาส
การเรียนรูคูคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง ใหคนไทยไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ
๕ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,

(ราง) ยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙), (กรุงเทพมหานคร :
สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสซิ่ง, ๒๕๕๔), หนา ๖-๗.
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ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
๓.๓.๓ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ มุ ง
พัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกำลังของชาติ ใหเปนมนุษยผูมีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู
คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน
รวมทั้งเจตคติที่จำเปนตอการศึกษา ตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุง
เนนผูเรียนเปนสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็ม
ตามศักยภาพ
๓.๓.๔ หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตรตามหลักสัปปุริสธรรม ที่พระพุทธเจา
ทรงแสดงไวเปนแนวทางในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร มิไดมุงหวังกำไรหรือการ
แขงขันเพียงอยางเดียว แตไดบรรจุหลักการที่สรางความยั่งยืน การไมเบียดเบียน การอยูรวม
กันอยางสงบสันติ มีความเมตตาตอกันและรูเทาทันโลก โดยไมไดปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน
หรือระบบทุนนิยมในปจจุบัน แตใหยึดหลักการอยูรวมกันและรูเทาทันโลก หลักสัปปุริสธรรม
ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ มี ๗ ประการ คือ:๑) ธัมมัญุตา (Knowing the Law, Knowing the Cause) ความเปนผู
รูจักเหตุ คือรูความจริง รูหลักการ รูกฎเกณฑ รูกฎแหงธรรมได รูกฎเกณฑแหงเหตุผลและ
รูจักหลักการที่จะทำใหเกิดผล รวมความวา การบริหารจัดการในองคกร ผูบริหารจำเปนตอง
พิจารณาขอเท็จจริงอยางถูกตอง เพื่อบรรลุเปาหมายขององคกรใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รูจักการวิเคราะหความจริงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ อันวาสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น
ตั้งอยู และดับไปเปนธรรมดา โดยพิจารณาหลักการและเกณฑแหงเหตุผลมาบริหารจัดการ
องคกร
๒) อัตถัญุตา (Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) ความ
เปนผูรูจักผล หรือความมุงหมาย คือรูความหมาย รูความมุงหมาย รูประโยชนที่ประสงค
รูจักผลที่เกิดขึ้น สืบเนื่องจากการกระทำตามหลัก หมายถึงการบริหารงานองคกรใหบรรลุถึง
วัตถุประสงคและรูถึงประโยชนขององคกรที่นำไปสูความมั่นคงและไมมีผลกระทบใดๆ ตอ
องคกร ในที่นี้ก็หมายถึงการมีแผนงานที่ดี การวางแผนที่วิเคราะหผลกระทบดานตางๆ

๖ ที.ปา.

(ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔, องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๕/๑๑๔.
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๓) อัตตัญุตา (Knowing Oneself) ความเปนผูรูจักตน คือรูจักเราวาเรานั้น
โดยฐานะ ภาวะ เพศ ความรู ความสามารถ และคุณธรรมเปนอยางไรและเทาใด แลว
ประพฤติใหเหมาะสมและรูจักที่จะปรับปรุงตอไป ในที่นี้หมายถึงรูจักองคกรที่เราบริหารเปน
อยางดีวามีจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) อยางไร มีขีดความสามารถอยางไรและ
รูจักการปรับปรุงองคกรใหทันตอเหตุการณที่มีผลกระทบ รวมทั้งการบริหารความแตกตางที่
จะทำใหองคกรเปนเลิศ มีประสิทธิภาพและมั่นคงถาวร
๔) มัตตัญุตา (Moderation, Knowing how to be temperate) ความ
เปนผูรูจักประมาณ คือ ความพอดีในการจายโภคทรัพย ในที่นี้หมายถึงการบริหารการเงิน
หรือการขยายกิจการ ตองพิจารณาใหรูจักประมาณในความเพียงพอขององคกร ขีดความ
สามารถขององคกร ขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองคกร รวมทั้งการแขงขันที่
รอบคอบและรูจักประมาณขีดความสามารถขององคกร
๕) กาลัญุตา (Knowing the Proper time) ความเปนผูรูจักกาล คือรูกาล
เวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาในการประกอบกิจ ในที่นี้หมายถึงการบริหารจัดการจะตอง
มีความเขาใจถึงระยะเวลาทีเ่ หมาะสม การสรางโอกาสขององคกรตองพิจารณาถึงสถานการณ
ในเวลานั้นๆ วา ควรจะดำเนินการอยางไร อะไรควรงด อะไรควรกระทำ เวลาใดควรขยาย
กิจการ หรือชวงเวลาใดที่จะบริหารองคกรใหประสบผลสำเร็จมากที่สุด
๖) ปริสัญุตา (Knowing the Assembly, Knowing the Society) ความ
เปนผูรูจักชุมชน คือ รูกริยาที่จะประพฤติตอชุมชนนั้น วาควรจะดำเนินการอยางไร การ
บริ ห ารจั ด การจำเป น ต อ งปฏิ สั ม พั น ธ กั บ องค ก รต า งๆ ทั้ ง ที่ เ ป น พั น ธมิ ต รและคู แข ง การ
สรางสรรค หรือการประสานงานกับชุมชน หรือกลุมบุคคลที่มีผลตอองคกร ก็คือเขาถึง
เขาใจและพัฒนา เปนการบริหารจัดการที่สรางความสัมพันธดวยเมตตา ความเอื้อเฟอเผื่อแผ
ตอชุมชน หรือสาธารณชน ซึ่งจะเปนภาพลักษณที่ดีขององคกร
๗) ปุคคลัญุตา (Knowing the individual, Knowing the different
individuals) ความเปนผูรูจักบุคคล คือ รูจักความแตกตางของบุคคลวา โดยอัธยาศัย ความ
สามารถ และคุณธรรม ตลอดถึงรูในความสามารถของบุคคลและมอบงานที่เหมาะสมให การ
บริหารจัดการในการรูบุคคลเปรียบเหมือนการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษยที่จะตองมี
การพัฒนาและบริหารบุคคลในองคกรใหมีความรูความสามารถและภักดีตอองคกร มีความ
สามัคคี สรางความเปนธรรมและความเสมอภาคใหแกบุคลากรในองคกร รวมถึงการทำงาน
เปนหมูคณะ การติดตอสื่อสารกับบุคคลตางๆ ดวยความเปนมิตรไมตรี รวมทั้งมีความจริงใจ
ตอกัน
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จากสาระของสัปปุริสธรรมขางตน จะเห็นวา พระพุทธศาสนาอธิบายความสัมพันธ
ของการบริหารจัดการเกี่ยวของกับคนและสิ่งแวดลอม โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่
มีคุณคา พบไดในสังคมมนุษยหรือปจจัยแหงสังคมในกระบวนการอาศัยซึ่งกันและกัน การ
พิจารณาดวยเหตุดวยผล รูจักโลก รูจักธรรมชาติ เพราะมนุษยเทานั้นที่จะเปนผูที่บริหาร
จัดการตนและองคการที่ดีได สำหรับในสวนของหลักการบริหารสมัยใหมจะเนนเทคนิคและ
วิธีการโดยแสวงหากำไรและการแขงขันใหองคกรบรรลุสูเปาหมายตามแบบของทุนนิยม
แตหากผูบริหารนำหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตรหรือพุทธวิธีบริหารเขามาประกอบหรือ
บูรณาการใหเขากับการบริหารงานในปจจุบัน ก็จะเปนการบริหารที่มุงใหเกิดความสมดุลทั้ง
เรื่องของคน เรื่องงาน เรื่องหลักการ และเรื่องธรรม หรือเขาสูมิติของการบริหารงานแบบยั่ง
ยืน มีความมั่นคงและเปนธรรมตอบุคคล หรือตอสังคมที่เกี่ยวของกับองคกรอยางชาญฉลาด
รวมทั้งสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอการบริหารงานอยางมั่งคน ยั่งยืน และเปนระบบ
ดวยมีคุณธรรมมาประกอบการบริหารจัดการอีกโสตหนึ่งดวย
๓.๔ ขอบขายการบริหารงานวิชาการ นักวิชาการไดกำหนดขอบขายงานวิชาการ
ไว ๙ ประการ ไดแก (๑) งานหลักสูตร (๒) งานการจัดการเรียนการสอน (๓) งานการ
ประเมินผลการเรียน (๔) งานการบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา (๕) งานการพัฒนา
บุคลากรทางวิชาการ (๖) งานการวิจัยและพัฒนา (๗) งานการบริหารระบบขอมูลและ
สารสนเทศทางวิชาการ (๘) งานการบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา
และ (๙) งานการบริหารโครงการทางวิชาการอื่นๆ๗

Ù. °“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√¢Õß ¡®√. «‘∑¬“‡¢μ¢Õπ·°àπ
จากผลการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ในรอบปการศึกษา ๒๕๕๔ พบวา การบริหารงานวิชาการเกี่ยวของกับพันธกิจทั้ง ๔ ดานของ
มหาวิทยาลัย ไดแก (๑) การผลิตบัณฑิตคือการจัดการเรียนการสอน (๒) การวิจัยและพัฒนา
(๓) การบริการวิชาการสังคม และ (๔) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งวิทยาเขตขอนแกน
มีจุดเดนในพันธกิจดานการบริการวิชาการสังคมและดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แต
๗ ดูรายละเอียดใน

กมล ภูประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ทิปส พับบลิเคชัน่ , ๒๕๔๔), หนา ๙-๑๔.
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พันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัยนั้น ยังตองพัฒนาใหมีความเขมแข็งตอไป ซึ่งพันธกิจ
ทั้งสองดานขางตนนั้น เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการโดยตรง นอกจากปจจัยภายในที่
ตองสรางคุณภาพการศึกษาเพื่อมุงสูวิสัยทัศนการเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา
ระดับนานาชาติ ที่เนนการบูรณาการกับศาสตรสมัยใหมควบคูไปกับการพัฒนาจิตใจและ
สังคมแลว ปจจัยภายนอกในยุคกระแสโลกาภิวัตนของการเปดเสรีทางการศึกษาและการเขา
สูประชาคมอาเซียนก็เปนปจจัยที่ทำใหการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขตขอนแกน ตองมี
การพัฒนาตนเองใหสอดคลองเทาทันตอสิ่งที่เกิดขึ้น โดยเริ่มตนจากการเปดใจกวาง ทำความ
เข า ใจและยอมรั บ ความเป น จริ ง ของคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาที่ ผ า นมาตามผลของการ
ประเมินตนเองและจากการประเมินของหนวยงานภายนอก ซึ่งพันธกิจดานการวิจัยและ
พัฒนายังเขาไมถึงรากเหงาของปญหาและความตองการในทุกระดับของภาคตะวันออกเฉียง
เหนือและภูมิภาคอินโดจีน เปนไปตามแนวทางพุทธวิธีการบริหารงานที่ตองรวมมือกับ
วิทยาการสมัยใหมอยางมีสติและตั้งอยูบนทางสายกลาง

ı. ·π«∑“ß°“√æ—≤π“°“√∫√‘À“√«‘™“°“√
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งภายใตโครงสรางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับดังกลาว วิทยาเขต
ขอนแกน ไดจัดทำแผนพัฒนาฯ วิทยาเขตขอนแกน รองรับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดย
มีแนวทางในการบริหารวิชาการเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ ดังนี้
๕.๑ ยุทธศาสตรที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตใหมีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับสากล มี ๒ กลยุทธ คือ
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาสมรรถนะดานการใชภาษาอังกฤษของนิสิตไทยใหอยูในระดับที่
ใชในการทำงานได โดยมาตรการการปฏิบัติคือสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดวย
การมีหองเรียนภาษาและมีระบบวัดผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพและ
หลักสูตรที่เกี่ยวของทุกหลักสูตร โดยมีแผนงานคือโครงการหลักสูตรพระพุทธศาสนาภาค
ภาษาอังกฤษ (English Program)
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาสมรรถนะดานการประกอบวิชาชีพและการทำงานขามวัฒนธรรม
ของบัณฑิตไทย มีมาตรการในการปฏิบัติ ๔ มาตรการ คือ
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มาตรการที่ ๑ สงเสริมพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานวิชา
การ เขาใจความแตกตาง ใหสามารถปรับตัวในการทำงานขามวัฒนธรรมกับประชากรใน
ประชาคมอาเซียน แผนงานคือโครงการนิสิตอาเซียนแลกเปลี่ยนภาษาและศิลปวัฒนธรรม
มาตรการที่ ๒ สงเสริมความรูเกี่ยวกับอาเซียนผานการเรียนการสอนภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน แกนิสิตไทยและนิสิตอาเซียน รวมทั้งมีการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน แผนงานคือการบูรณาการโครงการบุญกุมขาวใหญเทศนมหาชาติอาเซียนกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
มาตรการที่ ๓ สงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยสนับสนุนการถายโอนหนวยกิต
การศึกษา ระหวางสถาบัน สถาบันสมทบและประเทศสมาชิกอาเซียนอยางตอเนื่องและเปน
ระบบ แผนงานคือโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตปฏิบัติศาสนกิจระหวางวัด สถาบันการศึกษา
หรือภาคธุรกิจในประเทศสมาชิกอาเซียน
มาตรการที่ ๔ สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเปดโลกทัศนและเปดโอกาสใหไดแสดง
ความสามารถในเวที ร ะดั บ อาเซี ย น รวมถึ ง กิ จ กรรมเพื่ อ สร า งความตระหนั ก ในการเป น
พลเมืองอาเซียน แผนงานคือโครงการประกวดการแสดงธรรมเทศนาของประชาคมอาเซียน
และโครงการประกวดการศึกษาวรรณกรรมอาเซียน
๕.๒ ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาความเขมแข็งของสถาบันเพื่อการพัฒนาประชาคม
อาเซียน มีกลยุทธ ๖ กลยุทธคือ
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะสากล มาตรการคือการสงเสริมใหสัดสวน
อาจารยระดับปริญญาเอกใหสูงขึ้น รวมทั้งสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อ
เลื่อนตำแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
แผนงานคือโครงการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสายวิชาการในระดับดุษฎีบัณฑิต
กลยุทธที่ ๒ สงเสริมการสรางองคความรูและนวัตกรรมเกี่ยวกับอาเซียนในสถาบัน
อุดมศึกษา มาตรการ คือสรางเครือขายดานการวิจัยระหวางศูนยความเปนเลิศของสถาบัน
กับสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียนในสาขาที่สอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศและทิศทางของอาเซียน รวมถึงโครงการผลิตเอกสารประกอบการ
สอนและตำราทางวิชาการ แผนงานคือการผลิตนิตยสารวิชาการธรรมทรรศน ตีพิมพทุก ๓
เดือน และวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน ตีพิมพทุก ๔ เดือน
กลยุทธที่ ๓ พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนใหมีคุณภาพระดับตอบสนอง
ความตองการของผูเรียนในอาเซียน มาตรการคือสนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาเอก ทุน
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พัฒนาอาจารย และทุนสนับสนุนเพื่อผลิตงานวิจัยในอาเซียน และเผยแพรผลงานวิจัยใน
อาเซียน แผนงานคือโครงการผลิตเอกสารประกอบการสอนและตำราทางวิชาการดาน
พุทธศาสนาในอาเซียน
กลยุทธที่ ๔ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีคุณภาพระดับสากล มาตรการคือพัฒนา
องคกรใหมีโครงสรางพื้นฐานดานที่สามารถรองรับนักศึกษาในอาเซียน แผนงานคือการ
พัฒนาหองสมุด Internet หอพักนิสิตนานาชาติ โรงอาหาร ระบบสาธารณูปโภคและอุปโภค
เพื่อรองรับนิสิตอาเซียน
กลยุทธที่ ๕ พัฒนาวิชาการและการวิจัยสูความเปนเลิศ มาตรการคือสงเสริมการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รนานาชาติ ใ นสาขาที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและเป น ที่ ต อ งการของตลาดงาน
อาเซียน แผนงานคือโครงการวิจัยปจจัยที่ตอบสนองตอการพัฒนาความพรอมของสถาบัน
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะหลักสูตรพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
ตองแสวงหาความรวมมือจากสถาบันพระพุทธศาสนาในภูมิภาคอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยน
อาจารยผูสอนระหวางวิทยาเขตขอนแกนกับประเทศสมาชิกอาเซียน
กลยุทธที่ ๖ พัฒนาระบบอุดมศึกษาแหงอาเซียน ประกอบดวย มาตรการที่ ๑
สงเสริมใหจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเปนสองภาษา เชน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มาตรการที่ ๒ สงเสริม สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณใหอาจารยชาวตางชาติที่มีความรู
ความสามารถและความชำนาญ มาบรรยายถายทอดองคความรูและหรือทำวิจัยรวมใน
สถาบันการศึกษา มาตรการที่ ๓ สงเสริมกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบัน
พุ ท ธศาสนาของไทยและประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น แผนงานคื อ สั ม มนาทางวิ ช าการด า น
พระพุทธศาสนาอาเซียน โดยสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแกน มาตรการที่ ๔ สงเสริมให
สถาบันพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกในทุกดาน ดวยการจัด
ทำเว็บไซตพระพุทธศาสนาอาเซียน เพื่อเปนฐานขอมูลทางพระพุทธศาสนาเพื่อใหบริการ
องค ค วามรู แ ละการประชาสั ม พั น ธ แ ก สั ง คม มาตรการที่ ๕ ส ง เสริ ม ให ส ถาบั น พั ฒ นา
สภาพแวดลอมที่มีความเปนนานาชาติ ทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมนอกหลักสูตร
กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ และมาตรการที่ ๖ สงเสริมการสรางความ
กลมกลืน (Harmonization) ของการอุดมศึกษาอาเซียน โดยเฉพาะในดานคุณภาพและ
คุณวุฒิทางการศึกษาผานกลไกความรวมมือระดับอุดมศึกษาที่มีอยู เชน โครงการความรวม
มือเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับประเทศ
ประชาคมอาเซียน
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จากมาตรการที่ ๑-๖ ของกลยุทธที่ ๖ วิทยาเขตขอนแกน กำลังดำเนินโครงการ
สรางที่พัก โรงอาหาร ระบบสาธารณูปโภคและอุปโภค รองรับนิสิตอาเซียนของวิทยาเขต
ขอนแกน และมีการติดตั้งระบบ Internet เพื่อการศึกษา โดยไดเปดสอนหลักสูตรพระ
พุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งกำลังแสวงหาความรวมมือจากคณะสงฆ สถาบันทาง
พระพุทธศาสนาและสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย การรวม
วิจัยและความรวมมือทางวิชาการดานอื่นๆ ซึ่งจะแลวเสร็จทันตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ฉบับที่ ๑๑ นี้
๕.๓ ยุทธศาสตรที่ ๓ การสงเสริมบทบาทของสถาบันในประชาคมอาเซียน มี ๔
กลยุทธ คือ
กลยุทธที่ ๑ สงเสริมบทบาทความเปนผูนำของสถาบันที่เกี่ยวของกับสามเสาหลักใน
การสรางประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเสาดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน มาตรการคือประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานสูการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียนและความเคลื่อนไหวในการเจรจาเปดเสรีการคา บริการดานการศึกษาใน
อาเซียนและระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจาแกผูที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง แผนงานคือ
รายการอาเซียนศึกษาที่นำเสนอวิถีชีวิตอาเซียน ผานทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและ
สถานี วิ ท ยุ เ ครื อ ข า ยที่ ส ามารถรั บ ฟ ง ได ใ นประเทศประชาคมอาเซี ย น เช น บั น เทิ ง ธรรม
ออนซอนอีสาน โฮมของดีอีสาน
กลยุทธที่ ๒ สรางความตระหนักแกคณาจารยและเจาหนาที่ ในการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียนและบทบาทของการศึกษาในการพัฒนาประชาคมอาเซียน ทั้งในดานบวก
และลบ มาตรการคือสงเสริมการสรางความตระหนักในเรื่องเอกลักษณของไทยและประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมทั้งสงเสริมกิจกรรมสัมพันธในหมูบุคลากรและประชาชน แผนงานคือ
สำนักวิชาการมอบนโยบายเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน สำหรับคณาจารยใหมี
การมอบหมายงานการศึกษาคนควาเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาใหกับนิสิต สำหรับบุคลากร
เปนการใหนโยบายการสรางจิตสำนึกบริการที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมวิถีอาเซียนตาม
ภาระงานของแตละบุคคล สำหรับนิสิตมอบหมายใหเรียนรูวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตใน
การอยูรวมกันจนสำเร็จการศึกษา
กลยุทธที่ ๓ สงเสริมใหสถาบันเปนศูนยกลางการศึกษาทางพระพุทธศาสนาในกลุม
ประเทศลุมแมน้ำโขงและประชาคมอาเซียน มาตรการคือสงเสริมความรวมมือระหวาง
สถาบันกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเตรียมการเพื่อใชประโยชนและปองกันผลกระทบที่
เกิดจากการเคลื่อนยายกำลังคนขามชาติ เชน การระบาดของโรค ยาเสพติด และอาชญากร
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ขามชาติ เปนตน แผนงานคือโครงการพัฒนาสถาบันใหเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนา
อาเซียนที่สามารถสืบคนพระไตรปฎก งานวิจัยเพื่อแกปญหาอาเซียน และองคความรูที่เปน
Model การสรางความปรองดอง เปนตน
กลยุทธที่ ๔ จัดทำศูนยขอมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน ประกอบดวย
๑) มาตรการที่ ๑ จัดทำขอตกลงความรวมมือ (MOU) Mapping กับคณะ ภาควิชา
แกนหลักในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและเปนความตองการของเขตพื้นที่เศรษฐกิจตางๆ เชื่อม
โยงกับสถาบันอุดมศึกษาไทยและอาเซียนที่มีความเชี่ยวชาญและตอบสนองตอการพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจตางๆ แผนงานคือโครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการแลกเปลี่ยน
ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคอาเซียน
๒) มาตรการที่ ๒ สงเสริมใหอาจารยในสถาบันไปบรรยาย วิจัย ใหบริการวิชาการ
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แกสถาบันอุดมศึกษาในไทยและประชาคมอาเซียน แผนงาน
คือโครงการความรวมมือการผลิตบุคลากรทางพระพุทธศาสนากับคณะสงฆและมหาวิทยาลัย
ในราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัชประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศเวียดนาม

ˆ. ∫∑ √ÿª
การบริหารงานวิชาการของวิทยาเขตขอนแกน มีปจจัยที่เอื้ออำนวยตอการเขาสูการ
เปนประชาคมอาเซียนหลายประการ กลาวคือ มหาวิทยาลัยมีความชัดเจนในการสราง
อัตลักษณในการศึกษาของตนเอง คือการบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหมเพื่อ
สรางคนดี คนเกง คนที่มีความสุขอยางมีประสิทธิภาพ โดยเปาหมายสูงสุดของการพัฒนา
มนุษยของมหาวิทยาลัยคือการสรางพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ที่มี
ความแตกตางหลากหลายใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติธรรม สันติภาพ และสันติสุข
ตามวิถีทางของตนเอง โดยใชกลไกการศึกษาเปนตัวขับเคลื่อนในการสรางปญญาทางโลกให
ตกผลึกเปนปญญาภายในแกบุคคล องคกรและสถาบัน มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเกียรติ
คุ ณ ทางด า นการจั ด การศึ ก ษาและการบริ ก ารวิ ช าการด า นพระพุ ท ธศาสนา ทั้ ง ในระดั บ
ประเทศและนานาชาติ โดยมีอิสระในการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล สามารถออกแบบ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพไดอยางตอเนื่อง มีผูนำที่มีความรูความ
สามารถ มี วิ สั ย ทั ศ น ก ว า งไกล ได รั บ การยอมรั บ จากสั ง คมไทยและชาวโลก ทำให มี
กั ล ยาณมิ ต รทุ ก ภาคส ว น ทั้ ง คณะสงฆ แ ละประชาชนทั่ ว ไป ให ค วามร ว มมื อ และให ก าร
สนั บ สนุ น บุ ค ลากรในองค ก รทั้ ง พระภิ ก ษุ ส ามเณรและคฤหั ส ถ มี พื้ น ฐานจิ ต ใจที่ เ มตตา
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เอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษยผูรวมวัฏสังสาร จึงทุมเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปญญา ในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองคกรที่เปรียบเสมือนบานและครอบครัวของตนอยาง
เต็มกำลังสติและความสามารถ มีระบบคุณธรรมอุปถัมภเพื่อสรางภาวะผูนำใหกับเยาวชน
ชาวพุ ท ธรุ น ใหม ใ นการเจริ ญ รอยธรรมศึ ก ษา ซึ่ ง สิ่ ง ดั ง กล า วนั้ น เป น จุ ด แข็ ง ที่ ส ำคั ญ ของ
มหาวิทยาลัย แตมหาวิทยาลัยตองไมประมาทหยุดการพัฒนาตนเอง ยังตองสะสมเสบียงเพื่อ
เลี้ยงตนเองใหสามารถเผชิญตอวิกฤตแหงการพัฒนาที่กำลังจะมาถึงไดอยางสงางาม โดยใช
จุดแข็งที่กลาวมาสรางระบบบริหารงานวิชาการจากเครือขายกัลยาณมิตร ไดแก คณะสงฆใน
อาเซียน องคกรทางการเมือง ศิษยเกานานาชาติ กลุมนักวิชาการในสถาบันการศึกษาของ
ไทยและอาเซียน ทั้งที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถ ศาสนิกชน ฯลฯ ที่เขาใจปรัชญาการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เปนผูนำทาง เปนพี่เลี้ยง และเปนกระจกสะทอนภาพการพัฒนาใหกับผูที่
เกี่ ย วข อ ง โดยกระตุ น ให ทุ ก ขอบข า ยงานทางวิ ช าการ มี ส ว นร ว มในการดำเนิ น งานด ว ย
จิตสำนึกความรูสึกเปนเจาของในการสรางและพัฒนางานของตนเองดวยความภาคภูมิใจ
สามารถนำมาสูการพัฒนาคนใหมีศักยภาพและคุณภาพ มีความเจริญงอกงามในชีวิตสืบไป
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร


Ò. ∫∑π”
โลกในยุคปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานการสื่อสารเปนกระแสที่ทำใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดานการรับรูของผูคนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลขาวสารทางสื่อ
อิ เ ลคทรอนิ ค ส อ ย า งอิ น เตอร เ น็ ต ทำให เ กิ ด ความหลากหลายด า นวั ฒ นธรรม ความเชื่ อ
คานิยมของมนุษย รวมทั้งการใชภาษาในลักษณะเฉพาะของสังคมเครือขาย และภาษาจาก
ตางประเทศซึ่งแผเขามาอยางมากมาย สงผลตอการสื่อสารระหวางบุคคล กลุมคนในสังคม
ไทย เกิดการลอกเลียนแบบในดานการใชภาษา มีการปรับแตงทั้งการเขียน การพูด และการ
ใชสญ
ั ลักษณ หรือการนำภาษาตางประเทศมาปนกับภาษาไทยมากขึน้ ทำใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูและทำตามกัน จากกระแสของพฤติกรรมดังกลาว สงผลกระทบตอการเผยแผธรรมใน
ทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการสั่งสอนของคณะสงฆซึ่งเปนกลุมที่รับหนาที่การเผยแผ
โดยตรง เพราะคนฟงขาดแรงจูงใจที่จะเรียนรูเพื่อความเขาใจในภาษาธรรมหรือภาษาพระ ที่
สวนใหญถูกมองวาไมทันสมัยและคอนขางเปนนามธรรม เหมือนที่ทานไดใหทัศนะวา คนเรา
ไมเขาใจธรรมะก็เพราะวา “ภาษา” เปนอุปสรรค โดยภาษามี ๒ ระดับคือ ภาษาโลกและ
ภาษาธรรม ภาษาโลกคือภาษาคนเปนภาษาที่ขาดความเขาใจในหลักธรรมอยางถองแท พูด
กันอยูตามประสาของคนที่ไมเขาใจธรรม สวนภาษาธรรมคือภาษาเหมือนกัน แตวามองเห็น
หลักธรรมในสวนลึกหรือเห็นธรรมที่แทจริงสื่อออกมาดวยความรูสึกตรงตามความเปนจริง
ทานไดอธิบายเพิ่มเติมวาภาษาทั้งสองตามภาษาสมัยใหม คือภาษาโลกหรือภาษาคนนั้นเปน
ภาษาทาง Physics ที่เปนเพียงวัตถุคือ Physical way of Speaking สวนภาษาธรรมคือ
ภาษาที่ เ ป น Meta-physics คื อ อยู เ หนื อ โลก มี วิ ธี พู ด เป น Meta-Physical way of
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Speaking ผูเขียนจึงตั้งขอสังเกตถึงสภาพปญหาเกี่ยวกับศีลธรรมจริยธรรมและสถานการณ
เกี่ยวกับวิถีพุทธในสังคมไทยจึงเกิดคำถามและประเด็นสงสัยใหคิดใครครวญหลายประการ
ประเด็นสำคัญคือพุทธศาสนิกชนซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศไทยยังสับสนและไมเขาใจ
แกนแทของพุทธศาสนาทั้งๆที่มีการสืบทอดพุทธธรรมอยางตอเนื่องทุกยุคทุกสมัยเชนการ
สืบทอดผานวรรณกรรมพุทธศาสนาและวรรณกรรมคำสอนสำหรับพุทธศาสนิกชน พุทธธรรม
จึงเปนปจจัยสำคัญของชีวิตและสังคมที่ควรไดรับการสงเสริมใหมีความรูความเขาใจอยาง
ถองแท
ในการศึกษาดานกลวิธีการสอนและการใชภาษาในการสอนธรรมของพุทธทาสภิกขุ
นั้นนับวามีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะการนำหลักธรรมในหมวดอิทัปปจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทมาเทศนา ตอพุทธศาสนิกชนและผูสนใจทั่วไปซึ่งเปนหลักธรรมที่ถือไดวาเปนหัวใจของ
พระพุทธศาสนาและพระพุทธองคทรงใหความสำคัญมากที่สุด เพราะเปนธรรมหมวดแรกที่
ทรงทบทวนเปนเวลา ๗ วัน หลังการตรัสรู ถือเปนประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติ
และชาวพุทธทั้งมวลอิทัปปจจยตาแมจะเปนหลักธรรมสำคัญที่สุด แตก็ถูกมองขามมากที่สุด
ในการนำมาสอน โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งประชาชนสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา
สาเหตุเนื่องจากความยากในการทำความเขาใจทั้งผูสอนและผูศึกษา ดังที่พุทธทาสภิกขุ๑
กลาววา “เรื่องอิทัปปจจยตา เปนเรื่องหัวใจของพุทธศาสนา แตก็ถูกมองขามเสียที่สุด
ราวกับวาไมสำคัญ หรือไมไดมีอยูในพระบาลี ทั้งนี้สังเกตเห็นไดวา เปนดวยเหตุ ๒ ประการ
คือเขาใจไดลำบากนี้อยางหนึ่ง อีกอยางหนึ่งมักถูกหามกันเสียวาอยาไปศึกษาเลยสูงเกินไป
เชนเดียวกับ เรื่อง สุญญตา แตโดยที่แทแลวเปนเรื่องที่มีอยูในชีวิตประจำวันของคนทุกคน
ไม ว า จะมองกั น ที่ ส ว นไหนของคน ไม ว า ที่ ไ หน เวลาอะไร แก ใ ครก็ ต าม เป น เรื่ อ งของ
อิทัปปจจยตาทั้งนั้น” เมื่อพูดถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาคนโดยมากจะนึกถึงเรื่อง อริยสัจ
ขอใหเขาใจวา ปฏิจจสมุปบาท นี้คือ อริยสัจที่สมบูรณแบบ จึงขอเรียกวา อริยสัจใหญ
ปฏิจจสมุปบาทนั้นมีอยูในตัวเราแทบจะตลอดเวลา ถาผูใดเขาใจแลวอาจจะปฏิบัติเพื่อดับ
ความทุกขของตนได และเมื่อมองกันอีกแงหนึ่ง เราตองถือวาเปนหนาที่ที่เราจะตองกระทำ
กันทุกคน และชวยกันทำเพื่อใหเขาใจเรื่อง ปฏิจจสมุปบาทนี้ใหได มันเปนหนาที่ของเราที่จะ
ตองเขาใจเรื่องนี้ แลวยังเปนหนาที่ที่จะตองชวยใหผูอื่นเขาใจดวย ขอนี้เปนพุทธประสงค
หากทำไดดังนี้แลว การตรัสรูของพระพุทธองคก็จะไมเปนหมัน ดังนั้นหลักการถายทอดองค
ความรูในศาสตรทุกดานจะมีกระบวนการที่สำคัญมากประการหนึ่งคือหลักการเรียนรูโดย
๑ พุทธทาสภิกขุ,

อิทัปปจจยตา, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๑๖), หนา ๒๗.

กลวิธีการใชภาษาในการเผยแผพุทธธรรมเรื่อง อิทัปปจจยตา ของพุทธทาสภิกขุ
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ประกอบดวยผูเรียน และผูสอน ซึ่งกลวิธีการสอนก็เปนหลักสำคัญของผูถายทอดที่จะทำให
ผูเ รียนเกิดความรูแ ละความเขาใจในศาสตรนนั้ ๆ ถาผูส อนขาดกลวิธกี ารสอนทีถ่ กู ตองเหมาะสม
กั บ ผู เรี ย น ความเข า ใจในการเรี ย นรู นั้ น ก็ จ ะประสบความสำเร็ จ ได ย าก โดยเฉพาะการ
ถายทอดองคความรูเกี่ยวกับหลักธรรมะขั้นสูงในเรื่องอิทัปปจจยตาของพระพุทธศาสนา ซึ่งมี
ลักษณะการใชภาษาที่ตองใชการตีความใน ๒ ลักษณะคือ “ภาษาคน” กับ “ภาษาธรรม”
โดยบุ ค คลที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ อย า งสู ง เกี่ ย วกั บ การนำหลั ก ธรรมในพระพุ ท ธศาสนามา
ถายทอดในหลายทศวรรษที่ผานมาคือพระธรรมโกศาจารยหรือพุทธทาสภิกขุ แหงสวน
โมกขพลาราม
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พุทธทาสภิกขุใหความหมาย ปฏิจจสมุปบาท (Dependent Origination) วา
มาจากรากศัพทของคำวา “ปฏิจฺจ” แปลวาอาศัย และ “สมุปฺปาท” แปลวาเกิดขึ้นพรอม
ปฏิจจสมุปบาทจึงหมายถึงการเกิดขึ้นพรอมแหงธรรมทั้งหลายโดยอาศัยกันและกันหรือการ
ที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น๒ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดใหความหมาย
ของปฏิจจสมุปบาทวาเปนสภาพที่อาศัยปจจัยเกิดขึ้น การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น
การที่ทุกขเกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัยตอเนื่องกันมา๓
สรุปความหมายของหลักปฏิจจสมุปบาทไดวาเปนการเกิดขึ้นพรอมของธรรมทั้ง
หลายทั้งปวง ในสภาวะธรรม ที่เปนปจจัยอิงอาศัยกัน ของสิ่งทั้งหลายสืบตอกันมาตาม
กระบวนการระหวางเหตุและผลอยางไมมีที่สิ้นสุดไมมีสิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยูและดับไปโดยตัวมัน
เองทุกสรรพสิ่งจึงตางเกี่ยวเนื่องมีปฏิสัมพันธตอกัน จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดังที่
กลาวมานั้น สามารถอธิบายลักษณะการใชภาษาในการเผยแผธรรมะของพุทธทาสภิกขุ จาก
การสอนเรื่ อ งอิ ทั ป ป จ จยตาได โ ดยการวิ เ คราะห ก ลวิ ธี ก ารใช ภ าษา โดยเลื อ กใช ท ฤษฎี
วาทกรรม (Discourse) ซึ่งวาทกรรมในมิติทางภาษาศาสตรมี ๒ นัยคือ ๑) วาทกรรมใน
มโนทัศนเดิมคือรูปภาษาในวาทกรรมซึ่งเปนที่เขาใจกันวาเปนภาษาระดับเหนือกวาประโยคมี
๒ พุ ท ธทาสภิ ก ขุ ,

ปฏิ จ จสมุ ป บาทจากพระโอษฐ , พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๔, (กรุ ง เทพมหานคร :
ธรรมสภา, ๒๕๔๑), หนา ๔๔.
๓ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพ
ครั้งที่ ๑๑ (กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร.พริ้นติ้งแมสโปรดักส, ๒๕๕๑), หนา ๑๘๙-๑๙๐.
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คำเรียกวาถอยคำเกี่ยวเนื่องสัมพันธสารขอความวจนะปริจเฉทและวาทกรรม ๒) วาทกรรม
ในมโนทั ศ น ใ หม คื อ รู ป ภาษาและมิ ติ อื่ น ๆ ที่ แ ฝงอยู กั บ การสื่ อ สารดั ง นั้ น วาทกรรม
(Discourse) จึ ง เป น ระบบของภาษาระดั บ ข อ ความซึ่ ง ประกอบด ว ยองค ป ระกอบด า น
ไวยากรณมีกลวิธีการเชื่อมโยงความเพื่อสื่อความหมายและความสัมพันธเชิงอำนาจระหวาง
ภาษากับผูใชภาษา

Û. °≈«‘∏’°“√„™â¿“…“„π«“∑°√√¡¢Õßæÿ∑∏∑“ ¿‘°¢ÿ
จากการทีผ่ เู ขียนไดศกึ ษา ทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับผลงาน
ของพุทธทาสภิกขุ ทำใหทราบถึงชีวิต ผลงานและแนวคิดของทาน ซึ่งเปนขอมูลเบื้องตน
สำหรับการวิเคราะหวาทกรรมของทาน ในการเผยแผพุทธธรรมเรื่องอิทัปปจจยตานี้ไดอยาง
มีประสิทธิภาพทำใหทราบถึงความเปนมาของการศึกษาวาทกรรมโดยเฉพาะการศึกษา
วาทกรรมในมิติทางภาษาศาสตรที่มีการศึกษาทั้งจากภาษาพูดและภาษาเขียนในภาษาถิ่น
และภาษามาตรฐานหลากหลายแงมุมสำหรับขอมูลเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของพุทธทาสภิกขุบงบอกถึงการยอมรับในคุณคาของชีวิตผลงานและความสามารถดานภาษาวรรณกรรม
และพุทธปรัชญาของพุทธทาสภิกขุ ดังที่ปรากฏทั่วไปในสาธารณชน

Ù. «‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√„™â¿“…“¢Õßæÿ∑∏∑“ ¿‘°¢ÿ„π√–¥—∫‚§√ß √â“ßÀ≈—°
ในบทความนี้ผูเขียนไดวิเคราะหโครงสรางของวาทกรรมนี้ในภาพรวมสูภาพยอย
โดยเริ่มจากโครงสรางหลัก นั่นคือ ชื่อเรื่อง การนำเรื่อง และการปดความ จากนั้นผูเขียนจึง
ไดศึกษาวิเคราะหดวยหนวยทางภาษาระดับตางๆ โดยเฉพาะภาษาระดับขอความ ซึ่งเปน
หนวยทางภาษาระดับใหญที่สุดซึ่งผลการวิเคราะหมีดังนี้
๑) ชื่อเรื่อง การตั้งชื่อเรื่องในวาทกรรมการสอนเรื่องอิทัปปจจยตานี้เปนกลวิธีหนึ่งที่
ใชสื่อความหมายเปนลำดับแรก การตั้งชื่อเรื่องนี้นอกจากเกี่ยวของกับการเสนอแกนความ
หรือใจความสำคัญของเรื่องแลว ยังเปนกลวิธีกระตุนใหเกิดความสนใจและติดตามราย
ละเอียดดานเนื้อหาตอไป ซึ่งเปนชื่อที่ใชประเด็นของสารัตถธรรมมาตั้งชื่อและจะสอดคลอง
กับแกนความ การตั้งชื่อเรื่องโดยสื่อความหมายผานชื่อเรื่องนั้นจะเชื่อมโยงกับการสื่อความ
หมายในลำดับตอไปคือ การนำเรื่อง
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๒) การนำเรื่อง กอนการขยายความพุทธทาสภิกขุมีกลวิธีการเกริ่นนำ (Aperture)
ที่หลากหลาย ในที่นี้ผูเขียนใชคำวา การนำเรื่อง เพราะเปนขอความที่กลาวเปนสวนนำกอน
การขยายความ ซึ่งพบวามีกลวิธีหลากหลายตลอดการบรรยายของทาน สวนใหญทานจะ
เกริ่นนำดวยขอความหรือประโยค กอนที่จะมีการขยายความ นอกจากนี้ยังมีการนำเรื่องใน
รูปแบบอื่นๆ ดังตอไปนี้
(๑) การนำเรื่องโดยเสนอแกนความ เปนการเขาสูสาระสำคัญของวาทกรรมเลย
โดยไมมีการเกริ่นนำ
(๒) การนำเรื่องโดยการตั้งคำถามและการเสนอปญหา เปนกลวิธีการเกริ่นนำที่
ทำใหผูอานเกิดความอยากรูอยากเห็นอยากติดตาม การนำเรื่องลักษณะนี้
เป น การนำเข า สู เรื่ อ งโดยการหยิ บ ยกประเด็ น ที่ เ ป น ข อ สงสั ย หรื อ ต อ ง
พิจารณามาเริ่มกอนการขยายความ
(๓) การเกริ่นนำดวยพุทธภาษิต พระบาลี และพระพุทธพจน กอนการนำเสนอ
สาระสำคัญ
ดังนั้นสรุปไดวาการนำเรื่องโดยตรงและการเกริ่นนำกอนเขาเรื่องทั้ง ๓ ลักษณะเปน
กลวิ ธี ส ำคั ญ อย า งหนึ่ ง ที่ ป รากฏในโครงสร า งวาทกรรมคำสอนเรื่ อ ง อิ ทั ป ป จ จยตา ของ
พุทธทาสภิกขุ เปนวิธีการเราความสนใจใหติดตามขอมูลและเปนการสื่อความหมายสารัตถธรรมในพุทธธรรมอยางเหมาะสมกอนการขยายความและปดความ
๓) การปดความ ในวาทกรรมของพุทธทาสภิกขุในการเทศนสอนเรื่องอิทัปปจจยตา
มีลักษณะการปดความเปนการเสนอขอความตอนจบหรือตอนสุดทายในแตละประเด็น ดวย
วิธีการปดความตางๆ ดังนี้คือ การสรุปความ การฝากขอคิด การแสดงความคิดเห็น การ
อางอิงพุทธภาษิต การอางอิงพระบาลี อางอิงคำพูดของพระพุทธองค การกลาวโนมนาวและ
เนนย้ำ การใชโวหารภาพพจน และการตั้งคำถามชวนคิด
กลวิธีการปดความที่นำเสนอมาขางตนเปนกลวิธีที่บงบอกถึงลักษณะเฉพาะของ
พุทธทาสภิกขุในวาทกรรมคำสอนเรื่องอิทัปปจจยตา ที่แสดงความโดดเดนไดอยางชัดเจน
และแสดงถึงกลวิธีการนำเสนอพุทธธรรมที่มีความพิถีพิถันในรายละเอียดของขอมูล สำหรับ
วาทกรรมในเรื่องของการปดความนี้ ผูเขียนพบวา โดยทั่วไปแลวการฟงพระธรรมเทศนาจาก
พระสงฆนั้นจะปดความดวยการใหพร แตสำหรับวาทกรรมคำสอนของพุทธทาสภิกขุในเรื่อง
อิทปั ปจจยตานี้ พบวาปรากฏอยูเ พียงเล็กนอยมาก หรืออาจเรียกไดวา คำกลาวของพุทธทาสภิกขุนั้นมิไดกลาวใหพรแตอยางใด อาจเนื่องมาจากการใหพรนั้นไมสอดคลองกับอุดมการณ

448

การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

ของทาน ซึ่งทานสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนเขาถึงแกนธรรมอยางแทจริงของพุทธศาสนาที่
เปนศาสนาแหงวิทยาศาสตร ไมสงเสริมใหติดยึดในสิ่งงมงายไรเหตุผล ซึ่งทานเนนย้ำในเรื่อง
อิทัปปจจยตานี้ที่วาดวยเรื่องเหตุและผลตั้งแตตนจนจบ ดังตัวอยางที่ปรากฏใหเห็นตอไปนี้
“วันนี้กพ็ อกันที ขอยุติการบรรยายไวเพียงแตเทานี้ ใหโอกาสพระสงฆ
สวดคำตักเตือนของพระพุทธองคเปนที่กระตุนเตือนจิตใจอีกวาระหนึ่ง”๔

ı. «‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√„™â¿“…“¢Õßæÿ∑∏∑“ ¿‘°¢ÿ„π√–¥—∫Àπà«¬∑“ß¿“…“
กลวิธีการใชภาษาของพุทธทาสภิกขุในระดับหนวยภาษานั้น ผูเขียนพบวา การสื่อ
ความหมายแตละรูปแบบดวยหนวยทางภาษาระดับตางๆสามารถสื่อความหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะภาษาระดับขอความ (Discourse) ซึ่งเปนหนวยทางภาษาระดับใหญ
ที่สุดนั้นยอมมีระบบการสื่อความหมายโดยการเชื่อมโยงความ (Cohesion) โดยทั่วไปผูเขียน
พบวา การเชื่อมโยงความดานตางๆในวาทกรรมแตละประเภทมีลักษณะที่เหมือนและแตก
ตางกันสำหรับการเชื่อมโยงความในวาทกรรมคำสอนของพุทธทาสภิกขุนั้นเมื่อเทียบกับผล
การวิจัยดานนี้ที่ผานมาของนักภาษาศาสตรแลวพบวาโดยภาพรวมมีการเชื่อมโยงความ
ลักษณะตางๆ เหมือนกันแตกตางเพียงรายละเอียดปลีกยอยแตละลักษณะจากการพิจารณา
วาทกรรมการสอนเรื่อง อิทัปปจจยตานี้พบวามีกลวิธีการเชื่อมโยงความที่โดดเดน ๓ ดานคือ
๑) การเชื่อมโยงคำศัพท ๒) การเชื่อมโยงขอความ ๓) การอางถึง ดังตารางตอไปนี้

๔ พุทธทาสภิกขุ,

อิทัปปจจยตา, หนา ๑๙๕.
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การเชื่อมโยงคำศัพท

การเชื่อมโยงขอความ

การอางถึง

๑. การซ้ำคำ
การซ้ำรูปทั้งหมด
การซ้ำรูปบางสวน
๒. การใชคำเขาชุด
ชุดคำพองความหมาย
ชุดคำองคประกอบ
หัวขอธรรม
๓. การสรางคำ

๑. การขยายความ
๒. การคลอยตามกัน
๓. การบงชี้
๔. การใหเลือก
๕. การแสดงผลและสรุปความ
๖. การย้ำความ
๗. การอางถึงคำพูด
๘. การขัดแยงและแสดงความ
แตกตาง
๙. การแสดงเหตุ
๑๐. การแสดงความเปรียบ
๑๑. การแสดงเงื่อนไข
๑๒. การเปลี่ยนความ
๑๓. การแสดงตัวอยาง
๑๔. การแสดงการสิ้นสุด

๑. การอางถึงคำเฉพาะ
๒. การอางถึงลักษณะบงชี้
๓. การอางถึงคำเรียกขาน
๔. การอางถึงคำ
สรรพนาม
๕. การอางถึงคำนามกับ
สวนขยาย
๖. คำอางถึงเชิงเปรียบ
เทียบ

จากตารางแสดงถึงลักษณะการเชื่อมโยงความในวาทกรรมคำสอนของพุทธทาสภิกขุ
ทั้ง ๓ ลักษณะคือ ๑) การเชื่อมโยงคำศัพทเปนกลวิธีดานการใชคำศัพทสื่อความหมาย
ลักษณะตางๆ ๒) การเชื่อมโยงขอความเปนกลวิธีดานการใชคำหรือกลุมคำเพื่อเชื่อมความที่
นำหรือตามมาและ ๓) การอางถึงเปนการเชื่อมโยงหนวยภาษาหนึ่งแทนหนวยภาษาหนึ่ง
แทนสิ่งเดียวกันบางลักษณะเหมือนกับการเชื่อมโยงความในวาทกรรมประเภทอื่นๆ ดังขอมูล
ที่กลาวขางตนและผูเขียนพบวามีประเด็นแตกตางและแสดงถึงลักษณะเฉพาะของวาทกรรม
คำสอนเรื่อง อิทัปปจจยตา นี้ ซึ่งจะไดแสดงขอมูลและตัวอยางของกลวิธีการเชื่อมโยงความ
ของพุทธทาสภิกขุ ดังตอไปนี้

ı.Ò °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§”»—æ∑å (Lexical Cohesion)
ในการเทศนสอนเรื่องอิทัปปจจยตาของพุทธทาสภิกขุปรากฏวามีกลวิธีการเชื่อมโยง
คำศัพท ๓ ลักษณะคือการซ้ำคำ (Reiteration) การใชคำเขาชุด (Collocation) และการ
สรางคำ (Word formation) ดังนี้
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๑) การซ้ำคำ (Reiteration)
การใชคำศัพทเพื่อสื่อสารหรือเผยแพรพุทธธรรมของพุทธทาสภิกขุเปนกลวิธีการใช
รูปคำในขอความที่เหมือนกันซ้ำๆ มี ๒ ลักษณะคือการซ้ำรูปคำทั้งหมดและการซ้ำบางสวน
ดังนี้
(๑) การซ้ำรูปคำทั้งหมดรูปคำที่เหมือนกันในขอความสื่อความหมายเดียวกันนั้น
เปนคำเฉพาะของวาทกรรมแตละประเภทคำซ้ำลักษณะนี้เปนการใชรูปคำเหมือนกันสื่อความ
หมายเดียวกันทำใหผูอานเกิดความเขาใจความหมายไดงายเปนคำเฉพาะของภาษาประเภท
คำสอนในพุทธศาสนาการเรียบเรียงภาษาธรรมในวาทกรรมการสอนเรื่องอิทัปปจจยตาของ
พุทธทาสภิกขุมีการซ้ำรูปคำเพื่อการเชื่อมโยงความอยูในทุกประเด็นยอยทั้ง ๑๒ ประเด็น มี
ทั้งการซ้ำคำทีละคำและหลายคำไปพรอมกันเชน พระนิพพาน อิทัปปจจยตา ปฏิจจสมุปบาท อวิชชา ทุกข อรหันต โลกุตรธรรม วิญญาณ อุเบกขา อานิสงส ปุถุชน อรหันต อริยะ
อัตตา วิชชา ปญญา กิเลส พระสงฆ พรหมจรรย ปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม ญาณ ตถาคต
ตถตา บุญและกุศล เปนตน
(๒) การซ้ ำ รู ป คำบางส ว นรู ป คำศั พ ท ส ว นหนึ่ ง ในวาทกรรมคำสอนเรื่ อ ง
อิทัปปจจยตาของพุทธทาสภิกขุมีรูปคำซ้ำในลักษณะการซ้ำเฉพาะบางสวนมีทั้งที่ซ้ำสวนหนา
และสวนหลังมี ๒ ลักษณะคือคำที่มีความหมายคลายคลึงกันและมีความหมายตรงกันขาม
ดังขอมูลจากตารางตอไปนี้
คำที่มีความหมายเหมือนและคลายคลึง
ปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจสมุปปาโท
โลกุตรธรรม โลกุตรวิสัย
อริยวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร
พระพุทธเจา พระผูมีพระภาค
ศีลขาด ศีลทะลุ ศีลพรอย ศีลดาง
มรรคจิต มรรคญาณ
ธัมมัฏฐิตตา ธัมมนิยามตา

คำที่มีความหมายตรงกันขาม
วิชชา อวิชชา
โลกียธรรม โลกุตรธรรม
โลกนิยม ธรรมนิยม
อัตตา อนัตตา
อาหารฝายโลก อาหารฝายธรรม
วิสัยโลกิยะ วิสัยโลกุตระ
ปญญาวิมุตติ เจโตวิมุติ
คนพรอง คนเต็ม
สัมมาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิ
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๒) ชุดคำองคประกอบหัวขอธรรม คำศัพทในวาทกรรมคำสอนเรื่องอิทัปปจจยตา
ที่ปรากฏโดยทั่วไปคือชุดคำที่เปนบริบทหรือองคประกอบของหัวขอธรรมะและคำหลักเปน
คำศัพทที่เปนองคประกอบสำคัญในการอธิบายถึงแกนแทของพุทธธรรมแสดงไดดังตาราง
คำศัพทหลัก หรือ หัวขอธรรม
พระรัตนตรัย
ไตรสิกขา
อริยสัจ๔
นิพพาน
มรรคมีองคแปด

ชุดคำศัพทองคประกอบ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
ศีล สมาธิ ปญญา
ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค
สอุปาทิเสสนิพพาน อนุปาทิเสสนิพพาน
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ

๓) การสรางคำ
การสรางคำ (Word Formation) เปนกลวิธีดานการใชคำที่สรางสรรคขึ้นสำหรับ
สื่อความหมายนอกจากการนำคำศัพทเฉพาะที่เปนคำหลักและหัวขอธรรมที่เกี่ยวของกับ
สารัตถธรรมมาใชโดยการซ้ำคำและคำที่เขาชุดซึ่งเปนกลุมคำศัพทเฉพาะทางพุทธศาสนาดัง
กลาวมาขางตนแลวผูเขียนยังพบวาการใชคำที่สรางขึ้นเปนกลวิธีทางภาษาที่โดดเดนอีก
ลักษณะหนึ่งในวาทกรรมคำสอนเรื่องอิทัปปจจยตานี้ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากการใชคำที่มีอยู
ทั่วไปไมอาจสื่อความหมายเกี่ยวกับสารัตถธรรมบางประเด็นไดชัดเจนทานจึงสรางสรรคคำ
ขึ้นใหมโดยการประสมคำโดยนำคำเดิมที่มีความหมายใกลเคียงขึ้นมาใชเชน ธรรมสัจจะ
อริยวิทยาศาสตร แทงตลอดอิทัปปจจยตา เปนตน

ı.Ú °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡
จากการศึกษาพบวา การเชื่อมโยงความในวาทกรรมคำสอนเรื่องอิทัปปจจยตาของ
ทานพุทธทาสภิกขุ มี ลักษณะการใชคำ ๒ ลักษณะ คือ คำเดี่ยว และคำประสม ในที่นี่ผู
เขียนเรียกคำเดี่ยววา “คำหลัก” เพราะเปนคำที่นำไปประสมกับคำอื่นในลักษณะคำประสม
คำซอน และวลี สวนคำประสมมี ๒ ลักษณะคือคำคูและวลี สรุปวาคำหลักคือคำเดี่ยวที่มี
พยางคเดียวหรือหลายพยางคที่มีความหมายเดียว เชน เพราะฉะนั้น วา และ ฉะนั้น ฯลฯ
สวนคำคูเกิดจากการประสมระหวางคำหลักที่เปนคำเชื่อมประเภทเดียวกันและตางลักษณะ
กันเชน เหมือนวา เหตุวา หรือวา และวลีซึ่งมีคำเชื่อมประสมกันเปนวลีมปี ริมาณการใชเรียง
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จากมากไปหานอยตามปริมาณของคำเชื่อมที่เปนคำหลักอาจสรุปถึงคำเชื่อมประเภทตางๆ ที่
ใชในการเชื่อมโยงความดังนี้
คำที่ใชเชื่อมโยงความ
คำหลัก
คำคู / วลี
๑. ที่ ซึ่ง อัน
ที่จะ ที่แท ที่ซึ่ง ดังที่
๒. แลวและก็
แลวก็ แลวยัง แลวจึง ก็คือ ก็จะ
ตลอดถึง ตลอดจน
๓. นั้น นี้ นั่นนี่
อยางนั้น อันนั้น เชนนั้น เชนนี้
อยางนี้ อันนี้ นั่นคือ นั่นแหละ นั่นก็
นี่ก็ นี่แหละ ดังกลาวนี้ ตามนัยนี้
๔. หรือ
หรือยัง หรือจะ หรือมิฉะนั้น หรือวา
๕. จึงก็ยอมเพราะ และแลว จึงจะ จึงมีแต
ฉะนั้น
๖. คือก็เรียกวา
ก็คือ คือวา นี่คือ ก็วา ก็ยัง ก็เรียกวา
ก็คือวา เห็นไดวา
๗. วา
ที่วา ก็วา โดยอางวา กลาววา จึงวา
๘. แต
แตวา แตสำหรับ แตที่ แต...ก็

ประเภทของ
การเชื่อมโยงความ
การขยายความ
การคลอยตามกัน
การบงชี้
การใหเลือก
การแสดงผลและสรุปความ
การย้ำความ

การอางถึงคำพูด
การขัดแยงและแสดงความ
แตกตาง
๙. เพราะเมื่อ
ก็เมื่อ เพราะวา เปนแตเพราะเหตุวา การแสดงเหตุ
เพราะเหตุคือ
๑๐. เปนเหมือนคือ อันเปนเสมือน เปรียบเสมือน
การแสดงความเปรียบ
ก็เหมือนวา ฉันใดก็ฉันนั้น
๑๑. แมถาเมื่อก็
แมวา มิฉะนั้น ถา...ก็ มิฉะนั้นแลว การแสดงเงื่อนไข
เวนเสียแต ถึงหากวา แมที่สุด
๑๒. สำหรับสวนเมื่อ นอกจาก ในสวน สวนที่นอกนั้น
การเปลี่ยนความ
การแสดงตัวอยาง
๑๓. เชนดังนี้
เชนนี้ เชนนั้น เชนเดียวกัน
เชนเดียวกับที่
๑๔. จนในที่สุดสรุป ก็เปนอันวา จึงเปนอันวา
การแสดงการสิ้นสุด
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ในการศึกษาวิเคราะหการอางถึงในวาทกรรมคำสอน เรื่องอิทัปปจจยตาของทาน
พุทธทาสภิกขุนั้น ผูเขียนพบวา มีการอางถึงทั้ง ๕ รูปแบบ ดังนี้คือ
๑) การอางถึงคำเฉพาะ
การอางถึงคำเฉพาะเปนลักษณะการอางถึงที่ปรากฏมากที่สุด ในประเภทการอางถึง
ทั้ง ๕ ประเภท การอางถึงคำเฉพาะนั้นจะใชหนวยคำแทนบุคคลและคำที่เปนนามธรรมอาง
ถึงความหมายของพุทธธรรมมี ๒ ลักษณะคือ
(๑) คำเฉพาะของพุทธทาสภิกขุ
(๒) คำที่ใชเฉพาะในพุทธศาสนา
คำเฉพาะของพุทธทาสภิกขุเปนการใชคำที่พุทธทาสภิกขุนำมาใชสื่อความหมายโดย
การประสมคำสรางคำใหมและใชคำเดิมที่มีอยูแลวสื่อความหมายตางจากความหมายทั่วไป
เชน นักวัตถุนิยมใชอางถึงบุคคลผูมีพฤติกรรมแสวงหาทรัพยภายนอกกายหรือกลุมทุนนิยม
คนเปลาคนกลวงแทนคนที่ไมมีคุณธรรมจริยธรรมและพุทธแทนภาวะที่พนจากความเปนคน
ทั่วไปเปนตน สวนคำที่ใชเฉพาะในพุทธศาสนาเปนคำศัพทเฉพาะที่ใชสื่อความหมายโดย
ทั่วไปในพุทธศาสนาเชน อรหัตผล พุทธดำรัส กุศลกรรม ฯลฯ ดังนั้น ผูเขียนจึงยกตัวอยาง
คำเฉพาะที่ทานอางถึง ในวาทกรรมการสอนเรื่องอิทัปปจจยตา โดยเปรียบเทียบกับคำ
เฉพาะที่ใชอางถึงในพระพุทธศาสนา ดังนี้
คำเฉพาะที่ใชในพุทธศาสนา

คำเฉพาะที่ใชอางถึงในวาทกรรม
ของพุทธทาสภิกขุ

อิทัปปจจยตา ปฏิจจสมุปบาท ภพ ธัมมุทเสส สัมมาทิฏฐิ
มิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ พรหมจรรย พุ ท ธบั ญ ญั ติ พุ ท ธโอวาท
พุทธดำรัส ปกรณ พุทธพจน อรหัตผล ฆราวาส คฤหัสถ
อวิ ช ชา นิ พ พาน ทุ ก ข ตั ว ตน นามรู ป อุ ป าทาน
วั ฏ ฏสงสาร โลกวิ ทู สั พ พั ญ ู ปฏิ บั ติ ธ รรม ศี ล สมาธิ
ปญญา ปฏิเวธ โลกิยะ โลกุตระ โลกิยาหาร โลกุตราหาร
อนั ต ตา วิ ช ชา อาบั ติ สั ง ฆาทิ เ สส ธุ ด งค กรรมฐาน
บรรพชิต อนัตตา โลกธรรม โลกุตรสุข อัฏฐังคิกมรรค
โภชนี ย ะ พระพุ ท ธคุ ณ มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทา โลกิ ย ธรรม
หิตคุณ พยัญชนะ บวช นักบวช ประเสริฐ สันโดษมัธยัสถ
อุปชีวิกา อุปกีวิกา อุปมุยหิกา

พวกโง ชวนหัว การตามรอยพระผูมีพระ
ภาค บุ ค คลสี่ เ หล า คนเปล า คนกลวง
ที่สุดแหงทุกข คุมสติ เผลอสติ การสืบอายุ
พรหมจรรย วิ ธี ป รมั ต ถ สำรวมอิ น ทรี ย
ความยิ น ดี ยิ น ร า ย หนา การสำรวม
ปาฏิโมกข นายกสมาคมผูเสพสุขทางใจ
ลูกตุม อวดเครง อวดแหลม อำนาจฝาย
ต่ำ นักวัตถุนิยม การแทงตลอด ลัทธิอัตตา
การปริยัติ ฯลฯ
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๒) การอางถึงลักษณะบงชี้
การอางถึงลักษณะนี้เปนการเชื่อมโยงความที่ใชคำที่สื่อความหมายในลักษณะการ
บงชี้หนวยทางภาษาระดับคำ วลี ประโยค และขอความในวาทกรรมนี้จำแนกคำบงชี้ที่ใช
แทนหนวยทางภาษาที่อางถึงปรากฏในวาทกรรมที่มีขนาดยาวเปนกลวิธีที่ใชในการบรรยาย
ประเด็ น ต า งๆให ก ระจ า งโดยการพรรณนาด ว ยคำพู ด ของพุ ท ธทาสภิ ก ขุ เ องและอ า งถึ ง
ข อ ความจากแหล ง อื่ น เช น พุ ท ธพจน คั ม ภี ร พ ระสู ต รต า งๆจากการศึ ก ษาวาทกรรมเรื่ อ ง
อิทัปปจจยตา ผูเขียนพบวา มีลักษณะคำที่แสดงการบงชี้ไวอยางชัดเจนไมวาจะเปนการบงชี้
คำ บงชี้วลี บงชี้ประโยค และบงชี้ขอความ ผูเขียนจึงไดยกตัวอยางคำบงชี้เหลานี้มาแสดงไว
ดังตอไปนี้
นี้ นั่น นั้น อยางนี้ นี่เอง นี่แหละ อันนี้ เหลานี้ เชนนี้ สิ่งนี้นั่นแหละ นี่ เหลานั้น
เพียงเทานี้ เชนนั้น ดังนี้ เทานั้น อยางนั้นนั่นเอง ทีนี้ นี้แล ดังนี้ อยางนี้ ฝายนี้ เหตุนั้น นั่น
คือ นี่คือ ทั้งหมดนี้ ทั้งหมดนั้นเชนนี้แลว เพียงเทานี้ โดยนัยนี้สิ่งเหลานี้ เหลานั้นเอง อันนั้น
เอง เปนตน
๓) การอางถึงเชิงเปรียบเทียบ
การอางถึงเชิงเปรียบเทียบเปนการอางถึงคำและขอความที่ใชเปรียบเทียบกันโดยมี
คำเชื่อมอยูระหวางคำและความที่เปรียบมุงพิจารณาคำอางถึงที่อยูระหวางคำและความที่นำ
และตามมาคำที่ใชอางถึงลักษณะนี้ในวาทกรรมชุดนี้ ไดแก เปนฉันใดฉันนั้น เปรียบเหมือน
คือ ก็คือ เหมือน ดุจเสมือน เปรียบเปนเพียง เปนเหมือน และนั้นคือคำที่ใชมากที่สุดไดแก
เปนฉันใดฉันนั้นและเปรียบเหมือน
๔) การอางถึงคำเรียกขาน
การอางถึงคำเรียกขานเปนการเชื่อมโยงความที่เปนการอางถึงบุรุษสรรพนามอีก
ลักษณะหนึ่ง โดยการกลาวถึงบุคคลที่พุทธทาสภิกขุกลาวถึงขณะขยายความหรือแสดงธรรม
ดังตอไปนี้

กลวิธีการใชภาษาในการเผยแผพุทธธรรมเรื่อง อิทัปปจจยตา ของพุทธทาสภิกขุ

คำเรียกบุคคลในพุทธศาสนา
ภิกษุสงฆ ภิกษุณี ฆราวาส
สามเณร สมณะ คฤหัสถ
ธรรมกถึก อรหันต
พุทธบริษัท บรรพชิต
ฆราวาส ภิกษุ
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คำเรียกบุคคลในพุทธ
ประวัติ

คำเรียกพระพุทธศาสดา

พระโมคคัลลานะ ปริพาชก
พระมหากัจจายนเถระ
พระอานนท ทาวสักกะ
พระอุปสนวังหาริตดาบส
พระพุทธโฆษาจารย

พระพุทธเจา พุทธองค
พระผูมีพระภาค
สมเด็จพระผูมีพระภาค
พระองคผูเจริญ
พระโคดม พระตถาคต ผูรู

๕) การอางถึงหนวยนามและสวนขยาย
การอางถึงหนวยนามและสวนขยายเปนการใชรูปแทนนามที่เปนรูปหลักที่มีสวน
ขยายในการอ า งถึ ง บุ ค คล สิ่ ง ของ ลั ท ธิ บุ ค คล สั ต ว และนามธรรมซึ่ ง อาจมี ส ว นขยาย
เปนการแสดงภาพโดยรวม เชน คนผูหญิง คำลักษณะนาม คำแสดงจำนวนนับ และคำที่มี
คำบงชี้เปนสวนขยาย พบวามีรูปแทนที่ปรากฏจำนวนมากเชน ทานสาธุชนผูสนใจในธรรม
บาลีแหงอื่นบาลีนี้พระบาลีอื่นๆ คนผูไปนิพพาน พุทธบริษัทฝายบรรพชิต พระพุทธเจาองค
หนึ่ง ลัทธิเชนนี้ นิกายเรา นิกายเขา ธรรมะอันแทจริง สัตวทุกถวนหนา มนุษยสวนใหญ
นักบวชผูนั้นและพระพุทธโฆษาจารยผูแตงคัมภีรวิสุทธิมรรค เปนตน

ˆ. ∫∑ √ÿª
สรุปไดวาเรื่องของการอางถึงในวาทกรรมคำสอนเรื่องอิทัปปจจยตานี้ ที่มีมากที่สุด
คือการอางถึงหนวยคำ เปนกลวิธีการเชื่อมโยงความที่ทำใหการสื่อความมีประสิทธิภาพดวย
กระบวนการเรียบเรียงที่กระชับ รัดกุม การเชื่อมโยงความที่ปรากฏรูปภาษาดังไดกลาวมา
แลวขางตน แสดงถึงกลวิธีทางภาษาของพุทธทาสภิกขุและลักษณะเฉพาะของการเชื่อมโยง
คำในวาทกรรมคำสอน บงบอกถึงความเปนปราชญทางภาษาของพุทธทาสภิกขุ โดยเฉพาะ
การสรางคำ การใชคำเชื่อมหลากหลาย และการอางถึงบุคคลและกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับ
พุทธศาสนา นับเปนกลวิธีทางภาษาสำหรับเผยแผพุทธธรรม และจากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของกับดานกลวิธีการใชภาษาในการสอน โดยเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวของกับหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนา ผูเขียนพบวา กลวิธีการสอนของพุทธทาสภิกขุ มีอัตลักษณที่โดดเดนชัดเจน แตกตางกับพระสงฆหรือผูถายทอดหลักธรรมทานอื่นๆ
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กลาวคือ พุทธทาสภิกขุ มีความกลาหาญในการนำหลักธรรมเรื่อง “อิทัปปจจยตา” มาสอน
ใหพุทธศาสนิกชนไดรับรูวาเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา รวมถึงการใชภาษาที่มีความลุมลึก
ชัดเจนตรงประเด็นสามารถสรางแรงจูงใจผูฟงหรือผูอานคลอยตามได ทำใหเกิดความเชื่อมั่น
และเขาใจไดงายแมจะไดรับรูเปนครั้งแรก ทั้งที่กลวิธีการสอนของทานในเรื่องนี้ ไดถูกเผย
แพรมาตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๑๕ โดยธรรมทานมูลนิธิ แตภาษาที่ใชอธิบายเนื้อหาหรือ
ใจความสำคัญในหลักธรรมเรื่องอิทัปปจจยตาก็ยังทันสมัยสามารถที่จะศึกษาเรียนรูไดอยาง
ครบถวนอยางตอเนื่องทั้ง ๓ สวนคือปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ โดยเฉพาะผูที่สนใจหลัก
ธรรมะของทานในยุคปจจุบันทั้งในสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน และสื่อออนไลนทุกประเภท
ซึ่งเปนยุคแหงขอมูลขาวสารและสังคมเครือขายที่สื่อสารกันไดอยางรวดเร็วดวยบริบทดาน
ไวยากรณ แ ละความหมายจากการวิ จั ย นี้ ที่ เชื่ อ มโยงกั บ ศาสตร อื่ น อี ก หลายศาสตร
แสดงวาเปนการวิจัยเชิงบูรณาการระหวางศาสตรอีกลักษณะหนึ่งในที่นี้คือ ภาษาศาสตร
พุทธศาสตร และสังคมศาสตร เปนการขยายมโนทัศนของคำวาวาทกรรม (Discourse) ให
กว า งขึ้ น คำนี้ จึ ง เป น คำที่ นั ก ภาษาศาสตร นั ก สั ง คมศาสตร แ ละนั ก วิ ช าการสาขาอื่ น ควร
ทำความเขาใจและยอมรับถึงจุดรวมความแตกตางและการเชื่อมโยงระหวางศาสตร ทั้งนี้การ
วิจัยครั้งนี้ไดเสนอคำตอบไปแลวระดับหนึ่งดังขอมูลจากการคนควาและผลการศึกษาตาม
ความมุงหมายของการวิจัย
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นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


Ò. ∫∑π”
สรรพสิ่งตางๆ ที่อยูบนโลกนี้ลวนแตตองการดำเนินชีวิตที่ดี เพื่อใหอยูรอดตาม
สั ญ ชาตญาณที่ สุ ด และให เข า กั บ สภาพแวดล อ มในป จ จุ บั น โดยมี ก ารคั ด เลื อ กพั น ธุ ต าม
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตใดที่มีความสามารถปรับตัวเองใหเขากับสภาพแวดลอมที่มี
การเปลี่ยนแปลงได สิ่งมีชีวิตนั้นก็จะสามารถอยูรอด และถายทอดลักษณะเดนนั้นๆ ออกมา
ใหแกลูกหลานสืบตอเผาพันธุ และสามารถดำรงเผาพันธุตนเองไวได เมื่อมนุษยเปนสิ่งมีชีวิต
ที่มีความสามารถในการปรับตัวไดเปนอยางดี มนุษยจึงยังสามารถดำรงเผาพันธุของตนไวได
จนถึงปจจุบัน การที่มนุษยมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน จะทำใหบุคคลทำงานและอยูรวมกันได
อยางราบรื่นดีและมีความสุข หากสัมพันธภาพเปนไปในทางลบก็จะไมสามารถทำงานรวมกัน
ไดอยางสงบสุข มีผลใหงานดอยประสิทธิภาพไปดวยและอาจจะทำใหเกิดความแตกแยกใน
ที่สุด ดังนั้นจึงควรมุงศึกษาธรรมชาติของมนุษย เพื่อสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล อันจะ
เปนผลตอการดำรงชีวิตประจำวัน และการทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพของมนุษย ซึ่ง
โดยพื้นฐานแลวเปนผูมีเหตุผลสามารถที่จะตัดสินใจดวยตนเองได มนุษยมีศักดิ์ศรี มีคุณคา
มีความดี เชื่อถือและไววางใจได และตองการความเปนอิสระในการที่จะพัฒนาตนเองให
เจริญกาวหนา อันเปนพื้นฐานของการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข๑

๑ ดำรงศักดิ์

ชัยสนิท และสุนีย เลิศแสวงกิจ, มนุษยสัมพันธ, (กรุงเทพมหานคร : สำนัก
พิมพวังอักษร, ๒๕๔๙), หนา ๑๒.

สังคหวัตถุธรรมในฐานะเปนเครื่องมือการพัฒนามนุษยสัมพันธ
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ดังนั้น มนุษยสัมพันธจึงเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหเกิดงานขององคการตางๆ ประสบ
ผลสำเร็จ เพราะมนุษยเมื่อรวมกันอยูในสังคม ยอมมีความแตกตางกันทั้งในดานอารมณ
จิตใจ ดานสติปญญา เพราะฉะนั้นหากสมาชิกของสังคมขาดมนุษยสัมพันธ เกิดความไม
เขาใจซึ่งกันและกัน ไมคิดถึงจิตใจเขาจิตใจเรา และมุงแตประโยชนตนเปนใหญ สังคมนั้นก็
จะไมเจริญกาวหนาและไมมีความมั่นคง เพราะสมาชิกแตละคนตางก็ไมรวมมือกัน ตางฝาย
ตางก็ชิงดีชิงเดน สามารถสรางความแตกแยก แตกสามัคคีในหมูคณะ ฉะนั้น ทุกคนควรจะ
สรางมนุษยสัมพันธใหเกิดขึ้น เพราะจะเปนการสรางเสริมความมั่นคงใหแกสังคมโดยรวม
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พระพุทธศาสนาเนนการประพฤติชอบทางกาย วาจา ใจ ที่บุคคลพึงปฏิบัติตอ
บุ ค คลอื่ น ดั ง จะเห็ น ได จ ากข อ ที่ ค วรศึ ก ษาเบื้ อ งต น ในทางพระพุ ท ธศาสนาที่ เรี ย กว า
ไตรสิกขา๒ อันไดแก ศีล ความระวังรักษากาย วาจาใหเรียบรอย สมาธิ ความตั้งใจมั่นแน
แนวที่จะทำตามหนาที่ ปญญา ความศึกษารอบรูกิจการทุกอยางดวยปญญาอันแตกฉาน
พระพุทธองคทรงบัญญัติศีลเปนเบื้องตนในการเฝาระวังกายวาจาใหเรียบรอย และพระพุทธ
โอวาทอันเปนหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาย้ำลงตรงกลางไมทำความชั่วทั้งปวง การทำ
กุศลใหถึงพรอม การทำจิตใจใหผองใส๓
พระพุทธองคทรงอุปมาสังคหวัตถุธรรมไวใน สังคหสูตร เปรียบเหมือนกับพาหนะที่
จะนำคนไปสูความเจริญในโลก เพราะสังคมของมนุษยเราจำเปนตองอิงอาศัยธรรมะทั้ง ๔
ประการนี้ ถาหากวาสังคมปราศจากเสียซึ่งธรรมทั้ง ๔ ประการนี้แลว แมมารดาบิดาก็จะไม
ไดรับการนับถือจากบุตรธิดา โลกจะอยูไมไดเลย จึงเรียกวาธรรมเปนเครื่องสงเคราะห การ
สงเคราะห มี อ ยู ๒ รู ป แบบ คื อ สงเคราะห ด ว ยวั ต ถุ สิ่ ง ของ และสงเคราะห โ ดยธรรม
องคธรรม คือ สังคหวัตถุ ๔๔ เปนธรรมอันเปนเครื่องชวยเหลือกัน คือ การผูกมิตร วิธีที่จะ
ผู ก มิ ต รนั้ น จำเป น ต อ งมี เ ครื่ อ งมื อ ยึ ด เหนี่ ย วน้ ำ ใจกั น ให ต า งคนต า งมี ค วามรั ก ใคร นิ ย ม
ชมชอบ สนิทสนมกลมเกลียวเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำใหทวีความรักความเคารพแนบแนน
ยิ่งขึ้น

๒ องฺ.ติก.

(ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒.
(ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐.
๔ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐-๕๑.
๓ ที.ม.
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นักวิชาการดานพระพุทธศาสนา ไดนำเสนอรูปแบบและแนวทางในการอยูรวมกัน
ในสังคมหรือการสรางมนุษยสัมพันธ โดยมีรายละเอียดที่สอดคลองกัน ดังตอไปนี้
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดอธิบายไววา สังคหวัตถุ เปนเรื่องสงเคราะห
กัน หลักการสงเคราะห คือ ชวยเหลือกันยึดเหนี่ยวใจกันไว และเปนเครื่องเกาะกุมประสาน
โลกคือสังคมแหงหมูสัตวไว มี ๔ อยาง คือ
๑) ทาน การแบงปนเอื้อเฟอเผื่อแผกัน
๒) ปยวาจา พูดจานารักนานิยมนับถือ
๓) อัตถจริยา บำเพ็ญประโยชน
๔) สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือทำตัวใหเขากันได เชน ไมถือตัว รวมสุขรวม
ทุกขกัน เปนตน๕
พระราชวิสุทธิโมลี ไดนำเสนอวา หลักธรรมที่เอื้อตอสังคม ซึ่งประกอบดวย
๑) ทาน การใหบริจาค ใหปนสิ่งของของตนเองแกผูอื่นที่ควรปนให
๒) ปยวาจา การพูดจาไพเราะ พูดดีไมสอเสียดผูอื่น
๓) อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอื่น
๔) จาคะ สละใหปนของตนแกคนที่ควรปน
กรมการศาสนา ได ใ ห ค วามหมาย สั ง คหวั ต ถุ ๔ หมายถึ ง ธรรมที่ เ ป น เครื่ อ ง
ยึดเหนี่ยวใจบุคคลใหสามัคคีตอกัน มีไมตรีจิต มีความรัก ความปรารถนาดีตอกัน มี ๔ อยาง
คือ
๑) ทาน ให ป น สิ่ ง ของของตนแก ผู อื่ น ที่ ค วรให ป น อั น ได แ ก การเสี ย สละ การ
เอื้อเฟอเผื่อแผ การชวยเหลือกันดวยสิ่งของ ตลอดจนถึงการใหวิชาความรู และแนะนำสั่ง
สอนที่เปนประโยชนและเปนธรรม
๒) ปยวาจา เจรจาถอยคำที่ออนหวาน ไดแก การพูดถอยคำนารัก กลาวคำสุภาพ
ไพเราะ สมานสามั ค คี ก อ ให เ กิ ด ไมตรี แ ละความรั ก ใคร นั บ ถื อ ตลอดจนถึ ง ถ อ ยคำที่ มี
ประโยชนเปนธรรมอื่นๆ
๓) อั ต ถจริ ย า หมายถึ ง การประพฤติ สิ่ ง ที่ เ ป น ประโยชน แ ก ผู อื่ น ได แ ก การ
ขวนขวายชวยเหลือกิจการ บำเพ็ญสาธารณประโยชน และสนับสนุนสงเสริมในทางศีลธรรม
๕ พระพรหมคุ ณ าภรณ

(ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท,
พิมพครั้งที่ ๑๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔), หนา ๔๑๒.
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๔) สมานัตตตา หมายถึง ความเปนผูเสมอตนเสมอปลาย ไดแก ความเปนคนดีตอ

ผูอื่นเสมอตนเสมอปลาย ความมีใจรวมทุกขรวมสุขกับผูอื่นทุกเวลา และทุกกรณี๖
จากความหมายของหลักสังคหวัตถุธรรมที่นักวิชาการไดอธิบายไวขางตนนั้น พอ
สรุปไดวา สังคหวัตถุธรรมทั้ง ๔ นั้นเปนหลักธรรมในการสรางความสัมพันธที่ดีตอกันทั้งใน
ดานการเสียสละ ไมเห็นแกประโยชนตน เห็นแกประโยชนสวนรวมเปนหลัก ใชคำพูดที่ออน
หวาน ไพเราะ ไมพูดหยาบคาย มีใจโอบออมอารี บำเพ็ญประโยชนแกสาธารณะสวนรวม
เปนที่ตั้ง ไมเห็นแกได แบงปนของของตนแกบุคคลที่ควรแบงปน คือสิ่งที่สังคมในปจจุบัน
ตองการอยากใหเกิดขึ้น และรูจักวางตนใหอยูในสถานะที่เหมาะสม ทั้งในสังคมสวนรวม
และสังคมรอบดานที่อยูดวยกันอยางมีความสุข ซึ่งสรางเปนกรอบไดดังนี้
ทาน

สมานัตตตา

มนุษยสัมพันธ
ตามแนวพุทธ

ปยวาจา

อัตถจริยา

จากกรอบแนวคิดในการสรางมนุษยสัมพันธตามแนวพุทธนี้ มีความเกี่ยวโยงกันเปน
เครือขายของสังคมมนุษย ที่จะทำใหเกิดความผูกพันซึ่งกันและกันเปนอยางยิ่ง เพราะมนุษย
เปนสัตวสังคม มีการพบปะสังสรรคพูดคุยกันอยูตลอดเวลาตราบจนวันสุดทายของชีวิต
ดังนั้นเมื่อมนุษยอยูรวมกันเปนหมูมากยอมมีความคิดความเห็นที่แตกตางกัน หลักสังคหวัตถุ
ธรรมจึงเปนหลักธรรมที่จะชวยใหมนุษยอยูรวมกันอยางสันติสุขในโลกปจจุบัน
๖ กรมการศาสนา,

สารานุกรมไทย ฉบับเยาวชน, เลม ๔ (๒๕๔๔) : ๓๘.
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มนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคม ไมวาสังคมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ แตละคนที่มาอยู
ร ว มกั น นั้ น ต า งก็ มี ค วามแตกต า งกั น ความแตกต า งกั น ในเรื่ อ ง ความรู ความสามารถ
ประสบการณ เจตคติ รสนิยม ความคิดเห็น เชาวนปญญา เปนตน แตถาทุกคนสามารถ
รวมใจกัน มนุษยสัมพันธ จะเปนปจจัยที่สำคัญในการสรางสรรค ใหเกิดสิ่งที่ดีใหมๆ ขึ้นใน
สังคม กอใหเกิดเปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะการคิดของคนหลายคน จะมีความรอบคอบ
กวา และไมมีโอกาสผิดพลาด ปญหาจึงอยูที่วาทำอยางไร บุคคลหลายๆ คนจึงจะสามารถ
ทำกิจกรรมตางๆ ดวยความเต็มใจ ชวยกันคิดชวยกันปฏิบัติอยางเต็มความรูความสามารถ
ของตนเอง และกอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน มีความรักใครสมัครสมานสามัคคีตอกัน
มี ค วามเคารพ ยอมรั บ นั บ ถื อ ซึ่ ง กั น และกั น มี ค วามจริ ง ใจต อ กั น มี เ จตคติ ที่ ดี ต อ กั น
มีเปาหมายรวมกัน ซึ่งมีผูกลาวถึงความสำคัญของมนุษยสัมพันธไวหลายทาน ดังนี้
สมพร สุทัศนีย กลาวไววา มนุษยสัมพันธ นอกจากจะนำไปใชในชีวิตประจำวันโดย
สวนตัว ในครอบครัว ในเพื่อนฝูง ซึ่งนับไดวาเปนความสัมพันธแบบไมเปนทางการแลว ยัง
สามารถปรับเปนความสัมพันธแบบทางการนำไปใชในองคการตางๆ ไดอยางกวางขวางทุก
องคการ เชน องคการธุรกิจเอกชน องคการรัฐบาล หรือองคการอื่นที่มีบุคคลทำงานรวมกัน
เพื่อความสำเร็จขององคการ ซึ่งมนุษยสัมพันธเปนปจจัยอันดับแรกที่สงผลตอความสำเร็จ
ของงานในทุกๆ ดาน๗
พิมพใจ โอภานุรักษธรรม กลาวไววา การสรางมนุษยสัมพันธใหดีขึ้น โดยพยายาม
รวบรวมกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของขึ้นมาเปนหลักวิชา และความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
มนุษยดวยกัน เปรียบประดุจสายเชื่อมโยงสังคมใหเปนปกแผน รวมมือประสานงานขจัดขอ
ขัดแยง และชวยแกไขขอขัดแยงตางๆ ในการทำงานได ซึ่งแตละหนวยงานจำเปนตองใชหลัก
มนุษยสัมพันธมากเปนพิเศษในการที่จะกระตุนใหบุคคลในหนวยงานไดทำงานอยางเต็ม
ความสามารถและมีแรงจูงใจในการทำงาน อันจะเปนแนวทางใหงานนั้นบรรลุผลสำเร็จและมี
ประสิทธิภาพ๘

๗ สมพร

สุ ทั ศ นี ย , มนุ ษ ยสั ม พั น ธ , พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๘, (กรุ ง เทพมหานคร : จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๑๖
๘ พิมพใจ โอภานุรักษธรรม, มนุษยสัมพันธของผูบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
ราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๔๒), หนา ๙๕.
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ธีรรันต กิจจารักษ กลาวไววา การมีมนุษยสัมพันธที่ดีจะทำใหเกิดการยอมรับนับถือ
สรางเกียรติภูมิ คุณคา และความผาสุกใหแกตนเอง องคกร หนวยงาน และสังคมใหเกิด
ความสุขสำหรับทุกคน เมื่อมีมนุษยสัมพันธกับผูอื่นแลว ความเห็นอกเห็นใจ และทำใหผูอื่น
รูสึกวามีความมั่นใจในการคบหาสมาคมแลวไมทำใหเดือดรอน และมีน้ำใจเอื้อเฟอเผื่อแผ
ใจกวาง หนาตารับแขก และความรูสึกที่ดีแกทุกคน๙
วิจิตร อาวะกุล กลาววา มนุษยสัมพันธเปนการสรางมิตรทำใหการคบหาสมาคมใน
หนวยงานเปนไปดวยความราบรื่น คือเปนกิจการงานสวนตัวของบุคคลที่ตองการสราง
มนุษยสัมพันธขึ้น และตองปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ เหตุนี้จึงจำเปนตองศึกษาพฤติกรรมของ
องคการอยางจริงจัง ซึ่งทำใหเขาใจธรรมชาติของบุคคลไดอยางชัดเจน เพราะสิ่งเหลานี้เปน
แนวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากรในองค ก ารให เ หมาะสมกั บ อุ ป นิ สั ย ใจคอ ความรู ความ
สามารถ ซึ่งจะเปนผลดี และไมกอใหเกิดปญหาขึ้นในองคการ๑๐
มนุษยสัมพันธจัดเปนทั้งศาสตร (Science) และศิลป (Art) เนื่องจากมีหลักการ
และทฤษฎีที่เปนขอความรู และการนำหลักการหรือทฤษฎีไปปฏิบัติใหประสบความสำเร็จได
นั้นตองอาศัยเทคนิควิธีการ ซึ่งถือเปนศิลปะเฉพาะตัวของแตละบุคคล จะสังเกตเห็นไดอยาง
หนึ่งวา คนแตละคนมีความสามารถในการติดตอกับผูอื่นไมเทากัน บางคนเปนที่พอใจของ
คนหมูมาก มีเพื่อนมากหนาหลายตา และมีคนที่อยากพูดคุยติดตอ หรือทำงานรวมกับเขา
มากมาย ในขณะที่บางคนไมคอยมีใครอยากจะเขาใกลหรือทำงานรวมดวย นั่นเปนเพราะเขา
ขาดศิลปะในการติดตอกับบุคคลอื่น ซึ่งอาจเปนเพราะไมรูหลักการวาควรทำอยางไร หรือ
เปนเพราะนำหลักการไปใชไมถูกวิธี ดังนั้น การที่คนเราจะมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น
จึงจำเปนตองเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี และหมั่นฝกฝนเพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญ จนสามารถนำ
หลักการที่เปนขอความรูทางทฤษฎีไปใชไดอยางเปนธรรมชาติ
การมีมนุษยสัมพันธที่ดีนั้น จะชวยใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม ในแง
ประโยชนตอตนเอง บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อน จะกอใหเกิดความเขาใจและความ
เห็นใจซึ่งกันและกัน ชวยเหลือกัน สามารถสมาคมกับบุคคลในระดับตางๆ ไดดี ประสบ
ความสำเร็จในการศึกษา และการประกอบกิจกรรมหรือการอาชีพ ในแงสวนรวม การมี
๙ ธีรรัตน

กิจจารักษ, เอกสารการสอนการบริหารการศึกษา, (เพชรบูรณ : สถาบันราชภัฏ
เพชรบูรณ, ๒๕๓๘), หนา ๒๔๗.
๑๐ วิ จิ ต ร อาวะกุ ล , เทคนิ ค มนุ ษ ยสั ม พั น ธ , พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๘, (กรุ ง เทพมหานคร :
โอ.เอส. พริ้นติ้ง, ๒๕๔๒), หนา ๑๑.
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มนุษยสัมพันธที่ดี จะชวยสรางความสามัคคีกลมเกลียวขึ้นในหมูคณะ รวมใจกันทำงานให
สำเร็จลุลวงไปดวยดีโดยปราศจากขอขัดแยง สามารถอาศัยอยูรวมกันอยางมีความสุข ให
ความรวมมือในการทำงาน และทำใหปญหาความขัดแยงลดนอยลง บริหารงานไดงายขึ้น ซึ่ง
การมีมนุษยสัมพันธที่ดีจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้
๑) มีแนวโนมที่จะพัฒนาตนเองอยางสมบูรณ
๒) มีแนวโนมที่จะโตตอบความตองการของตนเอง ไมเฉพาะเพียงสวนใดสวนหนึ่ง
เชน เมื่อหิว จะแสวงหาอาหาร แตตองเปนวิธีที่ไมไปทำลายความตองการดานอื่น เชน
ศักดิ์ศรี เกียรติยศ หากแตเปนการแสวงหาอาหารเพื่อคงไวซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความ
ตองการดานอื่นๆ ของมนุษย
๓) มีแรงจูงใจที่กวางขวางมาก เพราะรวมถึงความตองการทางสรีระ ความอยากรู
อยากเรียน การแสวงหากิจกรรมที่นำมาสูความพึงพอใจ ความเติบโตทางรางกาย วุฒิภาวะ
ความตองการสัมพันธภาพที่ใกลชิดระหวางบุคคล ความตองการที่จะเปนตัวของตัวเองที่จะมี
สวนในการควบคุมสิ่งแวดลอมและหลีกหนีจากการถูกควบคุม
๔) การพัฒนาตนเองอยางสมบูรณ โดยอินทรียเปนผูกระทำ และเปนผูเลือกทิศทาง
ของการกระทำ
๕) มนุ ษ ย มี ค วามสามารถที่ จ ะพั ฒ นาตนเองอย า งเต็ ม ที่ ต ามศั ก ยภาพของความ
สามารถ โดยที่ความสามารถเหลานี้จะแสดงออกมาไดในสภาพที่เหมาะสมเทานั้น
จากการกล า วอ า งในเบื้ อ งต น เป น เพี ย งหลั ก การเบื้ อ งต น เท า นั้ น การสร า ง
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ จ ะต อ งมี เ หตุ ผ ลอื่ น มาสนั บ สนุ น ดั ง คำกล า วของ อั บ ราฮั ม มาสโลว
(Abraham Maslow) นักจิตวิทยาที่ไดนำเสนอไววา “การที่คนเราจะพัฒนา ตน ใหสมบูรณ
นั้นจะตองตอบสนองความตองการตามลำดับขั้นโดยลำดับ จนถึงขั้นที่สามารถเขาใจตนเอง
และโลกโดยถองแท”๑๑ สอดคลองกับแนวคิดของ คารล อาร โรเจอรส (Carl R. Rogers)
ที่นำเสนอไววา “ธรรมชาติของมนุษยนั้นเปนคนดีดวยตนเอง ซึ่งมีมาแตกำเนิด (Everybody
is good) สวนพฤติกรรมของมนุษยเปนผลผลิตของความตองการพื้นฐานของมนุษย”๑๒

๑๑ อางใน

กฤษณา ศักดิ์ศรี, องคการกับมนุษยสัมพันธ, (กรุงเทพมหานคร : อักษรวิทยา,
๒๕๓๔), หนา ๑๐๔-๑๐๕.
๑๒ อางใน นิภา นิธยายน, การปรับตัวและบุคลิกภาพ : จิตวิทยาเพื่อการศึกษาและชีวิต,
(กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๐), หนา ๔๒.
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จากนักวิชาการทัง้ หลายทีท่ า นไดอธิบายไวขา งบนนีส้ ามารถสรุปไดวา มนุษยสัมพันธ
เปนการสรางความเชื่อมโยงใหแตละบุคคลไดทำหนาที่ที่ดี ใหกับตนเองและผูอื่นอยางถูกตอง
โดยไมเปนการถือเอาความคิดเห็นของตนเปนใหญ ยึดถือประโยชนสวนรวม ทำงานตอบ
สนองทางสั ง คม เสี ย สละเพื่ อ ส ว นรวมทั้ ง ทางตรงและทางอ อ ม ร ว มแรงร ว มใจในการ
สรางสรรคสังคมที่ตนเองอาศัย อยูรวมกันดวยความสามัคคี เกิดความสงบสุขในชุมชนอยาง
ยั่ ง ยื น แต สิ่ ง เหล า นี้ จ ะไม ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได ถ า บุ ค คลในชุ ม ชนขาดแนวทางในการสร า ง
มนุษยสัมพันธ ดังจะไดนำเสนอในรายละเอียดตอไป

Ù. ·π«∑“ß°“√ √â“ß¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å
หลักในการสรางมนุษยสัมพันธนั้น เราควรสำรวจตนเองวาเรามีสิ่งใดบกพรองมาก
ไปหรือไม หากมีควรหาทางแกไขปรับปรุงตนเอง เพราะชวยใหคนเราปฏิบัติตนตอกันได
อยางเหมาะสมถูกตองตามกาลเทศะ และกอใหเกิดความสามัคคีขึ้นในสังคมซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล ที่ไดนำเสนอไววา การตอบสนองความตองการของ
มนุษย โดยใชหลักวา เมื่อเราตองการสิ่งใด ผูอื่นก็ตองการสิ่งนั้นเชนกัน สวนความตองการ
ดานจิตใจใหยึดหลักที่วา จงเอาใจเขามาใสใจเรา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
๑) พยายามชอบและใหความสนใจกับบุคคลทั่วไป
๒) มองโลกแงดีและมีอารมณขัน
๓) รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา
๔) แสดงความเปนกันเอง และใหความชวยเหลือกับบุคคลทั่วไป
๕) รูจักทักทายปราศรัยกับบุคคลทั่วไป และเรียกชื่อคนใหถูกตอง
๖) ยิ้มแยมแจมใสกับคนทั่วไปเปนปกตินิสัย
๗) มีความจริงใจ ไมเสแสรง
๘) รับฟงความคิดเห็นและใหการยอมรับนับถือผูอื่น
๙) มีความอดทน อดกลั้น มีความมั่นคงในอารมณและรูจักกาลเทศะ
๑๐) รูจักเหตุผลและประมาณกาล๑๓

๑๓ ริ เรื อ งรอง

รั ต นวิ ไ ลสกุ ล , มนุ ษ ยสั ม พั น ธ , (กรุ ง เทพมหานคร : สถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกลา, ๒๕๔๐), หนา ๔๔-๔๖.
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จากการนำเสนอสามารถสรุปไดวา การสรางมนุษยสัมพันธของสังคมที่เปนอยูใน
ปจจุบันใหเกิดความสามัคคีกันอยางเปนรูปธรรมได ถามนุษยทุกคนไมเห็นประโยชนของ
ตนเองมากกวาประโยชนสวนรวม ไมวารายซึ่งกันและกัน พูดในสิ่งที่เปนจริง เห็นอกเห็นใจ
เพื่อนมนุษยดวยกัน บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชนอยางแทจริง ไมอิงประโยชนผูอื่นเพื่อ
ประโยชนตนเชนนี้แลวก็จะทำใหสังคมอยูอยางมีความสุข

ı. ·π«∑“ß √â“ß¡πÿ…¬ —¡æ—π∏åμ“¡·π«∑“ß —ß§À«—μ∂ÿ∏√√¡
สั ง คหวั ต ถุ เป น คุ ณ ธรรมสำหรั บ ยึ ด เหนี่ ย ว คื อ ยึ ด เหนี่ ย วใจบุ ค คลและประสาน
หมูชนไวในสามัคคี สังคหวัตถุ ๔๑๔ คือ ทาน (การให) (๒) เปยยวัชชะ (วาจาเปนที่รัก)
(๓) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน) และ สมานัตตตา (การวางตนสม่ำเสมอ)๑๕ โดย
สามารถนำหลักธรรมที่ไดกลาวอางไปเปนแนวทางในการสรางมนุษยสัมพันธ ดังตอไปนี้
๑) ทาน การให ความเอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือกันดวยสิ่งของ
ตลอดถึงใหความรูและแนะนำสั่งสอนแกกัน หลักการขอนี้มีความสำคัญมากในฐานะที่เปน
อุบายวิธีสรางมิตรภาพที่ดีตอกันของบุคคล เปนคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจระหวางบุคคล
ใหมีความสัมพันธที่ดีตอกันเพราะบุคคลผูใหยอมเปนที่รักเปนที่ชอบใจของผูรับ เปนที่รักใคร
ปรารถนาของบุ ค คลอื่ น ย อ มประสบความสำเร็ จ ในการดำเนิ น ชี วิ ต อยู ร ว มกั บ คนอื่ น ใน
สังคม ทั้งปจจุบันและอนาคต ดังที่พระพุทธองคไดตรัสถึงอานิสงสของการใหทานไวถึง ๕
ประการ๑๖
ทานจึงเปนการใหเพื่อการเสียสละหรือการเอื้อเฟอแบงปนของๆ ตนเพื่อประโยชน
แกบุคคลอื่นไมตระหนี่ ไมเปนคนเห็นแกไดฝายเดียว คุณธรรมขอนี้จะชวยใหไมเปนคน
ละโมบ ไมเห็นแกตัว เราควรนึกอยูเสมอวาของที่ไดมานั้นไมจีรังยั่งยืนอยูกับเราตลอดไปสัก
วันหนึ่งตองมีอันจากกันไป เมื่อเราเห็นอยางนี้แลว ทานจึงเปนคุณธรรมสำหรับการสราง
มนุษยสัมพันธไดเปนอยางดี

๑๔ ที.ปา.

(ไทย) ๑๑/๒๑๐/๑๗๐-๑๗๑.
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับ
ประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๑๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑),
หนา ๑๔๓.
๑๖ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๕/๕๖.
๑๕ ดูรายละเอียด
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๒) ปยวาจา หรือ เปยยวัชชะ คือ การมีวาจาเปนที่รัก วาจาดูดดื่มน้ำใจ หรือวาจา

ซาบซึ้งใจ คือ กลาวคำสุภาพ ไพเราะ ออนหวาน สมานสามัคคี ใหเกิดไมตรีและความรักใคร
นับถือกัน ตลอดจนถึงคำพูดที่เปนประโยชนประกอบดวยเหตุผลเปนหลักฐานจูงใจใหนิยม
ยินดีใหคลอยตาม ใหปฏิบัติตามได ตามหลักการในพระพุทธศาสนา การพูดดีเรียกวา วจี
สุจริต คือการประพฤติชอบทางวาจา ดวยการละเวนการพูดชั่ว ๔ อยาง คือ การพูดเท็จ
พูดคำหยาบ พูดสอเสียด พูดเพอเจอไรสาระ ใหพูดแตคำจริงแท มีประโยชน ถูกกาลเทศะ
และคนอื่นชอบฟง เพราะเปนวาจาที่สรางสรรค
การพูดจาดวยถอยคำที่ไพเราะออนหวาน พูดดวยความจริงใจ ไมพูดหยาบคาย
กาวราว พูดในสิ่งที่เปนประโยชนเหมาะสำหรับกาลเทศะ พระพุทธเจาทรงใหความสำคัญกับ
การพูดเปนอยางยิ่ง เพราะการพูดเปนบันไดขั้นแรกที่จะสรางมนุษยสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้น
เพราะมนุษยยอมอยากฟงคำพูดที่ทำใหตนเองมีความสุข ดังคำสุภาษิตที่วา “ถึงบางพูดพูดดี
เปนศรีศักดิ์ มีคนรักรสถอยอรอยจิต แมนพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร จะชอบผิดในมนุษย
เพราะพูดจา”๑๗
๓) อัตถจริยา การประพฤติประโยชน คือ ขวนขวายชวยเหลือกิจการการบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน ตลอดถึงการชวยแกไขปรับปรุงสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนใน
สังคม การประพฤติประโยชนในที่นี้ หมายถึงการบำเพ็ญประโยชนตอบุคคลอื่นหรือตอสวน
รวม เชน ตอเพื่อนรวมงาน ตอหนวยงาน ตอสังคม ตอประเทศชาติ เปนตน
ดังนั้นการสงเคราะหทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอื่น ไม
นึกถึงแตประโยชนของตนแตฝายเดียว คำนึงถึงผูอื่นสังคมโดยรวม ทำโดยปราศจากการ
หวังผลแกตนเองเพื่อใหไดประโยชนแกสังคมโดยรวม ก็จะทำใหเกิดความรัก ความชอบของ
สังคมอยางแทจริง
๔) สมานัตตตา ความมีตนเสมอ ทำตนเสมอตนเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ำเสมอกันใน
ชนทั้งหลายและเสมอในสุขทุกข โดยรวมรับรูรวมแกไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแกฐานะ
ภาวะ บุคคล เหตุการณและสิ่งแวดลอม ถูกตองธรรมในแตละกรณี
การเปนผูมีความสม่ำเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอตนเสมอปลาย คุณธรรมขอนี้
จะชวยใหเราเปนคนมีจิตใจหนักแนนไมโลเล รวมทั้งยังเปนการสรางความนิยมและไววางใจ
๑๗อางใน เทพ สุนทรศารทูล, เพลงยาวนิราศสุนทรภู, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หนา ๙๔.
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ใหแกผูอื่นอีกดวย มีวุฒิภาวะทางอารมณ คือ สามารถควบคุมอารมณ ความคิด ความรูสึก
และความตองการของตนเองไดถูกตองเหมาะสมกับวัน เวลา สถานที่ บุคคลและเหตุการณ
มีความอดทน อดกลั้น สิ่งเหลานี้แหละที่ทำใหเราไดมนุษยสัมพันธเปนอยางดี
เพราะฉะนั้น หากสมาชิกของสังคมขาดสังคหวัตถุธรรมในการสรางมนุษยสัมพันธ
ดังที่กลาวมาขางตนแลว คือ ไมพยายามเขาใจซึ่งกันและกัน ไมคิดถึงจิตใจเขาจิตใจเรา และ
มุงแตประโยชนสวนตัวเปนสวนใหญ สังคมนั้นก็จะไมมีความเจริญกาวหนา และไมมีความ
มั่นคง เพราะสมาชิกแตละคนของสังคมจะไมรวมมือกัน ตางฝายตางก็จะเอาชนะ และชิงดี
ชิ ง เด น กั น และกั น อั น จะนำมาซึ่ ง การแตกแยกความสามั ค คี ใ นหมู ค ณะ สั ง คมใดขาด
มนุษยสัมพันธผูคนจะเครียดหงุดหงิด สุขภาพจิตเสื่อม มีผลกระทบถึงสังคมมาก ฉะนั้นทุก
คนควรจะสรางมนุษยสัมพันธใหบังเกิดขึ้นในหนวยสังคมทุกหนวยที่ตนเปนสมาชิกอยู เพราะ
เปนวิธีการหนึ่งในการเสริมสรางความมั่นคงใหแกสังคมโดยสวนรวม

ˆ. ∫∑ √ÿª
มนุษยสัมพันธเปนกระบวนการจูงใจคนและความสำเร็จของมนุษยสัมพันธอยูที่ใจ
ของเรา คนเราจะมีความสัมพันธกันก็ตอเมื่อมีหลักธรรมอยูในตัวเอง โดยหลักธรรมที่วานั้น
ไดแกสังคหวัตถุธรรม ซึ่งมนุษยในสังคมทุกวันนี้กำลังตองการเปนอยางยิ่ง เพราะสังคหวัตถุ
ธรรม มีความผูกโยงมนุษยใหสละความเห็นแกตัวทั้งการใหสิ่งของที่เปนวัตถุทาน สิ่งของที่
เปนธรรมทาน โดยการไมวากลาวใหรายกัน โกรธกัน เกลียดชังกัน อิจฉาริษยา นินทาวาราย
ทะเลาะวิวาทบาดหมาง โมโหผูกใจเจ็บ พยาบาท เสียใจ มีอารมณรายตอกัน หรือมีใจรักกัน
เคารพกัน เห็นอกเห็นใจกัน เอาใจเขามาใสใจเรา ก็สามารถที่จะสรางมนุษยสัมพันธกับ
บุคคลอื่นไดดี เริ่มตนจากการสรางมิตรภาพดวยการใหทานเพื่อลดความตระหนี่ของตนเอง
พูดจาไพเราะออนหวาน ไมวากลาวใหรายบุคคลอื่นอันจะนำมาซึ่งความเกลียดกัน มีใจ
โอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผ ใหเกียรติบุคคลอื่นดวยการมีหลักสังคหวัตถุธรรมอยางที่กลาว
ไวเบื้องตน จึงจะทำใหการสรางมนุษยสัมพันธในสังคมอยูอยางยาวนานและยั่งยืน

สังคหวัตถุธรรมในฐานะเปนเครื่องมือการพัฒนามนุษยสัมพันธ
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Ò. ∫∑π”
วิถีชีวิตของสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิตในอดีตไปเปนอยางมาก จากการ
ดำเนิ น ชี วิ ต แบบเกษตรกรรมเปลี่ ย นแปลงสู ก ารดำเนิ น ชี วิ ต แบบอุ ต สาหกรรม และจาก
ครอบครัวใหญในชนบทเปลี่ยนแปลงไปสูครอบครัวเล็กในสังคมใหญ การตอสูดิ้นรนเพื่อการ
มีชีวิตในแนววัตถุนิยมจึงทำใหรูปแบบในการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมาก ความ
ยินดีตอวัตถุนิยมและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ทำใหการหาซื้อสินคาเพื่อการ
บริโภคเปลี่ยนไป ในอดีตการคาขายยังไมกวางขวาง มีการแลกเปลี่ยนสินคากันเพื่อใหไดมา
ซึ่งสินคาที่ตนเองไมมี และพัฒนาตอไปจนกลายเปนธุรกิจขนาดใหญมีอำนาจการซื้อขายขาม
ทวีป เพื่อสนองตอบความตองการของชาวโลกที่มจี ำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง การ
ใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตและประยุกตใชศาสตรทางธุรกิจสมัยใหมเขา
ชวยในการบริหารจัดการ สามารถสรางความสำเร็จในการแขงขันกันทางธุรกิจ ศาสตรสมัย
ใหมทางธุรกิจถูกพัฒนาจนเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง การตลาดเปนศาสตรสมัยใหมที่
มี ค วามสำคั ญ ความสำเร็ จของธุร กิจจึ ง ขึ้ นอยู กับศั ก ยภาพของการตลาด ทุ ก คนมีค วาม
ตองการสินคาและบริการที่ดีที่สุด มีความสะดวกตอการสรรหา ไมเพียงแตบริษัทใหญๆ
เทานั้นที่เห็นความสำคัญของการตลาด๑ บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กก็ไดเห็นความ

๑ Philip

Kotler และคณะ, การจัดการการตลาดฉบับเอเชีย, แปลโดย อุทิส ศิริวรรณ,
(กรุงเทพมหานคร : เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา, ๒๕๔๙), หนา ๒.
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สำคัญของการตลาดเชนกัน การจัดตั้งองคกรจึงจัดตามแนวคิดทางการตลาด๒ สังคมสมัย
ใหมมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนอันมาก ถือไดวาเปนความสำเร็จของมนุษย
บุ ค คลประเภทต า งๆ ไม ว า จะเป น นั ก การเมื อ ง นั ก ธุ ร กิ จ นั ก วิ ท ยาศาสตร แม ก ระทั่ ง
นั ก บริ ห ารล ว นมี ส ว นผลั ก ดั น ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม ในขณะที่ สั ง คมมี ก าร
เปลี่ยนแปลง จิตใจของมนุษยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปดวย บนพื้นฐานความโลภ ความเห็นแก
ตัว ขาดความซื่อสัตยสุจริต แนวคิดของตะวันตกในการทำธุรกิจจึงเปนเรื่องการสรางความ
มั่งคั่ง (Wealth) ทำใหมนุษยเราเห็นแกตัว มีความโลภ และคำนึงแตวัตถุหรือความร่ำรวย
มากขึ้น นอกจากนี้ความมั่งคั่งยังเชื่อมโยงกับอำนาจและอิทธิพล ในขณะที่โลกและระบบ
เศรษฐกิจเปนระบบที่มีความรูเปนฐานอันเกิดจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี ความมั่งคั่ง
ไดรับการตอกย้ำวาเปนจุดมุงหมายหลักของธุรกิจและระบบทุนนิยมที่มีความเขมแข็งจน
ปราศจากการทาทายจากระบบอื่น๓ ผูที่มีความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจเอาเปรียบผูที่มี
ความออนแอกวา ดังที่ เลสเตอร เธอโรว (Laster C. Thurow) กลาวไววา โลกกำลังมี
เศรษฐกิจระดับโลกโดยไมมีรัฐบาลระดับโลก ทำใหเศรษฐกิจเชนนี้ขาดกฎเกณฑควบคุม
พฤติกรรมและขาดคนกลางที่ยุติธรรมที่คอยตัดสินขอพิพาทและความขัดแยง๔ การตลาดใน
ระบบธุรกิจจำเปนตอการดำเนินการ จึงจำเปนตองทำความเขาใจตอการมีจริยธรรมในการ
ตลาด จากกรณีขาวผูประกอบการคาปลีกรายยอยหรือรานคาโชหวยเขารองเรียนกรมการคา
ภายใน ใหตรวจสอบรานคาปลีกรายใหญที่ลดกระหน่ำต่ำกวาทุน ซึ่งกอใหเกิดความไมเปน
ธรรมทางการแขงขันดานการคา รานคาปลีกทั้งที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนไดปด
กิจการเดือนละ ๒,๐๐๐ ราย หรือปละประมาณ ๒๐,๐๐๐ ราย ตางประสบปญหาจากการ
ขยายตัวของรานคาปลีกรายใหญรุกคืบเขาสูพื้นที่ตลาดชุมชน พรอมลดราคาขายต่ำกวาทุน
เพื่อดึงดูดผูบริโภคในพื้นที่ จากปรากฏการณดังกลาว หลายๆ คนมีคำถามวา เปนไปไดหรือ
ไมวา ผูคาปลีกรายยอยในชุมชนจะสามารถประกอบกิจการตอไปไดโดยไมตองปดกิจการ
และมีวิธีใดที่ทำใหรานคาปลีกรอดพนภัยจากการรุกคืบของรานคาปลีกรายใหญ

๒ อัจจิมา

เศรษฐบุตรและสายสวรรค วัฒนาพานิช, การบริหารการตลาด, พิมพครั้งที่ ๑๓,
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๒), หนา ๑.
๓ จิ น ตนา บุ ญ บงการ, จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ , พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๑๔, (กรุ ง เทพมหานคร :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๓.
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ในการสรางความพึงพอใจแกลูกคาตามหลักการตลาด เราตองพิจารณาตัวแปรที่
ควบคุมไดของการตลาด นั่นคือ สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P หมายถึง
ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งใชรวมกันตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาหรือกลุม
เปาหมาย๔ ประกอบดวยตัวแปรสำคัญ ๔ ประการ คือ
๒.๑ ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึงสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสรางความพึง
พอใจแกลูกคา โดยการตอบสนองความตองการ ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจมีตัวตนหรือไม
ก็ ไ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระกอบด ว ย สิ น ค า บริ ก าร และความคิ ด โดยผลิ ต ภั ณ ฑ นั้ น ต อ งมี
อรรถประโยชนและมูลคาในสายตาลูกคา และโดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑ และยังรวมถึง
ผลิตภัณฑที่เปนการบริการตางๆ ไมวาจะเปนความสะดวกซื้อ ความรวดเร็ว ความสบายกาย
ความสบายใจ การใหความเห็น การใหคำปรึกษาเหลานี้จัดวาเปนผลิตภัณฑเชนกัน๕ เปน
สินคาในประเภทการใหบริการ กลยุทธดานผลิตภัณฑ จะตองคำนึงถึงปจจัยตางๆ ไดแก
ความแตกตางของผลิตภัณฑ ความแตกตางของการแขงขัน สวนประกอบของผลิตภัณฑ การ
กำหนดตำแหนงของผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑ สวนประกอบของผลิตภัณฑ และสาย
ผลิตภัณฑ เปนตน
๒.๒ ราคา (Price) หมายถึงคุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน อันเปนตนทุนของ
ลูกคาในการตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางมูลคากับราคาของผลิตภัณฑ ในมุม
มองของลูกคา การตั้งราคามีผลอยางมากตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา รานคาปลีกมักอยาก
ไดทั้งยอดขายสูงและอัตรากำไรดี ซึ่งในความเปนจริงทั้งสองสวนนี้ไปดวยกันไมได ในบางครั้ง
ตองพิจารณากำไรสูงหรือยอดขายต่ำ หรือกำไรต่ำยอดขายสูง หรือในบางครั้งตองตั้งราคา
ขายต่ำมากๆ เพื่อเรียกลูกคาเขาราน หรือบางรายเลิกวิธีการขายลดราคา หันมาใชแนวคิดถูก
ทุกวัน (EDLP everyday low price) ทำใหราคาตนทุนการโฆษณาต่ำ ราคาเสถียรภาพ
และทำใหลูกคามองวาราคายุติธรรม นาเชื่อถือและใหกำไรสูง๖
๔ ฉัตยาพร

เสมอใจ, การบริหารการตลาด, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๙),

๕ ชัยสมพล

ชาวประเสริฐ, การตลาดบริการ, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๖),

หนา ๒๓.

หนา ๖๓.

๖ ดูรายละเอียดใน

๓๐๑.

Philip Kotler และคณะ, การจัดการการตลาดฉบับเอเชีย, หนา ๒๙๑-
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๒.๓ การจัดจำหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทาง
ซึ่งประกอบดวย การขนสง พอคาคนกลาง การกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ แมกระทั่งการ
จำหนายโดยตรงสูผูบริโภค เปนการจัดชองทางเพื่อใหสามารถบริการลูกคาไดสูงสุด หรือบาง
ชองทางใชการบริการแบบสงถึงบานลูกคาโดยไมเนนสถานที่ของผูประกอบการ แตเนนการ
บริการโดยตรงกับลูกคา หลายบริษัทกำหนดวัตถุประสงคของการกระจายสินคาไววา เพื่อสง
สินคาที่ถูกตองไปยังสถานที่ที่เหมาะสมในเวลาที่สมควรดวยตนทุนที่ต่ำที่สุด ซึ่งในทางปฏิบัติ
คอนขางทำไดยาก เนื่องจากไมนาจะมีระบบใดๆ ที่ใหบริการแกลูกคาที่ดีดวยตนทุนที่ต่ำสุด
บริการที่ดีจะตองมีระดับสินคาคงคลังสูง ใชการขนสงที่ทันสมัย มีคลังสินคาทั่วถึง สิ่งเหลานี้
ลวนทำใหการกระจายสินคาสูงขึ้น ปจจัยที่มีผลตอชองทางการจัดจำหนาย จะตองพิจารณา
ถึง ใครเปนลูกคา ลูกคาอยูที่ไหน ธุรกิจเขาถึงลูกคาไดอยางไร ลูกคาชอบการเขาถึงดวยวิธี
การใด ลูกคาซื้อสินคาเมื่อใด๗ ปจจุบันนี้รานคาปลีกแบบเดิมไดตระหนักถึงการตกแตงราน
หมายถึงการตกแตงภายในรานจะตองสะทอนถึงภาพลักษณของตราสินคา๘
๒.๔ การสงเสริมการตลาด เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลผลิตภัณฑระหวางผู
ซื้อและผูขาย เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อโดยแบงออก ๕ ประการ คือ
๒.๔.๑ การโฆษณา เปนการเสนอขาวสารเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ
โดยสรางงานโฆษณาและโฆษณาผานสื่อตางๆ โดยมีคาใชจายในการใชสื่อในรูปแบบของผู
อุปถัมภ
๒.๔.๒ ส ง เสริ ม การขาย เป น กิ จ กรรมการกระตุ น ให เ กิ ด ความสนใจ และ
ตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑนอกเหนือการโฆษณา บางรานใชวิธีการจัดชิมสินคา แจกคูปองบน
ชั้นวางหรือที่เคานเตอรแคชเชียร
๒.๔.๓ สงเสริมการขายโดยใชพนักงาน เปนการแจงขาวสารและจูงใจโดยใช
บุคคล อาจใชพนักงานขายหรือทีมการขาย
๒.๔.๔ การใหขาวสารและประชาสัมพันธ เปนการใหขอมูลผลิตภัณฑผาน
สื่อโดยไมเสียคาใชจาย และเปนการใหขอมูลเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑซึ่งอาจไมเสีย
คาใชจาย
๗ ผุศดี

รุมาคม, การบริหารธุรกิจขนาดยอม, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ฟสิกส,
๒๕๓๗), หนา ๔๗๒.
๘ โสภาพรรณ รัตนัย, สุนทรียศาสตรการตลาด, (กรุงเทพมหานคร : เอ.อาร. บิซิเนสเพรส,
๒๕๔๕), หนา ๔๑๔.
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๒.๔.๕ การโฆษณาที่ขัดตอวัฒนธรรม โดยผูโฆษณาอางอยูเสมอวา การโฆษณา
ตองการความเราใจของผูบริโภค อยางไรก็ตาม เปนที่ยอมรับวาการโฆษณาไมควรใหขอมูล
เกินเลยจากความจริง มีเจตนาหลอกลวงผูบริโภค ไมมีความซื่อสัตย ใชวิธีโฆษณาหรือใชสื่อ
โฆษณาที่ไมใหทางเลือกแกผูบริโภค เปนการบังคับผูบริโภคใหซื้อสินคาและบริการแกตน
เทานั้น ไมใชเหตุในการชักจูง แตใชวิธีกระตุนเราใจในเชิงอารมณเปนสำคัญ สิ่งเหลานี้ถือได
วาเปนการโฆษณาที่ขัดตอจริยธรรม๙
ในการบริหารเชิงธุรกิจ การตลาดเปนหนวยที่มีความสำคัญเปนอยางมาก และ
จริยธรรมในการตลาดจึงมีความสำคัญและมีความจำเปนเชนกัน จริยธรรมเปนเรื่องรูปธรรม
ในการตีความ หลายทานจะไดยินคำวา “เราควรมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ” และ
“พฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม” การพิจารณาสิ่งที่ควรทำหรือพิจารณาสิ่งที่ไมควรทำจาก ๔
ประเด็นดังนี้
๑) การเปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชนตองมองใหกวาง ผูบริหารการตลาด
จะตองเปรียบเทียบทุกครั้งวา สิ่งที่ตนตัดสินใจทำนั้นจะตองเกิดจากตนทุนและผลประโยชน
โดยใชหลักเหตุผล ผลประโยชนที่ไดรับจะตองมากกวาตนทุนที่ลงไป และจากผลประโยชนนี้
ไมเพียงแตพิจารณากำไร หากยังคิดถึงผลประโยชนที่ตกอยูกับคนทั่วไปและมีรายการรับมาก
กวาตนทุนที่ลงไป “สิ่งนั้นถือไดวา นาจะเปนสิ่งดีหรือเปนจริยธรรมที่ควรทำ” หากคำตอบ
ของการพิจารณาในลักษณะความไมแนใจ ผลประโยชนตกอยูกับคนทั่วไปหรือไม การตัดสิน
ใจจึ ง ยั งไมควรเกิดขึ้นจนกวาจะไดรับการตรวจสอบทุก อยา งใหชั ด เจนใหม หากผลการ
พิจารณาผลประโยชนตกแกองคกรฝายเดียวและความเสียหายไดเกิดกับผูอื่นถือวาเปนการ
ตัดสินใจที่ขาดจริยธรรม
๒) ไมขัดตอสิทธิมนุษยชน การพิจารณาวาสิ่งนั้นๆ เปนพฤติกรรมที่มีความถูกตอง
ทางจริยธรรมหรือไม การตัดสินใจที่มีผลตอการลิดรอนสิทธิมนุษยชนของคนในองคกรหรือ
สังคมใดๆ ถือไดวาสิ่งที่ตัดสินใจและไดกระทำลงไปนั้นเปนการกระทำที่ไมมีจรรยาบรรณ
๓) ความเสมอภาคและความยุติธรรม ความยุติธรรมเปนหลักในการตัดสินความ
เสมอภาค โดยเฉพาะในเรื่ อ งการจั ด สรรผลประโยชน ต า งๆ หากการตั ด สิ น ใจโดยการ
พิจารณาวา สิ่งที่ไดกระทำลงไปแลวนั้นไดใหความยุติธรรมแกทุกฝายเทาเทียมกันหรือไม
หากพิจารณาเห็นแลววาไดใหผลประโยชนเทาเทียมกันจึงถือวาเปนเรื่องที่ควรทำ และหากไม
ชัดเจนในคำตอบหรือคำตอบออกมาเชิงลบ นั่นหมายความวาเราไมควรทำสิ่งนั้นๆ
๙ จินตนา

บุญบงการ, จริยธรรมทางธุรกิจ, หนา ๒๕.
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๔) สั ม มาชี พ ในฐานะแนวทางในการพั ฒ นา แนวทางในการใชสัมมาชีพในการ

พั ฒ นาเศรษฐกิ จ นิ ย ามในเรื่ อ งสั ม มาชี พ หมายถึ ง “อาชี พ ที่ ไ ม เ บี ย ดเบี ย นตนเอง ไม
เบียดเบียนผูอื่น ไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม และมีรายจายนอยกวารายได” สัมมาชีพจึงเปน
ทั้งเศรษฐกิจจิตใจ สังคม สิ่งแวดลอม และศีลธรรมพรอมกันไปอยางบูรณาการ พระพุทธ
ศาสนามองเปาหมายของอาชีวะ โดยมุงเนนดานเกณฑอยางต่ำ ที่วัดดวยความตองการใน
การดำเนินชีวิตที่มุงเนนในเรื่องปจจัย ๔ ซึ่งเปนเรื่องการปฏิบัติชั้นศีล คำวาสัมมาชีพในทาง
ธรรมมิ ใช ห ลั ก เพี ย งการใช แรงงานให เ กิ ด ผลผลิ ต แล ว ได รั บ ป จ จั ย เครื่ อ งเลี้ ย งชี พ เป น ผล
ตอบแทนมาโดยชอบธรรม แตหมายถึงการทำหนาที่ ความประพฤติ หรือการดำรงตนอยาง
ถูกตองอยางใดอยางหนึ่ง ที่ทำใหเปนผูสมควรแกการไดปจจัยบำรุงเลี้ยงชีวิตดวย
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ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบันมีความกาวหนาเปนอยางมาก จึงทำให
ศาสตรแขนงตางๆ เพิ่มความซับซอนยิ่งๆ ขึ้น ในขณะเดียวกันคุณธรรมและจริยธรรมในทาง
ธุรกิจก็ถูกลดระดับลงโดยธรรมชาติ วิวัฒนาการการตลาดที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินคาใน
อดีต เชน การตลาดในสมัยโบราณอาจจะหมายถึงสถานที่ในการแลกเปลี่ยนสินคา โดย
เฉพาะอยางยิ่งสินคาเกษตรที่อยูในพื้นที่ แตในปจจุบันการตลาดไดพัฒนาตัวเอง ปจจุบันการ
ตลาดไมตองการสถานที่ จะเห็นไดวามีการซื้อขายผานโลกออนไลน ดังนั้นการตลาดใน
ปจจุบันจึงมีความหมายวา กิจกรรมของมนุษยที่มุงสนองความตองการ โดยกระบวนการแลก
เปลี่ยน๑๐ การตลาดจึงเกิดการพัฒนาและลุกคืบเขาไปหาเปาหมายแบบประชิด เปนการ
ตลาดเชิงรุก ซึ่งไดกำลังจากระบบทุนนิยม ทำใหประสิทธิภาพของการตลาดของทุนนิยม
พัฒนาไปสูความมีศักยภาพ สงผลใหการตลาดของธุรกิจขนาดเล็กออนแรงลงและลมตายลง
ตามที่ปรากฏเปนขาวในสังคมปจจุบัน ความไมรูตัวของการตลาดขนาดเล็ก ทำใหขาดการ
เตรียมตัวรับมือ บรรดาผูประกอบธุรกิจขนาดเล็กขาดการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการ
ตลาดของทุนนิยม จึงไมสามารถรับมือการรุกคืบของการตลาดของทุนนิยมได ในสมัยโบราณ
ครั้งพุทธองคอาจไมมีเหตุการณเหมือนในวันนี้ แตคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก็ไดใหความ
สำคัญตอเรื่องอาชีพทางการคาขาย พระพุทธศาสนาไมไดสอนใหคาขายอยางไรใหร่ำรวย แต
ไดอาศัยหลักของศาสนาใหพุทธศาสนิกชนประกอบอาชีพอยางมีความสุขเปนพื้นฐานแหง
๑๐ อัจจิมา

เศรษฐบุตรและดร.สายสวรรค วัฒนาพานิช, การบริหารการตลาด, หนา ๓.
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การหลุดพน ซึ่งความหิวเปนเหตุแหงความทุกข หากมีความยากจนก็ยากที่จะหลีกหนีความ
หิวได ดังนั้นจึงตองกำจัดความยากจนออกจากวิถีของผูคน หากแตพระพุทธองคไมสามารถ
บันดาลความร่ำรวยใหใครตอใครได ทุกคนจะตองสรางความร่ำรวยใหกับตนเองในวิธีที่ถูก
ตอง ในการประกอบหนาที่การงานอยางถูกตองเพื่อกำจัดความยากจนและความหิว ที่
พระพุทธองคทรงเรียกวา “สัมมาอาชีวะ” ซึ่งในพระวินัยปฎก มหาวรรคไดอธิบายความ
หมายวา “การเวนมิจฉาอาชีพประกอบสัมมาอาชีพ”๑๑ พระอภิธรรมใหคำจำกัดความของ
สัมมาอาชีวะไววา ความงด ความเวน ความเวนขาด เจตนาเปนเหตุเวน การไมทำ การไม
ประกอบ การไมลวงละเมิด การไมล้ำเขต การกำจัดตนเหตุแหงมิจฉาชีพ การเลี้ยงชีพ
ชอบ๑๒ อภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกาไดอธิบายเพิ่มเติมวา “เปนเครื่องดำรงชีพโดยชอบแหงสัตว
ทั้งหลาย ไดแก เจตนาเครื่องงดเวนจากมิจฉาชีพ ก็สัมมาอาชีวะนั้นมี ๗ อยางดวยงดเวน
จากกายทุจริต วจีทุจริต ซึ่งมีอาชีพเปนเหตุ หรือมีมากอยางดวยอำนาจงดเวนจากมิจฉา
ชีพ”๑๓ เปนตน๑๔ การสรางรายไดหรือกำไรทางธุรกิจไมใชสิ่งที่ตองหามในพระพุทธศาสนา
แตพระพุทธองคทรงเนนทางสายกลาง คือวิธีหาเลี้ยงชีพไดโดยไมตองเบียดเบียนผูอื่นดวย
กายและวาจา ในลักษณะการหาเลี้ยงชีพดวยความสุจริตที่เรียกวาสัมมาชีพ และในวณิชชสูตร พระสารีบุตรถามพระผูมีพระภาคเจาวา อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยใหบุคคลบางคนใน
โลกนี้ทำการคาขายขาดทุน อะไรเปนเหตุเปนปจจัยทำใหบุคคลบางคนในโลกนี้วาการ
คาขายไมไดกำไรตามที่ประสงค พระพุทธองคตรัสตอบวา บุคคลบางคนเขาไปหาสมณะหรือ
พราหมณยอมปวารณาวา ขอทานจงบอกปจจัยที่ประสงค เขากลับไมถวายปจจัยที่เขา
ปวารณา เขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นสูความเปนมนุษยนี้ เขาทำการคาอยางใดๆ เขายอม
ขาดทุน๑๕ และที่สำคัญเปนเรื่องความซื่อสัตยตอคำพูดและการกระทำของตนเองในการ
เบียดเบียนผูอื่นหรือไม สาเหตุการรับผลกำไรตามที่ตองการคือการทำตามสัญญาที่ตกลงกัน
ไว แตถึงอยางไรหลักการสรางกำไรในลักษณะทางสายกลางไมไดหมายถึงการสรางกำไร
สูงสุดเสมอไป การสรางกำไรตองมีความสมดุลกับความชอบธรรมจึงเปนกำไรแบบมัชฌิมา
ปฏิปทา หมายความวา ผลกำไรที่นอยลงจากการยึดหลักกุศลกรรมบท ๗ เปนหลักการที่ได
๑๑ วิ.ม.

(ไทย) ๔/๑๓/๒๑.
๓๔/๓๐๑/๙๔.
๑๓ ที.ม. (ไทย) ๑๔/๑๔๐/๑๗๙.
๑๔ ศักดิ์ชัย อนันตตรีชัย, “สัมมาอาชีวะศึกษาเพื่อธุรกิจยุคใหม”, สารนิพนธพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต. (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙).
๑๕ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๑๓/๗๙/๙๔.
๑๒ อภิ.สงฺ. (ไทย)
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รับการยอมรับมากกวาผลกำไรทีม่ ากเกินเกิดจากการเบียดเบียนผูอ นื่ ๑๖ ในอดีตพระพุทธเจา
ทีเ่ คยเสวยพระชาติเปนมนุษย ซึง่ ในภพนัน้ พระองคกล็ ะในสิง่ ทีเ่ ปนมิจฉาอาชีพอยูด ว ยสัมมาชีพ
เวนจากการโกงดวยตาชั่ง การโกงดวยของปลอม การโกงดวยชั่งตวงวัด และโกงดวยการรับ
สินบน การหลอกลวงและตลบตะแลง เวนจากการตัด การฆา การจองจำ การตีชิง การปลน
และกรรโชก ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเบื้องหนา แตตายเพราะกายแตก เพราะกรรม
นัน้ อันตนทำสัง่ สม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ ครัน้ จุตจิ ากสวรรค สูค วามเปนอยางนี้ ยอมไดเฉพาะ
ซึ่ง มหาปุริสลักษณะ ๒ เหลานี้ คือ มีพระสุทนตเสมอกันและสีขาวงาม๑๗ ความคิดในการ
เบียดเบียนผูอื่นเพื่อหวังในทรัพยหรือกำไรจากการคาอันเปนเหตุแหงความโลภ ความโลภ
เกิดในบุคคล ยอมเกิดขึ้นเพื่อประโยชนหรือเพื่อมิใชประโยชน บุคคลผูมีโลภมาก ถูกความ
โลภครอบงำจิตใจ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยก็ได คบชูก็ได พูดเท็จก็ได ยอมชักชวนผูอื่นเพื่อ
ความเปนไปอยางนั้นก็ได ขอนี้ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนแตเพื่อทุกขตลอดกาลนาน
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ในปจจุบันเราไดยินขาวเกี่ยวกับการปดกิจการเมื่อผูขายขนาดใหญโดยทุนนิยมรุก
คืบเขาหาพื้นที่ชุมชนโดยใชลูกคาในชุมชน รานคาขนาดเล็กไมสามารถดำเนินธุรกิจตอไปได
ซึ่งเปนเรื่องสวนประสมการตลาดลมเหลว การวิเคราะหสวนประสมการตลาดใชกรอบ
แนวคิดตามทฤษฎี 4P การวิเคราะหเพื่อหาเหตุผลยอยๆ ไดดังนี้
๔.๑ คุณภาพสินคาไมเปนที่นาพอใจ พบวาสาเหตุเกิดจากการเอาเปรียบลูกคา ผู
ขายไมซื่อสัตยตอลูกคา เชนนำของคางสตอกมาจำหนายใหลูกคาซึ่งเกินอายุความปลอดภัย
ของสินคา หรือการลดตนทุนมากเกินไปเพราะตองการไดสวนตางจากการขายมากขึ้น นำ
สินคาที่ไมไดมาตรฐานทำการบรรจุใหมโดยผูขาย เชนน้ำตาลทรายขาวที่ซื้อมาในราคาถูก
บรรจุไมครบน้ำหนัก สินคาที่ไมสมควรแกการคาขาย เชน อาวุธ ยาฆาแมลง หรืออื่นๆ ใน
ลักษณะเดียวกัน จากเหตุผลทั้งหมด สรุปไดวาผูขายมีการเอาเปรียบผูบริโภคบนพื้นฐานจาก
ความโลภ เมื่อลูกคามีโอกาสเลือกจึงไมเลือกซื้อสินคาที่มีการเอาเปรียบจากผูขาย และ
ประการสำคัญความประทับใจในสินคาไมเกิดขึ้นระหวางซื้อสินคา ซึ่งรานคาขนาดเล็กมักไม
ไดจัดรานที่มีการปองกันฝุนทั่วไป ทำใหสินคาดูเหมือนสินคาเกรดต่ำ
๑๖ ศักดิชัย
๑๗ที.ปา.

อนันตตรีชัย, สัมมาอาชีวะเพื่อธุรกิจยุคใหม, หนา ๑๖.
(ไทย) ๑๑/๑๗๐/๑๕๙.
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๔.๒ ราคาไมเปนที่นาพอใจ ในการซื้อขายสินคาลูกคามักเลือกสินคาราคาถูก ใน
ขณะที่ผูประกอบการตองการขายสินคาที่มีราคาแพงเพื่อใหไดมาซึ่งกำไร ราคาที่กำหนดของ
รานคาขนาดเล็กมีราคาสูง และอีกประการหนึ่งเพื่อใหไดยอดขายจึงตั้งราคาไวสูง ทำให
สินคาสูงเกินจากมาตรฐาน และอีกประการหนึ่งผูขายไมไดหาทางลดราคาสินคาดวยวิธีอื่นๆ
เชน ใชถุงพลาสติกหรือการบรรจุหีบหอที่พอเหมาะ และใชขนาดถุงพลาสติกหรือการบรรจุ
หีบหอที่พอดีกับสินคาเพื่อประหยัดตนทุน ดังนั้นราคาจึงตองพิจารณาใหอยูในเกณฑเหมาะ
สมที่สุด โดยปราศจากการเอาเปรียบผูบริโภค เมื่อขายสินคาในราคายุติธรรม ก็จะสามารถ
ขยายยอดการขายได ดั ง นั้ น ราคาที่ เ กิ ด ขึ้ น จะต อ งไม สู ง จนลู ก ค า ปฏิ เ สธการซื้ อ ของ ใน
คุณภาพที่เทาเทียมกันผูขายควรจัดราคาใหเปนที่จูงใจ เพื่อใหงายตอการซื้อขาย เพื่อเปนการ
ดึงดูดลูกคาซึ่งเปนการแกปญหาเรื่องราคาไดดี
๔.๓ ลู ก ค า ขาดความสะดวกในการซื้ อ ดั ง จะเห็ น ได จ ากการจั ด ร า นในระบบ
ทุนนิยมมีการพัฒนาสถานที่อยางตอเนื่อง ในบางรานจะตองปดกิจการชั่วคราวเพื่อปรับปรุง
รานคาใหทันสมัยตลอดเวลา ดังนั้นรานคาขนาดเล็กที่ไมเคยปรับปรุงเรื่องสถานที่จึงเสีย
เปรียบเปนอยางมาก การจัดรานคาที่ไมทันสมัยจึงไมสามารถเรียกลูกคาได ยกตัวอยางเชน
รานขายขาวของเล็กๆ นอยๆ จัดของระเกะระกะ ในบางรานเดินสวนกันไมไดเพราะการจัด
ไมเหมาะสม เนื่องจากตองการจัดของโชวเปนจำนวนมากจึงทำใหรานแคบถนัดตา เมื่อลูกคา
เห็นทางเดินที่คับแคบลูกคาก็ตัดสินใจไมเขาราน จึงเปนการเสียโอกาสอยางตอเนื่อง ดังนั้น
การจัดรานเพื่อเพิ่มความสะดวกซื้อจึงจำเปนตองพัฒนาใหทันสมัยอยางสม่ำเสมอ การจัด
สถานที่อยางเหมาะสมจึงเปนการเชื้อเชิญลูกคาใหเขามาชมสินคา หากเราพิจารณาวาการจัด
สถานที่อันเปนชองทางการตลาดซึ่งจัดแลวขัดกับความรูสึกที่ดีของลูกคาจึงเทากับเปนการ
เบียดเบียนลูกคา การจัดสถานที่จึงมีความสำคัญมาก จำเปนตองมีการลงทุนเพื่อใหเกิดความ
สะดวกซื้อ การไมอุทิศตนเพื่อการขายจึงเปนการเอาเปรียบผูบริโภค ซึ่งหากพิจารณาในเรื่อง
การลงทุนของเวลาและกิจกรรม สามารถแปรตามคาเงินซึ่งเปนการประหยัดตนทุนก็จะเปน
ความโลภไดอีกแบบหนึ่ง
๔.๔ การสงเสริมการขาย การขายเพื่อลดราคาสินคาใหต่ำกวามาตรฐาน ไมใชการ
สงเสริมการขาย ผูประกอบการหลายทานเขาใจวาการลดราคาเปนการดึงดูดความสนใจ
ลูกคา แตการจัดของแถมโดยมิไดลดราคากลับเปนวิธีที่เหมาะสมกวา เพราะมีคาเทากับการ
ลดราคา และยังสามารถระบายสินคาไดมากกวา แตในบางครั้งผูประกอบการนำของแถมที่
ไดจากการซื้อมาจำหนาย จึงเปนความไมซื่อสัตยบนพื้นฐานแหงความโลภ เมื่อลูกคามีความ
รูสึกถูกเอาเปรียบจึงไมมาซื้อสินคา
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กลาวโดยสรุป จากการวิเคราะหสวนผสมการตลาดสีขาว เปนเรื่องที่ตองนำเสนอ
สินคาที่สมกับราคาที่ลูกคาพอใจ จัดสถานที่ที่ลูกคามีความสะดวกซื้อ และจัดของแถมที่
ลูกคาพอใจ อันจะชวยระบายสินคาไดมากกวา

ı. ∫∑ √ÿª
จากประเด็นปญหาดังที่ไดเกิดความสงสัยในบทนำวา สาเหตุของการปดกิจการของ
รานคาปลีกในชุมชนมาจากอะไร ความโลภในระบบธุรกิจเปนสาเหตุการทำลายสมดุล หมาย
ถึงความโลภในระบบธุรกิจมีมากเกินไป ทำใหลูกคารูสึกถูกเอาเปรียบ จึงไดปฏิเสธในการที่
จะซื้อสินคาในรานขายปลีก หลักธรรมที่เกี่ยวของกับการตลาดนั้นเปนเรื่องการประกอบ
อาชี พ แบบสัมมาอาชีวะซึ่งจะสอดคลองกั บความโลภ เพราะการประกอบสั ม มาอาชี วะ
เป น การประกอบอาชี พ โดยไม เ อาเปรี ย บผู อื่ น การใช ห ลั ก ธรรมสั ม มาอาชี ว ะจะทำให ผู
ประกอบการเจริญรุงเรืองดวยความสุขกายสบายใจ ดังนั้น รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับรานคา
ปลีกที่ถูกคุกคามโดยธุรกิจแบบทุนนิยม คือรูปแบบการคาที่ตองลดทอนความโลภออกใหมาก
ที่สุด เพื่อรักษาความสมดุลทั้งลูกคาและเจาของรานคาปลีก อันจะนำมาซึ่งการรักษาลูกคาให
อยูกับรานคาปลีกดวยความยั่งยืน และเปนภูมิคุมกันทางธุรกิจที่รานคาปลีกสามารถสรางขึ้น
เองเพื่อใชปองกันธุรกิจของตนไดดวยตนเอง

การตลาดสีขาวกับการสรางภูมิคุมกันทางธุรกิจ
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
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(๑) หนังสือ :
จินตนา บุญบงการ. จริยธรรมทางธุรกิจ. พิมพครั้งที่ ๑๔. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔.
ฉัตยาพร เสมอใจ. การบริหารการตลาด. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๙.
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. การตลาดบริการ. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๖.
ผุศดี รุมาคม. การบริหารธุรกิจขนาดยอม. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : ฟสิกส,
๒๕๓๗
โสภาพรรณ รัตนัย. สุนทรียศาสตรการตลาด. กรุงเทพมหานคร : เอ.อาร.บิซิเนส เพรส,
๒๕๔๕ .
อัจจิมา เศรษฐบุตรและสายสวรรค วัฒนาพานิช. การบริหารการตลาด. พิมพครั้งที่ ๑๓.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๒.
Philip Kotler และคณะ. การจัดการการตลาดฉบับเอเชีย. แปลโดย อุทิส ศิริวรรณ.
กรุงเทพมหานคร : เพียรสันเอ็ดดูเคชั่นอินโดไชนา, ๒๕๔๙.
(๒) วิทยานิพนธ :
ศักดิชัย อนันตตรีชัย. “สัมมาอาชีวะเพื่อธุรกิจยุคใหม”. สารนิพนธดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


Ò. ∫∑π”
พระพุทธศาสนาไดใหกำเนิดภาวะผูนำเปนผูมีจริยธรรมและรากฐานแหงความ
เจริญรุงเรือง มั่นคง ความสงบสุขของปจเจกชน สังคม และประเทศชาติ เปาหมายสำคัญใน
การปกครอง คือ การใหประชาชนมีจริยธรรมอันดีงาม ประการแรก ประยุกต และพัฒนา
คุณภาพของภาวะผูนำตามแนวพุทธวิธีในพระพุทธศาสนา โดยใหผูปกครองนำหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาไปประยุกตใช เพื่อมุงสรางสรรคสังคมมนุษย เปนสังคมที่มีระเบียบอยูดวย
ความสงบสุข พระพุทธศาสนาตองการผูนำมีคุณธรรมเปนพิเศษ ใหความสำคัญตอภาวะผูนำ
มาก เปนทั้งศูนยกลางเกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และเปนผูนำสังคมมนุษย
การจะกาวสูความสำเร็จของผูนำในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนที่ยอมรับของประชาชน ยอมขึ้น
อยูกับการบริหารหมูคณะหรือการปกครองดูแล ตลอดทั้งการแนะนำสั่งสอนอบรมพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถที่อยูพำนักในวัด ใหประพฤติอยูในพระธรรมวินัย ปฏิบัติตามกฎหมาย
บานเมือง ขอบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศของมหาเถรสมาคม ซึ่งเปนองคกรสูงสุด
ของคณะสงฆ ไ ทย และผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นการบริ ห ารหมู ค ณะเป น หั ว หน า สงฆ ใ นวั ด ก็ คื อ
“เจาอาวาส” นัน่ เอง๒ เจาอาวาสจึงมีบทบาทในการเปนผูนำระดับทองถิ่นซึ่งมีความใกลชิด
กับชาวบานมาก ชาวบานจะใหความเคารพยกยองวาพระสงฆเปนผูนำทางจิตวิญญาณ
๑ อาจารยประจำสาขาวิชารัฐศาสตร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

นครราชสีมา
๒ พระมหาเสริมชัย ชยมงฺคโล, การบริหารวัด, (กรุงเทพมหานคร : วีชั่นอารตคอรปอเรชั่น,
๒๕๓๙), หนา ๑๐๔.
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การควบคุมดูแลแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาอาวาส เปนหนาที่
ของพระสังฆาธิการในระดับสูงขึ้นไปไดแก “เจาคณะตำบล” เจาคณะตำบลจะไดรับการ
คัดเลือกมาจากเจาอาวาสที่มีความรูความสามารถ มีผลงานปกครองที่ดีเดน เปนผูดำรง
ตำแหนงเจาอาวาสในตำบลนั้นมาแลวไมต่ำกวา ๕ ป หรือเปนพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ หรือ
เปนนักธรรมชั้นเอกและมีสำนักอยูในเขตอำเภอนั้น๓ เจาคณะตำบลมีบทบาทสำคัญอยางยิ่ง
ตอการบริหารคณะสงฆ เพราะเจาคณะตำบลแทบทุกตำบลจะตองเปนพระอุปชฌาย ซึ่งมี
ภาระหนาที่ในการบรรพชาอุปสมบทแกกุลบุตรในพระพุทธศาสนา ฉะนั้นตำแหนงหนาที่ของ
พระอุปชฌายจึงถือไดวาเปนตำแหนงที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอันสูงสุด ที่พระพุทธองคทรง
ประทานไวใหแกพระภิกษุ ภาวะผูนำแบบจิตบริการเปนแนวคิดการทำงานเปนทีม การมี
สวนรวมการตัดสินใจ การดูแลเอาใจใส และการมุงมั่นพัฒนาคน สิ่งสำคัญที่จะชวยให
ประชาชนมีศีลธรรมอันดี มีความไววางใจ มีเปาหมาย จากการศึกษาภาวะผูนำแบบจิต
บริการและจิตวิญญาณขององคการสามารถรวมกันพยากรณผลการปฏิบัติงานของผูนำได๔
เจาคณะปกครองนอกจากจะเปนพระอุปชฌายแลว ยังจะตองควบคุมดูแลและ
สงเสริมรักษาความเรียบรอยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห๕ การเผยแผ
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะหใหดำเนินไปดวยดี๖ ชวยระงับ
อธิกรณ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยขออุทธรณ คำสั่ง หรือคำวินิจฉัย ชั้นเจาอาวาส
แกไขขอของใจของเจาอาวาส ใหเปนไปโดยชอบ ควบคุมบังคับบัญชาเจาอาวาสและพระ
ภิกษุสามเณรผูอยูใตบังคับบัญชา หรือผูที่อยูในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนำการ
ปฏิบัติหนาที่ของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปโดยความเรียบรอย รวมถึงการตรวจการ
ประชุมของพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนดวย ภาวะผูนำจิตอาสามีความสำคัญกับผล
การปฏิบัติงานเมื่อกิจการปกครองคณะสงฆสามารถพัฒนาการมีภาวะผูนำจิตอาสาใหเกิดขึ้น
ก็จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน สังคมสูเปาหมายการเปนสังคมแหงการเอื้อเฟอแบง
ปนหรือสังคมสมานฉันท
๓ กรมศาสนา,

หนังสือคูมือพระสังฆาธิการวาดวยพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และคำสั่ง
ของคณะสงฆ, (กรุงเทพมหานคร : กรมศาสนา, ๒๕๔๒), หนา ๔๐๗.
๔ ธมลวรรณ มีเหมย, “ภาวะผูนำแบบผูรับใชจิตวิญญาณในองคการที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารระดับตน”, วารสารวิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ปที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม–
สิงหาคม ๒๕๕๔) หนา ๔๔๗.
๕ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๐๓/๒๑๒, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๐๔/๒๑๓.
๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๘๙/๑๔๗.
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ฉะนั้นภาวะผูนำแบบจิตอาสาจึงเปนลักษณะสมัครใจเต็มใจชวยเหลือและใหบริการ
ผูอื่นสรางแรงดลใจใหผูตามเกิดจิตอาสา มองขามผานประโยชนสวนตนเพื่อใหไดในสิ่งที่ผูอื่น
ตองการ คอยชวยใหผูอื่นไดพัฒนาและเกิดความเจริญงอกงาม ใหโอกาสไดกาวหนาประสบ
ความสำเร็จ แนวคิดของภาวะผูนำแบบจิต คือ ภาวะผูนำที่เนนคุณธรรมและจริยธรรม รวม
ถึงจรรยาบรรณการใหบริการโดยการผนวกการทำงานเขากับการเจริญสวนตนและความ
เจริญทางจิตวิญญาณ ซึ่งหัวใจสำคัญ คือ ผูนำที่ยิ่งใหญจะเสียสละผลประโยชนสวนตัวเพื่อ
ผูอื่น ทำใหผูอื่นเจริญเติบโตและสามารถพัฒนาตนเองใหผลประโยชนดานวัตถุและจิตใจแก
ผูอื่น สรางศรัทธาดวยการให การบำรุง ทะนุถนอม ปกปอง และเสริมพลังอำนาจ สนอง
ความตองการชวยเหลือผูตามใหมีความสามารถเพิ่มขึ้น ฉลาดขึ้น ปรารถนาที่รับผิดชอบใน
งานที่ตนทำมากขึ้น การแสดงออกที่สำคัญ ไดแก การฟง (listening) ความเห็นอกเห็นใจ
(empathy) การเยียวยารักษา (healing) การตระหนักรู (awareness) การโนมนาวใจ
(persuasion) การสรางมโนทัศน (conceptualization) การมองการณไกล (foresight)
ความเปนผูดูแล (stewardship) การอุทิศตนเพื่อการพัฒนาคน (commitment to the
growth of people) และ การสรางชุมชน (building community)๗
การปฏิบัติของภาวะผูนำแบบจิตอาสาตรงตามหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔๘ ซึ่งถือเปน
หลักธรรมสำหรับผูบริหารหรือผูปกครอง อันเปนธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวความเห็นอกเห็นใจ
ของบุคคล และประสานหมูชนใหสามัคคี เปนหลักการของการสงเคราะหมีพื้นฐานบนความ
เห็นอกเห็นใจผูอื่น การปฏิบัติดวยความศรัทธา การยึดหลักการของการอาสาสมัครและให
บริการ การกระทำความดีเพื่อการอยูรวมกัน ประกอบดวย ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และ
สมานัตตตาเดนชัดในหลักการปฏิบัติของทานหรือการไมเห็นแกตัว เอื้อเฟอเผื่อแผ การเสีย
สละ การแบงปน การชวยเหลือ และอัตถจริยาเปนการประพฤติตนเองใหเปนประโยชน
ขวนขวายชวยเหลือกิจการใหบรรลุตามวัตถุประสงค

๗ Spears

& Lawence, M, Focus on Leadership : Servant Leadership for the
twenty – first century, (New York : John Wiley & Sons, 2002), p. 9.
๘ วีระ สมใจ, เอกสารประกอบการสอนหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔, (บุรีรัมย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย, ๒๕๔๙), หนา ๑๓๔–๑๓๕.
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หลักพุทธวิธีซึ่งปรากฏในพระสุตตันตปฎก ไดแสดงเรื่องเกี่ยวกับภาวะผูนำ เมื่อ
วิเคราะหใจความสำคัญ จะพบเนื้อหาอันเกี่ยวเนื่องกับภาวะผูนำตามคติพระพุทธศาสนา
ความสัมพันธของผูนำและสมาชิกในสังคม ปรากฏออกมาในลักษณะของคุณธรรม หรือการ
ปฏิบัติธรรม ตามหนาที่ทั้งผูนำและสมาชิกในกลุม ฉะนั้นพุทธธรรมจึงเปนเครื่องชี้ใหเห็น
ความสำคัญของผูนำและภาวะผูนำ เพื่อบริหารจัดการในการปกครองโดยความบริสุทธิ์
ยุติธรรม อัคคัญญสูตร๙ กลาวถึง กำเนิดของมนุษยสังคม เปนความสัมพันธของคนในสังคม
หรือรัฐ พุทธธรรมที่บงถึงภาวะผูนำนั้น๑๐ มีพื้นฐานที่ธรรมชาติทางกายและทางใจ
ภาวะผูนำ หมายถึง ความเปนผูนำในการประสานใหคนทั้งหลายซึ่งมีความแตกตาง
กันอยูรวมกัน ทำการรวมกัน ใหพากันไปดวยดีสูจุดหมายที่ดีงามไปโดยสวัสดี หรือโดย
สวั ส ดิ ภ าพ ผ า นพ น ภั ย อั น ตรายอย า งเรี ย บร อ ยและเป น สุ ข บรรลุ ถึ ง จุ ด หมายที่ ดี ง าม
ประโยชนสุขที่แทก็คือสิ่งที่เปนธรรม
คุณลักษณะของผูนำประกอบดวย สติปญญา ความดีงาม ความรูความสามารถของ
บุคคล ที่ชักนำใหคนทั้งหลายประสานกัน และพากันไปสูจุดหมายที่ดี ภาวะผูนำประกอบ
ดวย ๑) ตัวผูนำ จะตองมีคุณสมบัติภายในของตนเอง เปนจุดเริ่มและเปนแกนกลางไว
๒) ผูตาม ในพุทธศาสนา ใชคำวา ผูรวมไปดวย ๓) จุดหมาย จะตองมีความชัดเจน เขาใจ
ถองแทและแนวแนในจุดหมาย ๔) หลักการและวิธีการที่จะทำใหสำเร็จผลบรรลุจุดหมาย
๕) สิ่งที่จะทำ ๖) สถานการณสภาพแวดลอมหรือสิ่งที่จะประสบ ซึ่งอยูภายนอก วาทำ
อยางไรจะผานไปไดดวยดีในทามกลางสังคม สิ่งแวดลอม ปญหา ผูนำจะตองพัฒนาตนเองให
มี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะทำให เ ป น ผู พ ร อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า งถู ก ต อ งบั ง เกิ ด ผลดี ความสั ม พั น ธ
ระหวางตัวผูนำกับผูที่รวมไปดวยเปนสิ่งสำคัญมาก๑๑
พระพุ ท ธเจ า เป น แบบอย า งผู น ำสู ง สุ ด ๑๒ นำสั ง คมเพื่ อ สั น ติ สุ ข ของมวลมนุ ษ ย
พระพุทธเจานั้นทรงมีพระนามวาเปน “นายโก” หรือ นายก พระพุทธเจาก็คือ นายก ซึ่ง
แปลวา “ผูนำ” พระพุทธเจาในฐานะที่ทรงเปนผูนำ ลักษณะที่เดนๆ ที่พระพุทธองคตรัสไว
มีดังนี้
๙

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๑-๑๑๓/๘๓.
(ไทย) ๒๙/๕๐/๑๗๕.
๑๑ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), ภาวะผูนำ, (กรุงเทพมหานคร : ตถตาพับลิเคชั่น,
๒๕๕๐), หนา ๓–๑๑.
๑๒ วิ.ม. (ไทย) ๔/๘/๑๓.
๑๐ ขุ.ม.
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๑) พระพุทธเจาตรัสวา “เราเปนกัลยาณมิตรของสัตวทั้งหลาย อาศัยเราผูเปน
กัลยาณมิตร สัตวทั้งหลายก็พนไปไดจากทุกขทั้งปวง” พุทธพจนนี้เปนขอที่แสดงความเปน
ผูนำความเปนกัลยาณมิตรคือลักษณะสำคัญที่เดนของความเปนผูนำ ผูนำเปนผูทำเพื่อ
ประโยชน แ ก ส รรพสั ต ว และมนุ ษ ยชาติ ทั้ ง ปวง ผู น ำนั้ น เป น ผู ที่ ตั้ ง ใจทำประโยชน เ พื่ อ
ประโยชนแกหมูชน แกญาติมิตร เพื่อนรวมชุมชน เพื่อนรวมชาติ เพื่อนรวมสังคม หรือแก
องคกรนั้นๆ เพื่อประโยชนแกมนุษยชาติ เปนกัลยาณมิตรในสาระวา “ทำเพื่อประโยชนแก
เขา”
๒) ความเปนผูนำของพระพุทธเจานั้น แสดงออกในลักษณะอีกอยางหนึ่งวา เปนผู
คนพบมรรคา หรือคนพบทางสายกลาง ทรงเปนผูรูทาง และทรงบอกทางใหเพื่อไปสูจุด
หมาย พระพุทธเจาเปนผูสามารถที่จะชวยใหคนไปถึงจุดหมายได คนทั้งหลายตองการไปให
ถึงจุดหมาย แตเขาไมรูทางไมมีวิธี พระพุทธเจาทรงคนพบทางที่ไปสูจุดหมาย แลวบอกทาง
ใหผูนำจะตองรูจุดหมายชัดเจน และรูทางที่จะดำเนินไปสูจุดหมายนั้น
๓) พระพุทธเจาทรงเปนผูที่ชวยใหคนทั้งหลายไดศึกษา เรียนรู หรือฝกฝนตนเอง
จนกระทั่งเขาสามารถที่จะขามพนความทุกขหรือปญหาไปถึงจุดหมายได ผูนำชวยใหคนอื่น
ไดฝกตน ไดเรียนรู จนสามารถพึ่งตนเองได และชวยตนเองใหพนปญหาไป ทำไดสำเร็จบรรลุ
จุดหมาย
คุณสมบัติในความสัมพันธระหวางผูนำกับผูที่รวมไปดวย เปนองคประกอบสำคัญที่
แสดงถึงการนำอยางแทจริง ผูนำมีหนาที่ที่จะประสานใหมุงหนาไปสูจุดหมายใหได ประสาน
คนที่อยูดวยกันใหเขากันและรวมกันประสานคนกับสิ่งที่จะทำ
หลักธรรมสำคัญซึ่งผูนำจะตองมี คือ พรหมวิหาร ๔๑๓ เปนธรรมสำหรับทุกคนที่จะ
อยูรวมกับผูอื่นในสังคม ในฐานะเปนผูมีศักยภาพในการที่จะสรางสรรคและธำรงรักษาสังคม
ไว ผูนำจะตองเปนแบบอยางมีจิตใจยิ่งใหญ เปนผูประเสริฐ เปนบุคคลที่มีการศึกษา ได
พัฒนาตนแลว พรหมวิหาร ๔ เปนคุณธรรมพื้นฐานที่จะตองใหมีอยูประจำในจิตใจ ทำให
ปฏิบัติตอผูอื่นอยางถูกตองโดยสอดคลองกับสถานการณ
๑) ในสถานการณที่เขาอยูเปนปกติ เมตตา คือ ความเปนมิตร ไมตรี ความมีน้ำใจ
ปรารถนาดี ตองการใหเขามีความสุข ปรารถนาดีตอเพื่อนมนุษย หรือตอสังคมทั้งหมดทั่ว
โลก คิดหาทางสรางสรรคความสุขความเจริญใหแกเขาเรื่อยไป

๑๓ ขุ.ขุ.

(ไทย) ๒๕/๗-๑๐/๒๒.
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๒) ในสถานการณที่เขาตกต่ำเดือดรอน กรุณา คือ ความพลอยรูสึกไหวตามความ
ทุกข ความเดือดรอน หรือปญหาของเขา และตองการชวยเหลือปลดเปลื้องใหเขาพนจาก
ความทุกขความเดือดรอนนั้น
๓) ในสถานการณ ที่เขาขยั บ สู ง ขึ้ น ไปในความดี ง ามความสุ ข ความสำเร็ จ มุ ทิ ต า
หมายความวา เมื่อเขาเปลี่ยนไปในทางขึ้นสูง ไดดีมีสุข ทำสิ่งที่ถูกตองดีงาม ประสบความ
สำเร็จ เราก็พลอยยินดีดวย ชวยสงเสริมสนับสนุน
๔) ในสถานการณที่เขาทำผิดหลักธรรมหรือละเมิดหลักธรรม เมื่อใดเขาทำอะไรไม
ถูกตอง โดยละเมิดหลักธรรม คือ ละเมิดตอหลักการ หรือละเมิดตอความถูกตอง ทำใหเสีย
หลัก เสียกฎเกณฑ เสียความเปนธรรม เสียความชอบธรรม ทำลายกฎกติกา เปนตน ผูนำจะ
ตองตั้งอยูในหลักที่เรียกวา อุเบกขา คือรักษาความเปนกลาง ไมลำเอียง ไมเขาขาง จะตอง
ยึดถือธรรมเปนใหญ แลวก็รักษาหลักการกฎเกณฑกติกา หรือรักษาตัวธรรมไว
ผูนำที่ดี ไดทั้งคนไดทั้งงานโดยไมเสียหลักการ ผูนำนั้นจะตองมีความสัมพันธอยาง
ถูกตอง ทั้งกับคนและกับงาน ทั้งกับคนและกับธรรม การเอาตัวงาน เอาหลักการ “ครุ” ซึ่ง
แปลวา “นาเคารพ” คือ เปนคนมีหลัก หนักแนน จึงเปนผูที่นาเคารพ ตองพอดี คนที่นา
เคารพ เปน ครุ นั้นจะยึดถือหลักการเปนใหญเอางานเปนสำคัญ เอาธรรมนำหนา เมื่อเอา
ใจใสดูแลคนใหดี ก็เปนปโยดวย ก็ไดดุลยภาพ การเอาคนกับหลักการก็จะมาบรรจบกัน
เมื่อรักษาธรรมก็จะรักษาสังคมไวได เพราะในที่สุดสังคมดำรงอยูไดดวยธรรม เนื่องจากธรรม
เปนฐานที่รองรับสังคมไว เพราะฉะนั้น การเอาธรรม ก็คือเอาคนทั้งหมด มิใชเห็นแกบุคคล
ผูเดียว แลวยอมทำลายธรรมที่รักษาสังคมของมนุษยทั้งหมด
พระพุทธศาสนาไดแสดงคุณสมบัตสิ ำคัญของผูน ำ เรียกวา “ธรรมาธิปไตย”๑๔ แปลวา
ถือธรรมเปนใหญ ยึดเอาธรรมเปนสำคัญ เชิดชูหลักการ ปฏิบัติการตามและเพื่อเห็นแกความ
เปนจริงความถูกตองความดีงาม ผูนำตองไมเปนอัตตาธิปไตย๑๕ คือ ไมถือตัวเปนใหญ แลว
ก็ไมเปนโลกาธิปไตย คือ ไมมุงหาคะแนนนิยมเปนใหญ ไมทำเพียงเพื่อหาเสียงหรือใหคน
ชอบ แตเอาธรรม เอาตัวความจริง ความถูกตอง ความดีงาม เอาหลักการเปนใหญ เปนการ
กระทำของปญญาบริสุทธิ์ ที่เอาหลักการเขาวินิจฉัย ตัดสินไปตามกฎกติกา ตามความเปน
จริง ความถูกตองดีงาม เปนผูเที่ยงตรง ไมมีอคติ ไมมีความลำเอียง ซึ่งเปนแกนกลางของการ
รักษาดุลยภาพ และความสามัคคี พรอมทั้งความมั่นคงของหมูชนที่ไปดวยกัน
๑๔ ที.ปา.

(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๔.
(ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๑.

๑๕ องฺ.เอกก.
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คุณสมบัติที่เรียกวา “ปโย”๑๖ และ “ครุ”๑๗ ซึ่งอยูในหลัก “กัลยาณมิตรธรรม”
หรือธรรมของกัลยาณมิตร ๗ ประการ หลักคุณสมบัติของกัลยาณมิตร คือ
๑) ปโย๑๘ นารัก
๒) ครุ นาเคารพ ตองให ๒ อยางนี้มารวมกัน ในแงคนกับงาน และคนกับหลักการ
๓) ภาวนีโย แปลวา นาเจริญใจ คือ เปนแบบอยางได ทำใหผูที่รวมอยูรวมไป มี
ความภาคภูมิใจ พอนึกถึงก็มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตัวผูนำ เปนผูมีสติปญญา มีความ
สามารถ มีคุณธรรมความดีงามอยางแทจริง นาเอาอยาง ชวยใหมีศรัทธาและเกิดความรวม
มือดวยดี
๔) เปนผูรูจักพูด หมายความวา รูจักพูดใหเหตุผล รูวาในสถานการณไหน และกับ
ใคร ควรพูดอะไรอยางไร เปนนักสื่อสารที่ดี และเอาใจใสสื่อสารกับผูรวมไปดวยอยูเสมอ
เพื่อใหรูเขาใจกัน และรูเขาใจในสิ่งที่ทำ คนที่รูจักพูดนั้นจะพูดใหเขาเขาใจก็ได พูดใหเขา
เห็นใจก็ได พูดใหเขาเชื่อก็ได พูดใหเขาเห็นดวยหรือคลอยตามก็ได พูดใหเขารวมมือดวยก็ได
พูดใหเขารวมกำลังกันก็ได ใหเขาไดประโยชน และพูดใหเขาชวยกันสรางสรรคประโยชน พูด
แจมแจง คือ ชี้แจงอธิบายใหเขาใจชัดเจน มองเห็นเหตุผลแจมแจง หมดสงสัย เหมือนจูงมือ
ไปเห็นกับตา พูดจูงใจ คือ พูดใหเห็นคุณคาและความสำคัญ จนเกิดความซาบซึ้งยอมรับ
อยากลงมือทำหรือนำไปปฏิบัติ พูดเราใจ คือ ปลุกใจใหคึกคัก เกิดความแข็งขันมั่นใจและมี
กำลังใจหาญกลา กระตือรือรนที่จะทำใหสำเร็จ โดยไมหวั่นกลัวตออุปสรรคและความยาก
ลำบาก พูดใหราเริง คือ ทำใหเกิดบรรยากาศแหงเมตตา ไมตรีความหวังดี และความรูสึกที่
สดชื่นราเริง เบิกบานผองใส แชมชื่นใจดวยความหวังในผลดีและทางที่จะสำเร็จ
๕) รูจักฟง ทนตอถอยคำของคนอื่น ตองยอมรับฟง เพราะการรูจักรับฟง เปน
สวนหนึ่งของการที่จะสื่อสารใหไดผล แมวาเขาพูดมาจะไมถูกใจอะไรก็ทนได ทั้งนี้ก็เพื่อให
งานการและประโยชนที่จะทำนั้นสำเร็จ
๖) รูจักแถลงเรื่องราวตางๆ ที่ลึกซึ้ง ปญหาอะไรที่หนักและยาก ก็เอามาชี้แจง
อธิบาย ชวยทำใหคนที่รวมงานมีความกระจางแจง เรื่องที่ลึกที่ยากก็ทำใหตื้นใหงายได และ
พาเขาเขาถึงเรื่องที่ยากและลึกลงไปๆ อยางไดผล
๗) ไมชักนำในเรื่องที่ไมใชประโยชน ไมใชสาระ ที่ไมเกี่ยวกับจุดมุงหมาย
๑๖ ขุ.ชา.

(ไทย) ๒๘/๒๑๐๓-๒๑๐๘/๕๑๐.
(ไทย) ๒/๑๕๓/๓๖๒.
๑๘ ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๑๓๐-๑๓๖/๔๐๔.

๑๗ วิ.มหา.
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เจาคณะปกครองคณะสงฆในฐานะผูนำตองมองกวาง คิดไกลและใฝสูง คุณสมบัติที่
เนนดานปญญา ภาวะผูนำ คือ การมีวิสัยทัศนกวางไกล
๑) ตัวเองตองดี ตองเปนแบบอยางได มีความรู ความสามารถที่จะมานำเขาได
๒) ตองมีกัลยาณมิตรดวย คือตองเลือก ตองหาที่ปรึกษา และเพื่อนรวมงานที่ดี
เปนคนที่ใฝแสวงหาปญญา ในการทำงาน ตองฟงเสียงผูอื่น และใฝแสวงหาปญญาอยูเสมอ
ดวย ตองมีที่ปรึกษาที่ไตถามเจาอาวาส เจาคณะตำบล เจาคณะอำเภอและเจาคณะจังหวัด
ตองรูจักแสวงหากัลยาณมิตร
๓) เจาคณะปกครองคณะสงฆควรตั้งอยูในความไมประมาท คือ มีสติ คอยตรวจคุม
สถานการณ ความเปลี่ยนแปลงเปนไป และปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบตอชีวิต ตอ
องคกร ตอชุมชน ตอสังคม ไมพลาดสายตา จับเอามาตรวจตราพิจารณาทั้งหมด แลวดำเนิน
การหาสาเหตุ หาปจจัย และหาทางแกไขปรับปรุง อะไรจะเปนโอกาสที่จะทำใหเกิดความ
เจริ ญ ก า วหน า ก็ ต อ งใช โ อกาสนั้ น ให เ ป น ประโยชน ตื่ น ตั ว ทั น ต อ สถานการณ มี ค วาม
กระตือรือรน ไมเฉื่อยชา ไมปลอยเวลาใหลวงไปเปลา
๔) ตองเปนคนเขมแข็ง แมจะมีอุปสรรค มีภัยอันตราย มีปญหาก็ไมยอทอ วางตัว
เปนหลักได
๕) ตองทำได และชวยใหคนอื่นทำได ในสิ่งที่ตองการจะทำ
๖) สายตากวางไกล มองกวาง คิดไกล ใฝสูง ซึ่งเปนลักษณะทางปญญา คนที่เปน
ผูนำนั้นวาปญญาสำคัญที่สุด มีวิสัยทัศน
มองกวาง คือ มองไปทั่ว ไมวาอะไรที่เกี่ยวของมีผลสงมา รูทั่ว รูทัน มองไปทั่วโลก
ทั้ ง หมด มองเห็ น โอกาสและช อ งทางที่ จ ะดำเนิ น การตามจุ ด หมายไม ใ ห ล า หลั ง คิ ด ไกล
หมายความวา คิดในเชิงเหตุปจจัย เอาสถานการณปจจุบันตั้งแลวใชปญญาสืบสาวหาเหตุ
ปจจัยในอดีต โยงเหตุปจจัยที่เปนมาจากอดีตประสานเขากับปจจุบันแลวก็ หยั่งเห็นอนาคต
สามารถวางแผนเตรี ย มการเพื่ อ อนาคตให บ รรลุ จุ ด หมาย ใฝ สู ง หมายถึ ง ใฝ ป รารถนา
จุดหมายที่ดีงามสูงสุด จุดหมายที่ดีงาม ก็คือความดีงามของชีวิต ความดีงามของสังคม ผูนำ
จะตองปรารถนาสิ่งที่ดี ไดแก ความดีงามของชีวิต ประโยชนสุขของสังคม ความเรียบรอยดี
งามของสภาพแวดลอม มุงมั่นที่จะสรางสรรคงานที่ดีเยี่ยม ซึ่งเปนประโยชนมากที่สุด หรือ
ผลงานที่มีคุณคาอยางเลิศ เจาคณะปกครองสงฆจำเปนตองใฝสิ่งที่ดีงามประเสริฐอยางสูงยิ่ง
และดวยใจที่ใฝสูง ใฝสิ่งที่ดีงาม นำหมูชนรวมใจรวมกำลังประสานมือประสานใจทำดวยกัน
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ไปด ว ยกั น โดยมี จุ ด หมายใหญ ที่ ใ ฝ ป รารถนาอั น ชั ด เจนร ว มกั น และนำเขาได ทั้ ง ทาง
พฤติกรรม ทางจิตใจ และทางปญญา ก็จะประสบความสำเร็จบรรลุจุดหมายที่แทจริง เพื่อ
ประโยชนแกคนทั้งปวง๑๙

Ù. ¿“«–ºŸâπ”·∫∫®‘μÕ“ “¢Õß‡®â“§≥–ª°§√Õß§≥– ß¶å
ภาวะผูนำแบบจิตอาสาสอดคลองกับหลักการปฏิบัติเรื่องของทาน เปนเรื่องของการ
ใหแบงปนแกผูอื่น กลาวคือการบำเพ็ญตนเปนผูใหหรือผูบริการ โดยมุงปกครองหรือทำงาน
เพื่อผูอื่นเพื่อใหผูอื่นไดรับประโยชน เอาใจใสอำนวยบริการ สงเคราะห อนุเคราะหใหผูอื่นได
รับประโยชนสุข ความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนใหความชวยเหลือแกผูเดือดรอนประสบ
ทุกขและใหการสนับสนุนแกผูกระทำความดี บำเพ็ญดวยการเสียสละ ความสุขสำราญ ภาวะ
ผูนำจิตอาสาเปนลักษณะการปฏิบัติตนเปนฝายใหบริการเปนอันดับแรก การปฏิบัติที่บุคคล
เลือกเปนฝายใหกอน จากนั้นจึงนำซึ่งการนำเปนผลพวงจากการใหการชวยเหลือ ผูนำที่เปน
ผูใหอาจเปนผูนำตามตำแหนงหรือไมมีก็ได กระตุนใหเกิดการรวมมือรวมใจกัน ความไว
วางใจซึ่งกันและกัน การมองการณไกล การฟง และการใชอำนาจทางศีลธรรม กระตุน
สันติภาพโดยการสรางบรรยากาศของศักดิ์ศรีและความนับถือ การสรางกลุมและทีม๒๐ การ
มองขามผานผลประโยชนสวนตน แตเพิ่มคุณคาและพัฒนาผูอื่น ใหไดในสิ่งที่ผูอื่นตองการ
คอยชวยเหลือใหผูอื่นไดพัฒนาและเกิดความเจริญงอกงามกาวหนา ประสบความสำเร็จ
สรางความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา กระจายอำนาจเพิ่มการมี
สวนรวมกันของคนแตละคน๒๑
ภาวะผูนำแบบจิตอาสา คือ การทำตนใหเปนประโยชนและเปนทรัพยากร ความรับ
ผิดชอบของผูนำคือการทำใหแนใจวาผูรวมงานและผูตามจะมีทรัพยากรที่จำเปน เนนการ
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค และทรั พ ยากรที่ ว า นั้ น ก็ คื อ ผู น ำนั่ น เอง เจ า อาวาส เจ า คณะตำบล

๑๙ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), ภาวะผูนำ, หนา ๑๑–๓๒.
๒๐ Greenleaf,

R.K., The Servant as Leader, (Indianapolis : The Greenleaf

Center, 1991), p.30.
๒๑ Humphreys, J.H., Contextual inplications for transformational and
servant leadership : A historical investigation, (New York : Management Decision,
2005), pp. 1410–1431.
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เจาคณะอำเภอและเจาคณะจังหวัดเปนผูใหความชวยเหลือสรางชุมชน นำทางที่จะสามารถ
ปฏิบัติไดเพื่อบรรลุเปาหมายและเพื่อผลลัพธที่ทุกคนจะไดรับรวมกัน๒๒ ปจจุบันความคิด
เห็นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางผูนำและผูตามเปลี่ยนแปลงไปมาก จากอดีตการบริหาร
งานที่เนนการควบคุมกลายมาเปนการมอบหมายอำนาจทุกสิ่งในโลกยอมมีการเปลี่ยนแปลง
ผูคนมุงแสวงหาวิธีการผนวกการทำงานเขากับความเจริญสวนตน (personal growth) และ
ความเจริญทางจิตวิญญาณ (spiritual growth) เชื่อมโยงภาวะผูนำเขากับการใหความชวย
เหลือ คือ ผูนำที่ยิ่งใหญตองชวยเหลือผูอื่นกอน ทำใหเขาเปนบุคคลที่สมบูรณขึ้น ฉลาดมาก
ขึ้น เปนอิสระมากขึ้น สนับสนุนใหผูตามสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเปนผูนำ การ
บำรุง ปกปอง และใหอำนาจ สนองความตองการชวยเหลือผูตามใหมีความสามารถเพิ่มขึ้น
ปรารถนาที่จะรับผิดชอบในงานที่ตนทำมากขึ้น เจาคณะปกครองคณะสงฆในฐานะผูนำ
พยายามเขาใจรับฟงปญหา มีความยุติธรรมและปฏิบัติตอทุกคนอยางเทาเทียมกัน เชื่อถือไว
วางใจพระสงฆในการปกครองพระภิกษุสามเณร และฆราวาส อุบาสกอุบาสิกาจึงเปนผูนำใน
การสรางชุมชนอยางแทจริง
เจาคณะปกครองคณะสงฆควรมุงประเด็นที่ผูตามโดยจะใหการสนับสนุนและชวย
เหลือ จนเกิดความเต็มใจและอาสาเขามารวมการทำงานอยางเต็มความสามารถอยางแทจริง
โดยไมมีเงื่อนไขและมีความสุขจากการไดทำงานเพื่อสรางความสุขแกชุมชนอยางแทจริง เปน
ผูอยูบนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม มีแนวคิดในการทำงานเปนองครวมและสนับสนุนให
เกิดจิตสำนึกของชุมชน ซึ่งเหมาะสมกับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทามกลางกระแส
แหงความเปนโลกาภิวัตน๒๓
เจาอาวาสอุทิศตนเพื่อพัฒนาคน ดวยการรับฟงความคิดเห็นและใหการยอมรับผูอื่น
ยอมรับความคิดเห็นและใหเกียรติผูอื่นตอบสนองความตองการของผูอื่นไมบังคับใหทำตาม
ความตองการของตน เปดโอกาสใหบรรพชิตและฆราวาสตัดสินใจดวยตนเอง สงเสริมและ
ช ว ยเหลื อ ปรารถนาที่ จ ะรั บ รู ถึ ง ป ญ หาของผู อื่ น ส ง เสริ ม การทำงานเป น ที ม ริ เริ่ ม การ
เปลี่ยนแปลงหวงใยชีวิตความเปนอยู ใหความชวยเหลือในสิ่งที่เขาขาดแคลน สรางใหเกิด
การทำงานที่มีคุณภาพ จัดเตรียมทรัพยากรที่จำเปน บทบาทพื้นฐานที่สำคัญของเจาคณะ
ปกครองคณะสงฆ คือการชวยเหลือลูกศิษยสนองตอความตองการ ความปรารถนา และ
๒๒ Spears

L.C., Practicing servant leadership, (New York : Leader to Leader,

2004), pp. 7-11.
๒๓ Ibid. pp. 45–52.
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ความสนใจทุกอยาง จะรวมแรงรวมใจอาสากันทำหนาที่เปนสถาบันทางศาสนาที่ยอดเยี่ยม
ประสบความสำเร็จมากขึ้นและเจริญกาวหนามากขึ้น๒๔ การเปนผูนำที่มีประสิทธิภาพคือสิ่ง
ที่ตองเริ่มจากภายใน และตองเริ่มจากหัวใจ ภาวะผูนำที่เหมาะสมมีลักษณะการอำนวยความ
สะดวกและการควบคุมรวมกัน ที่สำคัญคือมุงสรางภาวะผูนำแกผูอื่น ผูนำจะเปนแบบอยาง
จิตอาสาเพื่อใหทุกคนสรางวิสัยทัศนรวมกัน สรางสภาพแวดลอมที่เกงกาจ สรางและรักษา
วัฒนธรรมวิถีพุทธ ลูกศิษย ยินดีที่จะรวมงานทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได การเปนแบบ
อย า งของจิ ต อาสาเหนี่ ย วนำให ผู ต ามได ก ลายเป น ผู มี จิ ต อาสาสร า งความสำเร็ จ ตาม
วัตถุประสงคขององคการ๒๕
ในด า นคุ ณ ลั ก ษณะ ได จ ำแนกคุ ณ ลั ก ษณะของภาวะผู น ำจิ ต อาสาที่ ส ำคั ญ ๑๐
ประการ ไดแก การฟง การเห็นอกเห็นใจ การเยียวยารักษา การตระหนักรู การโนมนาวใจ
การสรางมโนทัศน การมองการณไกล ความเปนผูดูแล การอุทิศเพื่อการพัฒนาบุคคลและ
การสรางชุมชน ดังรายละเอียดตอไปนี๒๖
้
๑) การฟง (listening) การเปดรับคำพูดของผูอื่นดวยใจเปนกลาง สามารถไดยินทั้ง
เสียงที่เปลงออกมาและเสียงภายในใจของผูอื่น เพื่อจะสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสม
ตามความจำเปนของสถานการณที่เกิดขึ้น เจาคณะปกครองคณะสงฆที่มีจิตอาสาตองอุทิศ
ตนในการฟงผูอื่น
๒) ความเห็นอกเห็นใจ (empathy) เขาใจและเขาถึงความรูสึกของผูอื่น โดยเฉพาะ
ความรูสึกที่วามนุษยทุกคนตองการการยอมรับและการเคารพในความเปนบุคคลที่ไมเหมือน
ใครของตน เห็นถึงความตั้งใจดีของทุกคน ยอมรับความสามารถและพฤติกรรมของลูกศิษย
ทั้งบรรพชิตและฆราวาส
๓) การเยียวยารักษา (healing) การกระตุนใหผูอื่นเขมแข็ง เกิดสุขภาพทางจิตใจ
และรางกายที่ดีขึ้นจากความกังวลตางๆ เปนบทบาทที่สำคัญยิ่งของเจาอาวาสในการเยียวยา
รักษาจิตใจของประชาชนใหดำเนินชีวิตอยางมีศีลธรรม

๒๔ Certo,

S.C., Modern management, (N.J: Pearson Prentice Hall, 2006), p. 78.
K.H., Leading at a higher level : Blanchard on leadership and
creating high performing organizations, (NJ : Prentice Hall, 2006), p. 65.
๒๖ Spears & Lawence,M. Focus on Leadership : Servant Leadership for the
twenty – first century, p. 105.
๒๕ Blanchard,
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๔) การตระหนักรู (awareness) ความรู ความเขาใจ ความไมประมาท สามารถ
ไตรตรองปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
๕) การโนมนาวใจ (persuasion) ความพยายามทำใหพระภิกษุ สามเณร อุบาสก
อุบาสิกา มีจิตอาสา มีแรงจูงใจในการทำความดี ไมใชทำเพราะถูกสั่งหรือบังคับใหทำ
๖) การสรางมโนทัศน (conceptualization) “ฝนเรื่องใหญ” สามารถที่จะมอง
ปญหาที่เกิดจากการมองสิ่งที่จะเกิดในอนาคต ไมใชการมองปญหาของสถาบันศาสนา เกิด
จากการมองสิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ในอนาคต ไม ใช ก ารมองของในแต ล ะวั น จั ด ลำดั บ ความสำคั ญ
ระหวางสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตกับการมองเห็นปญหาในแตละวัน
๗) การมองการณไกล (foresight) การตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถ
แสดงวิสัยทัศนที่ชัดเจน ชวยใหผูตามเขาใจทิศทางและเกิดแรงจูงใจ ในการทำงาน
๘) ความเปนผูดูแล (stewardship) หมายถึง การสราง จิตสำนึกถึงความดูแล รับ
ผิดชอบเพื่อคนอื่น จะมีอิทธิพลใหคนอื่นไววางใจ และเชื่อใจ เพราะวาผูนำถูกคาดหวังใหทำ
ทุกสิ่งเพื่อองคการ
๙) การอุทิศตนเพื่อพัฒนาคน (commitment to the growth of people)
หมายถึง การแสดงใหเห็นวาความเปนบุคคลของมนุษยแตละคนมีคุณคาสูงกวาผลงานของ
บุคคลนั้น ผูนำแบบใฝบริการจะตองอุทิศตนอยางแทจริงในการพัฒนาบุคลากรใหสามารถ
ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพและเติบโตตามวุฒิภาวะของแตละคน
๑๐) การสรางชุมชน (building community) ความรับผิดชอบของผูนำที่มีตอกลุม
“ชุมชน” ไดรับความไววางใจและสามารถสรางบรรยากาศทางจริยธรรมและค้ำจุนสนับสนุน
ใหบุคลากรปฏิบัติ ตามกฎ ตามกติกา มีศีลธรรมอันดีและเจริญรุงเรือง
จะเห็นวาคุณลักษณะของภาวะผูนำจิตอาสาที่สำคัญ ๑๐ ประการ ไดแก การฟง
การเห็นอกเห็นใจ การเยียวยารักษา การตระหนักรู การโนมนาวใจ การสรางมโนทัศน การ
มองการณไกล ความเปนผูดูแล การอุทิศเพื่อการพัฒนาบุคคลและการสรางชุมชน ดังมี
นิทานเกาแกเรื่องหนึ่งถูกเลาวา มีวัดหนึ่งซึ่งเปนสำนักเรียนนักธรรมบาลีและปริยัติธรรม มี
พระภิกษุและสามเณรจำนวนมากอาศัยอยูในวัดนี้ เจาอาวาสมีหนาที่หาปจจัย ๔ เพื่อบำรุง
ดูแลพระภิกษุสามเณรภายในวัดทั้งหมด อยูมาวันหนึ่งเจาอาวาสไมอยู ไปเทศนาโปรด
โยมญาติตางจังหวัด แลวมีเศรษฐีสองสามีภรรยาไดมาหาทานเจาอาวาสแตก็ไมพบ พบแต
สามเณรนอยอยูสองรูป สามเณรนอยมีจิตอาสา ปฏิบัติยินดีตอนรับเศรษฐีทั้งสองดวยความ
เต็มใจ แลวก็ปรารภกับเศรษฐีทั้งสองดวยมารยาทความเคารพ ทำใหทานเศรษฐีสองสามี
ภรรยาเกิดความศรัทธาวัดนี้มาก เศรษฐีทั้งสองไดปวารณาเปนโยมอุปฏฐากวัดดังกลาวตลอด
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ไป โดยเห็นวาวัดนี้มีพระภิกษุสามเณร ที่เขามาศึกษาเปนจำนวนมาก ก็ไดบริจาคขาวสาร
เดือนละ ๒๐ กระสอบใหทุกเดือน ดวยเหตุเพราะความประทับใจนองสามเณรทั้งสองที่
ใหการตอนรับเปนอยางดี

ı. ∫∑ √ÿª
หลั ก ธรรมและหลั ก ปฏิ บั ติ ต ามศาสนาพุ ท ธ การแสดงออกของภาวะผู น ำแบบ
จิตอาสาสอดคลองกับหลักธรรม สังคหวัตถุ ๔ ซึ่งถือเปนหลักธรรมสำหรับผูบริหารหรือผู
ปกครอง อันเปนธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวความเห็นอกเห็นใจบุคคล และประสานหมูชนให
สามัคคี เปนหลักการของการสงเคราะหมีพื้นฐานบนความเห็นอกเห็นใจผูอื่น การปฏิบัติดวย
ความศรัทธา การยึดหลักของการอาสาชวยเหลือผูอื่น การกระทำความดีเพื่อการอยูรวมกัน
และการมีภาวะผูนำอันประกอบดวย ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา โดยภาวะ
ผูนำแบบจิตอาสาเดนชัดในหลักปฏิบัติของทานหรือไมเห็นแกตัวเอื้อเฟอเผื่อแผ การเสียสละ
การแบงปน การชวยเหลือ และอัตถจริยาเปนการประพฤติตนเองใหเกิดประโยชนขวนขวาย
ชวยเหลือกิจการ สอดคลองกับหลักการปฏิบัติในทศพิธราชธรรมเรื่องของทาน ที่เปนเรื่อง
ของการใหแบงปนแกผูอื่น การบำเพ็ญตนใหเปนผูใหหรือผูบริการ โดยมุงทำงานเพื่อใหผูอื่น
ไดเอาใจใสอำนวยการบริการ จัดสรรความสงเคราะห อนุเคราะหใหผูอื่นไดรับประโยชนสุข
ความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนใหความชวยเหลือแกผูเดือดรอนประสบทุกขและใหการ
สนับสนุนแกผูกระทำความดี และปริจาคะ คือการบำเพ็ญดวยการเสียสละไมเห็นแกตัว และ
สามารถเสียสละความสุขสำราญ
ผูนำคณะสงฆจำเปนตองมีภาวะผูนำที่เนนคุณธรรมและจริยธรรม การมีจิตอาสา
เอื้ อ เฟ อ กั น เป น การผนวกการทำงานเข า กั บ ความเจริ ญ ส ว นตนและความเจริ ญ ทางจิ ต
วิญญาณ ซึ่งหัวใจสำคัญ คือ ผูนำที่ยิ่งใหญจะเสียสละผลประโยชนสวนตนเพื่อผูอื่น ทำให
ผูอื่นเจริญเติบโต และสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคมใหผลประโยชนดานวัตถุและ
จิตใจแกผูอื่น และตองชวยเหลือผูตาม โดยการบำรุง ทะนุถนอม ปกปอง และเสริมพลัง
อำนาจ สนองความตองการของผูตามและชวยเหลือใหมีความสามารถเพิ่มขึ้น คุณลักษณะ
ของภาวะผูนำแบบจิตอาสาที่สำคัญ ไดแก การฟง ความเห็นอกเห็นใจ การเยียวยารักษา
การตระหนักรู การโนมนาวใจ การสรางมโนทัศน การมองการณไกล ความเปนผูดูแล การ
อุทิศตนเพื่อการพัฒนาคน และการสรางชุมชน เปนลักษณะหรือพฤติกรรมการใหบริการ
เพื่อใหไดในสิ่งที่ผูอื่นตองการ คอยชวยใหผูอื่นไดพัฒนาและเกิดความเจริญงอกงาม รวมทั้ง
ใหโอกาสผูอื่นไดกาวหนา ประสบความสำเร็จ

ภาวะผูนำจิตบริการสำหรับพระสังฆาธิการ

495

∫√√≥“πÿ°√¡

Ò. ¿“…“‰∑¬ :
°. ¢âÕ¡Ÿ≈ª∞¡¿Ÿ¡‘
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกพรอมอรรถกถา แปล ชุด ๙๑ เลม. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗.
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(๑) หนังสือ :
กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสือคูมือพระสังฆาธิการวาดวยพระราชบัญญัติ
กฎระเบียบ และคำสั่งของคณะสงฆ. กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, ๒๕๔๒.
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). ภาวะผูนำ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบริษัท ตถาตา
พับลิเคชั่น จำกัด, ๒๕๕๐.
พระมหาเสริมชัย ชยมงฺคโล. การบริหารวัด. กรุงเทพมหานคร : วีชั่นอารตคอรปอเรชั่น,
๒๕๓๙.
สรายุทธ กันหลง สมาน งามสนิท และบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. “ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”,
วารสารบริหารการศึกษา. ปที่ ๖ (๒๕๕๓) ฉบับที่ ๒ : ๒๕๓๕.
วีระ สมใจ. เอกสารประกอบการสอนหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔. บุรีรัมย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย, ๒๕๔๙.
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Ò. ∫∑π”
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) ถือเปนกุญแจ
สำคัญที่จะนำไปสูความสำเร็จของการบริหารจัดการองคการสมัยใหม โดยที่องคการจะตองมี
กรอบแนวทางการพัฒนาทั้งความรู ทักษะ ทัศนคติที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองการใหเกิดการ
เรียนรู และนำไปสูการปฏิบัติโดยตองมีกระบวนการสำคัญในการสรางความรู ความเขาใจ
ทักษะ และทัศนคติ เพื่อสรางจิตสำนึกในการมีสวนรวมในการแกไขปญหารวมกัน สังคมไทย
มีพุทธศาสนาเปนรากฐานทางวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตใหมีความรมเย็นเปนสุขมาแตอดีต
ในทางประวัติศาสตรชาวไทยไดนับถือศาสนาพุทธตอเนื่องตลอดมา ในดานวัฒนธรรม วิถี
ชีวิตของคนไทยไดผูกพันกลมกลืนกับหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา๑ จึง
ทำใหสังคมไทยมีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะตน และสมควรที่จะมีการศึกษาแกนคำ
สอนอยางลึกซึ้งเพื่อนำไปประยุกตใชในกระบวนการพัฒนาสังคมในระดับพื้นที่ แมวาจะเริ่มที่
หนวยเล็กๆ แตเคลื่อนตัวพรอมกันทั่วประเทศก็ยอมเปนพลังหนึ่งที่รวมขับเคลื่อนสังคมไทย
ไปสูความอยูเย็นเปนสุขอยางแทจริง สังคมที่อยูเย็นเปนสุข มีรากฐานจากการที่คนในสังคมมี
สัมมาทิฏฐิ คือ รู เขาใจ คิดเห็นดีงาม ถูกตองตรงตามความจริง ซึ่งจะนำไปสูการปฏิบัติการ
ตางๆ ที่ถูกตอง ดีงาม เห็นแกตัวลดลง เห็นแกประโยชนสวนรวมมากขึ้น ดังนั้นการจะ

๑ กรมวิชาการ

กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา, พิมพครั้งที่ ๓,
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หนา ๑.
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พัฒนาคนใหเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นภายในตนเองไดตองอาศัยกระบวนการเรียนรูดวยตนเองของ
แตละบุคคล ซึ่งสัมมาทิฏฐิมีเหตุปจจัยเกิดขึ้น ๒ ประการ คือ จากกัลยาณมิตร และจากการ
ทำในใจโดยแยบคาย เปนการคิดที่ถูกวิธี หรือคิดเปน ถือเปนปจจัยที่สำคัญที่สุด จึงตองสราง
กระบวนการเรียนรูที่ใหบุคคลเปนผูสามารถฝกตนเอง ใหเปนผูที่มีทักษะในการใครครวญ
พิจารณา สืบคน และสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดวยตนเอง๒ ในบรรดาสิ่งที่ซับซอน
ที่สุดในโลก ไมมีอะไรจะซับซอนยิ่งไปกวาคน เพราะคนคือองครวมของความซับซอน เพราะ
คนคือองครวมของวิวัฒนาการสูงสุด ดังนั้น การอยูกับคนใหราบรื่น จึงไมใชเรื่องงาย ยิ่งการ
บริหารคนใหประสบความสำเร็จ ยิ่งตองใชสติปญญาและศิลปะขั้นสูง” ธรรมะกับผูบริหารจึง
เปนสิ่งที่ไมอาจแยกจากกัน ถาเราแยกธรรมะออกจากผูบริหารเมื่อไหร ก็จะเกิดสภาวะ
อนาธิปไตย คือการบริหารนั้นลมเหลว ไมมีใครฟง ดังนั้น ธรรมะในการบริหารจึงเปนสิ่งที่
จำเปนขาดไมได หลักธรรมหนึ่งที่ผูปกครองหรือผูบริหารพึงยึดถือปฏิบัติ คือ การเจริญ
พรหมวิ ห าร อั น ได แ ก เมตตาพรหมวิ ห าร กรุ ณ าพรหมวิ ห าร มุ ทิ ต าพรหมวิ ห าร และ
อุเบกขาพรหมวิหาร ในการดำเนินชีวิตประจำวัน หากบุคคลใดมีพรหมวิหารธรรมเปน
คุณธรรมประจำตนแลว ก็นับวาผูนั้นมีคุณธรรมของผูใหญ หรือผูปกครอง อยางสมบูรณ
จะเปนผูนำชุมชนใดก็จะเปนที่พึ่งที่อาศัยของผูนอยหรือผูอยูใตความปกครองไดเปนอยางดี
สิ่ ง ที่ น า สนใจคื อ การประยุ ก ต ใช ห ลั ก พรหมวิ ห ารธรรมในการครองตน ครองคน และ
ครองงาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสังคมไทยจะสามารถทำไดอยางไร

Ú. ª√—™≠“°“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å„Àâ‡°‘¥ª√– ‘∑∏‘¿“æ
กรอบของหลักปรัชญาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไมสามารถอธิบายไดดวยหลัก
การทางแนวความคิดเพียงแคแนวความคิดเดียวเทานั้น หลักแนวความคิดอื่นที่นำมาใช
สนับสนุนกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร สามารถอธิบายไดวา กรอบแนวคิดรวม
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเกิดขึ้นจากการผสมผสานแนวคิดหลักทั้ง ๓ ดาน ไดแก
๑) แนวคิดทางดานเศรษฐศาสตร ๒) แนวคิดทางดานระบบ และ ๓) แนวคิดทางดานจิตวิทยา

๒ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจำกัด วี.เจ.พริ้นติ้ง,
๒๕๔๙), หนา ๒๐.
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แฮมเมอรและแชมพี้ ไดยกตัวอยางการอธิบายกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยบน
พืน้ ฐานของแนวคิดทัง้ ๓ ดาน เชน จากแนวคิดกระบวนการรือ้ ปรับระบบ (Re-engineering)
หรือที่เรียกวา เปนการมุงเนนใหพนักงานทุกคนตองลดตนทุนคาใชจายที่เกิดขึ้น (แนวคิดทาง
ดานเศรษฐศาสตร) ลดขั้นตอนการทำงานที่ไมจำเปนใหนอยลงเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการ
ทำงานมากยิ่งขึ้น (แนวคิดทางดานระบบ) รวมถึงการนำหลักการทางจิตวิทยาเขามาใชใน
ระหวางการทำกระบวนการทางธุรกิจ (แนวคิดทางดานจิตวิทยา)
ในแงมุมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สวนใหญมักกลาวถึงแนวคิดดานจิตวิทยาที่มุง
เนนถึงความเขาใจในหลักการและแนวทางการแสดงพฤติกรรมของมนุษยในองคกร รวมถึง
แนวคิดทางดานระบบ โดยมองถึงความสัมพันธของกระบวนการตางๆ มากกวาการกลาวถึง
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร ตอมาภายหลังมีคำถามจากองคกรวา ทำอยางไรจึงจะเพิ่มผล
ประกอบการขององคกร (Organizational Performance) ไมวาจะเปนกำไร รายได
ยอดขาย นั่นคือ ความพยายามวัดผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) เปนเหตุใหนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจำเปนตองศึกษาและวิเคราะหแนวคิด
ทางดานเศรษฐศาสตรใหมากขึ้น ศึกษาถึงตนทุนที่ไดลงทุนไปแลวสำหรับตัวบุคคลกับผล
ตอบแทนที่รับวาคุมคาหรือไม ตองรูและเขาใจความตองการขององคกร นั่นคือ กำไร รายได
และคาตอบแทนที่ไดรับ ขณะเดียวกันตนทุนที่เปนคาใชจายสำหรับตัวบุคคลยอมตองลดนอย
ลง การศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตรจะทำใหนักพัฒนาบุคลากรเกิดความรู ความเขาใจถึง
การกำหนดกรอบแนวทาง และกลยุทธในการพัฒนาพนักงานในองคกรไดดียิ่งขึ้น จึงพบวา
การประยุกตใชแนวคิดทางดานเศรษฐศาสตรในการพัฒนาบุคลากรในองคกร สามารถศึกษา
และทำความเขาใจไดงายมาก มีแนวคิดหลักๆ ที่ควรรู และควรใหความสนใจ คือ

Ò) ·π«§‘¥°“√„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë®”°—¥
แนวคิดนี้กลาวถึงขอจำกัดของการใชทรัพยากร ทั้งที่เปนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ
เวลา และอื่นๆ พบวาโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่กำหนดขึ้น อาจเผชิญปญหาการมี
ทรัพยากรไมเพียงพอ ผูปฏิบัติงานจึงตองตัดสินใจเลือกทรัพยากรอื่นมาใชทดแทน โดยคาด
การณถึงทรัพยากรที่ถูกใชกับผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน หรือพิจารณาถึงคา ROI :
Return on Investment วา การเลือกใชทรัพยากรนั้นจะคุมคากับการลงทุนหรือไม
Ú) ·π«§‘¥°“√„™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π
แนวคิ ด นี้ มุ ง เน น ผลตอบแทนที่ ไ ด รั บ มองเป า หมายระยะยาวมากกว า ระยะสั้ น
ดังนั้นการลงทุนที่เกิดขึ้นจึงตองคำนึงถึงขอไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน (Sustainable
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Advantage) โดยนำเทคโนโลยี เขามาชวยในการทำงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให
รวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น และตองมองไกลถึงการสรางความไดเปรียบในการแขงขันกับ
คูแขงภายนอกในระยะยาว

Û) ·π«§‘¥¡Õß¡πÿ…¬å„Àâ‡ªìπ∑ÿπÀ√◊Õ∑ÿπ¡πÿ…¬å
แนวคิดทุนมนุษย เปนแนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่ถูกนำมาใชมากที่สุด โดยพิจารณา
ถึงผลผลิตที่ไดรับจากพนักงาน เปรียบเทียบกับสิ่งที่ไดลงทุนไปในรูปแบบของการฝกอบรม
และการศึกษา เปนการวิเคราะหประสิทธิภาพของตนทุน (Cost-effectiveness Analysis)
แนวคิดนี้แสดงความสัมพันธระหวางการเรียนรูที่เพิ่มขึ้น กับผลผลิตของพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้น
ตามไปดวย ซึ่งเมื่อผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น ผลตอบแทน ที่พนักงานจะไดรับยอมเพิ่มสูงขึ้นดวยเชน
กัน เพราะผลผลิตของพนักงานที่สูงขึ้น จะนำไปสูผลผลิตและผลประกอบขององคกรที่เพิ่ม
สูงขึ้น แนวคิดทุนมนุษย จึงเปนการวิเคราะหจากแนวคิดของตนทุนและผลประโยชนที่ไดรับ
(Cost-benefit Analysis) และวิเคราะหบนพื้นฐานของผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน
(ROI : Return on Investment) ซึ่งกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยนั้น จำเปนอยางยิ่งที่จะตองคำนึงถึงการเพิ่มมูลคาของมนุษยที่เปนพนักงาน
ในองคกร โดยเรียนรูผานการศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนาตางๆ นำไปสูผลลัพธหรือ
ผลผลิตที่องคกรตองการ๓
กลาวโดยสรุปแลว การพัฒนาทรัพยากรมนุษยไมสามารถอธิบายไดดวยหลักการ
ทางแนวความคิดเพียงแคแนวความคิดเดียวเทานั้น จะตองประกอบไปดวยแนวคิดทางดาน
เศรษฐศาสตร แนวคิดทางดานระบบ และแนวคิดทางดานจิตวิทยา แตกอนคนสวนใหญก็
อาจจะเขาใจวาแนวความคิดทางดานจิตวิทยาจะเปนประเด็นสำคัญในการศึกษาพฤติกรรม
ของคนในองคกร รวมไปถึงแนวความคิดระบบอีกดวย ไมไดใหความสำคัญของการบริหาร
จัดการทางดานทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชนคุมคามากที่สุด แตมองถึงความสัมพันธของ
กระบวนการตางๆ มากกวาการกลาวถึงการใชทรัพยากรที่จำกัด ยั่งยืน และการมองมนุษย
ใหเปนทุน ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นสิ่งจำเปนอยางยิ่งที่จะตองคำนึงถึงการเพิ่ม
มูลคาของมนุษยที่เปนพนักงานในองคกร โดยเรียนรูผานการศึกษา การฝกอบรม และการ
พัฒนาตางๆ เพื่อนำไปสูผลลัพธหรือผลผลิตที่องคกรตองการ จะไดลดตนทุนคาใชจายในการ
ผลิตใหลดนอยลง
๓ ณฐมนต

ปญจวีณิน, ปรัชญาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเกิดประสิทธิภาพ, [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://www.gotoknow.org/posts/268835 [๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖].
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เครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นคือระบบในการ
คัดเลือกบุคคลเขามาสูองคกร ผูผลิตหรือผูบริหารควรจะตระหนักในการคัดเลือก เพราะจะ
ไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถ เขามาสูองคกร ทำใหองคกรเขมแข็งมีผลกำไร ไดคนตรง
กับงานที่ทำ ดังนั้นผูผลิตหรือผูบริหารควรยึด ระบบคุณธรรม และระบบอุปถัมภ ดังนี้
๓.๑ ระบบคุณธรรม (Merit system) เปนวิธีการคัดเลือกบุคคลเขาทำงาน โดย
ใชการสอบรูปแบบตางๆ เพื่อประเมินความรู ความสามารถของบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตาม
ตองการ โดยไมคำนึงถึงเหตุผลทางการเมืองหรือความสัมพันธสวนตัวเปนสำคัญ โดยยึดหลัก
การ ๔ ประการ ไดแก
๓.๑.๑ ความเสมอภาคในโอกาส (Equality of opportunity) หมายถึง การ
เปดโอกาสที่เทาเทียมกันในการสมัครงานสำหรับผูสมัครที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ และพื้น
ความรูตามที่ระบุไว โดยไมมีขอกีดกัน อันเนื่องจากฐานะ เพศ ผิว และศาสนา กลาวคือ
ทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑจะมีสิทธิในการถูกพิจารณาเทาเทียมกันความเสมอภาคใน
โอกาส
๓.๑.๒ หลักความสามารถ (Competence) หมายถึง การยึดถือความรูความ
สามารถเปนเกณฑในการคัดเลือกบุคคลเขาทำงาน โดยเลือกผูที่มีความรูความสามารถให
เหมาะสมกับตำแหนงมากที่สุด เพื่อใหไดคนที่เหมาะกับงานจริงๆ (Put the right man to
the right job)
๓.๑.๓ หลักความมั่นคงในอาชีพการงาน (Security on tenure) หมายถึง
หลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ง านที่ อ งค ก ารให แ ก บุ ค ลากรว า จะได รั บ การคุ ม ครอง จะไม ถู ก
กลั่นแกลงหรือถูกใหออกจากงานโดยปราศจากความผิด ไมวาจะโดยเหตุผลสวนตัวหรือ
ทางการเมือง ชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกมั่นคงในหนาที่
๓.๑.๔ หลักความเปนกลางทางการเมือง (Political neutrality) หมายถึง
การไมเปดโอกาสใหมีการใชอิทธิพลทางการเมืองเขาแทรกแซงในกิจการงาน หรืออยูภายใต
อิทธิพลของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ
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๓.๒ ระบบอุปถัมภ (Patronage system) เปนระบบการคัดเลือกบุคคลเขา
ทำงานโดยใชเหตุผลทางการเมืองหรือความสัมพันธเปนหลักสำคัญ โดยไมคำนึงถึงความรู
ความสามารถ และความเหมาะสมเปนประการหลัก๔
กลาวโดยสรุปแลว ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยที่สำคัญที่ผูผลิตหรือผูบริหาร
เองก็มีสวนเกี่ยวของและจำเปนอยางยิ่งในการคัดเลือกบุคคลเขาสูองคกร เพราะถาผูผลิต
หรือผูบริหารไมคำนึงถึงระบบทั้งสองดังกลาวก็จะไมไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถเขาสู
องค ก ร จะได แ ต บุ ค คลที่ ด อ ยคุ ณ ภาพ ทำให อ งค ก รไม เข ม แข็ ง มี ต น ทุ น สู ง กำไรน อ ย
พนักงานและบุคคลทั่วไปขาดความเชื่อมั่นในองคกร
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เมื่อนำปรัชญาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวตะวันตกมาเปรียบเทียบกับ
ปรัชญาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธ ซึ่งเปนแนวความคิดที่ใชอยูในปจจุบัน
จะมี ทั้ ง ความคล า ยคลึ ง กั น และความแตกต า งกั น ๕ กล า วคื อ มี เ ป า หมายในการพั ฒ นา
ปรับปรุงทรัพยากรมนุษยเหมือนกัน แตแตกตางกันที่แนวพุทธเนนพัฒนาทางดานจิตใจเปน
สำคัญ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแนวตะวันตกจะพัฒนามนุษยเพื่อสนองตอบความตองการ
ขององคการในดานการเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดของเศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษยหรือ
เศรษฐศาสตรทุนมนุษย หรือเพื่อการเรียนรูสนองความตองการของมนุษยเองตามแนวคิด
ของปรัชญามนุษยนิยม แตการพัฒนามนุษยตามหลักพุทธธรรมมีปรัชญาที่วามนุษยเปนสัตว
ประเสริฐที่พัฒนาใหดีขึ้นได สามารถที่จะเรียนรูจนมีปญญา เขาถึงสัจธรรมได มนุษยสามารถ
พัฒนาไปสูภพภูมิที่ดีกวาเดิมได ทั้งในระดับโลกียภูมิสำหรับมนุษยปุถุชนทั่วไป และระดับ
โลกุตตรภูมิสำหรับการพัฒนาเปน “อริยบุคคล”

๔ ไพโรจน

อุลดั , แนวคิด ทฤษฎี เกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรมนุษย, [ออนไลน]. แหลงทีม่ า :
http://it.aru.ac.th/courseware2/detail/chapter2/c22.htm [๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖].
๕ ฌาน ตรรกวิจารณ, แนวคิ ด การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย เชิ ง พุ ท ธ (The Concept of
Buddhist Human Resource Development), [ออนไลน]. แหลงที่มา http://www.google.com
[๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖].
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ปรัชญาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธนี้ มีจุดมุงหมายในการพัฒนามนุษยไม
เพียงแตพัฒนาเพื่อสนองความตองการของตนเองหรือขององคกรเทานั้น (โลกียภูมิ) ยังตอง
พั ฒ นาทางด า นจิ ต ใจของมนุ ษ ย ใ ห สู ง ขึ้ น เพื่ อ นำตนเองไปสู ห นทางความหลุ ด พ น อี ก ด ว ย
(โลกุตตรภูมิ)
กลาวโดยสรุปแลว ปรัชญาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวตะวันตกและ
ตะวันออกมีเปาหมายพัฒนามนุษยเหมือนกัน แตแตกตางกันที่แนวพุทธเนนพัฒนาทางดาน
จิตใจเปนสำคัญ ตองการพัฒนามนุษยใหเปนสัตวประเสริฐ มีจิตใจสูง เขาถึงสัจธรรมได สวน
แนวตะวันตกเนนพัฒนามนุษยใหตอบสนองความตองการขององคการได

ı. °“√π”À≈—°æ√À¡«‘À“√‰ª„™â‡ªìπ·π«∑“ß
„π°“√¥”‡π‘π™’«‘μª√–®”«—π
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ในพระไตรปฎก ไดใหความหมายของหลักพรหมวิหาร คือ หลักธรรมของพรหม
หมายถึง ธรรมสำหรับพระพรหมเปนที่อยูของจิตใจ มี ๔ ขอ พรหมวิหารธรรม เปนหลัก
ธรรมสำคัญสำหรับผูปฏิบัติหนาที่การงาน ทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา เพราะ
พรหมวิหารนี้เปนธรรมสำหรับพรหมหรือผูประเสริฐ ตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ
ถือวาพระพรหมเปนผูสรางโลกเปนเทพเจาผูบันดาลสิ่งทั้งหลาย พระพรหมจึงเปนผูประเสริฐ
แตในทางพระพุทธศาสนาถือวาทุกคนมีสวนรวมในการสรางสรรคและอภิบาลโลกดวยการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมก็ชื่อวาเปนพรหมได๖
พฺรหฺมวิหาร ๔ มาจาก พฺรหฺม+วิหาร พฺรหฺมวิหาร แปลวา พฺรหฺม ว อุปสัคค หฺร
ธาตุ ในความหมาย หรณ = เปนอยู ๗ วิหาโร มีอรรถวิเคราะห วิหรติ เตนาติ วิหาโร (ชโน)
แปลวา ชนยอมอยูดวยธรรมนั้น เหตุนั้น ธรรมนั้น ชื่อวาเปนเครื่องอยูแหงชน (ณ ปจจัยใน
กิตกิจจปจจัย ปจจัยแหงนาม กิตต เปนกัตตุรูป กรณสาธนะ)

๖ ที.ม.

(ไทย) ๑๐/๑๘๔/๒๒๕.
(ทวี ธรรมธัช), ธาตุปฺปทีปกา, พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา ๔๒๙.
๗ หลวงเทพดรุณานุศิษฏ
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พฺรหฺม + วิหาโร = พฺรหฺม วิหาโร เปนศัพทสมาส เมื่อนำสองศัพทมารวมกัน ตาม
หลักทางภาษา พรหมวิหาร จึงหมายถึง ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหม หรือธรรมประจำใจ
ของพรหมในศาสนาพราหมณ เชื่อวา พรหมเปน เทพเจาสูงสุดที่สรางโลก และอภิบาลโลก
แตทัศนะของพระพุทธศาสนา ถือวา “มนุษยทุกคนมีสวนรับผิดชอบในการสรางสรรค และ
อภิบาลสังคมดวยเหตุนี้ ทุกคนจึงพึงทำตัวใหเปนพรหม หรือมีคุณธรรมความเปนพรหม และ
ปฏิบัติในลักษณะนี้ เปนการสรางสรรคตน ดวยหลักพรหมวิหาร และ นำมาใชกับมนุษยใน
ฐานะที่มนุษยสามารถสรางสรรคและอภิบาลโลกไดดวยมนุษยเอง”๘
ในคัมภีรมหาอภิธัมมัตถสังคหฏีกา ไดกลาวไววา เทวดาทั้งหลายที่มีความเจริญดวย
คุณพิเศษ มีฌาน เปนตน อันเปนสิ่งที่ประณีตมาก ฉะนั้น เทวดาเหลานั้น ชื่อวาพรหม๙
พรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พรหมวิหาร คือ ธรรมเครื่องอยูอยาง
ประเสริฐ เปนธรรมประจำใจ เปนหลักความประพฤติที่ตองมีไวเปนหลักใจและกำกับความ
ประพฤติ จึงจะชื่อวาดำเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนตอเพื่อนมนุษยโดยชอบ๑๐
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงพรหมวิหาร ๔ ดังนี้
เมตตา คือความรักปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข มีจิตอันแผไมตรีและคิดทำ
ประโยชนแกมนุษยสัตวทั่วหนา
กรุณา คือความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข ใฝใจอันจะปลดเปลื้องบำบัดความทุกข
ยากเดือดรอนของปวงสัตว
มุทิตา คือความยินดี ในเมื่อผูอื่นอยูดีมีสุข มีจิตผองใสบันเทิง ดวยอาการแชมชื่น
เบิกบานอยูเสมอตอสัตวทั้งหลายผูดำรงในปกติสุข พลอยยินดีดวยเมื่อเขาไดดีมีสุข เจริญ
งอกงาม ยิ่งขึ้น
อุเบกขา คือความวางใจเปนกลาง อันจะทำใหดำรงอยูในธรรมตามที่พิจารณาเห็น
ดวยปญญา คือมีจิตเรียบตรง เที่ยงธรรมดุจดังตราชั่ง ไมเอนเอียงดวยรักและชัง พิจารณา
เห็นกรรมที่สัตวทั้งหลายกระทำแลว อันควรไดรับผลดีหรือชั่ว สมควรแกเหตุอันตนประกอบ

๘ สมเด็ จ พระมหาสมณเจ า

กรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส สมเด็ จ พระสั ง ฆราช, สารานุ ก รม
พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หนา ๓๒๑.
๙ พระสั ท ธรรมโชติ ก ะ ธั ม มาจริ ย ะ, มหาอภิ ธ มมั ต ถสั ง คหกฏิ ก า, พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๕,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๖๔๐), หนา ๑๐๖.
๑๐ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๒/๓๑๙.
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พรอมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรูจักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไมมีกิจที่
ควรทำ เพราะเขารับผิดชอบตนไดดีแลว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรไดรับผล
อันสมกับความรับผิดชอบของตน๑๑
กลาวโดยสรุปแลว พรหมวิหารธรรม หมายถึง ธรรมเปนเครื่องอยูอยางประเสริฐ
เปนธรรมประจำใจ เปนหลักความประพฤติที่ตองมีไวเปนหลักใจและกำกับความประพฤติ
เปนหลักธรรมสำคัญสำหรับผูปฏิบัติหนาที่การงาน ทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
ประกอบไปดวย เมตตา คือความปรารถนาใหผูอื่นไดรับสุข กรุณา คือ ความปรารถนาให
ผูอื่นพนทุกข มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผูอื่นไดดี และอุเบกขา คือ การรูจักวางเฉย

ˆ. °“√ª√–¬ÿ°μå„™âÀ≈—°æ√À¡«‘À“√∏√√¡
„π°“√®—¥°“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“¡πÿ…¬å
ในบรรดาทรัพยากรทั้งปวงที่มีอยูในโลก กลาวไดวา “คน” หรือ “มนุษย” เปน
ทรัพยากรที่มีคุณคาสูงสุด และมีประโยชนมากที่สุด ทั้งนี้ก็เพราะทรัพยากรอื่นๆ แมจะมีชีวิต
ก็ ห ามี ส ติ ป ญ ญาเท า คนไม ส ว นทรั พ ยากรที่ ป ราศจากชี วิ ต นั้ น หากคนไม น ำมาใช ก็ ห า
ประโยชนมิได แนวความคิดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย
ไม ไ ด เ ป น ของใหม ที่ ท ำการศึ ก ษาในป จ จุ บั น เท า นั้ น หากแต ไ ด มี ก ารศึ ก ษากั น มาตั้ ง แต
โบราณกาลแลว ดังจะเห็นไดจากหลักธรรมบางหมวดของพระพุทธองคคือหลักพรหมวิหาร
ธรรม ๔ ซึ่งกลาวไดวา เปนแกนสารของการบริหารทรัพยากรมนุษยจะเห็นไดวา การศึกษา
เกี่ยวกับการทรัพยากรมนุษยในลักษณะที่เปนการใชคนใหเหมาะกับงาน (Put the right
man on the right job)
ผูปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเปนครู อาจารยที่ปฏิบัติหนาที่อบรมสั่งสอนใหกับนักเรียน
นิสิตนักศึกษาและประชาชน จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีหลักคุณธรรม ๔ ประการ คือ
๑) เมตตา มีความรัก ความปรารถนาดี มุงหวังที่จะทำใหผูเรียนหรือศิษย มีความสุข
ไมหวังผลประโยชนตอบแทน เพราะฉะนั้นผูปฏิบัติหนาที่ครูจึงจะเปนที่รักของศิษยและ
ประชาชนทั่วไป ความเมตตาของผูปฏิบัติหนาที่ครูที่ปฏิบัติหนาที่เปนสิ่งแสดงใหเห็นถึง

๑๑ พระพรหมคุณาภรณ

(ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพ
ครั้งที่ ๑๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๑๒๔.
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การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

ความมีคุณธรรมทางจิตใจสูง เพราะแสดงใหเห็นถึงความเสียสละความสุขสวนตัว เพื่อความ
สุขของนักเรียนและประชาชน
๒) กรุณา มีความสงสาร ตองการชวยเหลือใหพนจากความทุกข ความยากลำบากที่
เกิดขึ้น เมื่อเห็นผูประสบเหตุเดือดรอน ผูปฏิบัติหนาที่ครูยอมตองเขาไปชวยเหลือดูแลอยาง
ใกลชิด จนกวาจะปลอดภัย เปนผูใหคำปรึกษาที่ดีและตองการใหความชวยเหลืออยางจริงใจ
โดยไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหนาย
๓) มุทิตา การมีความยินดีกับผูอื่น เมื่อเห็นผูอื่นมีความสุขสมหวังหรือประสบความ
สำเร็จในดานตางๆ ผูเปนครูจะตองเปนผูที่มีความยินดีใหอยางจริงใจ รูสึกเบิกบาน พลอยมี
ความสุขกับเขาไปดวย และ
๔) อุเบกขา การวางตัวเปนกลาง มีความหนักแนน กลาวคือ ผูปฏิบัติหนาที่ครูจะ
ตองมีความเปนกลาง ยึดถือความถูกตองเปนหลัก ไมเอนเอียง เพราะอำนาจชักจูงของกิเลส
ฝายต่ำ
จากสิ่งที่กลาวมานี้ผูเขียนมีความเห็นวา เราสามารถนำหลักพรหมวิหารธรรมมา
ประยุกตใชเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยได ไมวาจะเปนดานการศึกษา ธุรกิจ หรือดานอื่นๆ
เพราะจุดมุงหมายอยูที่การพัฒนาตัวมนุษยนั่นเอง ถาตัวมนุษยที่เปนผูนำที่ดีมีพรหมวิหาร
ธรรมสามารถนำหลักธรรมไปประยุกตใชในดานใดๆ ก็ได จะทำใหผูนำนั้นมีความรัก มีความ
กรุณา มีความพลอยยินดี และมีความหนักแนน ตอผูใตบังคับบัญชา จะสามารถนำพาการ
บริหารการจัดการของตัวมนุษยและองคการสูความประสบผลสำเร็จได
การนำระบบคุณธรรมตามแนวตะวันตกมาประยุกตใชกับหลักพรหมวิหารธรรมตาม
แนวพุทธ ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงหลักการบริหารการจัดการในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
มีลักษณะคลายคลึงกัน สอดคลองกันไดดังนี้
๑) ระบบคุณธรรม คือ ความเสมอภาคในโอกาส หมายถึง การเปดโอกาสที่เทา
เทียมกันในการสมัครงานสำหรับผูสมัครที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ และพื้นความรูตามที่
ระบุไว โดยไมมีขอกีดกัน อันเนื่องจากฐานะ เพศ ผิว และศาสนา ตรงกับหลักเมตตา เมื่อ
องคกรมีความหลากหลายของคนในองคกรที่แตกตางชัดเจน ในทางชนชั้น ทางสถานภาพ
ทางสังคม ทางการศึกษา ทางเพศหรือทางชาติพันธุ สิ่งที่ตองมีในใจอยางแรกคือ ความ
เมตตา เพราะความเมตตา คือ ความปรารถนาใหผูอื่นไดรับสุข เพราะความสุขเปนสิ่งที่ทุก
คนปรารถนา ความสุขเกิดขึ้นไดทั้งกายและใจ
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๒) ระบบคุณธรรมคือ หลักความมั่นคงในอาชีพการงาน หมายถึง หลักประกันการ
ปฏิบัติงานที่องคการใหแกบุคลากรวาจะไดรับการคุมครอง จะไมถูกกลั่นแกลงหรือถูกใหออก
จากงานโดยปราศจากความผิด ไมวาจะโดยเหตุผลสวนตัวหรือทางการเมือง ชวยใหผูปฏิบัติ
งานรูสึกมั่นคงในหนาที่ตรงกับหลักกรุณา คือ ความปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข ซึ่งความกรุณา
เกี่ยวของถึงความหลากหลายในองคกรที่เกี่ยวกับ ความพิการ ความบกพรองทางรางกาย
ความสวยความงามบุคลิกภาพ การสื่อสาร คำถามที่เปนการทาทายวา คนในองคกรมีความ
กรุณามากนอยเพียงใดตอความหลากหลายของคนในองคกร เปนตนวาคนในองคกรรูสึกหรือ
ปฏิบัติอยางไรตอเพื่อนพนักงานที่พิการ ที่องคกรรับเขามาตามโครงการ ใหโอกาสคนพิการ
เขามาทำงาน คนในองคกรมีปฏิกิริยาอยางไร
๓) ระบบคุณธรรมคือ หลักความสามารถ หมายถึง การยึดถือความรูความสามารถ
เปนเกณฑในการคัดเลือกบุคคลเขาทำงาน โดยเลือกผูที่มีความรูความสามารถใหเหมาะสม
กับตำแหนงมากที่สุดโดยจะบรรจุแตงตั้งผูที่มีความเหมาะสมตามเกณฑมากกวา เพื่อใหได
คนที่เหมาะกับงานจริงๆ ตรงกับหลักมุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผูอื่นไดดี หมายถึง ความ
ปรารถนาใหผูอื่นมีความสุขความเจริญกาวหนายิ่งๆขึ้น ไมมีจิตใจริษยา เมื่อเห็นผูอื่นไดดีกวา
ตน ซึ่งการมีมุทิตาจะเกี่ยวของถึงความหลากหลายในองคกรที่เกี่ยวกับ การศึกษา ถิ่นที่อยู
อาศัย อาชีพการงาน หรือประสบการณในอดีต คำถามที่เปนการทาทายวา คนในองคกรมี
มุทิตาที่มากนอยเพียงใดตอความหลากหลายของคนในองคกร เปนตนวา เพื่อนรวมงานมี
การแสดงออกอยางไร เมื่อทราบวามีพนักงานคนนี้ไดศึกษาตอจนจบระดับปริญญาเอก
๔) ระบบคุณธรรมคือ หลักความเปนกลางทางการเมือง หมายถึง การไมเปดโอกาส
ใหมีการใชอิทธิพลทางการเมืองเขาแทรกแซงในกิจการงาน หรืออยูภายใตอิทธิพลของ
นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ ตรงกับหลักอุเบกขา คือ การรูจักวางเฉย หมายถึง การ
วางใจเปนกลาง เพราะพิจารณาเห็นวา ธรรมชาติที่เปนอยูอยางไรก็เปนอยางนั้น มองทุก
อยางที่เกิดขึ้นอยางเขาใจปราศจากอคติ มองดวยความเขาใจวาใครทำสิ่งใดไวสิ่งนั้นยอมตอบ
สนองคืนบุคคลผูกระทำ ไมมีความคิดในลักษณะซ้ำเติมผูอื่น ซึ่งการมีอุเบกขาจะเกี่ยวของถึง
ความหลากหลายในองค ก รที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ อ าจเกิ ด ความขั ด แย ง ได ง า ย เช น วิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อในทางการเมือง ภาษาที่ใชสื่อสาร คำถามที่
เปนการทาทายวา คนในองคกรมีอุเบกขามากนอยเพียงใด
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˜. ∫∑ √ÿª
ทุกองคกรทั้งที่เปนภาครัฐและเอกชนตองการบุคลากรที่มีคุณภาพเขามารวมงาน จึง
จำเปนที่ทุกองคกรจะตองมีการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงเปน
หนาที่เบื้องตนของผูบริหารทุกระดับ และเพื่อความสำเร็จในการดำเนินงาน โดยอาศัยความ
พยายามและความรวมมือของบุคคลอื่น ผูบริหารทุกคนจะตองมีการจัดการทรัพยากรมนุษย
อยางมีประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธกับแนวตะวันตกมีเปาหมาย
อันเดียวกัน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือตัวมนุษยนั่นเอง เพียงแตหลักการและวิธีการ
ในการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษยแตกตางกันเทานั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย
ตามแนวพระพุทธศาสนาเนนการพัฒนาที่ตัวบุคคลเปนอันดับแรก โดยพัฒนาทางดานจิตใจ
เป น สำคั ญ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป น การพั ฒ นาตั ว บุ ค คลให เ ป น คนดี เป น ทรั พ ยากรที่ ดี ส ามารถใช
ประโยชนไดเต็มที่ พระพุทธศาสนามองวาหลักของการพัฒนามนุษยคือการทำใหมนุษยเปน
คนดี เพราะเมื่อมนุษยเปนคนดีสังคมที่อยูก็จะดีตามไปดวย ดังนั้นจึงเปนคำถามที่วาเราจะ
นำหลักธรรมคือพรหมวิหาร ๔ ประยุกตใชในการบริหารทรัพยากรมนุษยไดอยางไร
ผูเขียนมีความเห็นวาการที่จะทำใหการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกรเกิดขึ้น
อยางไดผลจริงในบริบทของสังคมไทย จะตองกลับไปสูรากฐานดั้งเดิมของเรา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีแนวคิดที่ผูเขียนเห็นวาจะสามารถนำมาปรับ
ใชกับการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกรไดมากที่สุดคือ “หลักพรหมวิหาร ๔” ประกอบ
ดวย เมตตา ความปรารถนาใหผูอื่นไดรับสุข กรุณา ความปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข มุทิตา
ความยินดีเมื่อผูอื่นไดดี และอุเบกขา การรูจักวางเฉย เปนแนวทางคำสอนที่สรางความคิดใน
เชิงบวกที่ทรงพลัง เพราะเปนการเริ่มตนคิดที่ออกจากตัวเรา และจัดการสิ่งที่มากระทบได
จากการวางความคิด วางมุมมองของเราใหอยูในแนวทางที่ถูกที่ควร ดวยฐานความคิดที่วา
ยิ่งองคกรมีความพรอมทางดานพรหมวิหาร ๔ มากเพียงใดก็จะทำใหการปรับใชการบริหาร
ความหลากหลายของคนในองคกรมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นไปดวย ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยดวยหลักพรหมวิหาร ๔ จึงเปนทั้งศาสตรและศิลป สามารถนำมาใชเปนแนวทางใน
การบริหารทรัพยากรมนุษยขององคกรใหบรรลุผลสำเร็จได

การบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลักพรหมวิหาร
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Ò. ¿“…“‰∑¬
°. ¢âÕ¡Ÿ≈ª∞¡¿Ÿ¡‘
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.

¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘
(๑) หนังสือ :
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. การจัดสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา. พิมพครั้งที่ ๓.
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๖.
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)., พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพ
ครั้งที่ ๑๗. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
พระสัทธรรมโชติกะ ธัมมาจริยะ. มหาอภิธมมัตถสังคหกฏิกา. พิมพครัง้ ที่ ๕. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๖๔๐.
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราช. สารานุกรม
พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวน
จำกัด วี.เจ.พริ้นติ้ง, ๒๕๔๙.
หลวงเทพดรุณานุศิษฏ (ทวี ธรรมธัช). ธาตุปฺปทีปกา. พิมพครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.
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(๒) สื่ออิเล็กทรอนิกส :
ไพโรจน อุ ลั ด . แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย . [ออนไลน ] .
แหลงที่มา : http://it.aru.ac.th/courseware2/detail/chapter2/c22. htm
[๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖].
ฌาน ตรรกวิจารณ. แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ (The Concept of
Buddhist Human Resource Development). [ออนไลน]. แหลงที่มา
http://www.google.com [๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖].
ณฐมนต ปญจวีณิน. ปรัชญาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเกิดประสิทธิภาพ. [ออนไลน].
แหลงที่มา : http://www.gotoknow.org/posts/268835 [๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖].
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æ√–¡À“Õπÿ«—μ ‘√‘®π⁄‚∑ (°√– —ß¢å)
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


Ò. ∫∑π”
จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นประมาณป พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดสงผลกระทบตอทุกภาค
สวนของสังคมดังที่ทราบกันทั่วไปแลววา สาเหตุสำคัญประการหนึ่งเกิดจากความบกพรอง
ความออนแอและหยอนประสิทธิภาพของกลไกดานการบริหารจัดการในระดับชาติและ
ระดับองคกรทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการทุจริตและการกระทำผิดจริยธรรม๑ ภาย
หลังการลาออกจากตำแหนงนายกรัฐมนตรีของ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ และการจัดตั้ง
รัฐบาลภายใตการนำของนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีใน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๐ นาย
ธีรยุทธ บุญมี ไดเรียกรองใหรัฐบาลสราง “ธรรมรัฐแหงชาติ” หรือ good governance โดย
การระดมสมองผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู น ำสถาบั น หลั ก และเครื อ ข า ยสั ง คม มาร ว มแก ไขวิ ก ฤติ
เศรษฐกิจ เรียกรองใหรัฐบาลแสดงเจตจำนงที่มุงมั่นวาจะปฏิรูปสังคมและวัฒนธรรมของไทย
ในประเด็นดังกลาวนายธีรยุทธ บุญมี อธิบายวา good governance คือกระบวนการความ
สัมพันธ (interactive relation) แบบเปนหุนสวนกันระหวางภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน
และประชาชนทั่วไป ในการบริหารราชการแผนดินใหดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มี
คุณธรรม โปรงใสยุติธรรมและตรวจสอบได การบริหารประเทศที่ดีควรเปนความรวมมือแบบ
สื่อสาร ๒ ทาง ระหวางฝายที่เกี่ยวของโดยเนนการมีสวนรวม (participation) ความโปรงใส
ตรวจสอบได การรวมมือกันกำหนดนโยบายและการจัดการตนเองเพื่อนำไปสูการพัฒนาที่
ยั่งยืนและความเปนพลเมืองอยางสันติสุข
๑ เจริญ

เจษฎาวัลย, การวางมาตรฐานธรรมาภิบาล, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพพอดี,
๒๕๔๕), หนา ๒๑-๒๖.
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Ú. π‘¬“¡ §«“¡À¡“¬¢Õß°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’
คำวา บริหาร คือปกครอง เชน บริหารสวนทองถิ่น, ดำเนินการจัดการ๒ สำนักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดใหคำนิยามวา good governance หมายถึง กติกา
หรือกฎเกณฑการบริหารการปกครองที่ดี เหมาะสม และเปนธรรม ที่ใชในการธำรงรักษา
บานเมืองและสังคม อันหมายถึง การบริหารจัดการ ทรัพยากรและสังคมที่ดีในทุกๆ ดาน
และทุกๆ ระดับ รวมถึงการจัดระบบองคกรและกลไกของคณะรัฐมนตรี การบริหารราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น องคกรของรัฐที่ไมใชสวนราชการ องคกรที่ไมใช
ราชการ องคกรเอกชน ชมรมสมาคมตางๆ นิติบุคคล เอกชน และภาคประชาสังคม๓
ธรรมาภิบาลหรือในกฎหมายใชวา การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือศัพทบัญญัติ
ราชบัณฑิตยสถานวา วิธีการปกครองที่ดี (good governance) เปนคำซึ่งความหมายนั้นยัง
ไมแนไมนอน ปรากฏใชในวรรณกรรมทางการพัฒนาระหวางประเทศ เพื่อพรรณนาวิธีการที่
สำนักราชการบานเมืองจะดำเนินกิจการบานเมืองและบริหารทรัพยากรบานเมืองไปในทางที่
รับประกันวาสิทธิมนุษยชนจะบังเกิดผลจริงไดเชนไร
คำวา อภิบาล ใน ธรรมาภิบาล นั้น ผูเขียนขอใหความหมายวา กระบวนการทำคำ
วินิจฉัยและกระบวนการเพื่อบังคับใช ซึ่งคำวินิจฉัยยังใชกับองคกรใดก็ไดไมวาบริษัทหางราน
หนวยงานการปกครองระดับทองถิ่น ระดับประเทศหรือระดับระหวางประเทศตลอดจนถึง
ปฏิสัมพันธระหวางภาคสวนอื่นๆ ในสังคม

Û. °“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’
การบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี ห มายถึ ง การดำเนิ น การปฏิ รู ป ระบบราชการ
นอกจากจะมีการกำหนดนโยบายในรูปแบบของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
แลว รัฐบาลยังไดมีออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบาน

๒

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :
นานมีบุคสพับลิเคซั่นส, ๒๕๔๖), หนา ๖๐๙.
๓ สำนั ก งานคณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ น, การบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งและสั ง คมที่ ดี
(good governance), (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, ๒๕๔๓), หนา
๓.

พุทธวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
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เมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖๔ เพื่อกำหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยมี
ความประสงคจะใหใชบังคับกับสวนราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั้งที่เปนราชการ
สวนกลางและราชการสวนภูมิภาค รวมทั้งหนวยงานอื่นที่อยูในกำกับของราชการฝายบริหาร
ที่มีการจัดตั้งขึ้นและมีการปฏิบัติราชการเชนเดียวกับกระทรวง ทบวง กรม
ในทัศนะของพระพุทธเจาไมไดเปนอะไรมากกวาสถานที่คนหาสัจธรรมและการอยูดี
กินดีของประชาชน๕ ทั้งนี้พระพุทธเจาทรงมุงถึงเปาหมายทางสังคมเปนสำคัญมากกวา
รูปแบบของรัฐหรือการปกครอง โดยชี้ใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการบริหารราชการและ
แนวทางปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการในการกระทำภารกิจวาจะตองมีเปาหมาย ดังนี้
๓.๑ เกิดประโยชนสุขของประชาชนหมายถึงการดำเนินงานของสวนราชการ ไดแก
(๑) จะตองคำนึงถึงการใหบริการประชาชนเปนศูนยกลางในการไดรับการ
บริการจากรัฐเปนหลักสำคัญ การกำหนดภารกิจแตละเรื่องตองมีดัชนีชี้วัดและแสดงผลลัพธ
ให เ ห็ น โดยชั ด เจน ประชาชนได รั บ ประโยชน จ ากภารกิ จ นั้ น ตรงต อ ความต อ งการของ
ประชาชน หรื อ เกิ ด ผลต อ การพั ฒ นาชี วิ ต ความเป น อยู และยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนอยางยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนสวนรวม และแตละรายควบคูกัน
(๒) การดำเนินการใหมีความโปรงใส จะเกิดขึ้นไดเมื่อสวนราชการไดสราง
หลักเกณฑการปฏิบัติในแตละเรื่องขึ้นไวอยางชัดเจนและตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนและ
เปดเผยขอมูลทุกขั้นตอนในการปฏิบัติภารกิจใหประชาชนไดรับทราบ
(๓) การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึงการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู
ขอมูลเกี่ยวกับภารกิจหรือโครงการที่สวนราชการจะดำเนินการ ซึ่งมีผลกระทบตอชีวิตความ
เปนอยูโดยปกติของประชาชนในชุมชนนั้น การทำความเขาใจถึงผลกระทบและแนวทางแก
ปญหาที่สวนราชการจะดำเนินการ และการปรึกษาหารือรวมกันระหวางภาครัฐและของ
ประชาชน โดยให ป ระชาชนแสดงความคิ ด เห็ น และรั ฐ ต อ งรั บ ฟ ง และแก ไขป ญ หาจน
ประชาชนเกิดความพอใจ และมีสวนรวมในการผลักดันภารกิจนั้นเกิดผลสำเร็จ

๔

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖, หนา ๑๕.
๕ พระมหาอภิวชิ ญ ธีรปฺโญ, “การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการเมืองของขงจือ๊ กับพุทธปรัชญา
เถรวาท”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๖๙.
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อยางไรก็ตาม ผูเขียนเห็นวาการมีสวนรวมจะประสบความสำเร็จและนำมาซึ่งความ
ยั่งยืนของประชาธิปไตยไดนั้นขึ้นอยูกับเงื่อนไขหลายประการ เงื่อนไขแรก คือ การมีประชา
สังคม (civil society) ที่เขมแข็ง เพราะการที่ปจเจกบุคคลแตละคนจะทำอะไรก็จะมีน้ำหนัก
นอยแตหากทำรวมกันเปนกลุมก็จะมีความเขมแข็ง ดังนั้น โครงสรางทางกฎหมายจะตอง
สงเสริมการรวมกลุมประชาสังคม และการดำเนินกิจกรรมของกลุมตางๆ การกำหนดกฎ
เกณฑของการมีสวนรวมก็ตองใหความสำคัญกับกลุมมากกวาปจเจกบุคคล ซึ่งความเขมแข็ง
ของประชาสังคมเปนรากฐานสำคัญของสวนรวมของพลเมืองในสังคมพหุนิยม เงื่อนไขที่สอง
คือ การสำนึก ตระหนักและยอมรับสิทธิ หนาที่และการมีสวนรวมของทุกกลุม ทุกฝายไมวา
จะเปนจากภาครัฐหรือภาคประชาชน๖ เงือ่ นไขทีส่ าม คือ เทคนิคและวิธกี ารทีจ่ ะใหประชาชน
มีสวนรวมในเรื่องตางๆเปนเรื่องที่รัฐธรรมนูญมิไดกำหนดไว ตองมีกฎหมายระบุรูปแบบของ
การมีสวนรวมที่เหมาะสมในแตละลักษณะ เงื่อนไขที่สี่ ความสมดุลในการกำหนดนโยบายซึ่ง
ผูกำหนดนโยบายตองไมกำหนดนโยบายที่ลำเอียงไปเพื่อประโยชนคนบางกลุม บางพวกและ
ละเลยผลประโยชนของกลุมอื่นๆ ไป ผูมีสวนรวมตองตระหนักและยอมรับวา การกดดันตอ
รองผานการมีสวนรวมนี้โดยวางอยูบนพื้นฐานของเหตุผล ขอมูล และจะไมมีใครไดตามที่
ตองการทั้งหมด และเงื่อนไขที่หา การมีสวนรวมอาจมาจากหลายฝายที่มีผลประโยชนและ
จุดยืนตางกัน การมีเทคนิคในการบริหารจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง การมีทักษะใน
การขจัดขอขัดแยงโดยสันติวิธียอมเปนสิ่งจำเปน และเปนเงื่อนไขการหลีกเลี่ยงความรุนแรง๗
ในกูฏทันตสูตร มีขอความแสดงถึงการมีสวนรวมของชุมชนในการแสดงความคิด
เห็นตางๆ ที่ผูปกครองไดกำหนดออกมาและมีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออม ประกอบไป
ดวยการคัดคานนโยบาย, การเสนอแนวทางการพัฒนา, และการทำประชาวิจารณ ดังมี
ขอความปรากฏวา

๖ อานันท

ปนยารชุน, การมีสวนรวมของประชาชน : ความยั่งยืนของประชาธิปไตย, เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลาครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้ จอมเทียน, ชลบุรี.
๒๕๔๔, หนา ๑๖-๑๗.
๗ บวรศั ก ดิ์ อุ ว รรณโณ, การมี ส ว นร ว มของประชาชน : ความยั่ ง ยื น ของประชาธิ ป ไตย,
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลาครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้ จอมเทียน,
ชลบุรี. ๒๕๔๔, หนา ๑๔-๒๕.

พุทธวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
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“บานเมืองของพระองคยังมีเสี้ยนนาม มีการเบียดเบียน โจรยังปลนบาน
ปลนนิคม ปลนเมืองหลวง ดักจี้ในทางเปลี่ยวเมื่อบานเมืองยังมีเสี้ยนนามพระองค
จะโปรดใหฟนฟูพลีกรรมขึ้นจะชื่อวาทรงกระทำสิ่งไมสมควร”๘
๓.๒ เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ เปนการกำหนดวิธีการปฏิบัติราชการเพื่อให
เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะวาดวยการกำหนดแผนการทำงานที่มีวัตถุประสงคและตัวชี้วัดผลลัพธ
ของงาน ดังนี้
(๑) การปฏิบัติของสวนราชการตองสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
(๒) การบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาสวนราชการใหเปนองคการแหงการเรียนรู
(๔) การจัดทำคำรับรองในการปฏิบัติราชการ
(๕) การจัดทำแผนบริหารราชการแผนดิน
๓.๓ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐกำหนดใหสวนราชการ
ตองปฏิบัติตามหลักการ
(๑) หลักความโปรงใส ตองประกาศกำหนดเปาหมายและแผนการทำงาน
ระยะเวลาแลวเสร็จ และงบประมาณที่ตองใช เพื่อใหขาราชการและประชาชนทราบ
(๒) หลักความคุมคา สวนราชการตองจัดทำแผนการลดรายจายตอหนวย และ
ในการประเมินความคุมคาจะตองคำนึงถึงประเภทและสภาพของแตละภารกิจ ความเปนไป
ได ประโยชนที่รัฐและประชาชนจะไดรับ โดยเทียบกับรายจายของรัฐ ทั้งนี้ มิใชคำนวณเปน
ตัวเงินเทานั้น แตตองคำนึงถึงประโยชนไดเสียของสังคมดวย
(๓) หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ) การสั่ง
ราชการตองเปนลายลักษณอักษร ถามีการสั่งการดวยวาจาตองบันทึกคำสั่งนั้นไว
จากหลั ก การในเบื้ อ งผู เขี ย นเห็ น สอดคล อ งกั บ ลั ก ษณะการสร า งความรู สึ ก เป น
เจาของรวมกันโดยบุคลากรจะมีจิตสำนึกที่มีตอสวนรวมที่ทุกคนจะตองมีสวนรับผิดชอบ
พร อ มที่ จ ะเสี ย สละหรื อ อุ ทิ ศ ทรั พ ย สิ น เงิ น ทองหรื อ แรงกายเพื่ อ ส ว นรวมโดยไม ห วั ง ผล
ตอบแทน ขณะเดียวกันบุคลากรตองมีจิตสำนึกรับผิดชอบตอวิชาชีพซึ่งเกี่ยวของกับทักษะ
และความรูความสามารถเฉพาะบุคคลที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อองคการของ
ตน
๘ ที.สี.

(ไทย) ๙/๓๓๘/๑๓๑.
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๓.๔ ไม มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านเกิ น ความจำเป น เป น การลดระยะเวลาในการ
พิจารณา การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการที่มีผลโดยตรงตอประชาชน
ใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดย
(๑) การกระจายอำนาจการตัดสินใจ แตละแหงตองจัดทำแผนภูมิขั้นตอน
และระยะเวลาการดำเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอื่นโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนตรวจสอบ
ได
(๒) การจัดตั้งศูนยการบริการรวม เพื่อใหเจาหนาที่นั้นบริการประชาชนได
อยางครบถวน โดยเจาหนาที่นั้นจะตองสามารถแจงรายละเอียด รับเอกสารหลักฐานที่
จำเปน แจงใหทราบระยะเวลาการดำเนินการ และเปนผูติดตอประสานกับสวนราชการอื่น
เพื่อดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้นๆ
ในกูฎทันตสูตร มีการกลาวถึงวิถีชีวิต ความคิด วิธีการจัดการกับปญหาและที่สำคัญ
คือรูปแบบการปกครองรูปแบบพิเศษในสมัยพุทธกาล แมจะไมไดเจาะลึกเปนกฎหมายให
เปนอยางกรุงเทพฯ เมืองพัทยา, เทศบาลหรือแมแตองคการบริหารสวนตำบล แตก็พอจะ
มองเห็นถึงลักษณะพิเศษบางประการที่ผูปกครองมอบใหมอบใหในสมัยนั้นรูปแบบการ
ปกครองทองถิ่นหรือแบบพิเศษ เรียกวา พรหมไทย คือหมายความวาพระราชาทรงมอบ
รางวัลพิเศษใหหรือของอันพรหมประทาน ของใหที่ประเสริฐสุดหมายถึงที่ดินหรือบานที่
พระราชทานบำเหน็จให๙ ซึ่งใหที่นี้ก็คือทรงมอบหมูบานชื่อวาขาณุมัต เปนการแยกปกครอง
อิสระใหตางหากจากแควนมคธ โดยพระเจาพิมพิสารพระราชทานปูนบำเน็จให ที่นี้ถาหาก
มองในแงของการกระจายอำนาจ (Decentralization) ซึ่งรัฐบาลกลางไดมอบอำนาจใหไป
จัดการทองถิ่นไปดำเนินการปกครองและจัดทำกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง๑๐ ซึ่งเงื่อนไขความ
อุดมสมบูรณของชุมชนเปนสวนหนึ่งที่สามารถปกครองตนเองไดดวย
๓.๕ มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณเพื่อใหสวนราชการ
มี หนาที่ตรวจสอบภายในของสวนราชการตนเอง เพื่อการปรับปรุงภารกิจใหเปนไปโดย
เหมาะสมกับสภาพการณที่เปลี่ยนไปของสังคมหรือสอดคลองกับการปฏิบัติงานตามนโยบาย
หรือแผนการปฏิบัติราชการ โดยทบทวนภารกิจ ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
๙ พระพรหมคุณาภรณ

(ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่
๑๑/๒, (กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร. พริ้นติ้งแมสโปรดักส, ๒๕๕๑), หนา ๑๘๒.
๑๐ อัษฎางคปาณิกบุตร, แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสุขุม
และบุตร จำกัด, ๒๕๔๐), หนา ๗๙.
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ในมหาสี ห นาทสู ต ร ได มี แ นวคิ ด เรื่ อ งการจั ด การองค ก รอยู แ ล ว จะเห็ น ถึ ง ความ
คลายคลึงกันอยูไมนอย คำวา “องคกร” หรือ “องคการ” คือกลุมสังคมที่มีคนตั้งแตสองคน
ขึ้นไปมารวมกระทำกิจกรรมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวม
กั น โดยมี รู ป แบบหรื อ โครงสร า งความสั ม พั น ธ ใ นการกระทำกิ จ กรรมร ว มกั น อย า งน อ ย
รูปแบบของความสัมพันธจะตองปรากฏขึ้นชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งนานพอที่จะสังเกตเห็นได๑๑
อยางชัดเจน
สวนคำวา “บริษัท” คือกลุมคน, หมูคน, คณะหรือการรวมกันของหมูชนซึ่งคำดัง
กลาวนี้อาจจะมีความหมายใกลเคียงกับคำวา องคกรหรือองคการ ดังพระดำรัสวา “สารีบุตร
กำลังของตถาคต ๑๐ ประการนี้ที่ตถาคตมีแลว เปนเหตุใหปฏิญญาฐานะที่องอาจบันลือ
สีหนาท ประกาศพรหมจักรในบริษัท”๑๒
๓.๖ ประชาชนไดรับความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ มีสาระ
สำคัญดังนี้
(๑) การกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
(๒) การจัดระบบสารสนเทศ
(๓) การรับฟงขอรองเรียน
(๔) การเปดเผยขอมูล
๓.๗ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ำเสมอ วาไดดำเนินการใหเกิดผล
สัมฤทธิ์เพียงใดซึ่งจะวัดจากผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) วาเปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือไม คุณภาพของการใหบริการซึ่งอาจวัดไดจากความสะดวกในการขอรับ
บริการ (convenience) ความไมยุงยากตอการทำความเขาใจ (simplicity) การใหบริการที่
ถูกตองและรวดเร็ว (accuracy and timeliness) รวมทั้งการสำรวจความพึงพอใจของผูรับ
บริการและความคุมคาในการใชทรัพยากรกับประโยชนที่ไดรับ

หนา ๑.

๑๑ มานพ
๑๒ ม.ม.

สวามิชัย, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ก.วิวรรธน, ๒๕๓๓),

(ไทย) ๑๒/๑๔๘/๑๔๔.
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กลยุทธในการสรางการบริหารจัดการที่ดีเปนการสรางระบบการบริหารจัดการบาน
เมืองและสังคมที่ดีใหเกิดขึ้นในทุกภาคของสังคม จำเปนตองรวมดำเนินกิจการอยางตอเนื่อง
ทั้งในระยะเฉพาะหนา ระยะกลาง ระยะยาว โดยตองมีการปฏิรูปใน ๓ สวนดังนี้
๑. ภาครัฐ ตองปฏิรูปบทบาทหนาที่ โครงสราง และกระบวนการทำงานของหนวย
งานภาครัฐใหมีความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต ซื่อตรง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถือ
ประชาชนเปนเปาหมายสูงสุดในการทำงาน สามารถทำงานรวมกับภาคธุรกิจ เอกชน และ
ภาคเอกชนไดอยางราบรื่น
๒. ภาคธุรกิจ เอกชนตองปฏิรูปการทำงานโดยยึดกติกาที่โปรงใส มีความรับผิดชอบ
ตอผูถือหุน เปนธรรมตอลูกคา รับผิดชอบตอสังคม มีมาตรฐานการบริการ มีระบบตรวจสอบ
ที่มีคุณภาพ สามารถทำงานรวมกับภาครัฐและภาคประชาชนไดอยางราบรื่น
๓. ภาคประชาชน ตองสรางเสริมใหประชาชนเกิดความตระหนักในสิทธิหนาที่และ
ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีความรูความเขาใจหลักการของการ
สรางการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
บวรศั ก ดิ์ อุ ว รรณโณ ได แ สดงทั ศ นะว า กระบวนการที่ เ ป น หั ว ใจของ good
governance นั้นมี ๓ สวนที่จะตองเชื่อมโยงกันคือ สวนที่หนึ่ง การมีสวนรวมของทุกภาคใน
การบริหารจัดการสังคม (participation) สวนที่สอง ความโปรงใสของกระบวนการตัดสินใจ
(transparency) และสวนที่สาม ความรับผิดชอบที่ ตองตอบคำถามและถูกวิจารณไดรวมทั้ง
ความรับผิดชอบในผลที่เกิดจากการตัดสินใจ (accountability) โดยมีกฎเกณฑ (norm)
เปนตัวกำหนดความสัมพันธของทุกภาคสวน เพราะกฎเกณฑจะสรางสิทธิและการยอมรับใน
สวนรวมของแตละภาค๑๓

๑๓ บวรศั ก ดิ์

อุ ว รรณโณ, การสร า งธรรมาภิ บ าล (goodgovernance) ในสั ง คมไทย,
(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพวิญญชน, ๒๕๔๒), หนา ๑๓-๑๔.
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หลักธรรมหมวดนี้เปนหมวดธรรมที่ใชเปนกรอบในการบริหารบานเมือง ที่สามารถ
ทำใหผูบริหารจะมีแนวคิดอยางไรเกี่ยวกับการบริหารบานเมืองจะมีรูปแบบการบริหาร
จั ด การอย า งไร หรื อ หลั ก คิ ด อย า งไรและที่ ส ำคั ญ ควรจะบริ ห ารจั ด การไปในทิ ศ ทางไหน
ประกอบดวย หลักสุจริต ๓, และหลักปุริสธรรม ๗
๕.๑ หลักสุจริต ๓๑๔ สุจริตเปนหมวดธรรมที่สำคัญมากในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งรัฐบาลไดพยายามเนนในเรื่องของการโปรงใสในการบริหารบานเมือง เพื่อใหบาน
เมืองสะอาดนั้นก็หมายความวาบานเมืองจะตองปราศจากการทุจริตคดโกง มีสินบน โดยการ
พยายามออกกฎหมายในรูปแบบตางๆ ออกมาใชหลักธรรมขอนี้ประกอบดวย
(๑) กายสุจริต เมื่อผูนำมีการกระทำที่มีความสุจริตไมโกงกิน บานเมืองก็มี
ความเจริญกาวหนา มีการพัฒนาตามศักยภาพ เงินงบประมาณก็ถูกใชใหเกิดความคุมคามี
การพัฒนาอยางทั่วถึงเต็มเม็ดเต็มหนวย เมื่อผูนำไมทุจริตคดโกง ลูกนองก็ไมกลา ถาผูนำ
ทุจริตลูกนองก็ทำตามซึ่งธรรมะขอนี้มีความสำคัญตอบานเมืองเปนอยางมาก
(๒) วจีสุจริต แมวาจาจะดูแลวไมนาจะมีความสำคัญตอการบริหารปกครอง
แตโดยความเปนจริงแลวมีความสำคัญเปนอยางมากในเรื่องของการใชคำพูด เชน การพูด
โนมนาวจิตใจคน การพูดประสานคน การเจรจาตอรอง งานดานการทูต เปนตน
(๓) มโนสุจริต มีคนกลาววาจิตคิดอยางไรก็พูดอยางนั้น คนพูดอยางไรก็ทำ
อยางนั้น แมบางครั้งการกระทำ-การพูด-การคิด อาจจะไมตรงกันเพราะความปดบังของคน
แตโดยมากแลวยอมเปนไปตามนัยดังกลาว
ดังนั้น ในขอนี้ เปนการแสดงออกมาทางความคิดเห็นที่ผูนำสูงสุดจะตองแสดงใหผู
ใตปกครองไดเห็นหรือที่เรียกวาการแสดงวิสัยทัศนนั้นเอง
๕.๒ หลักสัปปุริสธรรม ๗๑๕ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณคา เปนคำสอน
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ยังทันสมัยอยูจนถึงปจจุบันและในอนาคต แตในที่นี้
จะไดนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบางประการ ไดแก หลักสัปปุริสธรรมที่พระพุทธเจา
ทรงแสดงไวในสัปปุริสสูตร อันเปนแนวทางในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตรเพียงหลัก
ธรรมหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณาวา หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตรมิไดมุงหวังกำไรหรือ
๑๔ อง.ติก.
๑๕ ที.ปา.

(ไทย) ๒๐/๒/๑๔๑.
(ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓.
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การแขงขันเพียงอยางเดียว แตไดบรรจุหลักการที่สรางความยั่งยืน การไมเบียดเบียน การอยู
ร ว มกั น อย า งสงบสั น ติ มี ค วามเมตตาต อ กั น และรู เ ท า ทั น โลก โดยไม ไ ด ป ฎิ เ สธกระแส
โลกาภิวัตนหรือระบบทุนนิยมในปจจุบัน แตใหยึดหลักการอยูรวมกันและรูเทาทันโลก หลัก
สัปปุริสธรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ มี ๗ ประการ คือ
(๑) ธัมมัญุตา ความเปนผูรูจักเหตุ คือ รูความจริง รูหลักการ รูกฎเกณฑ รู
กฎแหงธรรมได รูกฎเกณฑแหงเหตุผล และรูจักหลักการที่จะทำ ใหเกิดผล รวมความวา การ
บริหารจัดการในองคกร ผูบริหารจำเปนตองพิจารณาขอเท็จจริงอยางถูกตอง เพื่อบรรลุ
เปาหมายขององคกรใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รูจักการวิเคราะหความจริงที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ อันวา “ สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เปนธรรมดา “ โดยพิจารณาหลัก
การและเกณฑแหงเหตุผลมาบริหารจัดการองคกร
(๒) อัตถัญุตา ความเปนผูรูจักผล หรือความมุงหมาย คือรูความหมาย รู
ความมุงหมาย รูประโยชนที่ประสงค รูจักผลที่เกิดขึ้น สืบเนื่องจากการกระทำตามหลัก
หมายถึง การบริหารงานองคกรใหบรรลุถึงวัตถุประสงค และรูถึงประโยชนของ องคกรที่นำ
ไปสูความมั่นคง และไมมีผลกระทบใดๆ ตอองคกร ในที่นี้ก็หมายถึงการมีแผนงานที่ดี การ
วางแผนที่วิเคราะหผลกระทบดานตางๆ
(๓) อัตตัญุตา ความเปนผูรูจักตน คือ รูจักเราวาเรานั้น โดยฐานะภาวะเพศ
ความรู ความสามารถ และคุณธรรมเปนอยางไร และเทาใด แลวประพฤติใหเหมาะสมและ
รู จั ก ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ต อ ไป ในที่ นี้ ห มายถึ ง รู จั ก องค ก รที่ บ ริ ห ารเป น อย า งดี ว า มี จุ ด ด อ ย
จุดแข็งอยางไร มีขีดความสามารถอยางไร และรูจักการปรับปรุงองคกรใหทันตอเหตุการณที่
มีผลกระทบ รวมทั้งการบริหาร ความแตกตางที่จะทำใหองคกรเปนเลิศ มีประสิทธิภาพและ
มั่นคงถาวร
(๔) มัตตัญุตา ความผูรูจักประมาณ คือ ความพอดีในการจายโภคทรัพย ใน
ที่นี้หมายถึงการบริหารการเงิน หรือการขยายกิจการ ตองพิจารณาใหรูจักประมาณในความ
เพียงพอขององคกร ขีดความสามารถขององคกร ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยใน
องคกร รวมทั้งการแขงขั้นที่รอบคอบและรูจักประมาณขีดความสามารถขององคกร
(๕) กาลัญุตา ความเปนผูรูจักกาล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะ
เวลาในการประกอบกิจ ในที่นี้หมายถึง การบริหารจัดการ จะตองมีความเขาใจถึงระยะเวลา
ที่เหมาะสม การสรางโอกาสขององคกรจะตองพิจารณาถึงสถานการณในเวลานั้นๆ วา ควร
จะดำเนินการอยางไร อะไรควรงด อะไรควรกระทำ เวลาใดควรขยายกิจการ หรือชวงเวลา
ใดที่จะบริหารองคกรใหประสบผลสำเร็จตอองคกรมากที่สุด
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(๖) ปริสัญุตา ความเปนผูรูจัก ชุมชน คือ รูกริยาที่จะประพฤติตอชุมชนนั้น
วาควรจะดำเนินการอยางไร การบริหารจัดการ จำเปนตอง ปฏิสัมพันธกับองคกรตางๆ ทั้งที่
เปนพันธมิตร และคูแขง การสรางสรรค หรือการประสานงานกับชุมชน หรือกลุมบุคคลที่มี
ผลตอองคกร ก็คือเขาถึง เขาใจและพัฒนา เปนการบริหารจัดการที่สรางความสัมพันธดวย
เมตตา ความเอื้อเฟอเผื่อแผตอชุมชน หรือสาธารณะชน จะเปนภาพลักษณที่ดีขององคกร
(๗) ปุคคลัญุตา ความเปนผูรูจักบุคคล คือ รูจักความแตกตางของบุคคลวา
โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม ตลอดถึงรูในความสามารถของบุคคล และใชมอบ
งานที่เหมาะสมใหการบริหารจัดการในการรูบุคคล เปรียบเสมือนการพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรมนุษยที่จะตองมีการพัฒนา และบริหารบุคคลในองคกรใหมีความรูความสามารถ
และภักดีตอองคกร มีความสามัคคี สรางความเปนธรรมและเสมอภาคใหแก บุคลากรใน
องคกร รวมถึงการทำงานเปนหมูคณะ การติดตอสื่อสารกับบุคคลตางๆ ดวยความเปน
มิตรไมตรี รวมทั้งมีความจริงใจตอกัน
ผูเขียนเห็นวา จากสาระของสัปปุริสธรรมขางตนพระพุทธศาสนาอธิบายความ
สัมพันธของการบริหารจัดการเกี่ยวของกับคนและสิ่งแวดลอม โดยคำนึงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรมที่มีคุณคาพบไดในสังคมมนุษยหรือปจจัยแหงสังคมในกระบวนการอาศัยซึ่งกันและ
กัน การพิจารณาดวยเหตุดวยผล รูจักโลก รูจักธรรมชาติ เพราะมนุษยเทานั้นที่จะเปนผูที่
บริหารจัดการองคการที่ดีได สำหรับในสวนของ หลักการบริหารสมัยใหมจะเนนเทคนิคและ
วิธีการ โดยแสวงหากำไรและการแขงขันใหองคกรบรรลุสูเปาหมายตามแบบของทุนนิยม

ˆ. ∫∑ √ÿª
ในทั ศ นะของผู เขี ย นเห็ น ว า พุ ท ธวิ ธี เ พื่ อ การบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี เ พื่ อ ให
ประสบผลสัมฤทธิ์ทุกภาค ทั้งภาครัฐบาล เอกชน และภาคประชาชนจะตองสนับสนุนกัน
เพื่อจะไดรวมกันปรับบทบาท ปรับวิธีการทำงานของแตละภาคใหสนับสนุนเกื้อกูลกัน ใหเกิด
กำลั ง ที่ จ ะสามารถตั ก ตวงผลประโยชน จ ากการเปลี่ ย นแปลงในกระแสโลกาภิ วั ต น เข า สู
ประเทศไทย อยางไรก็ตาม การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี จำเปนตองสรางใหเกิดขึ้นในทุก
ระดับประกอบดวย ระดับบุคคล คือประชาชนตระหนักวาตนเองใชอำนาจดวยความรับผิดชอบ
และเปนธรรม ระดับชุมชน คือการประสานสิทธิอำนาจของชุมชนเขากับการปกครองทองถิ่น
ภาคธุรกิจเอกชน คือ การบริหารการจัดการ ธุรกิจ เอกชน รัฐวิสาหกิจใหตรวจสอบได
โปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอสังคม และภาคการเมืองและราชการ คือ
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การกระจาย ให มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี มี ก ารตรวจสอบภายในระหว า งกั น เพื่ อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบตอสวนรวม เพื่อใหสังคมไทยพัฒนาไปสูประชาธิปไตยที่มี
ธรรมาภิบาลอยางแทจริง จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีหนวยงานหนึ่งซึ่งไมควรเปนหนวยงาน
ของรัฐ แตเปนการรวมตัวกันจากทุกภาคของสังคม ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
ภาคประชาสังคม เพื่อทำหนาที่ในการประสานงานเชื่อมโยง การทำงานทั้ง ๓ ภาค ใหมีการ
สนับสนุนซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค เพื่อสรางธรรมาภิบาลที่แทจริงใหเกิดในสังคมไทย
อยางยั่งยืน
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กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๒.
. การมีสว นรวมของประชาชน : ความยัง่ ยืนของประชาธิปไตย. เอกสารประกอบ
การประชุ ม วิ ช าการสถาบั น พระปกเกล า ครั้ ง ที่ ๒ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ซิ ตี้
จอมเทียน, ชลบุรี, ๒๕๔๔.
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. พิมพ
ครั้งที่ ๑๑/๒. กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร.พริ้นติ้งแมสโปรดักส, ๒๕๕๑.
พระมหาอภิวิชญ ธีรปฺโญ. “การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการเมืองของขงจื้อกับพุทธ
ปรัชญาเถรวาท.” วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒.
มานพ สวามิชัย. หลักการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ก.วิวรรธน, ๒๕๓๓.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร :
นานมีบุคส พับลิเคซั่นส จำกัด, ๒๕๔๖.
สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
(Good Governance). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน, ๒๕๔๓.

524

การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖.
อานันท ปนยารชุน. การมี ส ว นร ว มของประชาชน : ความยั่ ง ยื น ของประชาธิ ป ไตย.
เอกสารประกอบการประชุ ม วิ ช าการสถาบั น พระปกเกล า ครั้ ง ที่ ๒ ณ โรงแรม
แอมบาสเดอรซิตี้ จอมเทียน, ชลบุรี, ๒๕๔๔.
อัษฎางค ปาณิกบุตร. แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง. กรุงเทพฯ : บริษัทสุขุมและบุตร
จำกัด, ๒๕๔๐.

°“√∫√‘À“√®—¥°“√Õß§å°√ ¡—¬„À¡à
μ“¡À≈—° —ªªÿ√‘ ∏√√¡
æ√–§√Ÿ —πμ‘∏√√¡“¿‘√—μ (∫ÿ≠™—¬ π⁄μ‘°‚√)
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


Ò. ∫∑π”
การบริหารองคกรใหประสบความสำเร็จในยุคปจจุบันและในอนาคตกระทำไดยาก
มากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและ
สลับซับซอน การบริหารจัดการจำเปนตองอาศัยผูบริหารที่มีความสามารถ (Competency)
มี พ นั ก งานที่ มี วิ นั ย รั บ ผิ ด ชอบตนเอง (Self-control) มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร า งสรรค มี
กระบวนการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ มีความนาเชื่อถือไววางใจ มีผลผลิตขององคกรที่ดีมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness)๑
จากสภาพปญหาสังคมไทยที่เกิดขึ้นในปจจุบัน เปนที่ยอมรับกันวา ตลอดระยะเวลา
๔๐ ป ของการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเกิดความบกพรอง
อยางมากจากการพัฒนาของภาครัฐตามหลักทุนนิยม๒ เปนสวนที่กอใหเกิดปญหาในการ
บริหารองคกรสมัยใหมของภาคเอกชน ทั้งดานการวางแผนงานระยะสั้นและระยะยาว
ทิศทางและเปาหมายขององคกร ผลตอบแทนตอผูรวมงาน การยกยองและธำรงรักษา
บุคลากร “องคกร” และ “ปญหา” นั้นเปนของคูกับผูบริหารที่มี “สติ” และ “ปญญา” ซึ่ง
เปนหัวใจสำคัญของพุทธศาสนา การมองทะลุปญหาดวยสติปญญา มีวิธีคิดในการแกไข
๑ ศิ ริ ว รรณ

เสรีรัตน และคณะ, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : ไดมอนอิน
บิสสิเน็ตเวิรล, ๒๕๔๕), หนา ๑๘.
๒ อางใน ศุภชัย เจริญวงศ, ถอดรหัสการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาการเมือง,
๒๕๔๔), หนา ๓-๕.
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ปญหาอยางเปนระบบ และตัดสินปญหาดวยใจเปนกลางอยางแทจริงนั้นคือ ปจจัยสำคัญที่
จะทำใหผูบริหารนำพาองคกรและพนักงานไปสูเปาหมายอยางมีความสุข ซึ่งการบรรลุ
เปาหมายอยางมีความสุขนั้น สำคัญเพียง “วิธีคิด” เทานั้น๓
บทความนี้ไดนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ซึ่งนำมา
ผสานกับรูปแบบวิธีการบริหารตามแนวคิดตะวันตก คือ “POSDCORB” อยางกลมกลืนและ
สามารถแกไขปญหาการบริหารจัดการงานสมัยใหมใหแกองคกรได
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ในปจจุบัน การบริหารงานหรือการจัดการองคกรมีความจำเปนตองใชศาสตรในการ
บริหารงานอยางหลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากโลกในยุคปจจุบันเปนระบบทุนนิยม หรือบริโภค
นิยมที่แสวงหากำไร และมีการแขงขันเพื่อใหเหนือกวาคูแขง ทั้งในเชิงบริหารงานและการ
พัฒนาองคกรใหบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร จึงมีหลักการบริหารสมัยใหมเขามาเปน
กลยุทธ หรือหลักการในการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการทางตะวันตกกำลัง
สนใจหลักการในทางพระพุทธศาสนามาผสมผสานและประยุกตใชกับหลักการบริหารจัดการ
เพราะเขาถือวาการที่จะใชหลักการ วิธีการ หรือเทคนิค ของนักวิชาการชาวตะวันตก ซึ่ง
พัฒนาการการบริหารจัดการมาไมเกิน ๑๐๐ ป นั้น ยังเปนหลักการที่ยึดกับวัตถุ รวมทั้งมี
ผูแพผูชนะ เปนการบริหารจัดการที่มุงหวังกำไรและการแขงขัน ดังนั้น เมื่อนักวิชาการทาง
ตะวันตกไดเขามาศึกษาพระพุทธศาสนา ทำใหเขารูวาศาสตรแหงการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
และดำรงความเปนมนุษยที่จะอยูรวมกันโดยสันติสุขนั้น ตองใชศาสตรในการบริหารจัดการ
เชิงพุทธศาสตร ซึ่งในที่นี้จะไดกลาวถึง หลักการบริหารงานสมัยใหมกับหลักการบริหารงาน
เชิงพุทธศาสตรในเชิงเปรียบเทียบวาสามารถบูรณาการรวมเขากันได และเปนแนวทางที่มี
ความสอดคลองกับหลักการบริหารสมัยใหมไดอยางเหลือเชื่อ แมวาจะมีมากวา ๒,๖๐๐ ป
แลวก็ตาม ถามองภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตนแลวจะพบวามีการเคลื่อนไหวอยาง
ตอเนื่อง สวนใหญจะเนนการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับใชระบบทุนนิยมหรือบริโภคนิยม ในชวง
แรกของการบริหารงานซึ่งอยูในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม จะเนนการบริหารงานในองคกร
เพือ่ ลดตนทุนการผลิตและการผลิตสินคาในปริมาณมากๆ แตในยุคปจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลง
๓

ชนรดา อินเที่ยง, “คอลัมน คลื่นความคิด”, นิตยสารมติชนรายวัน, วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๔๘, ปที่ ๒๘ ฉบับที่ ๙๘๘๑, หนา ๒๐.
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ของระบบการบริหารงาน เพื่อรองรับระบบการบริหารงานสมัยใหมเขามาปรับปรุงการ
บริหารงานขององคกร จึงทำใหการบริหารงานมีความซับซอน ตองใชกลยุทธดานตางๆ มา
ปรับเขากับระบบการบริหารงาน เนนการแขงขันและผลกำไรสูงสุด เพื่อสนองระบบบริโภค
นิยม จึงมีศาสตรในการบริหารงานสมัยใหมเขามาแทนที่ระบบเกา โดยเพิ่มองคความรูในการ
บริหารงานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย ใหมีการเพิ่มทักษะเกี่ยวกับความรูความสามารถเขามา
ประกอบเปนหลักในการพัฒนาการบริหารงานสมัยใหม โดยเฉพาะการแขงขันขององคกรที่มี
ความหลากหลาย จึงมีการนำเอาเรื่องสมรรถนะ (Competency) เขามาใชในหลักการ
บริหารสมัยใหมมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการระบุทรัพยากรบุคคลวามีความสามารถและความรูที่
หลากหลาย รวมทั้งเปนผูมีความสามารถดีที่สุด เปนการแสวงหาความแตกตางจากบุคคล
ทั่วไป นำมาเปนบุคลากรในองคกร เพื่อสรางความเปนเลิศขององคกร ในการบรรลุเปาหมาย
สูงสุดขององคกร เพื่อการแขงขันที่มีศักยภาพเหนือกวาองคกรอื่นๆ กอนอื่นตองขอกลาวถึง
ระบบบริหารงานที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงมาเปนระบบบริหารงานสมัยใหมที่มีการ
พัฒนาการในรูปแบบตางๆ อาทิ การบริหารงานองคกรมีองคประกอบสำคัญที่นักบริหารงาน
ควรคำนึง เพื่อใหการบริหารงานประสบความสำเร็จ ประกอบไปดวย เงิน (money) วัตถุดิบ
(materials) เครื่องจักรหรืออุปกรณ (machine or equipment) และแรงงานหรือคน
(man)๔
องคความรูในการบริหารงานในยุคตนๆ ของการพัฒนาการบริหารงานสมัยใหม จะ
คิดถึงองคประกอบสำคัญดังกลาว เพื่อพิจารณากำหนดเปาหมายขององคกรวาจะมีทิศทาง
หรือแนวทางในการบริหารองคกรอยางไร แตตอมามีการพัฒนาระบบการบริหารงาน เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงขององคกรตามโลกาภิวัตนที่มีการแขงขันสูง จึงมีการสรางระบบการ
บริหารงานที่เนนคนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานสมัยใหม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายขึ้น จึงไดมีแนวความคิดในการบริหารคนหรือ
ทรัพยากรมนุษยในองคกรของตน เพื่อความสำเร็จและบรรลุผลสำเร็จ โดยใหสอดคลองกับ
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม หรื อ นวั ต กรรมใหม ๆ ที่ เขา มาสนั บ สนุ น การบริ ห ารงานขององค ก ร
เนื่องจากประเทศไทยตองยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือวาเปนประเด็นที่สำคัญของสังคม
ไทย หรือองคกรตองใหความสนใจ เพราะวาการบริหารจัดการจะตองมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม เนื่องจากโลกในอนาคตเปนโลกที่ทำงานในสิ่งแวดลอมที่เปนพลวัตมากขึ้น การ
๔

เอกวิ ท ย มณี ธ ร, ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การบริ ห าร/การจั ด การ, พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร : เอ็ม.ที.เพรส, ๒๕๕๒), หนา ๓.
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แขงขันจะมีอัตราที่สูงขึ้น และเปนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคาดหวังทางสังคมเพิ่ม
ขึ้น เปนการกดดันเรียกรองในองคกรใหมีการปรับตัวเพื่อแสวงหาแนวทางในการบริหาร
จัดการองคกรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะการพยายามใหเกิด
“การมีสวนรวม (Participation)”๕ มากขึ้น การใหอำนาจ (Empowerment), การเขาไป
เกี่ยวของ (Involvement), การทำงานเปนทีม (Teamwork) ทั้งหมดจะตองพัฒนาไป
พรอมๆ กัน โดยผานกระบวนการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดความมั่นใจจาก
องคประกอบสำคัญขางตน คือ บุคคล (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ (materials) และ
การจั ด การ (management) หรื อ กระบวนการทางการบริ ห าร (Administration)
นักวิชาการชื่อ Lather Gulicks และคณะ ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารที่
เรียกวา “POSDCORB” ไว ๗ ประการ๖ คือ
๑) การวางแผนงาน (Planning) หมายถึง องคกรควรจะกำหนดแผนงานกิจการ
เพื่อใหหมูสมาชิกหรือบุคลากรในองคกรมีทิศทางในการปฏิบัติงานหรือทำงานรวมกันอยาง
กลมกลืนไปในทางเดียวกัน
๒) การจัดองคกร (Organizing) คือ การจัดการโครงสรางองคกรใหมีสายบังคับ
บัญชาที่คลองตัว การเชื่อมสายบังคับบัญชาใหแนนแฟน และมีความจงรักภักดีตอองคกร
เพื่อสนับสนุนนโยบายของผูบริหารในระดับสูงเปนอยางดี
๓) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การสงเสริมและพัฒนาการบริหารทรัพยากร
มนุษยในองคกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคกร
๔) การวินิจฉัยสั่งการ (Directing) องคกรตองมีการวินิจฉัยสั่งการที่รวดเร็วแมนตรง
รวมทั้งขอมูลขาวสารที่ทันสมัย เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหารองคกร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร
๕) การประสานงาน (Co-coordinating) เปนการประสานงานเชิงระบบในองคกร
หรือนอกระบบนอกองคกร เพื่อใหองคกรสามารถดำเนินกิจการอยางมีประสิทธิภาพ ตรง
ตามนโยบายและวัตถุประสงคขององคกร เพื่อแกไขปญหาความขัดแยงทั้งในองคกรและนอก
องคกร
๕ อางใน

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการ
และเครื่องมือจัดการความขัดแยง, (กรุงเทพมหานคร : ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๔), หนา ๑๔๑.
๖ พรนพ พุกกะพันธุ, ภาวะผูนำและการจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักท, ๒๕๔๔),
หนา ๓-๔.
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๖) การเสนอรายงาน (Reporting) องคกรจะตองมีการตรวจสอบขอมูลผลการ
ปฏิ บั ติ ง านอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การรายงานข อ มู ล อย า งสม่ ำ เสมอ และเป น ข อ มู ล ที่ มี
มาตรฐาน เที่ยงตรง มีมาตรวัด รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาสนับสนุนขอมูล จะ
ทำใหการบริหารองคกรไดอยางแมนตรง รวดเร็วตอผูบริหาร
๗) การจั ด ทำงบประมาณ (Budgeting) องค ก รควรจั ด ทำระบบบั ญ ชี และ
งบประมาณเปนแบบมาตรฐาน ซึ่งสามารถตรวจสอบระบบบัญชี (Balance Sheet) ไดอยาง
มีระบบในการบริหารงานองคกร
วิ รั ช วิ รั ช นิ ภ าวรรณ กล า วว า กระบวนการบริ ห ารเกิ ด ได ห ลายแนวคิ ด เช น
โพสดคอรบ.(POSDCORB). เกิดจากแนวคิดของลูเธอร.กูลิค .(Luther. Gulick). และลินดอล
เออร วิ ค (Lyndall.Urwick).ประกอบด ว ยขั้ น ตอนการบริ ห าร ๗ ประการ.ได แ ก . การ
วางแผน.(Planning) การจัดองคการ.(Organizing).การบริหารงานบุคคล.(Staffing) การ
อำนวยการ.(Directing).การประสานงาน.(Coordinating).การรายงาน.(Reporting).และ
การงบประมาณ.(Budgeting)๗
หนาที่ของฝายบริหารที่กูลิคเสนอนี้ปรับปรุงมาจากผลงานของเฟโยลซึ่งเคยเสนอไว
เพียง P.O.D.C. Co และ C (Control) ซึ่งในความหมายของการควบคุมนั้นก็สามารถจำแนก
ไดเปนการควบคุมกิจกรรมโดยทำเปนรายงาน (R) การควบคุมดานการเงิน และการควบคุม
ดานบุคลากร แสดงวากูลิคไดนำคำวาการควบคุมมาขยายความขึ้นเทานั้น๘
สรุปไดวา หลักการบริหารงานสมัยใหม จำเปนตองอาศัยวิทยาการดานการจัดการ
บริ ห ารเข า มาสนั บ สนุ น องค ก ร เพื่ อ เสริ ม พลั ง การบริ ห ารจั ด การให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล พัฒนาทรัพยากรมนุษย (บุคคล) ขององคกรอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ รวมทั้งใช
เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาสนับสนุนดานฐานขอมูล การสรางบุคลากรในองคกรใหมีความ
สามารถในการบริหารจัดการ มีการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ
การสรางความเปนธรรม ความเสมอภาคในองคกร การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีการ
ประสานประโยชน สรางความรวมมือ การกระจายอำนาจที่เหมาะสม จะเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการสมัยใหมเพื่อนำองคกรเขาสูโลกาภิวัตน และความไดเปรียบในเชิงแขงขันของ
ระบบทุนนิยมในปจจุบัน ซึ่งไมอาจหลีกเลี่ยงได
๗ วิรัช

วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร :
โฟรเพซ, ๒๕๔๕), หนา ๓๙.
๘ สมิหรา จิตตลถากร, ทฤษฎีองคการ, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : คงวุฒิคุณากรณ,
๒๕๔๖), หนา ๗๘.
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หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร เกี่ยวของกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มี
คุณคามากวา ๒,๖๐๐ ป ในยุคโลกาภิวัฒนหรือยุคทุนนิยมในปจจุบัน การบริหารจัดการสมัย
ใหมตางก็กลับมาทบทวนบทบาททางวิชาการในการบริหารจัดการสมัยใหมวายังคงเปน
แนวทางเดี ย วหรื อ ไม ที่ ก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะต อ งสนองตอบต อ ระบบ
ทุนนิยมที่เนนการแขงขันและสรางผลกำไร หรือการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรเพียงอยาง
เดียว การบริหารจัดการสมัยใหมยังขาดอะไรบางที่เปนนามธรรมที่เกี่ยวกับมนุษยที่จะตองอยู
รวมกัน รวมทั้งสิ่งแวดลอมในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบตอสังคมและองคกร
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่กลาวถึงการบริหารจัดการมีอยูมากมาย เปนคำสอนขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ยังทันสมัยอยูจนถึงปจจุบันและในอนาคต แตในที่นี้ จะไดนำ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบางประการ ไดแก หลักสัปปุริสธรรม ที่พระพุทธเจาทรง
แสดงไวในสัปปุริสสูตร อันเปนแนวทางในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตรเพียงหลักธรรม
หนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณาวา หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตรมิไดมุงหวังกำไรหรือการ
แขงขันเพียงอยางเดียว แตไดบรรจุหลักการที่สรางความยั่งยืน การไมเบียดเบียน การอยูรวม
กันอยางสงบสันติ มีความเมตตาตอกัน และรูเทาทันโลก โดยมิไดปฎิเสธกระแสโลกาภิวัตน
หรือระบบทุนนิยมในปจจุบัน แตใหยึดหลักการอยูรวมกันและรูเทาทันโลก หลักสัปปุริสธรรม๙ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ มี ๗ ประการ คือ
๑) ธัมมัญุตา ความเปนผูรูจักเหตุ คือ รูความจริง รูหลักการ รูกฎเกณฑ รูกฎแหง
ธรรมได รูกฎเกณฑแหงเหตุผล และรูจักหลักการที่จะทำใหเกิดผล รวมความวา การบริหาร
จัดการในองคกร ผูบริหารจำเปนตองพิจารณาขอเท็จจริงอยางถูกตอง เพื่อบรรลุเปาหมาย
ขององคกรใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รูจักการวิเคราะหความจริงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
อันวา “สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เปนธรรมดา” โดยพิจารณาหลักการและเกณฑแหง
เหตุผลมาบริหารจัดการองคกร
๒) อัตถัญุตา ความเปนผูรูจักผล หรือความมุงหมาย คือรูความหมาย รูความมุง
หมาย รูประโยชนที่ประสงค รูจักผลที่เกิดขึ้น สืบเนื่องจากการกระทำตามหลัก หมายถึง
การบริหารงานองคกรใหบรรลุถึงวัตถุประสงค และรูถึงประโยชนขององคกรที่นำไปสูความ
มั่นคง และไมมีผลกระทบใดๆ ตอองคกร ในที่นี้ก็หมายถึงการมีแผนงานที่ดี การวางแผนที่
วิเคราะหผลกระทบดานตางๆ
๙ องฺ.สตฺตก.

(ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๓-๑๔๖.
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๓) อัตตัญุตา ความเปนผูรูจักตน คือ รูจักเราวาเรานั้น โดยฐานะ ภาวะ เพศ
ความรู ความสามารถ และคุณธรรมเปนอยางไร และเทาใด แลวประพฤติใหเหมาะสม และ
รูจักที่จะปรับปรุงตอไป ในที่นี้หมายถึง รูจักองคกรที่เราบริหารเปนอยางดีวามีจุดดอย จุด
แข็งอยางไร มีขีดความสามารถอยางไร และรูจักการปรับปรุงองคกรใหทันตอเหตุการณที่มี
ผลกระทบ รวมทั้งการบริหารความแตกตางที่จะทำใหองคกรเปนเลิศ มีประสิทธิภาพ และ
มั่นคงถาวร
๔) มัตตัญุตา ความเปนผูรูจักประมาณ คือ ความพอดีในการจายโภคทรัพย ในที่
นี้หมายถึงการบริหารการเงิน หรือการขยายกิจการ ตองพิจารณาใหรูจักประมาณในความ
เพียงพอขององคกร ขีดความสามารถขององคกร ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยใน
องคกร รวมทั้งการแขงขันที่รอบคอบ และรูจักประมาณขีดความสามารถขององคกร
๕) กาลัญุตา ความเปนผูรูจักกาล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาใน
การประกอบกิ จ ในที่ นี้ ห มายถึ ง การบริ ห ารจั ด การจะต อ งมี ค วามเข า ใจถึ ง ระยะเวลาที่
เหมาะสม การสรางโอกาสขององคกรจะตองพิจารณาถึงสถานการณในเวลานั้นๆ วาควรจะ
ดำเนินการอยางไร อะไรควรงด อะไรควรกระทำ เวลาใดควรขยายกิจการ หรือชวงเวลาใดที่
จะบริหารองคกรใหประสบผลสำเร็จตอองคกรมากที่สุด
๖) ปริสัญุตา ความเปนผูรูจักชุมชน คือ รูกิริยาที่จะประพฤติตอชุมชนนั้น วาควร
จะดำเนินการอยางไร การบริหารจัดการจำเปนตองปฏิสัมพันธกับองคกรตางๆ ทั้งที่เปน
พันธมิตรและคูแขง การสรางสรรคหรือการประสานงานกับชุมชน หรือกลุมบุคคลที่มีผลตอ
องคกรก็คือ เขาถึง เขาใจ และพัฒนา เปนการบริหารจัดการที่สรางความสัมพันธดวยเมตตา
ความเอื้อเฟอเผื่อแผตอชุมชน หรือสาธารณะชน จะเปนภาพลักษณที่ดีขององคกร
๗) ปุคคลัญุตา รูบุคคล คือ รูจักบุคคลที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะคนที่มารวมงาน
รวมการรวมไปดวยกัน และคนที่เราไปใหบริการตามความแตกตางเฉพาะตัว เพื่อปฏิบัติตอ
เขาไดถูกตองเหมาะสมและไดผล ตลอดจนสามารถทำบริการใหความชวยเหลือไดตรงตาม
ความตองการ รูวาจะใชวิธีสัมพันธพูดจาแนะนำติชมหรือจะใหเขายอมรับไดอยางไร โดย
เฉพาะในการใชคน ซึ่งตองรูวาคนไหนเปนอยางไร มีความถนัดอัธยาศัยความสามารถอยางไร
เพื่อใชคนใหเหมาะกับงาน นอกจากนั้นก็รูประโยชนที่เขาพึงได เพราะวาในการทำงานนั้น
ไมใชวาจะเอาเขามาเปนเพียงเครื่องมือทำงานได แตจะตองใหคนที่ทำงานทุกคนไดประโยชน
ไดพัฒนาตัวเอง ผูนำควรรูวาเขาควรจะไดประโยชนอะไรเพื่อความเจริญงอกงามแหงชีวิต
ที่แทจริงของเขาดวย
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อยางไรก็ตามไมวาจะเปนการบริหารตามแนวตะวันตกหรือการบริหารตามแนวพุทธ
ก็สามารถใชได แตถาเราสามารถนำแนวทางการบริหารทั้งสองแบบรวมกันเพื่อบริหารองคกร
ไดก็จะเปนผลดีในอนาคต

Ù. °“√∫√‘À“√∑’Ë¡’√Ÿª·∫∫∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫ μπ §π ß“π
ในการบริหารที่ใชกระบวนการบริหารที่เรียกวา “POSDCORB” กับหลักการบริหาร
เชิงพุทธศาสตร ไดแก หลักสัปปุริสธรรม ที่พระพุทธเจาทรงแสดง สามารถนำมาพัฒนาใน
รูปแบบที่สอดคลองกัน ในการบริหารบางครั้งไมจำเปนที่ตองนำมาใชทั้งหมดแตสามารถนำ
มาใชเพียงบางสวน หรือดึงมาใชเฉพาะที่เกิดเหตุการณ ณ ขณะนั้น
จากการนำกระบวนการบริหารที่เรียกวา “POSDCORB” กับ หลักการบริหาร
เชิงพุทธศาสตร ไดแก หลักสัปปุริสธรรม มาใชรวมกัน ผูเขียนไดวิเคราะหตามความคิดเห็น
ของผูเขียนและไดนำเสนอ ดังนี้

“POSDCORB”
๑. การวางแผนงาน
๒. การจัดองคกร
๓. การบริหารงานบุคคล
๔. การวินิจฉัยสั่งการ
๕. การประสานงาน
๖. การเสนอรายงาน
๗. การจัดทำงบประมาณ

การบริหารตน
“POSDCORB”
๔. การวินิจฉัยสั่งการ
๕. การประสานงาน
สัปปุริสธรรม ๗
๓. อัตตัญุตา
การบริหารคน
การบริหารงาน
“POSDCORB”
“POSDCORB”
๑. การวางแผนงาน
๒. การจัดองคกร
๓. การบริหารงานบุคคล ๖. การเสนอรายงาน
๗. การจัดทำงบประมาณ
สัปปุริสธรรม ๗
สัปปุริสธรรม ๗
๖. ปริสัญุตา
๑. ธัมมัญุตา
๗. ปุคคลัญุตา
๒. อัตถัญุตา

หลักสัปปุริสธรรม
๑. ธัมมัญุตา
๒. อัตถัญุตา
๓. อัตตัญุตา
๔. มัตตัญุตา
๕. กาลัญุตา
๖. ปริสัญุตา
๗. ปุคคลัญุตา

แผนภาพที่ ๑ แสดงกระบวนการบริหารที่เรียกวา “POSDCORB”
กับหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร ไดแก หลักสัปปุริสธรรม มาใชรวมกัน
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จากแผนภาพสามารถอธิบายตามหลักการบริหารตน บริหารคน บริหารงาน ไดดังนี้

Ù.Ò °“√∫√‘À“√μπ
การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบังคับบัญชา และการควบคุมการ
ปฏิบัติการนำไปสูเปาหมายของงานในอนาคต หมายถึง การประสานงานดานตางๆ ของ
องคกร เพื่อใหเกิดความรวมมือ และดำเนินการไปสูเปาหมายขององคกร การรูจักความพอดี
รูประมาณในการบริโภค รูประมาณในการใชจายทรัพย รูจักความพอดีในการประกอบกิจ
ตางๆ ตองมีความเขาใจและกระทำดวยปญญา เพื่อใหเกิดประโยชนและความสุขแกตนเอง
และผูอื่น
การบริหารตน ใหเกิดความรู ความฉลาด สามารถในภารกิจที่ตนจะตองจัดตองทำ
เพื่อนำเอาคุณสมบัติเหลานั้นไปบริหารคนอื่น องคกร สถาบันตางๆ ในกาลตอไป ใครที่ขาด
ความสามารถในการบริหารตน ยอมไมสามารถบริหารใครหรืออะไรได และรูตามความเปน
จริงวา ตนมีฐานะ ความรู ความสามารถ ความถนัด มีจุดแข็ง จุดออนอยางไร ซึ่งตอง
กำหนดบทบาทใหเหมาะสมกับสภาพที่แทจริงของตน ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาตนใหมี
ศักยภาพสูงขึ้น
Ù.Ú °“√∫√‘À“√§π
การจัดองคกร การกำหนดโครงสราง การแบงสวนงาน การจัดสายงานบังคับบัญชา
และการกำหนดตำแหนงหนาที่เพื่อทำงานตามแผน การจัดโครงสรางกำลังคน การสรรหา
การพัฒนาบุคลากร การสรางบรรยากาศที่ดีในการทำงาน การประเมินผลการทำงาน การให
สวัสดิการ และการใหพนจากงาน เมื่อเขาไปเกี่ยวของกับชุมชนใด ตองรูจักชุมชนและ
วัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชนนั้นๆ ตลอดจนรูจักใหเกียรติ ใหความรวมมือ ชวยทำนุบำรุง
รักษาชุมชนใหสงบเรียบรอยนาอยูอาศัย การรูจักและเขาใจความแตกตางของบุคคลในดาน
ทักษะ ความรู ความสามารถ ประสบการณ ทัศนคติ และคุณธรรม เปนเรื่องจำเปน เพราะ
งานตองเกี่ยวของกับการคัดเลือก การฝกอบรมพัฒนา การมอบหมายงาน การเลื่อนตำแหนง
และการพนสภาพของบุคลากร ทางองคกรตองสรางกระบวนการที่จะดึงขีดความสามารถที่
ซอนเรนในคนขององคกรออกมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติงานในองคกร (ที่ผาน
มามั ก มองสมรรถนะคนเป น ทรั พ ย สิ น ที่ จั บ ต อ งไม ไ ด แต อ งค ก รที่ ฉ ลาดจะสามารถดึ ง
สมรรถนะความเปนเลิศจากบุคลากรมาสรางเปนทรัพยสินที่จับตองได)

534

การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

Ù.Û °“√∫√‘À“√ß“π
การวางแผนพัฒนาไปสูเปาหมาย วิธีการ กิจกรรม การทำงาน เพื่อใหงานบรรลุ
เปาหมายที่วางไวขององคกร การรายงานผลการปฏิบัติงานขององคกร การวิจัย ตามแผน
บันทึกกิจกรรมที่ดีของการทำงาน การงบประมาณ กิจกรรมการเงิน การควบคุม ตรวจสอบ
การบัญชี ของการดำเนินการ รูหลักการและกฎเกณฑของสิ่งที่ตนเขาไปเกี่ยวของ ซึ่งตน
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการใหสิ่งนั้นบรรลุผลสำเร็จ จำเปนตองรูหลักการที่
จะเป น เหตุ ใ ห สิ่ ง ๆ นั้ น ประสบความสำเร็ จ ได ต ามเป า หมาย ต อ งเข า ใจวั ต ถุ ป ระสงค
จุดมุงหมาย และวิสัยทัศนขององคกร การรูกาลเวลาอันเหมาะสม รูวาเวลาใด ควรกระทำ
สิ่งใด วางแผนดานเวลาอยางไรใหมีประสิทธิภาพ และไมควรปลอยเวลาใหผานไปโดยเปลา
ประโยชน
การบริหารงานสมัยใหมจะเนนเทคนิคและวิธีการ โดยแสวงหากำไรและการแขงขัน
ใหองคกรบรรลุสูเปาหมายตามแบบของทุนนิยม เมื่อผูบริหารนำหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตรเขามาประกอบ หรือบูรณาการใหเขากับการบริหารงานในปจจุบันก็ถือวาเปนแนวทาง
ใหม หรือเขาสูมิติของการบริหารงานที่ยั่งยืน มีความมั่นคง และสรางความเปนธรรมตอ
บุ ค คล หรื อ สั ง คมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ องค ก รอย า งชาญฉลาด รวมทั้ ง สร า งประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล ตอการบริหารงานอยางยั่งยืนและมั่นคง เมื่อการพัฒนาทางโลกผสมผสานกับ
การพัฒนาทางธรรม ยอมทำใหองคกรนั้นเปนองคกรที่มีสันติภาพ เปนองคกรแหงการเรียนรู
มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองได รักษาความสมดุลของสิ่งแวดลอมภายใน
องคกร และเปนองคกรที่มีจิตวิญญาณหรือมีจิตสำนึกชุมชนนั่นเอง

ı. ∫∑ √ÿª
จากสาระของสัปปุริสธรรมขางตน จะเห็นวาเปนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่
กลาวถึงการบริหารจัดการ อันเปนคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งยังคง
ทันสมัยอยูจนถึงปจจุบันและในอนาคต หลักการบริหารเชิงพุทธเกี่ยวของกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่มีคุณคามากวา ๒,๖๐๐ ป เปนแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองตอระบบทุนนิยมที่เนนการแขงขันและสรางผลกำไร และเปนการบริหารที่
เกี่ยวกับมนุษยที่จะตองอยูรวมกัน รวมทั้งสิ่งแวดลอมในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง
แนวคิดการจัดการทางพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจาทรงเนนที่การบริหารจัดการ
คนมากที่ สุ ด ในทางพระพุ ท ธศาสนามี ห ลั ก ธรรมที่ เ ป น ข อ ปฏิ บั ติ ส ำหรั บ ผู ป กครองหรื อ

การบริหารจัดการองคกรสมัยใหมตามหลักสัปปุริสธรรม
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ผูจัดการที่มีอำนาจหนาที่ในการปกครองหมูคณะ บริหารกิจการของหมูคณะหรือประเทศ
ชาติไวอยางมากมาย เพื่อใหผูปกครองหรือผูจัดการนั้นไดใชอำนาจหนาที่ เพื่อประโยชนสุข
แก ป ระชาชนและประเทศชาติ อ ย า งแท จ ริ ง พระพุ ท ธเจ า ทรงเน น ถึ ง ความสำคั ญ ของ
ผูปกครองหรือผูจัดการเปนอยางมาก วาจะตองประพฤติใหเปนแบบอยางแกผูอื่นหรือผูใต
บังคับบัญชา ฉะนั้น หลักในการจัดการตามแนวพุทธศาสนาสามารถสรุปลงได ๓ ประการคือ
๑) ครองตน เปนหลักการที่วา ผูบริหารที่ดีตองสามารถบริหารควบคุมตนเองใหดีเสียกอน
จึงจะสามารถบริหารคนอื่นไดดี ๒) ครองคน เมื่อผูบริหารสามารถบริหารตนไดดีแลว ก็
สามารถพัฒนาไปสูการบริหารบุคคลหรือผูใตบังคับบัญชา ๓) บริหารงาน คนกับงานเปนสิ่ง
ที่คูกัน ถานักบริหารสามารถจัดการกับตนเองหรือคนไดดีแลว ก็จะนำไปสูความสำเร็จของ
การบริหารงานนั่นเอง
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Ò. ∫∑π”
สมั ย ป จ จุ บั น เป น ยุ ค พั ฒ นาสั ง คมเศรษฐกิ จ เป น การจั ด การเศรษฐกิ จ ที่ อ าศั ย
การสราง การกระจาย และการใชความรูเปนตัวขับเคลื่อนหลักที่ทำใหเกิดการเติบโต สราง
ความมั่นคงใหแกองคกร และการที่องคกรจะอยูรอดไดในยุคพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรูได
นั้นจะตองปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดำเนินธุรกิจจากการแขงขันในเชิงขนาด เปนการแขงขัน
ที่ตองใชความเร็ว ตองสรางความไดเปรียบดานการผลิตโดยอาศัยสินทรัพย เชน ความรู
ทักษะประสบการณ เทคโนโลยี จะเห็นไดวาการแขงขันในยุคปจจุบันทวีความรุนแรงขึ้น
อยางตอเนื่องทำใหเกิดองคความรูใหมๆ ขึ้นตลอดเวลา และองคกรตางๆ หันมาใหความ
สำคัญและสะสมความรูเปนทุนทางปญญาเพื่อใหองคกรอยูรอดสามารถแขงขันได ประสบ
ความสำเร็จ และเติบโต เมื่อความรูมีความสำคัญและมีบทบาทอยางมากในการบริหาร
จัดการองคการในยุคของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การจัดการความรูแบบธรรมชาติ
อยางเดียวอาจกาวตามโลกไมทัน ซึ่งหากองคการมีการจัดการความรูอยางเปนระบบ จะ
ทำใหกระบวนการในการคนหา สราง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร แบงปน และใชความรู
หมุนไดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ชวยใหองคกรสามารถทำใหบุคลากรไดใชความรูที่ตองการ
ไดทันเวลา เปนการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มโอกาสในการแขงขันขององคกร และสามารถนำ
ความรูที่มีมาตอยอดไปสูการสรางนวัตกรรมใหมๆ อยางตอเนื่อง สงผลใหองคการสามารถ
สรางและรักษาความไดเปรียบทางการแขงขัน และเติบโตอยางยั่งยืน๑
๑ กองแผนงาน,

๒๕๕๐), หนา ๒๘๔.

คูมือการปฏิบัติงานดานศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา,
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การจัดการความรูจึงไมใชเปนการทำตามกระแส แตเปนเพราะองคกรไมสามารถ
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม ซึ่งเปน
สภาวะแวดล อ มที่ เ ป น ป จ จั ย หรื อ เป น ตั ว กำหนดให อ งค ก ารต อ งแข ง ขั น กลุ ม ประเทศ
มหาอำนาจตางๆ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุมภาคพื้นยุโรป ประเทศญี่ปุน
ฯลฯ ซึ่งมีความกาวหนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม มีบทบาทโดดเดนอยางมากในเวที
โลกเปนตัวกระทำที่สงผลกระทบทั่วทุกมุมโลก ผานระบบเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะสูง ทำให
เกิดขอมูลขาวสารและสารทนเทศอยางมาก จนทำใหเกิดสังคมแบบใหมขึ้นที่เรียกกันวา
สังคมสารสนเทศ สังคมแหงการเรียนรู และเปนสังคมเศรษฐกิจฐานความรู ในที่สุดการ
จัดการความรูกลายมาเปนหัวขอสำคัญสำหรับโลกเศรษฐกิจยุคใหม องคการธุรกิจไมสามารถ
ดำเนินธุรกิจแบบเดิมๆ ได มีการปรับกลยุทธการรักษาความไดเปรียบทางการแขงขัน และ
สามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว ความรูในองคการไดกลายมา
เปนทรัพยากรที่มีคา การพัฒนาความรูใหมๆ เพื่อการแขงขันและเสริมสรางความเขมแข็ง
จึงเปนฐานที่สำคัญอยางยิ่งของกระบวนการพัฒนาองคการในระบบเศรษฐกิจบนฐานความรู
ความรูไดกลายเปนกุญแจสำคัญสูความสำเร็จ และเปนทรัพยากรที่มีคุณคาเกินกวา
ที่จะปลอยใหเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ องคกรตางๆ จำเปนตองทำความเขาใจอยางถองแท
วาความรูใดที่สามารถทำใหตนไดเปรียบในการแขงขัน ดังนั้น จึงตองทำใหความรูมีความ
ทันสมัย ปรับปรุงใหเหมาะสม นำไปใชในการทำงาน และเผยแพรไปทั่วทั้งองคกร ถึงแมวา
ความรูจะเกิดจากประสบการณ คานิยม ความเชื่อของบุคคลและองคกรที่สะสมมาเปนเวลา
นาน แตความรูจำเปนตองผานกระบวนการทางสารสนเทศตางๆ โดยการเปรียบเทียบ
คัดสรร ผานการตรวจสอบแลววามีคุณคา นำไปสูการตัดสินใจดำเนินการจัดการ และ
เผยแพรในองคการ๒
“การจัดการความรู” เปนคำหลักหรือคำกุญแจในการสืบคน สะทอนใหเห็นถึง
ความสนใจของผูใชอินเตอรเนตที่มีตอการจัดการความรู โดยเฉพาะในเครือขายองคกรธุรกิจ
เอกชนซึ่งนำศาสตรของการจัดการความรูมาประยุกตใชอยางกวางขวางในชวงสิบปที่ผานมา
พระพุทธศาสนาครั้งเมื่อพระพุทธเจาตรัสรู การตรัสรูคือการคนพบสาร เปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว พระพุทธองคทรงใชเวลา ๗ สัปดาหประทับเสวยวิมุตติสุขคือสุขอันเกิดแต
ความหลุดพนจากกิเลส อาสวะและปวงทุกข ณ ริมฝงแมน้ำเนรัญชรา ทรงพบวาบุคคลใน
๒

กรมวิชาการ, การจัดการเรียนรูพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธรรมสภา,
๒๕๕๐), หนา ๘.
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โลกนี้มีหลายจำพวก บางจำพวกก็สอนได บางจำพวกก็สอนไมได และทรงเปรียบเทียบสติ
ปญญาของมนุษยเหมือนดอกบัว ๔ เหลา๓ คือ ๑) อุคฆฏิตัญู หมายถึงพวกที่มีสติปญญา
ฉลาดเฉลียวเปนสัมมาทิฏฐิ ๒) วิปจิตัญู หมายถึงพวกที่มีสติปญญาปานกลาง เปนสัมมา
ทิฏฐิ ๓) เนยยะ หมายถึงพวกที่มีสติปญญานอย แตเปนสัมมาทิฏฐิ ๔) ปทปรมะ หมายถึง
พวกที่ไรสติปญญาและเปนมิจฉาทิฏฐิ
พระพุทธเจา ไดตัดสินพระทัยประกาศพระพุทธศาสนาแกปญจวัคคีย ซึ่งถือวาเปน
ครั้งแรกทำใหโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรม และในขณะเดียวกันองคการพระพุทธศาสนา
ก็ไดกำเนิดขึ้นดวยการรวมตัวกันของเหลาสาวกโดยการนำของพระพุทธเจา ซึ่งมีพระธรรม
วินัยเปนเครื่องมือในการบริหารปกครอง พระพุทธเจา ไดรับสั่งใหพุทธสาวกออกไปประกาศ
พระศาสนาดวยตรัสวา “...ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชนและ
ความสุขแกมหาชน เพื่ออนุเคราะหแกชาวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย...”๔ ดวยเหตุนี้ จึงทำใหองคการพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลเจริญ
เติบโต มีรากฐานมั่นคงและดำรงอยูจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งในทางตรงกันขามผูนำหรือผูบริหาร
องคการในปจจุบัน มีความตองการใหองคการเจริญเติบโตแตกลับบริหารตามแตใจตัวเองคน
เดียว ใชพระเดชมากกวาพระคุณ ผูบริหารบางคนมีวิสัยทัศนไมกวางไกล มีจิตใจคับแคบไม
ยอมรับฟงขอเสนอและความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาหรือคนอื่นเลย จึงทำใหเกิดการขาด
ความรวมมือที่ดีจากสมาชิกและผูใตบังคับบัญชาไดงาย ในที่สุดองคการนั้นก็ประสบความ
ลมเหลว เพราะผูนำหรือผูบริหารไมพัฒนาตัวเองขาดทักษะที่ดีไมสามารถทำใหลูกนองเกิด
ศรัทธาในวิสัยทัศน เปาหมาย และนโยบายขององคการได ดังนั้น เพื่อสรางความสามัคคีให
เกิดขึ้นในองคการและเพื่อใหผูใตการบังคับบัญชาเกิดศรัทธาพรอมที่จะเสียสละเพื่อองคการ
จึงสมควรอยางยิ่งที่จะนำพุทธวิธีการและหลักธรรมที่เกี่ยวของมาประยุกตใชในการจัดการ
องคความรูของพุทธศาสนาใหเปนระบบ

๓ องฺ.จตุกฺก.

(ไทย) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒.
วิ.มหา. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐.

๔ ดูรายละเอียดใน
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การจัดการ (Management) หมายถึงขบวนการที่ทําใหงานกิจกรรมตางๆ สําเร็จลง
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดวยคนและทรัพยากรขององคการ ซึ่งตามความ
หมายนี้องคประกอบที่เกี่ยวของกับการจัดการ ไดแก ขบวนการ (Process) ประสิทธิภาพ
(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ขบวนการ (Process) ในความหมายของ
การจัดการนี้หมายถึงหนาที่ตางๆ ดานการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ
การโนมนําองคการ และการควบคุม
บุญดี บุญญากิจ ไดใหคำนิยามของการจัดการความรูวาเปนการรวบรวมวิธีปฏิบัติ
ขององคกรและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการสราง การนำมาใช และเผยแพรความรูและ
บริบทตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ๕
ทิ พ วรรณ หล อ สุ ว รรณรั ต น ได ใ ห ค ำนิ ย ามของการจั ด การความรู ว า หมายถึ ง
กระบวนการในการสราง ประมวล เผยแพร และใชสารสนเทศที่มีคุณคา เพื่อใชในการ
ดำเนินงานเพื่อใหเกิดประสิทธิผล๖
วิจารณ พานิช ไดอธิบายความหมายของการจัดการความรูไววา๗ คือกิจกรรมที่
ซับซอนและกวางขวาง ในการรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเขาถึงขอมูล เพื่อ
สรางเปนความรูขึ้น โดยมีเทคโนโลยีดานขอมูลและคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยใน
การจัดการความรู และการจัดการความรูจะเกิดขึ้นไดจำเปนตองอาศัยพฤติกรรมการแบงปน
ความรู (Knowledge Sharing) ภายในองคการ ประกอบกับตองอาศัยผูที่มีความรูความ
สามารถในการตีความหมาย และประยุกตใชความรูในการสรางนวัตกรรม และเปนผูนำทาง
ใหองคการ รวมทั้งจำเปนตองมีผูเชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง สำหรับชวยแนะนำวิธี
ประยุกตใชการจัดการความรูใหสอดคลองกับกิจกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนกิจกรรมที่
เกี่ ย วข อ งกั บ คน ไม ว า จะเป น การดึ ง ดู ด คนเก ง และดี การพั ฒ นาคน การติ ด ตามความ
๕ บุญดี

บุญญากิจ, การจัดการความรูทฤษฎีสูการปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : จิรวัฒน เอ็กซ
เพรส, ๒๕๕๐), หนา ๑๒๕.
๖ ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : เอส
แอนด จี กราฟฟค, ๒๕๕๐), หนา ๒๕.
๗ วิจารณ พานิช, การจัดการความรูกับการบริหารราชการไทย. (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
สงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม, ๒๕๕๒), หนา ๕๗.
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ก า วหน า ของคน การดึ ง คนที่ มี ค วามรู ค วามสามารถไว ใ นองค ก าร เพื่ อ นำไปสู ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิผลในดานตนทุนทางปญญา
น้ ำ ทิ พ ย วิ ภ าวิ น ได ก ล า วถึ ง การจั ด การความรู ๘ ไว ว า หมายถึ ง การจั ด การ
สารสนเทศ (Information) และการบริหารคน (People) ในทุกองคการมีการใชสารสนเทศ
ที่จัดเก็บไวในรูปดิจิทัลและจัดเก็บความรูใหมที่บุคคลในองคการมีเพื่อเผยแพรและแบงปน
การใชสารสนเทศในองคการ

Ú.Ú ∑√—æ¬“°√¢Õß°“√®—¥°“√
ระบบโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จากที่อาศัยความมั่งคั่งของ
ทรั พ ย สิ น เช น ที่ ดิ น แรงงาน มาเป น ความมั่ ง คั่ ง ของทรั พ ย สิ น เงิ น ทอง การพั ฒ นา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีขอมูลขาวสารและการสื่อสาร ทำใหการแขงขันเกิดระบบการคาเสรี
แบบโลกาภิวัตน (Globalization) ถูกเรงใหเร็วขึ้น นำไปสูระบบโลกใหม ระบบโลกใหม
เป น ระบบการสร า งฐานความรู (Knowledge) เน น การสร า งคุ ณ ค า ในรู ป แบบของ
Non-Financial ซึ่งตองแขงขันกันดวยการใชความรูและปญญามาใชในการบริหารจัดการ
ทุกองคการและทุกสังคมจะตองพัฒนาศักยภาพ ความรู และทักษะในการจัดการความรูมา
เปนฐานทางดานตนทุน โดยพยายามสรางนวัตกรรมใหมๆ ใหกับผลผลิตและบริการของ
องคการ สำหรับใชเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ เรียกวาทรัพยากรทาง
ปญญา (Intellectual Capital) ทรัพยากรทางปญญา คือวัตถุดิบแหงปญญา อันไดแก
ความรู ขอมูลขาวสารตางๆ สินทรัพยทางปญญา ประสบการณ ซึ่งสามารถนำมาใชในการ
สรางหรือกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม ซึ่งประกอบไปดวย๙
๑) ทรัพยากรลูกคา (Customer Capital) เกิดจากการที่องคการสรางและรักษา
ความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ซึ่งวัดไดจากระดับความพึงพอใจ ความประทับใจ และความจงรัก
ภักดีของลูกคา
๒) ทรัพยากรองคการ (Organization Capital) เกิดจากสินคาหรือบริการที่ดีของ
องคการ รวมถึงกระบวนการทำงาน โครงสราง และเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพ
๘ น้ ำ ทิ พ ย

วิภ าวิ น , ห อ งสมุ ด อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส , (กรุ ง เทพมหานคร : เอส อาร พริ น ติ้ ง แมส
โปรดักส, ๒๕๕๑), หนา ๗๒.
๙ บดินทร วิจารณ, การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท,
๒๕๕๑), หนา ๔๒.
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๓) ทรัพยากรมนุษย (Human Capital) ไดแก ความรู ประสบการณ ความ
ชำนาญ ของบุคลากรที่อยูในองคการ ที่ปรึกษาองคการ ซึ่งทุนทางปญญาทั้งสามดานจะสง
ผลถึงการเกิดเปนมูลคาทางการเงินในที่สุด

Û. °“√®—¥°“√Õß§å§«“¡√Ÿâ‡™‘ßæÿ∑∏„Àâ‡ªìπ√–∫∫
การจัดการ (Management) หมายถึงขบวนการที่ทําใหงานกิจกรรมตางๆ สําเร็จลง
ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ด ว ยคนและทรั พ ยากรขององค ก าร ซึ่ ง ตาม
ความหมายนี้ อ งค ป ระกอบที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การ ได แ ก ขบวนการ (Process)
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ขบวนการ (Process) ใน
ความหมายของการจัดการนี้หมายถึงหนาที่ตางๆ ดานการจัดการ ไดแก การวางแผน การ
จัดองคการ การโนมนําองคการ และการควบคุม องคประกอบของการบริหาร กูลิค และ
เออรวิค (Gulick and Urwick) ไดสรุปกระบวนการบริหารไววา กระบวนการบริหาร
ประกอบดวยขั้นตอนที่สำคัญ ๗ ประการ เรียกโดยยอวา “Posdcorb Model” ซึ่งอธิบาย
ความหมายไดดังนี๑๐
้
P=Planning หมายถึ ง การวางแผนงาน ซึ่ ง เป น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การใช ค วามรู
วิทยาการ และวิจารณญาณ วิจัยเหตุการณในอนาคต แลวกำหนดวิธีการถูกตองอยางมี
เหตุผล
O = Organizing หมายถึง การจัดสวนราชการหรือองคกร
S = Staffing
หมายถึง การจัดบุคคลมาปฏิบัติงานหรือการบริหารงาน
บุคคล
D = Directing
หมายถึง การศึกษาวิธีการ อำนวยการ ควบคุม นิเทศงาน
Co = Coordinating หมายถึง ความรวมมือ ประสานงาน
R = Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบตั งิ าน การประชาสัมพันธ
B = Budgeting หมายถึง การเงิน งบประมาณ
ระบบการบริหารองคการ คือ ระบบการทำงานของผูบริหาร ในการบริหารระบบ
ตางๆ ขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหเกิดผลสำเร็จมากที่สุดสำหรับองคการ
๑๐ ศิ ริ ว รรณ

๒๕๕๒), หนา ๔๖.

เสรีรัตน, ทฤษฎีองคการ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร,
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ระบบการบริหารนี้หากจะพิจารณาเริ่มจากระบบตางๆ ขององคการ โดยสัมพันธมาถึงการ
ปฏิบัติหนาที่การบริหารโดยนักบริหารแลว ระบบการบริหารสามารถสรุปไดดังนี้
๑) จากระบบโอกาสขององคการที่เปดกวางเผชิญกับสภาพแวดลอมนั้น ผูบริหารจะ
ตองมีภาระตองติดตามสภาพแวดลอม และกำหนดใหองคกรมีเปาหมาย แผนงานดีที่สุด
ตลอดเวลา นี้คือ “การบริหารโอกาส” ซึ่งนับเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการใชความคิดและมีความ
คิดเปนเลิศโดยนักบริหาร แผนงานที่ดีสำหรับองคการจึงเกิดขึ้น งานบริหารดานนี้หากมอง
เปนภาระหนาที่และกิจกรรมทางการบริหารที่มีผูบริหารตองกระทำแลว อาจเรียกไดวา
เปนการวางแผนนั่นเอง ซึ่งในทางปฏิบัติจะหมายถึงการสนใจทำการวางแผนโดยตัวนัก
บริหารเอง รวมทั้งระบบการวางแผนที่พัฒนาขึ้นใชในทุกระดับ และการมีสวนรวมในการ
วางแผนของผูบริหารระดับตางๆ และพนักงานผูปฏิบัติดวย
๒) จากระบบงานที่มีทรัพยากรที่มีคุณคาในตัว ผูบริหารจะตองรูจักแบงปนและ
จัดระเบียบการใหตรงกับความจำเปนและตองการตลอดเวลา ภาระหนาที่งานและกิจกรรม
ทางการบริหารที่ผูบริหารทำอยูนี้ก็คือองคการหรือการบริหารงาน ซึ่งขอบเขตจะคลอบคลุม
ตั้งแตการจัดโครงสรางองคการ การจัดระบบงาน และกระแสการไหลของงาน รวมทั้ง
ขั้นตอนวิธีทำงานตางๆ ทั้งนี้หากมีความพรอมทุกดานตามที่กลาว ก็อาจจะชวยใหเกิดความ
มั่นใจวาทรัพยากรหรือสิ่งของ ตางถูกจัดเตรียมไวใชปฏิบัติงานอยางอื่นดีที่สุดแลว
๓) จัดระบบคนผูปฏิบัติงานที่เปนกระบวนการทำงานอันเปนผลจากการเกี่ยวของ
ระหวางกันและเขาใจกันของผูทำงานทุกฝาย ทั้งหัวหนาหรือผูนำ ผูรวมงานและผูปฏิบัติงาน
ในทุกจุดนั้น การจะเปนไปในทางใดอยางไรนั้น ยอมขึ้นอยูกับคน ผูปฏิบัติที่มีชีวิตจิตใจและ
ความรูสึก และตองการชักจูงใจ โนมนาว เสริมสรางใหเกิดพลังรวมและพลังทุมเทตางๆ ซึ่งมี
ตั้งแตการรูจักการคัดเลือกคน การรูจักศิลปะการสั่งการ และรวมถึงการรูจักวิธีควบคุมคนให
ปฏิบัติงานดวยความทุมเทและตั้งใจที่จะใหไดผลการผลิตสูงและไดคุณภาพที่ดีพรอมกันทั้ง
สองอยาง
การบริหารของพระพุทธเจา โดยพระธรรมโกศาจารย ไดกลาววาวิธกี ารทีพ่ ระพุทธเจา
ทรงใชในการบริหารกิจการคณะสงฆ ซึ่งดำรงสืบตอมาจนถึงปจจุบันเปนเวลากวา ๒,๕๐๐ ป
เปนขอมูลใหเราไดศึกษาเรื่องพุทธวิธีการบริหาร นอกจากนี้ยังมีพุทธพจนที่เกี่ยวเนื่องกับการ
บริหารกระจายอยูในพระไตรปฎก การศึกษาพุทธพจนเหลานั้นก็จะทำใหทราบถึงพุทธวิธี
การบริหาร ซึ่งการศึกษาพุทธวิธีบริหารในครั้งนี้ผูเขียนใชหลักการบริหารในการพิจารณา
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หนาที่ (Function) ของนักบริหาร๑๑ ซึ่งมีอยู ๕ ประการตามคำยอในภาษาอังกฤษวา
POSDCORB ดังนี้
P = Planning

หมายถึง การวางแผน เปนการกำหนดแนวทางดำเนินงานใน
ปจจุบัน เพื่อความสำเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผูบริหารที่ดี
ตองมีวิสัยทัศนเพื่อกำหนดทิศทางขององคกร
O = Organizing หมายถึ ง การจั ด องค ก ร เป น การกำหนดโครงสร า งความ
สัมพันธของ สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร มี
การแบงงานกันทำและการกระจายอำนาจ
S = Staffing
หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหม การ
พัฒนาบุคลากรและการใหเหมาะกับงาน
D = Directing
หมายถึ ง การอำนวยการ เป น การสื่ อ สารเพื่ อ ให เ กิ ด การ
ดำเนินการตามแผน ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีและมี
ภาวะผูนำ๑๒
Co = Coordinating หมายถึงการประสานงาน ไดแกการศึกษาหลักเกณฑทั่วไป
เพื่อแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงาน และจะชวยใหมี
การรวมมือกันปฏิบัติราชการใหไดผลดียิ่งขึ้น
R = Reporting หมายถึงการรายงานการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ การประชาสัมพันธ
ทั้งนี้เพื่อความมุงหมายในการรายงานผลการปฏิบัติงานให
ประชาชนซึ่งถือวาเปนเจาของประเทศทราบ
B = Budgeting หมายถึงงบประมาณ ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือในการควบคุม
การปฏิบัติงาน
เราจะพิจารณาพุทธวิธีการบริหารในประเด็นที่เกี่ยวกับการวางแผน การจัดองคกร
การบริหารงานบุคคล การอำนวยการ และการกำกับดูแล ตามลำดับ ดังตอไปนี้

หนา ๑๐.

๑๑ สมพงศ

เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๐),

๑๒ พระธรรมโกศาจารย

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๕.
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องคประกอบที่สำคัญของความรูประกอบดวย ประสบการณ ขอเท็จจริง การตัดสิน
ความ และการประเมินคาดวยตนเองไมใชประเมินดวยขอเท็จจริง
๑. ประสบการณ หมายถึงสิ่งที่บุคคลไดกระทำลงไปแลว และสิ่งที่ไดเกิดขึ้นกับ
บุคคลในอดีตกลายเปนความรูที่สั่งสมมากขึ้นตามกาลเวลา โดยผานประสบการณที่ไดมาจาก
การเรียน จากหนังสือ จากผูสอน และจากการเลาเรียนอยางไมเปนแบบแผน ประโยชน
สูงสุดประการหนึ่งของประสบการณ ไดแกการใหมุมมองประวัติศาสตรสำหรับนำมาใชเปน
ฐานในการมอง และการเขาใจสถานการณกับเหตุการณใหมๆ ใหมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ความรูที่เกิดจากความเขาใจอยางลึกซึ้งจากประสบการณจึงเปนสิ่งที่มีคุณคา
๒. ความจริงพื้นฐาน หมายถึงการรูวาอะไรใชไดหรือใชไมได ซึ่งความสำคัญประการ
หนึ่งของประสบการณ และความจริงพื้นฐานในความรู คือชี้ใหเห็นวาความรูสามารถรับมือ
กับความยุงยากซับซอนตางๆ ไดเปนอยางดี และการมีความรูมากยอมนำไปสูการตัดสินใจที่
ดีกวาการมีความรูเพียงเล็กนอย แมวาความรูเพียงเล็กนอยนั้นจะเปนความรูที่ชัดแจงเพียงใด
ก็ตาม
๓. ความซับซอน หมายถึงความสำคัญของประสบการณและความจริงพื้นฐานใน
ความรู เปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นวาความรูนั้นสามารถจะตอบสนองตอความยุงยากซับซอนตางๆ ได
เปนอยางดี ความรูที่มีความซับซอนนั้นจะชวยใหคนไดตระหนักในเรื่องของบริษัท กลาวคือ
แตละสถานการณที่เกิดขึ้นจะมีองคประกอบที่แตกตางกันไป ความรูไมใชโครงสรางตายตัวที่
คงที่จนไมยอมรับกับสิ่งใดเขาไปไดอีก แตเปนสิ่งที่สามารถจัดการกับความสลับซับซอนได
ดวยวิธีการที่สลับซับซอนเชนเดียวกัน ดังนั้นความรูจึงเปนสิ่งที่มีคา
๔. การตัดสินความ เพราะความรูตางจากขอมูลและสารสนเทศตรงที่มีการตัดสิน
ความอยูดวย ความรูไมเพียงสามารถตัดสินสถานการณใหมๆ เทานั้น แตยังสามารถปรับปรุง
ตัวเองใหมและกลั่นกรองตัวเองใหเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณและสารสนเทศใหม
นั้นดวย
๕. การเรียนรูผิดถูกดวยตนเอง เนื่องจากความรูเกิดจากการเรียนรูดวยตนเอง
พัฒนามาจากการลองผิดลองถูก การสั่งสมประสบการณและการสังเกตเปนเวลานาน ดังนั้น
ความรูตามลักษณะขอนี้คือแนวทางในการปฏิบัติที่ยืดหยุน จัดเปนทางลัดในการแกไขโดยผู
ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
๖. คานิยมกับความเชื่อ เพราะองคการประกอบไปดวยบุคคลที่มีการคิดและแสดง
พฤติกรรมออกมาตามอิทธิพลของคานิยมและความเชื่อของตนเอง และองคการเองก็มี
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๖. สัมมาวายามะ = เพียรชอบ
๗. สัมมาสติ
= ระลึกชอบ
๘. สัมมาสมาธิ = ตั้งมัน่ ชอบ
๑๓ ม.มู.

(ไทย) ๑๒/๔๖๒/๕๐๓.

= ศีล

= สมาธิ

6444447444448

๓. สัมมาวาจา = เจรจาชอบ
๔. สัมมากัมมันตะ = การกระทำชอบ
๕. สัมมาอาชีวะ = เลี้ยงชีพชอบ

678 64748 64748

เรื่องราวที่เกิดจากการกระทำและคำพูดของคน ซึ่งประวัติเหลานี้ก็แสดงออกถึงคานิยมและ
ความเชื่อขององคการเชนกัน คานิยมกับความเชื่อจึงนำมาซึ่งความรูที่สมบูรณ เปนสิ่งที่
กำหนดวาคนเห็นอะไร ซึมซับอะไร และไดอะไรจากสิ่งที่เห็น ซึ่งแตละคนจะมองและรับรูสิ่ง
เหลานี้ตางกันและนำมาจัดระเบียบความรูของตนเองตามคานิยมที่ยึดมั่นอยู
วิธีการในการแสวงหาความรูเกี่ยวกับความจริงของพระพุทธเจาเปนวิธีการแบบเดียว
กับที่นักวิทยาศาสตรปจจุบันใชในการแสวงความรูเกี่ยวกับความจริงทางวิทยาศาสตร นั่นคือ
พระพุทธเจาทรงสอบสวนและทดลองใหประจักษดวยพระองคเอง พรอมกันนั้นก็ทรงใช
พระปญญาไตรตรองในชวงที่ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยานั้น พระองคทรงไดยินคนดีดพิณทำให
ทรงตระหนักในทันทีวาทรงประพฤติพระองคอุปมาดังสายพิณที่ถูกขึงใหตึงเกินไป ถาขึงใหมี
ความพอดีก็จะดีดเปนเสียงไพเราะไดตามตองการ หากตองการปฎิบัติใหหลุดพนจากความ
ทุกขก็ตองปฎิบัติใหพอดีอยูในทางสายกลางไมยอหยอนหรือเขมงวดจนเกินไป
เมื่อไดทรงปฎิบัติดวยการบำเพ็ญเพียรทางจิตดวยวิธีเจริญสมาธิ คือ การทำจิตใจให
สงบและเจริญวิปสสนา คือ การพิจารณาสิ่งทั้งปวงใหเห็นแจงตามความเปนจริงดวยปญญา
จนไดตรัสรูในอริยสัจ ๔ ทรงรูแจงในความจริงอันไดแก ตัวปญหา (ทุกข) ทรงรูสาเหตุที่
ทำใหเกิดทุกข (สมุทัย) อันไดแก ตัณหา ๓ คือ กามตัณหา ไดแกความทะเยอทะยานอยาก
ในสิ่งที่นาใครนาพอใจ ภวตัณหา ไดแก ความทะเยอทะยานในความมีความเปน และ
วิภวตัณหา ไดแกความทะเยอทะยานอยากในอันไมมีไมเปน ทรงรูแจงในความดับทุกขหรือ
การแกปญหา (นิโรธ) วาคือการดับตัณหา ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดทุกข และทรงรูแจงวิธีปฎิบัติ
ที่นำไปสูความดับทุกข (มรรค) ไดแก อริยมรรคมีองค ๘ คือ๑๓
๑. สัมมาทิฎฐิ = เห็นชอบ
= ปญญา
๒. สัมมาสังกัปปะ = ดำริชอบ
= ไตรสิกขา
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การแสวงหาความรูของพระพุทธเจา พระพุทธองคทรงใชวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ซึ่ ง เป น การใช ค วามคิ ด ถู ก วิ ธี คื อ การทำในใจโดยแยบคายมองสิ่ ง ทั้ ง หลายด ว ยความคิ ด
พิจารณาสืบคนถึงตนเคา สืบสาวหาเหตุผลตลอดสาย แยกแยะออกวิเคราะหดูดวยปญญาที่
คิดเปนระเบียบและโดยอุบายวิธี ใหเห็นสิ่งนั้นๆ ปญหานั้นๆ ตามสภาวะที่มันเปนจริง หรือ
พิจารณาปรากฏการณ คนหาหนทางแกไข ดวยการสืบสาวหาสาเหตุและปจจัยตางๆ ที่
สัมพันธสงผลสืบทอดกันมาจะเรียกวา วิธีคิดแบบอิทัปปจจยตาหรือวิธีคิดแบบปฎิจจสมุปบาทก็ได ในทางปฏิบัตอิ าจแยกวิธีคิด
การจัดการองคความรูของพุทธศาสนาใหเปนระบบ การบริหารปกครอง คือ การ
ควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม หมายถึงงานในหนาที่ของพระสังฆาธิการ
ในการบริหารปกครองดูแลพระภิกษุ สามเณร ในเขตบริหารปกครองของตนใหเปนไปดวย
ความเรียบรอยถูกตองตามหลักพระธรรมวินัยและตามพระบัญญัติคณะสงฆ ทั้งนี้ คำวาการ
ปกครอง แปลวา การควบคุมดูแล รักษา ควบคุมใหทานอยูในที่ทานควรจะอยู ดวยเหตุนี้
พระสังฆาธิการจึงตองดำเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตาม
พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ และ
พระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราช นอกจากนั้น พระสังฆาธิการยังจะตองทำหนาที่ระงับ
อธิกรณ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยลงขออุทธรณคำสั่ง รวมทั้งตลอดควบคุมบังคับ
บัญชาพระภิกษุสามเณรผูอยูภายใตเขตปกครองของตน ชี้แจง แนะนำการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูอยูในการบังคับบัญชาใหเปนไปโดยความเรียบรอย พรอมทั้งการตรวจการและประชุมพระ
สังฆาธิการในเขตปกครองของตน

Ù. ∫∑ √ÿª
สมัยปจจุบันเปนยุคพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ เปนการจัดการที่อาศัยการสราง การ
กระจาย และการใชความรูเปนตัวขับเคลื่อนหลักที่ทำใหเกิดการเติบโต สรางความมั่นคงให
แกองคกร และการที่องคกรจะอยูรอดไดในยุคเศรษฐกิจฐานความรูไดนั้น จะตองปรับเปลี่ยน
กลยุทธในการดำเนินธุรกิจจากการแขงขันในเชิงขนาด เปนการแขงขันที่ตองใชความเร็ว ตอง
สรางความไดเปรียบดานการผลิตโดยอาศัยสินทรัพย เชน ความรู ทักษะประสบการณ
เทคโนโลยี การจัดการความรู เปนคำหลักหรือคำกุญแจในการสืบคน สะทอนใหเห็นถึงความ
สนใจของผูใชอินเตอรเนตที่มีตอการจัดการความรู โดยเฉพาะในเครือขายองคกรธุรกิจ
เอกชน ซึ่งนำศาสตรของการจัดการความรูมาประยุกตใชในการสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้น
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ในองคการ และเพื่อใหผูใตการบังคับบัญชาเกิดศรัทธาพรอมที่จะเสียสละเพื่อองคการ จึง
สมควรอยางยิ่งที่จะนำพุทธวิธีการและหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวของมาประยุกตใชในการจัดการ
องคความรูของพุทธศาสนาใหเปนระบบ ๕ ประการ ไดแก ๑) การวางแผน เปนการกำหนด
แนวทางดำเนินงานในปจจุบัน เพื่อความสำเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผูบริหารที่ดีตองมี
วิสัยทัศนเพื่อกำหนดทิศทางขององคกร ๒) การจัดองคกร เปนการกำหนดโครงสรางความ
สัมพันธของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร มีการแบงงานกันทำและการกระจาย
อำนาจ ๓) งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหม การพัฒนาบุคลากรและการจัดคนให
เหมาะกั บ งาน ๔) การอำนวยการ เป น การสื่ อ สารเพื่ อ ให เ กิ ด การดำเนิ น การตามแผน
ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีและมีภาวะผูนำ ๕) การประสานงาน ไดแกการศึกษาหลัก
เกณฑทั่วไป เพื่อปญหาขัดของในการปฏิบัติงาน และจะชวยใหมีการรวมมือกันปฏิบัติ
ราชการใหไดผลดีย่ิงขึ้น การรายงานการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประชาสัมพันธ ทั้งนี้เพื่อ
ความมุงหมายในการรายงานผลการปฏิบัติงานใหประชาชน ซึ่งถือวาเปนเจาของประเทศได
ทราบ และงบประมาณ ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงาน
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Ò. ∫∑π”
เป น ที่ ย อมรั บ และรั บ รู กั น โดยทั่ ว ไปว า พระพุ ท ธศาสนาเป น ศาสนาสากล มี
ประชาชนนับถืออยูทั่วโลก ผูนำทางศาสนาของศาสนาพุทธมีบทบาทสำคัญในทุกๆ เรื่องที่
โลกมองเห็นเปนประเด็นสำคัญ ซึ่งผูนำทางศาสนาของศาสนาพุทธที่หมายถึง “พระสงฆ”
นั้น ทานไดนำแนวคิดทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชเพื่อแกปญหาภาวะวิกฤติตางๆ ของ
โลก ไมวาจะเปนปญหาภาวะโลกรอน ปญหาประชากรลนโลก อีกทั้งยังไดประยุกตหลัก
ธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่มีอยูในพระไตรปฎกไปเปนขอเสนอแนะใหโลกนำไปใช
เพื่อแกปญหาอื่นๆ อีกมากมาย ไมวาจะเปนการสงเสริมใหวันวิสาขบูชาเปนวันสำคัญของ
โลก ตลอดถึงการนำเสนอศีล ๕ ใหเปนศีลธรรมสากล หรือ Universal Morality เปนตน
ทั้งนี้บทบาทสำคัญของพระพุทธศาสนาและบทบาทสำคัญของผูนำทางพระพุทธศาสนาซึ่ง
หมายถึงพระสงฆนั้น แมวาจะมีอยูทั่วโลก แตก็ปฏิเสธไมไดวาความโดดเดนอยูที่พระสงฆไทย
และพุทธศาสนาในประเทศไทย ปจจุบันประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนซึ่งอยูในระหวางการเตรียมการเพื่อความเปนประชาคมที่สมบูรณในป
พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ ค.ศ. ๒๐๑๕
เจตนารมณ ห ลั ก ในการก อ ตั้ ง ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเชี ย น หรื อ AEC (ASEAN
Economic Community) นั้น มุงที่ความรวมมือทางการคาหรือการตลาดของประเทศ
สมาชิกทั้งหมด เพื่อคานอำนาจทางเศรษฐกิจกับกลุมเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ไดกอตั้งขึ้นมากอน
หนานี้ โดยพัฒนาควบคูกันไปกับกลยุทธอื่นๆ เชน การศึกษา การแพทย การงานฝมือ
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แตเมื่อหันกลับมาเพงมองคำวา “Economic” ซึ่งหมายถึง เศรษฐศาสตรหรือเศรษฐกิจแลว
ความเข า ใจในเรื่ อ งของการค า การผลิ ต รวมไปถึ ง Concept ของเศรษฐศาสตร ที่ ว า
“การลงทุ น ให น อ ยที่ สุ ด เพื่ อ ผลกำไรที่ ม ากที่ สุ ด ” ซึ่ ง ดู เ หมื อ นจะแย ง ต อ แนวคิ ด ทาง
พระพุทธศาสนาในเรื่องของความใจกวาง ความเอื้อเฟอ เผื่อแผ ความเมตตากรุณา ความ
เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ตลอดถึงการรูจักใหปนสิ่งของแกกันและกัน เพราะแนวคิดเหลา
นี้จะไมลองรอยกับแนวคิดที่เปนหัวใจสำคัญของเศรษฐศาสตร เพราะนาจะตีความไดวา
นิยามดังกลาวหมายถึง ความใจแคบ ความไมเอื้อเฟอเผื่อแผ ความไมมีเมตตากรุณาตอกัน
ความแลงน้ำใจตอกัน ตลอดถึงการไมรูจักแบงปนแกกัน นั่นหมายความวา ความสงสาร
เห็นใจ (เมตตา) การแบงปน (จาคะ) และการใหสิ่งของแกกัน (ทาน) ไมอาจจะมีไดเลยใน
เรื่องของการตลาด ดังนั้น การที่จะนำเอาหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการเขา
กับการคาขายหรือการตลาดนั้น จะเปนแนวทางในการนำไปสูการสรางแนวคิดทฤษฎีใหม
เกี่ ย วกั บ การค า ขายร ว มกั น ของประเทศสมาชิ ก ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นรวมไปถึ ง
ประชาคมเศรษฐกิจของโลกในวงกวาง

Ú. √“°‡Àßâ“¢Õß°“√μ≈“¥ªí®®ÿ∫—π¡“®“°‰Àπ
รากเหงาที่แทจริงของการตลาดปจจุบันอยูที่ไหนและมาจากไหน จะไดนำเสนอและ
พาท านได คนพบไดเห็นรากเหงาต นตอการตลาดแบบวิ วัฒนาการ ลั ทธิ สุ ข -บริ โภคนิ ยม
(Hedonistic Consumerism) เปนวิวัฒนาการรูปแบบลาสุดของระบบการตลาดทุนนิยม
สมัยใหม เปนแบบแผนของการบริโภคที่กอใหเกิดความสูญเสีย อีกทั้งยังเลือกปฏิบัติตอคน
กลุมตางๆ มากขึ้นเรื่อยๆ หากยอนกลับไปกอนหนานี้ Georg Simmel (1900) and Marx
Weber (1981) เคยอธิบายวา นวัตกรรมและพลวัตของระบบทุนนิยมสมัยใหมไดสราง
โครงสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจสังคมขึ้นมาใหม ดวยการแตกหักกับสถาบันทางสังคม
และพฤติกรรมแบบเดิม สรางความแตกตางทางวัตถุกับลัทธิบริโภคนิยมดั้งเดิมโดยเนนการ
ผลิตสินคาสูลูกคามวลชน มากกวาเนนการผลิตสินคาฟุมเฟอย
การตลาด หมายถึ ง กลุ ม ผู ซื้ อ และผู ข ายที่ ติ ด ต อ กั น ได ส ะดวก สามารถตกลง
แลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาและบริการกันไดโดยที่ตลาดไมจำเปนตองมีสถานที่และอาณาเขตที่
แนนอนก็ได ในปจจุบันระบบการสื่อสารมีความทันสมัยและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว สามารถ
ติดตอถึงกันไดอยางสะดวก ในบางครั้งผูซื้อและผูขายไมตองพบปะกันก็สามารถตกลงซื้อ
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สินคากันไดโดยการตกลงโอนกรรมสิทธิ์ ทำสัญญา หรือสั่งทางโทรศัพท โทรเลข จดหมาย
โดยไมตองจับตัวสินคาเลยก็ได๑
การตลาด หมายถึงภาวะทางการคา หรือการที่ผูซื้อและผูขายติดตอและตกลง
ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินคาซึ่งกันและกันโดยไมจำเปนตองมีสถานที่หรือตองมาพบปะกัน
สำหรับกรณีการซื้อขายกันโดยผานทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไมมีสถานที่ในการตลาดลงซื้อขาย
เชน การซื้อขายกันทางโทรศัพท โทรสาร อินเตอรเน็ต เปนตน หรือกรณีผูซื้อและผูขายไม
จำเปนตองมาพบปะกันก็อาจทำการซื้อขายกันไดเพียงแตโอนกรรมสิทธิ์กัน เชน การซื้อขาย
หลักทรัพยในตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย และการซื้อขายที่ดินในตลาดที่ดิน เปนตน
หรือกรณีตลาดที่มุงเนนในเรื่องภาวะทางการคามากกวา เชน คำกลาวที่วา “สินคาชนิดนั้น
ชนิดนี้ไมมีตลาด” หมายความวาสินคาดังกลาวผลิตออกมาแลวไมมีผูซื้อ ซึ่งอาจเปนเพราะ
สินคานั้นยังใหมไมมีคนรูจักหรือคุณภาพไมดีพอ หรือตองผลิตสินคาตามความตองการของ
ตลาด โดยผลิตตามที่ขาย ไมใชขายตามที่ผลิตได หรือการผลิตสินคาโดยอาศัยตลาดเปน
ตัวนำการผลิต ไมใชการผลิตเปนตัวนำตลาด หรือคำกลาววา “ราคาน้ำตาลของตลาดโลก
กำลังตกต่ำ” หมายถึงภาวะการณคาน้ำตาลของโลกที่ราคาน้ำตาลโดยทั่วไปกำลังลดลง ซึ่ง
อาจเปนเพราะปริมาณการผลิตน้ำตาลที่ผลิตไดทั่วโลกมีมากเกินไป หรือเปนเพราะความ
ตองการน้ำตาลของโลกลดนอยลงเนื่องจากบริโภคสารใหความหวานแทนก็ได๒
ดังนั้น จึงสรุปไดวา การตลาดเปนระบบการทำงานของกิจการทางธุรกิจทั้งหมดที่
เกี่ยวของกับการนำสินคาหรือบริการจากผูผลิตไปถึงผูบริโภค บรรดากิจกรรมตางๆ ดังกลาว
ตัวอยางเชน การคัดขนาด การแปรรูปสินคา การบรรจุหีบหอ การขนสง การประกันภัย
ตางๆ เปนตน จะเห็นไดวา กิจกรรมทางดานการตลาดในปจจุบันยึดเอาผูบริโภคเปนสำคัญ
โดยถือวาผูบริโภคเปนตนกำเนิดของความตองการสินคาเปนผูกำหนดรูปราง ขนาด จำนวน
และเปนผูนำเอาเงินรายไดไปซื้อสินคาเพื่อสนองความตองการ ยิ่งความตองการมากเทาไร
ขนาดของตลาดจะกวางขวางและเพิ่มขึ้นอยางไมมีที่สิ้นสุด ผูผลิตเมื่อทราบถึงความตองการ
เพื่อใหผูบริโภคไดรับความพอใจสูงสุด เนื่องจากผูบริโภคมีจำนวนมากและมีความตองการ
แตกตางกัน ดังนั้นการตลาดจึงตองพยายามหาทางที่จะสนองความตองการของผูบริโภคใน
ดานตางๆ
๑ อาธิ

ครูศากยวงศ, เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น
จำกัด, ๒๕๕๓), หนา ๖.
๒ ไพรินทร แยมจินดา, หลักเศรษฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพเอมพันธ, ๒๕๕๒),
หนา ๙.
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การตลาด คือกระบวนการของการสื่อสารคุณคาของผลิตภัณฑหรือบริการไปยัง
ลูกคา การตลาดอาจถูกตีความวาเปนศิลปะแหงการขายสินคาในบางครั้ง แตการขายนั้นเปน
เพียงสวนเล็กๆ สวนหนึ่งของการตลาด อาจถูกมองวาเปนหนาที่ขององคการและกลุม
กระบวนการเพื่อการผลิต การสงสินคา การสื่อสารคุณคาไปยังลูกคา และการจัดการความ
สัมพันธตอลูกคาในทางที่เปนประโยชนแกองคการและผูถือหุน การจัดการการตลาดเปน
ศิลปะของการเลือกตลาดเปาหมาย ตลอดจนการไดมาและการรักษาลูกคาผานทางการ
จัดหาคุณคาของลูกคาที่เหนือกวา
กลยุทธการตลาด หมายถึงการสรางและการกำหนดรูปแบบของเทคนิคตางๆ ที่จะ
นำมาใชในการพัฒนาดานราคา (Price), ทั้งดานที่ตั้ง (Place), ทางดานการสงเสริมการขาย
(Promotion), และทางดานการผลิตภัณฑ (Product) ทั้งนี้เพื่อทำใหผลการดำเนินการของ
องคการธุรกิจมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางชัดเจน ตามเปาหมายที่องคการธุรกิจได
กำหนดไว โดยมีมโนทัศน ๕ อยางหลักๆ ที่องคการสามารถเลือกเพื่อนำไปดำเนินการธุรกิจ
ไดแก มโนทัศนเนนการผลิต เนนผลิตภัณฑ เนนการขาย เนนการตลาด และเนนการตลาด
องครวม ซึง่ องคประกอบ ๔ อยางของการตลาดองครวมคือ การตลาดความสัมพันธ การตลาด
ภายใน การตลาดครบวงจร และการตลาดรับผิดชอบตอสังคม กลุมของภาระหนาที่ที่สำคัญ
ตอการจัดการการตลาดที่ประสบผลสำเร็จประกอบไปดวย การมองการตลาดเชิงลึก การ
ติดตอเชื่อมโยงกับลูกคา การสรางตราสินคาที่มั่นคง การสรางผลิตภัณฑที่ตอบสนองลูกคา
การสงสินคาและการสื่อสารคุณคา การสรางความเจริญเติบโตในระยะยาว และการพัฒนา
กลยุทธและแผนการตลาด
แนวคิดเนนการตลาดอาจเปนแนวคิดที่สามัญที่สุดที่ใชในการตลาดรวมสมัย หนวย
ธุรกิจที่เนนการตลาดใหความสำคัญกับการวางรากฐานแผนการตลาดในเรื่องมโนทัศนการ
ตลาดนำไปสูการผลิตสินคาที่ตรงตามรสนิยมของผูบริโภครายใหม เพื่อที่จะทำเชนนั้นหนวย
ธุรกิจตองทำการวิจัยการตลาดเพื่อประเมินความตองการของตลาด ทำการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑเพื่อปรับใหเขากับสารสนเทศที่เผยออกมา และจากนั้นจึงใชเทคนิคการสงเสริม
เพื่อใหประชาชนทราบวาหนวยธุรกิจมีผลิตภัณฑดังกลาวขายอยู๓

๓ Adcock,

practice,

Dennis & AlHalborg, CarolineRoss, Marketing : principles and
Jersey : Prentice Hall, 2001), p. 15.

4th ed., (New
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กลยุทธทางการตลาดนั้นมีอยูมากมาย แตที่เปนที่รูจักและเปนพื้นฐานที่สุดก็คือ
การ ใช 4P (Product Price Place Promotion) ซึ่งหลักการใชคือการวางแผนในแตละ
สวนใหเขากัน และเปนที่ตองการของกลุมเปาหมายที่เราเลือกเอาไวใหมากที่สุด ในบางธุรกิจ
อาจจะไมสามารถปรับเปลี่ยน ทั้ง 4P ไดทั้งหมดในระยะสั้นก็ไมเปนไร เพราะเราสามารถ
ค อ ยๆ ปรั บ กลยุ ท ธ จ นได ส ว นผสมทางการตลาดได เ หมาะสมที่ สุ ด (4P อาจจะเรี ย กว า
Marketing Mix) เราลองมาดูกันทีละสวน๔
๔.๑ สินคาและบริการ (Product) เปนสิ่งที่เราจะเสนอใหกับลูกคา แนวทางการ
กำหนดตัว Product ใหเหมาะสมก็ตองดูวากลุมเปาหมายตองการอะไร เชน ตองการ
น้ำผลไมที่สะอาด สดในบรรจุภัณฑถือสะดวก โดยไมสนรสชาติ เราก็ตองทำตามที่ลูกคา
ตองการ ไมใชวาเราชอบหวานก็จะพยายามใสน้ำตาลเขาไปแตโดยทั่วไปแนวทางที่จะทำ
สินคาใหขายไดมีอยูสองอยาง คือ
๑) สินคาที่มีความแตกตาง โดยการสรางความแตกตางนั้นจะตองเปนสิ่งที่
ลู ก ค า สามารถสั ม ผั ส ได จ ริ ง ว า ต า งกั น และลู ก ค า ตระหนั ก และชอบในแนวทางนี้ เช น
คุณสมบัติพิเศษ รูปลักษณ การใชงานความปลอดภัย ความคงทน โดยกลุมลูกคาที่เราจะจับ
ก็จะเปนลูกคาที่ไมมีการแขงขันมาก (Niche Market)
๒) สินคาที่มีราคาต่ำ นั่นคือการยอมลดคุณภาพในบางดานที่ไมสำคัญลงไป
เชน สินคาที่ผลิตจากจีน จะมีคุณภาพไมดีนักพอใชงานได แตถูกมากๆ หรือ สินคาที่เลียน
แบบแบรนดดังๆ ในซุปเปอรสโตรตางๆ สำหรับนักธุรกิจมือใหมควรเลือกในแนวทางสราง
ความแตกตางมากกวาการเปนสินคาราคาถูก เพราะหากเปนดานการผลิตแลวรายใหญจะมี
ตนทุนการผลิตที่ถูกกวารายยอย แตหากเปนดานบริการเราอาจจะเริ่มตนที่ราคาถูกกอน
แลวคอยๆ หาตลาดที่รายใหญไมสนใจ
๔.๒ ราคา (Price) เปนสิ่งที่คอนขางสำคัญในการตลาด แตไมใชวาคิดอะไรไมออก
ก็ลดราคาอยางเดียวเพราะการลดราคาสินคาอาจจะไมไดชวยใหการขายดีขึ้นได หากปญหา
อื่นๆ ยังไมไดรับการแกไข การตั้งราคาในที่นี้จะเปนการตั้งราคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ
และกลุมเปาหมายของเรา หากราคาและรูปลักษณสินคาไมเขากัน ลูกคาก็จะเกิดความ
๔ Kotler,

Philip & Kevin L. Keller, Marketing Management, 12 th ed., (New
Jersey : Prentice Hall, 2006), p. 18.
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ของใจและอาจจะกังวลที่จะซื้อ เพราะราคาคือตัวบงบอกภาพลักษณของสินคาที่สำคัญที่สุด
อยางไรก็ตามในดานการทำธุรกิจขนาดยอมแลว ราคาที่เราตองการอาจไมไดคิดอะไรลึกซึ้ง
ขนาดนั้น แตจะมองกันในเรื่องของตัวเลข ซึ่งจะมีวิธีกำหนดราคาในรูปแบบตางๆ ดังนี้
๑) กำหนดราคาตามลูกคา คือการกำหนดราคาตามที่เราคิดวาลูกคาจะเต็มใจ
จาย ซึ่งอาจจะไดมาจากการทำสำรวจ หรือแบบสอบถาม
๒) กำหนดราคาตามตลาด คือการกำหนดราคาตามคูแขงในตลาด ซึ่งอาจจะ
ต่ำมากจนเราจะมีกำไรนอย ดังนั้น หากเราคิดที่จะกำหนดราคาตามตลาดเราอาจจะตองมา
นั่งคิดคำนวณยอนกลับวา ตนทุนสินคาควรเปนเทาไรเพื่อจะไดกำไรตามที่ตั้งเปา แลวมาหา
ทางลดตนทุนลง
๓) กำหนดราคาตามตนทุน+กำไร วิธีนี้เปนการคำนวณวาตนทุนของเราอยูที่
เทาใด แลวบวกคาขนสง คาแรงของเรา บวกกำไร จึงไดมาซึ่งราคา แตหากราคาที่ไดมาสูง
มากเราอาจจำเปนตองมีการทำประชาสัมพันธ หรือปรับภาพลักษณใหเขากับราคานั้น
๔.๓ สถานที่จำหนาย (Place) คือ วิธีการนำสินคาไปสูมือของลูกคา หากเปน
สินคาที่จะขายไปหลายๆ แหง วิธีการขายหรือการกระจายสินคาจะมีความสำคัญมาก หลัก
ของการเลือกวิธีกระจายสินคานั้นไมใชขายใหมากสถานที่ที่สุดจะดีเสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวา
สินคาคืออะไร และกลุมเปาหมายคือใคร เชนของใชในระดับบนควรจะจำกัดการขายไมใหมี
มากเกินไป เพราะอาจจะทำใหเสียภาพลักษณได สิ่งที่เราควรจะคำนึงอีกอยางของวิธีการ
กระจายสินคาคือตนทุนการกระจาย
๔.๔ การสงเสริมการขาย (Promotion) คือ การทำกิจกรรมตางๆ เพื่อบอก
ลูกคาถึงลักษณะสินคาของเรา เชน โฆษณาในสื่อตางๆ หรือการทำกิจกรรม ที่ทำใหคนมาซื้อ
สินคาของเรา เชน การทำการลดราคาประจำป หากจะพูดในแงของธุรกิจขนาดยอมการ
โฆษณาอาจจะเปนสิ่งที่เกินความจำเปนเพราะจะตองใชเงิน จะมากหรือนอยก็ขึ้นกับชองทาง
ที่เราจะใชที่จะดีและอาจจะฟรีคือสื่ออินเตอรเน็ต ซึ่งมีผูใชเพิ่มจำนวนขึ้นมากในแตละป
สื่ออื่นๆ ที่ถูกๆ ก็จะเปนพวกใบปลิวโปสเตอร หากเปนสื่อทองถิ่นก็จะมี รถแห วิทยุทองถิ่น
หนังสือพิมพทองถิ่น วิธีในการเลือกสื่อนอกจากจะดูเรื่องคาใชจายแลวควรดูเรื่องการเขาถึง
กลุมเปาหมายดวย เชน หากจะโฆษณาใหกลุมผูใหญโดยเลือกสื่ออินเตอรเน็ต ก็อาจจะเลือก
เวบไซตที่ผูใหญเลนไมใชที่วัยรุนเขามาคุยกัน เปนตน
ดังนั้น อาจกลาวไดวา สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือเครื่องมือหรือ
ปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมไดที่ธุรกิจตองใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความตองการและสราง
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ความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคา เปาหมาย หรือเพื่อกระตุนใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดความ
ตองการสินคาและบริการของตน ประกอบดวยสวนประกอบ ๔ ประการ หรือ 4P คือ
สินคาและบริการ (Product), ราคา (Price), สถานที่จำหนาย (Place) และการสงเสริมการ
ตลาด (Promotion) นั่นเอง

ı. æ√–æÿ∑∏»“ π“°—∫°≈¬ÿ∑∏å∑“ß°“√μ≈“¥ 4P
ระบบการตลาดสมัยนี้พัฒนาการอยางมากจนกระทั่งมีการนำระบบตลาดไปใชใน
กิจกรรมทางพุทธศาสนา เชน การผอนทำบุญการบูชาตางๆ การสงเสริมการตลาดโดยใช
ตัวแทนเขต กลุมแลวใหรางวัลเปนขวัญกำลังใจ เปนระบบตำแหนง อยางนี้เปนตน ที่จริง
แลวการนำระบบมาใชในการเผยแผพระศาสนานั้นมีความจำเปนอยางยิ่งในยุคปจจุบัน คน
เขาวัดนอยลง ชาวพุทธยอหยอนในการศึกษาธรรมะ การใชระบบการตลาดมาวางแผน
บริหารจัดการในการเผยแผใหเปนระบบและมีพระของขวัญใหเปนกำลังใจเปนกุศโลบายที่ดี
ในการกระตุนใหคนอยากมาทำบุญและมาศึกษาและปฏิบัติธรรม สิ่งเหลานี้สอดคลองกับ
คำสอนของพระพุทธเจา ไมไดขัดแยงใดๆ เลย การกระทำแบบนี้ถาทำอยางถูกตอง และมี
วัตถุประสงคเพื่อชวนคนมาสงเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ชวนคนมาศึกษาและปฏิบัติ
ธรรมจะเปนผลดีตอพระศาสนาอยางมากๆ ถาพระทุกวัดทำไดอยางนี้ศาสนาพุทธจะไมมีวัน
เลือนหายไปจากแผนดินไทย
๑. กลยุ ท ธ แ นวรุ ก ป จ จุ บั น นี้ ไม ว า จะเป น ในภาคส ว นของเอกชนและภาคส ว น
ราชการ อาทิ กรมการศาสนา วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนา ตลอดจน
หางรานบริษัท ลวนมุงเปาไปที่การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชน โดยเห็นไดจาก
การที่คณะสงฆเองนั้น มีโครงการบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณีเพื่อปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม ชี้ใหเห็นความถูกตองตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการนำเยาวชนมาเขา
รวมโครงการกันอยางตอเนื่อง นิมนตพระสงฆเขาสูกระบวนการการเรียนการสอนศีลธรรม
ตามโรงเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพและมุมมองเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ตลอดถึงชี้ประเด็นให
ชัดเจนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคคลที่ใชชีวิตอยูในสังคมใหเกิดมีขึ้นในโรงเรียน
เปดมุมมองและวิสัยทัศนใหเกิดแกผูบริหารสถานศึกษา ตลอดจนคณาจารยที่ประจำอยูใน
โรงเรียน
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๒. การพัฒนาการสอนและการสอนคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม โดยการ
ประยุกตใชพุทธวิธีในการสอน๕ โดยสรุปดังนี้
ก. ใชหลักธรรม อริยสัจ ๔๖ ซึ่งหลักธรรมดังกลาวสามารถประยุกตใชได ดังนี้
๑. ขั้นกำหนดปญหา (ขั้นทุกข)
๒. ขั้นตั้งสมมติฐาน (ขั้นสมุทัย)
๓. ขั้นทดลองและเก็บขอมูล (ขั้นนิโรธ)
๔. ขั้นวิเคราะหขอมูลและสรุปผล (ขั้นมรรค)
ข. ใชหลักธรรม ไตรสิกขา
๑. ขั้นศีล หมายถึง ผูที่เรียนรูตองควบคุมตนเองใหอยูในระเบียบวินัย ทั้ง
กายและวาจา ใหอยูในสภาพเรียบรอย เปนปกติ รางกายพรอมที่จะ
เรียนรู
๒. ขั้นสมาธิ หมายถึง ขั้นที่ผูเรียนรวบรวมจิตใจความคิดใหแนวแนในจุด
เดียว เรื่องเดียว
๓. ขั้นปญญา เปนขั้นที่ผูเรียนใชสมาธิในการทำความเขาใจสิ่งที่เรียน จน
เกิดการเรียนรูในเรื่องนั้นถูกตรงตามที่เปนจริง
ค. หลักธรรม ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ
๑. ปรโตโฆสะ ไดแก เสียงจากผูอื่น การกระตุนหรือชักจูงจากภายนอก คือ
การรับฟงคำแนะนำสั่งสอน เลาเรียนความรู สนทนาซักถาม ฟงคำบอกเลาชักจูงของผูอื่น
โดยเฉพาะการสดับสัทธรรมจากทานผูเปนกัลยาณมิตร หมายถึง รูจักหาผูแนะนำสั่งสอน
ที่ปรึกษา เพื่อน หนังสือ ตลอดจนสิ่งแวดลอมทางสังคมทั่วไปที่ดี ที่เกื้อกูล ซึ่งจะชักจูงหรือ
กระตุนใหเกิดปญญาได ดวยการฟง การสนทนา ซักถาม การอาน การคนควา ตลอดจนการ
รูจักเลือกใชสื่อมวลชนใหเปนประโยชน
อยางไรก็ตาม การมีปรโตโฆสะหรือกัลยาณมิตรนั้น ไมใชวาคนอื่นจะมาเปน
กัลยาณมิตรใหอยางเดียว ตัวเองก็ตองรูจักเลือกคบหากัลยาณมิตรดวย จริงอยูเปนหนาที่
ของสังคม โดยเฉพาะหัวหนาที่รับผิดชอบ เชน พอแม ครูอาจารย ผูปกครองจะตองทำตัว
๕ ทิศนา

แขมมณี, การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ,
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เมธีทิปส จำกัด, ๒๕๔๖), หนา ๕๒–๖๘.
๖ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๖๖๕/๕๒๘.
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เปนกัลยาณมิตร สรรหาและสรรสรางกัลยาณมิตรใหแกคนในความรับผิดชอบของตน เชน
สรรหาและสรรสรางรายการทางสื่อมวลชนที่ดีๆ เปนตน แกเด็กและประชาชน แตตัวเด็ก
และตัวคนนั้นๆ เองก็ตองรูจักเลือกคนหากัลยาณมิตรเองดวย เชน รูจักเลือกคบคน รูจักหา
แหลงความรู แหลงความคิดสรางสรรค รูจักเลือกบุคคลที่จะนิยมเปนแบบอยางในความ
ประพฤติหรือในการครองชีวิต
๒. โยนิโสมนสิการ ไดแก การใชความคิดถูกวิธี ความรูจักคิด คิดเปน คือ
กระทำในใจ โดยการมองสิ่งทั้งหลายดวยความคิดพิจารณา รูจักสืบสาวหาเหตุผล แยกแยะ
สิ่งนั้นๆ หรือปญหานั้นๆ ออก ใหเห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย แบง
ออกเปน ๔ อยาง คือ
๑) อุปายมนสิการ คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คิดอยางมีวิธี คิดอยางถูก
วิธี คิดถูกวิธีที่จะเขาถึงความจริง สอดคลองเขากับแนวของสัจจะ ทำใหหยั่งรูสภาวลักษณะ
และสามัญญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย
๒) ปถมนสิการ คิดเปนทางหรือคิดถูกทาง คิดไดตอเนื่องเปนลำดับ มี
ลำดับ มีขั้นตอน แลนไปเปนแถวเปนแนว หมายถึง ความคิดเปนระเบียบตามแนวเหตุผล
๓) การณมนสิการ การคิดสืบคนตามแนวความสัมพันธสืบทอดกันแหง
เหตุปจจัย การพิจารณาสืบสาวหาเหตุใหเขาใจถึงตนเคาหรือแหลงที่มาซึ่งสงผลตอเนื่องมา
เปนลำดับ
๔) อุปปาทกมนสิการ คิดใหเกิดผล ใชความคิดใหเกิดผลที่พึงประสงค
เล็งถึงการคิดอยางมีเปาหมาย หมายถึง การคิดพิจารณาที่ทำใหเกิดกุศลธรรม
อยางที่ไดกลาวแลววาพระไตรปฎกเปรียบเหมือนแหลงรวมแหงสรรพวิทยาการใน
ทุกๆ ศาสตร แมในเรื่องของการคาขาย โดยพระพุทธเจาไดทรงใหขอแนะนำสำหรับการ
ดำเนินชีวิต นำไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพคาขายไวใน ทุติยปาปณิกสูตร๗ วา
“พอคา” ซึ่งหมายถึง ผูประกอบการทางธุรกิจในทุกสาขาอาชีพนั้น จะตองประกอบดวย
คุณสมบัติ ๓ ประการคือ
๑. มีตาดี หมายถึงพอคาที่รูจักวา สินคานี้ซื้อมาเทานี้ ขายไปอยางนี้ จักมีมูลคา
ประมาณนี้ มีกำไรเทานี้
๒. มีธุรกิจดี หมายถึงพอคาที่เปนคนฉลาดซื้อและขายสินคาได
๗ องฺ.ติก.

(ไทย) ๒๐/๒๐/๑๖๓-๑๖๕.
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๓. เพียบพรอมดวยที่พักพิง หมายถึงพอคาที่เพียบพรอมดวยที่พักพิงซึ่งหมายถึงมี
ทรัพยมาก มีโภคทรัพยมาก๘

ˆ. ∫∑ √ÿª
การตลาดกับศาสนาจะอยูในฐานะอะไรอยางไร การตลาดจึงดำรงอยูในฐานะเปน
เครื่องมือของศาสนามากกวาศาสนาจะเปนเครื่องมือของการตลาด เพราะการตลาดจะเขา
มาทำหนาที่ในการพัฒนาชองทางใหศาสนาในฐานะเปนสิ่งที่มีคุณคาทางสติปญญา เพื่อจะ
พาใหมนุษยหลุดรอดออกจากความกลัว ความสิ้นหวัง การคาขายจะตองมีแหลงทำการ
คาขายเรียกวา “ตลาด” โดยทั่วไปหมายถึงการแลกเปลี่ยนสินคาเกิดขึ้น เนื่องจากบุคคล
แตละบุคคลหรือกลุมชุมชนแตละกลุมไมสามารถจะผลิตผลตางๆ ที่ตนตองการเองไดทั้งหมด
บางอยางผลิตเกินความตองการ แตบางสิ่งที่ตนตองการผลิตเองไมได หรือผลิตไดแตไม
เพียงพอ พระพุทธศาสนามิไดกำหนดบริบทของการคาขายวาลักษณะตลาดควรเปนตลาด
ชนิดใด มีกลไกอยางไร กลาวคือ ตลาดผูซื้อนอยราย ผูขายมากราย ตลาดเสรี ตลาดผูกขาด
ในหลักคำสอนมิไดกลาวถึงตลาดเชิงระบบ แตเปนการกลาวถึงคุณสมบัติของผูขายที่ควรมี
ปญญามีความรับผิดชอบตออาชีพของตนเอง อาศัยความสุจริตเปนรากฐานของการประกอบ
ธุรกิจ
เมื่อนำหลักพุทธศาสนามาเปนสวนหนึ่งของสวนผสมทางการตลาด จะทำใหการ
ตลาดบนโลกใบนี้เปนการตลาดสีขาว เปนการตลาดอันงดงามตอไป อันประกอบดวย (๑)
People คือ คนในองคกร เนนเรื่องคนที่ทำงานดวย วาจะตองสุขใจ สุขกาย เชน องคกร
จัดสรรหองประชุมขนาดใหญใหพนักงานไดทำวัตรสวดมนต เพื่อผอนคลายจิตใจ เรียกไดวา
เปนสถานปฏิบัติธรรมกลางเมืองที่ใหญมากแหงหนึ่ง องคกรที่เปนกลยุทธนานน้ำสีขาวนั้น
ตองมุงเนนที่พนักงานเปนอันดับแรกอยางจริงจัง (๒) Profit ตัวกำไร อันเปนน้ำหลอเลี้ยง
ของกิจการก็ยังคงเปนสิ่งที่ตองใสใจ เพราะถาไมใสใจก็จะทำใหธุรกิจอยูไมได แตไมได
หมายความวาเปนเปาหมายเดียวขององคกร (๓) Planet คำนึงถึงโลก สิ่งแวดลอมของเรา
สิ่งที่เราทำนั้นทำลายสิ่งแวดลอม หรือเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สุดทายก็คือ (๔) Passion
แปลวา ความรัก ความลุมหลงในสิ่งที่ตนเองทำ สิ่งที่ตนเองเชื่อ
๘ คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๑๒๖.

พระสุตตันตปฎก, (กรุงเทพมหานคร :
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Ò. ∫∑π”
การเรียนการสอนของครูในยุคปจจุบันที่มีขอมูลมากมาย การสอนและมอบความรู
กันตรงๆ จึงอาจใชไมไดผลดีสักเทาไรนัก การสอนที่ดีครูจะตองสอนใหเด็กมีความรูความ
สามารถที่จะไปตอยอดความรูใหงอกเงยไดในความรูที่ไมไดสอน ครูจึงสอนเทาที่จำเปนและ
ไมมาก เด็กเรียนรูดวยตนเองใหมาก เด็กก็จะสามารถเรียนรูไดเอง หรือที่เรียกวา “สอนนอย
เรียนมาก” (Teach Less Learn More-TLLM) วิธีการนี้เกิดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร และ
โรงเรียนตางๆ ไดนำไปใชกันแพรหลาย ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาประเทศสิงคโปรเปนประเทศที่
เปนผูนำดานการศึกษาในแถบประเทศอาเซียน สามารถผลิตประชากรที่มีคุณภาพเปนที่
ยอมรับทั้งในอาเซียนและสังคมโลก เด็กๆ ของประเทศสิงคโปรจะมีความสามารถทางการคิด
และวิเคราะหเปนอยางดี สงผลใหตอมาเปนผูนำทางดานการคา เศรษฐกิจ และมีอาชีพใน
ระดับแนวหนา
ดังนั้น การที่วงการศึกษาไทยจะพัฒนาเด็กใหรูจักที่จะเรียนรูดวยตนเองไดดี โดยที่
ครูทำหนาที่สอนนอยลง จึงควรที่จะรูวา “สอนนอยเรียนมาก” มีหลักการและแนวคิดเปน
อยางไร และในฐานะที่เมืองไทยเปนเมืองพุทธ ระบบการศึกษาของไทยแตเดิมก็มีพระเปนผู
สอน ในพระพุทธศาสนาก็มีกลาวเกี่ยวกับการศึกษา มุมมองของพระพุทธศาสนามีความเห็น
เกี่ยวกับวิธีการ “สอนนอยเรียนมาก” นี้อยางไร และทายสุด วิธีการ “สอนนอยเรียนมาก”
จะนำมาใชอยางไร จึงจะเกิดประโยชนตอครูและเด็กในสังคมไทย
*สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
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แนวคิด สอนนอยเรียนมาก (Teach Less Learn More-TLLM) เกิดขึ้นในประเทศ
สิงคโปรในป พ.ศ. ๒๕๔๘ และโรงเรียนตางๆ ไดนำไปใชกันแพรหลาย และเปนนโยบายหนึ่ง
ของวิสัยทัศนการพัฒนาการศึกษาของประเทศของสิงคโปร ที่จะพัฒนาคุณภาพคนดวยการ
ศึกษา เปนสวนหนึ่งของ “วิสัยทัศน ๔” ของสิงคโปร อันไดแก ๑) วิสัยทัศนระดับประเทศ
๒) วิ สั ย ทั ศ น ด า นการศึ ก ษา ๓) วิ สั ย ทั ศ น ด า นการจั ด การเปลี่ ย นแปลงในโรงเรี ย น และ
๔) วิสัยทัศนในการจัดใหมี PLC- professional learning communities เปนเครื่องมือ
ปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาของสิงคโปรเปนกระบวนการที่มีทั้งบนลงลาง (top
down) และลางขึ้นบน (bottom up) PLC- professional learning communities คือ
กระบวนการสรางการเปลี่ยนแปลงโดย CoP (Community of Practice) ของครู ซึ่ง
เปนการเปลี่ยนแปลงจากหนางาน หรือ bottom up๑ โดยกอนหนาที่จะดำเนินนโยบาย
TLLM สิงคโปรไดดำเนินนโยบายการศึกษา Thinking School Learning Nation -TSLN
ทั้งครูและผูบริหารก็มองเห็นปญหาวา เปนการสอนที่เนนการเรียนรูในหองเรียนและวัดผล
ความสามารถของเด็กโดยอาศัย “คะแนนสอบ” เปนหลัก ทำใหเด็กเกิดความเครียดและมี
การแขงขันกันสูง๒
แนวคิด TLLM จึงทำใหเด็กไดรับแรงกดดันนอยลงจากการเรียนในหองเรียนที่ครู
ยัดเยียดให กลายเปนเด็กมีพื้นที่ความคิดที่จะไปสำรวจคนควาแสวงหาสิ่งที่ทาทายตามความ
สนใจของตัวเองไดมากขึ้น และยังเพิ่มพื้นที่ความคิดใหครูมากขึ้น ในการออกแบบการเรียนรู
ที่ดีใหกับเด็ก และมีการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครูมากขึ้น อันเปนการเพิ่มคุณภาพทั้งเด็กและ
ครู๓
สอนนอยเรียนมาก จึงเปนอุดมการณดานการศึกษาของประเทศสิงคโปร ซึ่งไมได
หมายความวาครูทำงานนอยลง แตความจริงกลับตองทำงานหนักขึ้น เพราะตองคิดหาวิธีให
๑

วิจารณ พานิช, วิถีสรางการเรียนรูเพื่อศิษยในศตวรรษที่ ๒๑, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
สดศรี-สฤษดิ์วงศ, ๒๕๕๕), หนา ๖๔-๖๖.
๒ การดี เลี ย วไพโรจน , Teach-Less-Learn-More [ออนไลน ] . แหล ง ที่ ม า : http://
aseantalk. blogspot.com/2012/07/teach-less-learn-more.html#!/2012/07/teach-lesslearn-more.html [๓๐ เมษายน ๒๕๕๖].
๓ NG Jing Yng and Sumita Sheedharan, Teach less , learn more-have we
achieved it, Today, Friday 24 August 2012, p. 4.
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นักเรียนเรียนไดมากขึ้น คือ ครูสอนนอยลง แตหันไปทำหนาที่ออกแบบการเรียนรูชักชวน
นักเรียนทบทวนวา ในแตละกิจกรรมของการเรียนรูนักเรียนไดเรียนรูอะไร และอยากเรียนรู
อะไรเพิ่มขึ้นอีก
ศ.นพ. วิจารณ พานิช ไดใหแนวคิด สอนนอยเรียนมาก ไววา “สอนนอย” คือ สอน
เทาที่จำเปน ครูตองรูวาตรงไหนควรสอนตรงไหนไมควรสอน เพราะเด็กเรียนไดเอง ครู
ออกแบบกิจกรรมใหเด็กเรียนจากกิจกรรม (PBL- Project-Based Learning) แลวชวนเด็ก
ทบทวนไตรตรอง (Reflection หรือ AAR) วา ไดเรียนรูอะไรบาง และยังไมไดเรียนรูอะไร
บาง ครูจะเขาใจความสามารถในการเรียนรูของเด็กแตละคน และสิ่งที่สำคัญยิ่งคือใหเด็กได
บอกวาอยากเรียนรูอะไรบาง เพื่อครูจะไดนำมาออกแบบการเรียนรูตอ ครูจึงสามารถเอาใจ
ใสนักเรียนเปนรายคน เอาใจใสอนาคตของเด็กแตละคน และอำนวยความสะดวกในการ
เรียนรูเพื่ออนาคตศิษยทุกคน
นักเรียนจึงตองตื่นตัวและเตรียมตัวเรียนตลอดเวลา รวมทั้งครูตองออกแบบให
บรรยากาศการเรียนรูของชั้น หรือของกลุมมีลักษณะควบคุมพฤติกรรมกันเอง สมาชิกทุกคน
ได เรี ย นรู ร ว มกั น ต อ งช ว ยกั น ทำกิ จ กรรมให ส ำเร็ จ โดยไม มี ค นถู ก ทอดทิ้ ง หรื อ แยกกลุ ม
เปนการเรียนรูที่นักเรียนมีบทบาท (student engagement) สูงมาก หรืออาจเรียกวา
เปนการเรียนแบบผูเรียนกำหนด (Learners-Directed Learning) ในสภาพที่ครูใชเวลาสอน
นอย ใชเวลาออกแบบการเรียนรูและทบทวนผลการเรียนรูมาก เทากับครูตองเรียนรูวิธีทำ
หนาที่ครูของตนอยูตลอดเวลา เพราะครูไมรูวาวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำใหศิษยเรียนรูไดมากนั้น
ทำอยางไร ครูจึงตองจับกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณของตน ในกิจกรรมที่เรียก
วา PLC ซึ่งก็คือ Community of Practice ของครู นั่นเอง๔
จากแนวคิดและหลักการดังกลาว จะเห็นไดวา ครูผูสอนแมวาจะสอนนอย แตกลับ
ต อ งเตรี ย มการสอนและออกแบบการสอนที่ จ ะกระตุ น การเรี ย นรู ข องเด็ ก ให เ ด็ ก ได คิ ด
วิเคราะหมากขึ้น ไมใชการสอนแบบใหเด็กตองฟงครูบรรยายเพียงอยางเดียว แตเด็กจะได
เรียนรูจากประสบการณที่ครูจัดใหหรือสถานการณที่ครูออกแบบการเรียนรูไวให เด็กจึงได
เรียนรูมากขึ้นและสามารถแสวงหาความรูที่เกี่ยวของเพิ่มเติมไดทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียน ในขณะเดียวกันครูเองที่คิดหาวิธีการออกแบบการเรียนรูใหกับลูกศิษย ครูก็มีการ
เรี ย นรู จ ากงานของตนเองมากขึ้ น จนเป น ครู ที่ เ ก ง ขึ้ น และได รั บ การยอมรั บ มากขึ้ น ผล
ตอบแทนตางๆ ยอมตามมา
๔

เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๔-๖๖.

564

การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

Û. ∑—»π–¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“μàÕ°√≥’ ç ÕππâÕ¬‡√’¬π¡“°é
พระพุทธเจาทรงเปนศาสดาเอกของโลก ทานทรงเปนบรมครูผูสอนใหสาวกทั้งหลาย
ไดเรียนรูธรรมและบรรลุธรรมตามพระองคเปนจำนวนมาก ดวยอาศัยสัทธรรม ๓ เปน
แนวทาง คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ กลาวคือ “ปริยัติ” คือ คำสั่งสอนที่จะตองเลาเรียน
ได แ ก พุ ท ธพจน จึ ง เป น การเรี ย นรู ที่ เ ป น ความรู จ ากการเล า เรี ย น หากจะเรี ย กว า เป น
“ทฤษฎี” ก็ได สำหรับ “ปฏิบัติ” คือ การนำความรูที่ไดจากการเลาเรียนมาปฏิบัติ ไดแก
“ไตรสิกขา” และ “ปฏิเวธ” คือ ผลอันเกิดจากการปฏิบัติ ไดแก มรรค ผล และนิพพาน
หากจะเปรียบ “ธรรม” เปน “ความรู” ที่พระพุทธองคทรงตรัสรูมีมากมายแลว พระองคทรง
เลือกที่จะสั่งสอนทุกขและการดับทุกขเพื่อไปสูการหลุดพน ซึ่งก็คือ “อริยสัจ ๔” ดังปรากฎ
ที่พระพุทธเจาทรงสอนเรื่องธรรมะกำมือเดียวในสีสปาวนวรรค๕ พระพุทธเจาเสด็จไปที่ปา
ประดูลายพรอมกับภิกษุทั้งหลาย ทรงหยิบใบไมขึ้นมากำมือหนึ่งแลวถามวา
ใบไมในกำมือของเราตถาคตกับใบไมในปา อันไหนมากกวากัน ภิกษุก็กราบทูลวา
ใบไมในกำมือของพระองคนอยกวา ใบไมในปามากกวา พระพุทธเจาจึงสรุปวา ขอนี้ฉันใด
ภิกษุทั้งหลาย ที่วาใบไมในกำมือของเรานอยกวาใบไมในปา มันก็เหมือนกับความรูที่เราตรัสรู
เปนสัพพัญูมากมายมหาศาลประดุจดังใบไมในปาทั้งปา แตที่เรานำมาสอนเธอทั้งหลาย
นอยนิดประดุจดังใบไมในกำมือเดียวเทานั้น เราไมไดสอนทั้งหมดที่เรารู เราสอนเฉพาะที่เปน
ไปเพื่อเบื่อหนาย เพื่อคลายกำหนัด เพื่อดับทุกข เพื่อนิพพาน หมายความวาสอนเฉพาะที่
เปนประโยชนเพื่อพวกเธอ ที่เรารูทั้งหมดไมไดสอน สอนกำมือเดียว๖
จะเห็นไดวา สิ่งที่พระพุทธองคทรงสอนนั้น พระองคทรงสอนเทาที่จำเปน ไมไดสอน
ทุกเรื่องที่ทรงรู จึงสอดคลองกับหลักการ สอนนอย (Teach Less) คือ สอนเทาที่จำเปน
พระพุทธองคเปนเหมือนครูทรงรูวาตรงไหนควรสอน ตรงไหนไมควรสอน และใชวิธีการสอน
ที่แตกตางกันไปตามแตละบุคคล โดยเริ่มจากสิ่งที่เขาสนใจกอน และใหแตละคนไดเรียนรู
ดวยตนเองใหมาก ดังพุทธวจนะที่วา

๕ ดูรายละเอียดใน

สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๐๑/๖๑๓.
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีในการสอนตามหลักพุทธรรม, ใน พระพุทธ
ศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม, ๑๘ ป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๔๗-๗๙.
๖ พระเทพโสภณ
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ตุเมฺหหิ กิจฺจํ อาตปฺป อกฺขาตาโร ตถาคตา ปฏิปนฺนา ปโมกฺขนฺติ ฌายิโน
มารพนฺธนา๗
เธอทั้งหลายควรทำความเพียรเองเถิด ตถาคตเปนเพียงผูชี้บอกทางเทานั้น
ผูบำเพ็ญภาวนา ดำเนินตามทางนี้แลว เพงพินิจอยู จักพนจากเครื่องผูกแหงมาร
ได๘
“สอนนอย” ของพระพุทธเจาทรงสอนพระสาวก ไมใชการสอนแบบ “พร่ำสอน” ที่
ให เ นื้ อ หาความรู ม ากมาย พระองค ท รงสอนให ส าวกได เรี ย นรู จ ากประสบการณ ห รื อ
สถานการณที่พระองคไดออกแบบการเรียนรูไวให เพื่อกระตุนการคิดวิเคราะห ดังเชน
ตัวอยางของนางสิริมา หญิงงามเมืองที่เปนที่ปรารถนาของบุรุษทั้งหลาย แมกระทั่งพระภิกษุ
สงฆก็ยังเพอถึง ถึงกับกินไมไดนอนไมหลับ ตอมานางสิริมาปวยและตาย พระพุทธองคทรง
ขอใหพระเจาพิมพิสารเก็บศพนางไวในปาชาไมใหแรงและหมากัดกิน พอวันที่ ๓ เขาวันที่ ๔
รางของนางสิริมาเริ่มเนาเปอย พระพุทธองคทรงประกาศวาใครตองการมาชมนางสิริมาให
มาดูได โดยเริ่มตั้งแตตองเสียคาเขาชม จนไมตองเสีย และยกใหเปลาก็ไมมีใครเอา ในอุบายนี้
พระพุทธเจาทรงใหพระภิกษุไดพิจารณารางนางสิริมา และสอนใหเห็นถึงความเสื่อมไปตาม
ธรรมดาของโลก รางกายที่ไมมีความเที่ยงและความยั่งยืน ซึ่งเปนการสอนเรื่อง รูปนาม ให
กับภิกษุที่มีจิตคิดกำหนัด ใหคลายความกำหนัดในรูปของนางสิริมาไดมากทีเดียว เพราะ
หากพระองคจะพร่ำสอนภิกษุและประชาชนที่กำลังเพอถึงนางสิริมา สอนอยางไรก็คงไมหาย
จิตคิดกำหนัด เมื่อใหไดเห็นรางกายที่เนาเปอยของนางสิริมา ไมไดสวยงามเชนเดิมที่เคยเห็น
มา พระภิกษุและประชาชนจำนวนหนึ่งไดคิดวิเคราะห พิจารณาดวยปญญาก็บรรลุธรรม๙
ปญญาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูของสาวกของพระพุทธเจา ดวยเพราะมีสัมมาทิฎฐิ
อันเกิดจาก “ปรโตโฆสะ” คือ เสียงจากผูอื่น การกระตุน หรือชักจูงจากภายนอก เชน การ
สั่งสอน การแนะนำ การถายทอด และ “โยนิโสมนสิการ” คือ การทำในใจใหแยบคาย
เปนการใชความคิดถูกวิธี รูจักคิด คิดเปน รูจักที่จะมอง พิจารณาสิ่งทั้งหลายตามความเปน
จริงตามเหตุปจจัย ถือไดวาโยนิโสมนสิการเปนเสียงภายใน ที่ตองควบคูไปกับการมีบัณฑิต
หรือสัตบุรุษคอยใหความชวยเหลือแนะนำ สั่งสอน ที่เรียกวา “กัลยาณมิตร” พระพุทธเจาจึง
๗ ขุ.ธ.อ.

(บาลี) ๒/๒๗๖/๒๙๗.
(ไทย) ๒๕/๒๗๖/๑๑๗.
๙ ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/๑๔๖/๘๐-๘๑., ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๒/๓.
๘ ขุ.ธ.

566

การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

ทรงเปน “ครู” ที่เปรียบดัง “กัลยาณมิตร” ของ “ลูกศิษย” กลาวคือ ความเปนกัลยาณมิตร
ที่พระพุทธองคทรงมีให ไมไดมีความหมายเพียงแคเปนเพื่อนที่ดีตามความหมายทั่วไป แต
หมายถึงความเปนบุคคลที่เพียบพรอมดวยคุณสมบัติที่จะสั่งสอน แนะนำ ชี้แจง ชักจูง ชวย
บอกชองทาง หรือเปนตัวอยางใหผูอื่นดำเนินไปในมรรคาแหงการฝกอบรมอยางถูกตอง๑๐
ความตายของนางสิริมาจึงเปนภาคปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่ชวยใหภิกษุรูปนั้นได
พิจารณาเรื่อง รูปนาม ไดอยางถองแท โดยมีพระพุทธเจาเปนผูชี้แนะ สอนใหภิกษุรูปนั้นได
คลายจิตกำหนัด จึงเปนการ “สอนนอย” ที่พระพุทธเจาออกแบบไดตรงตามจริตของภิกษุ
นั้น
สำหรับ เรียนมาก (Learn More) ที่พระพุทธองคไดทรงสั่งสอนใหพุทธบริษัททั้ง ๔
ไดแก ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไดปฏิบัติตาม คือ การศึกษา ฝกฝน ปฏิบัติใหทำไดทำ
เปน ตลอดจนแกไขปรับปรุงหรือพัฒนาใหดียิ่งขึ้นไปจนถึงความสมบูรณ เรียกวา “สิกขา” มี
อยู ๓ ประการคือ๑๑ (หรือที่เรียกวา “ไตรสิกขา”)
๑) อธิสีลสิกขา สิกขาคือศีลอันยิ่ง อธิศีลอันเปนขอที่จะตองศึกษา ขอปฏิบัติเพื่อการ
ฝกอบรมพัฒนาศีลอยางสูง
๒) อธิจิตตสิกขา สิกขาคือจิตอันยิ่ง อธิจิตอันเปนขอที่จะตองศึกษา ขอปฏิบัติเพื่อ
การฝกอบรมพัฒนาจิตใจใหมีสมาธิเปนตนอยางสูง
๓) อธิปญญาสิกขา สิกขาคือปญญาอันยิ่ง อธิปญญาอันเปนขอที่จะตองศึกษา ขอ
ปฏิบัติเพื่อการฝกอบรมพัฒนาปญญาอยางสูง
การเรียนตามหลักไตรสิกขานี้ เริ่มตนผูเรียนสามารถเลือกปฏิบัติเพื่อจุดมุงหมายที่
ตางกันไป หากเปนคฤหัสถที่ครองเรือนก็สามารถรักษาศีล ๕ ได หรืออุโบสถศีล (ศีล ๘) ได
ซึ่งจะเรียกวา อุบาสก และอุบาสิกา ถาหากวาเปนภิกษุ จะรักษาศีล ๒๒๗ ขอ และภิกษุณี
รักษาศีล ๓๑๑ ขอ ซึ่งจะมีความแตกตางกันไปตามเปาหมายที่วางไว กลาวคือ ชาวบาน
ธรรมดาที่ยังของเกี่ยวในโลกียวิสัย มีความปรารถนาเพียงตองการใชชีวิตแบบคฤหัสถอยาง
ปกติสุข และยังปรารถนาในภพชาติ การรักษาศีลเพียง ๕ ขอ หรือ ๘ ขอ ก็เพียงพอแลว
ฆราวาสที่รักษาศีลไดบริสุทธิ์ และขวนขวายที่จะเจริญสมาธิและปญญา ก็สามารถบรรลุธรรม
๑๐ พระพรหมคุณาภรณ

(ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยายความ, พิมพครั้งที่ ๓๒,
(กรุงเทพมหานคร : ผลิธัมม, ๒๕๕๕), หนา ๕๙๖-๕๙๖.
๑๑ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพ
ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๔๙.
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ไดเชนเดียวกัน ในขณะที่พระสาวกที่เปนภิกษุ ภิกษุณี ละจากการครองเรือนแลว มุงหวัง
โลกุตรธรรม แสวงหาหนทางแหงการหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด ก็จะตองรักษาศีลที่
สูงขึ้นตามลำดับ เพื่อใหการฝกฝนพัฒนาตนดวยการปฏิบัติทั้งในดานศีล ใหมีจริยาวัตรที่
งดงาม และเปนพื้นฐานของการฝกฝนดานสมาธิ และปญญา ไดตอไป
อย า งไรก็ ต าม “ไตรสิ ก ขา” สามารถถื อ ได ว า เป น การเรี ย นรู ที่ ผู เรี ย นมี บ ทบาท
(student engagement) สู ง มาก หรื อ อาจเรี ย กว า เป น การเรี ย นแบบผู เรี ย นกำหนด
(Learners-Directed Learning) ที่จะสามารถเลือกไดวาตนเองตองการศึกษาเรียนรูอยางไร
เพื่อผลและเปาหมายที่จะเกิดขึ้นกับตนเองอยางไร ดังที่พระพุทธเจาทรงสอนภิกษุสงฆให
ปฏิบัติตามสิกขา ๓ ในปฐมสิกขัตตยสูตร ที่ทรงสอนใหภิกษุใชความเพียรในการปฏิบัติตาม
ไตรสิกขาอยางมีสติทั้งกลางวันและกลางคืน ภิกษุที่ปฏิบัติตามเชนนั้น บัณฑิตกลาววาเปน
นักศึกษา เปนนักปฏิบัติ และมีความประพฤติบริสุทธิ์ เปนผูตรัสรูชอบ เปนนักปราชญ เปนผู
ถึงที่สุดแหงการปฏิบัติในโลก ประกอบดวยวิมุตติอันเปนที่สิ้นตัณหา ยอมมีจิตหลุดพนจาก
สังขารธรรมเพราะวิญญาณดับสนิท เหมือนความดับแหงประทีปฉะนั้น๑๒
จากพุทธพจนดังกลาวจะเห็นวา พระพุทธองคทรงมองวา สิกขา ๓ เปนการศึกษา
เรียนรูที่เปนขั้นตอนปฏิบัติ ที่เริ่มจากศีล มาสูสมาธิ และเกิดปญญาในที่สุด เพื่อหาหนทางจะ
ชวยนำพาไปสูการหลุดพนได (มรรคมีองคแปด) ไมตองเวียนวายตายเกิดอีก และไดเขาสู
พระนิพพานตอไป

Ù. °“√ª√–¬ÿ°μå«∏‘ ’ ÕππâÕ¬‡√’¬π¡“°μ“¡À≈—°æ√–æÿ∑∏»“ π“„π ß— §¡‰∑¬
เปาหมายของการพัฒนาเด็กของวงการศึกษาไทย คือ ปรารถนาที่จะเห็นเด็ก “เปน
คนดี เปนคนเกง และเปนคนมีสุข” การพัฒนาเด็กในแตละชวงวัยตางก็มุงไปสูเปาหมายนั้น
หากจะเริ่มจากการพัฒนาคนในชวงปฐมวัย (แรกเกิด-๖ ป) กอนที่จะเขาสูการพัฒนาเด็กดวย
การศึกษาในวัยอื่นๆ จะเห็นไดวาชวงวัยนี้นับวามีสวนสำคัญอยางยิ่ง เพราะเปนวัยที่สมองมี
การพัฒนาสูงสุด การจะพัฒนาเด็กในชวงปฐมวัยใหเต็มตามศักยภาพ จะตองยึดพัฒนาการ
ของเด็กเปนตัวตั้ง และปรับวิธีการสงเสริมพัฒนาการ หรือวิธีการสอนใหเหมาะสมกับเด็ก ให

๑๒ องฺ.ทุก.

(ไทย) ๒๐/๙๑/๓๒๐.
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เด็กไดใชประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ในการเรียนรูจากการเลน ทั้งที่เลนเอง เลนกับเพื่อน เลนกับ
พอแม และผูเลี้ยงดู เด็กจะรูสึกสนุก เกิดการเรียนรู และสมองจะพัฒนาไดเร็ว เรียกไดวา
“สอนนอยเรียนมาก” หรือ “Tech Less Learn More”
เด็กในชวงปฐมวัยนี้แทบจะไมตองสอนอะไรที่เปนเนื้อหาวิชาการ หรือการจับใหเด็ก
มานั่งอานเขียน ทองจำ จะเปนการสรางความเครียดและปดกั้นการเรียนรู จึงควรเปดโอกาส
และจัดประสบการณใหเด็กไดเลนใหมาก เด็กจะเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ไดลองผิด ลองถูก
ลองทำใหม จนเกิดการเรียนรู มีจินตนาการ และมีปญญา ตัวอยางเชน การเลนตอไมบล็อก
ของเด็กวัย ๒-๓ ป ที่พอแมและผูเลี้ยงดูจะชักชวนเด็กเลน และทำใหดู จากนั้นเด็กจะนำไม
บล็อกมาเรียงตอกันเปนรูปทรงตางๆ โดยใชประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ในการเรียนรู และตอรูป
ทรงอยางมีสมาธิจดจอไปตามที่ตนเองคิดและจินตนาการ จนเกิดความสำเร็จที่เกิดขึ้นนำพา
ความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นมาให ทำใหเด็กพรอมที่จะเรียนรูและตอยอดการเรียนรู
อยางตอเนื่อง
เสียงที่เด็กนอยไดยินจากครู พอแม หรือผูปกครองที่ชักชวนใหเลนและพูดตาม เรียก
ไดวาเปน “ปรโตโฆสะ” เปนเสียงภายนอก และเด็กเกิดการรูจักคิดอยางแยบคาย วิเคราะห
พิจารณาตาม และคิดอยางสรางสรรคที่จะหาวิธีการเลนตามแบบฉบับของตนเอง จึงจัดวา
เปน “โยนิโสมนสิการ” ที่มาจากปจจัยภายในตัวของเด็กเอง ทั้งจากการการเรียนรูในตอน
นั้ น และเกิ ด จากการสั่ ง สมประสบการณ ดั ง นั้ น ครู พ อ แม และผู ป กครอง จึ ง เป น
“กัลยาณมิตร” ของเด็กที่คอยใหคำแนะนำ ชักชวน ชี้ใหเห็นหนทางของความสำเร็จที่จะเกิด
จากความพยายามของลูกในการเลนและการเรียนรู
“สอนนอยเรียนมากตามหลักพระพุทธศาสนา” ที่จะนำมาใชในสังคมไทย สำหรับ
ผูสอนจึงไมใชการยัดเยียดความรูมากมายใหกับเด็ก การมีชั่วโมงสอนมากๆ ในชั้นเรียน การ
สอนตามตำราที่มีมากมาย การใหเด็กทำแบบฝกหัดจำนวนมากๆ จนเด็กขาดโอกาสและเวลา
ในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมที่สนใจดวยตัวเอง ลักษณะของการเรียนการสอนแบบโครงงาน
ที่ ม อบชิ้ น งานให เ ด็ ก ทำจึ ง น า จะเหมาะสมกั บ เด็ ก ในป จ จุ บั น เพื่ อ ให เ ด็ ก ได คิ ด วิ เ คราะห
วางแผนการทำงาน คนควาหาขอมูลในสิ่งที่สนใจ รูจักทำชิ้นงานดวยตนเองทั้งที่เปนงาน
เดี่ยวหรืองานกลุม และสำหรับผูเรียนก็ตองอาศัยการปฏิบัติและการฝกฝนตนเองอยูเสมอใน
สิ่งที่ตนเองสนใจใครรูที่จะมาเสริมตอความรูที่ครูชี้แนะให การเรียนรูดวยการปฏิบัตินี้เอง
เรียกวา “ปฏิบัติสัทธรรม” หรือ “ไตรสิกขา” ประกอบดวย ศีล สมาธิ และปญญา ไมวา
ผูเรียนจะอยูในชวงวัยใดก็ตาม
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แนวคิด “สอนนอยเรียนมากตามหลักพระพุทธศาสนา” จะไมสามารถนำมาใชไดใน
บริบทสังคมไทย ดวยเพียงเพราะหลักสัทธรรมที่มี ปริยัติสัทธรรม ปฎิบัติสัทธรรม และ
ปฏิเวธสัทธรรม รวมถึงแมแตการมีกัลยาณมิตรที่ดี มีเสียงที่เปนปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ ยังควรตองมีองคประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอีกหลาย
ประการที่จะตองดำเนินการไปพรอมๆ กัน ไมวาจะเปนหลักสูตร การวัดการประเมินผล การ
มีสวนรวมของผูปกครอง สถานศึกษา และปรัชญาหรือนโยบายที่เกี่ยวของกับการศึกษา ที่จะ
ตองมารวมมือกันเพื่อใหแนวคิด “สอนนอยเรียนมากตามหลักพระพุทธศาสนา” ไดนำไปสู
การปฏิบัติที่สามารถเกิดขึ้นทั้งในระดับปฏิบัติและระดับนโยบาย ซึ่งหากสามารถดำเนินการ
พัฒนาไปพรอมๆ กันของทุกภาคสวน ก็ยอมจะเห็นผูเรียน ซึ่งก็คือ “เด็ก” เปนคนดี เกง และ
มีความสุข ดังแผนภาพ

สอนนอยเรียนมาก-TLLM
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แผนภาพ การสอนนอยเรียนมากตามหลักพระพุทธศาสนาในบริบทสังคมไทย
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ı. ∫∑ √ÿª
สอนนอยเรียนมาก (Teach Less Learn More-TLLM) เปนแนวคิดดานการศึกษา
ที่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหครูมีโอกาสและเวลาออกแบบเรียนรู หาวิธีการจัด
การเรียนการสอนที่เหมาะกับผูเรียนเพื่อจะกระตุนการเรียนรูของเด็กใหรูจักคิดวิเคราะหมาก
ขึ้ น เด็ ก ๆ จะได เรี ย นรู ด ว ยตนเองมากขึ้ น ทั้ ง ในห อ งเรี ย นและนอกห อ งเรี ย น ซึ่ ง ในทาง
พระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจาไดสอนสาวกใหรูจักความทุกข และแสวงหาหนทางหลุดพน
ตามหลักอริยสัจ ๔ และมรรคมีองค ๘ ตามแนวทางสัทธรรม ๓ คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และ
ปฏิ เวธ พระพุ ท ธองค ไ ม ไ ด ส อนแบบพร่ ำ สอน แต ส อนตามจริ ต และให ไ ด เรี ย นรู จ าก
ประสบการณตรง ใหสาวกเรียนรู ปฏิบัติ และเห็นผลการปฏิบัติไดดวยตนเองตามหลัก
ไตรสิ ก ขา ป ญ ญาที่ เ กิ ด ขึ้ น จึ ง มาจากการเรี ย นรู จ ากปรโตโฆสะ โยนิ โ สมนสิ ก าร และมี
กัลยาณมิตรคอยแนะนำ ดังนั้นเมื่อตองนำแนวคิดสอนนอยเรียนมากตามหลักพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในบริบทสังคมไทย สามารถนำมาใชไดในการจัดการเรียนการสอน
สำหรับเด็กทุกชวงวัย โดยอาศัยความเขาใจและความรวมมือของครู พอแม ผูปกครอง และ
ทุกภาคสวน ที่จะนำไปสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาเด็กใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข
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°. ¢âÕ¡Ÿ≈ª∞¡¿Ÿ¡‘
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
. อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฐกถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.
มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกพรอมอรรถกถา แปล ชุด ๙๑ เลม. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.

¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘
(๑) หนังสือ :
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีในการสอนตามหลักพุทธธรรม. ใน พระพุทธ
ศาสนา กั บ วิ ท ยาการโลกยุ ค ใหม . ๑๘ ป บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย . พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๒. กรุ ง เทพมหานคร : โรงพิ ม พ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพ
ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
. พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพครั้งที่ ๓๒. กรุงเทพมหานคร : ผลิธัมม, ๒๕
๕๕.
วิจารณ พานิช. วิถีสรางการเรียนรูเพื่อศิษยในศตวรรษที่ ๒๑. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
สดศรี-สฤษดิ์วงศ, ๒๕๕๕.
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(๒) สื่ออิเล็กทรอนิกส :
การดี เลี ย วไพโรจน . Teach-Less-Learn-More [ออนไลน ] . แหล ง ที่ ม า : http://
aseantalk.blogspot.com /2012/07/teach-less-learn-more.html#!/2012/
07/teach-less-learn-more.html [๓๐ เมษายน ๒๕๕๖].

Ú. ¿“…“Õ—ß°ƒ…
NG Jing Yng and Sumita Sheedharan. Teach less , learn more-have we
achieved it. Today, Friday 24 August 2012.
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Ò. ∫∑π”
คุณภาพของเยาวชนเปนเครื่องกำหนดอนาคตของประเทศ จึงจำเปนตองพัฒนา
เยาวชนในวันนีใ้ หมคี ณ
ุ ภาพ แตจากปญหาสังคมอันเกิดจากเยาวชน เชน ปญหาเรือ่ งยาเสพติด
ปญหาเรื่องจริยธรรมตางๆ และปญหาสังคมที่เพิ่มขึ้นตามลัทธิวัตถุนิยม เปนดัชนีชี้ใหเห็นวา
จริยธรรมและคุณธรรมในเยาวชนกำลังลดลง มีคำถามวาเรากำลังแกปญหาผิดทิศทางหรือไม
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาวาดวยเหตุและผล มุงเนนสันติภาพ เนนความสุขอันเกิดจาก
การทำความดี ดั ง นั้ น คนในสั ง คมไทยน า จะอุ ด มไปด ว ยความสุ ข เพราะมั่ ง คั่ ง ด ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติ ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย มีศาสนาที่มุงเนนความสุขและ
การหลุดพนจากความทุกขทั้งโลกนี้และโลกหนา แตเหตุใดปญหาสังคมทวีความรุนแรงขึ้น
และแพรหลายไปในมุมกวาง เกิดเปนปญหาความรุนแรงในสังคมซึ่งยากตอการแกไขและ
ควบคุมบทความนี้จึงเปนการศึกษาวิเคราะหถึงปจจัยที่จะนำมาเสริมสรางคุณภาพของ
เยาวชนใหเขมแข็งขึ้นและสามารถสรางภูมิคุมกันใหแกเยาวชนของประเทศ
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เราเคยสังเกตกันบางหรือไมวา เยาวชนวันนี้เปนผูที่มีความรูทางวิชาการมากกวา
เยาวชนในอดีต วิชาการที่เปนความเจริญจากโลกตะวันตก รวมถึงวิชาการที่วาดวยคุณธรรม
และจริยธรรมเยาวชนจะมีความรูอันเลิศ รูหลายดาน แตหากเมื่อการสอบปลายภาคเสร็จสิ้น
ลง ความรูตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูทางดานสังคมและจริยศาสตรกลับถูกลืมไปทีละ
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นอยๆ จนแทบจะหมดสิ้นไป เปนเรื่องที่นาเสียดายวา ความรูที่เยาวชนไดอานและทองจำ
ไมสามารถนำมาใชในชีวิตประจำวันได ทั้งๆ ที่ความรูเหลานั้นเปนความรูที่มีความสำคัญและ
จำเป น อย า งยิ่ ง ต อ การอยู ร ว มกั น ในสั ง คม ป ญ หาในการคบเพื่ อ น การเลี ย นแบบเพื่ อ น
สื่อมวลชน ภาพยนตร ละครโทรทัศน หนังสือพิมพที่แสดงถึงความกาวราวรุนแรง ก็มี
อิทธิพลตอการเลียนแบบ๑ การสรางจิตสำนึกที่ดีใหกับเยาวชนจึงควรเปนกระบวนการ
เรียนรูแบบเนนสอนทักษะ ดร.เอ็ดเวิรค เดอโบโน (Dr. Edward de Buno) ผูนำนวัตกรรม
ทางการสอนด า นทั ก ษะได ป าฐกถาในงานการประชุ ม อธิ ก ารบดี โ ลก เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสที่ฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป ระหวางวันที่
๑๙-๒๒ กรกฎาคม โดย ดร.เอ็ดเวิรค กลาววา มหาวิทยาลัยสวนใหญเนนการสอนแนวคิด
การจัดการ การวิเคราะห และการแกไขความขัดแยง โดยอาจารยจะเก็บความฉลาดมา
ถายทอดใหนักเรียน ถือเปนการเรียนวิเคราะหการออกแบบ แตไมไดสอนใหออกแบบ ซึ่ง
เปนการสอนที่ลาสมัยและไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การเรียนของเยาวชนจึงตองเนนทักษะ
ทางความคิดพิจารณา ที่ใหผลนำไปสูการสรางจิตสำนึกที่ดีใหกับเยาวชน ซึ่งจะสอดคลองใน
เรื่องการสรางภูมิคุมกันที่เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต๒
ในสวนการแกไขปญหาสังคมโดยการแกไขหรือพัฒนาเยาวชน จำเปนอยางยิ่งที่
กระบวนการสรางจิตสำนึกที่ดีจะเปนหนทางเดียวในการพัฒนาและแกปญหาใหเยาวชน
หรือแมกระทั่งในตางประเทศตางก็เห็นพองตองกันวาการแกปญหาทางดานเยาวชนเปนการ
แกปญหาที่ถูกประเด็นมากกวาการแกปญหาในผูใหญ ปญหาสังคมที่เกิดจากเยาวชนวันนี้ไม
เหมือนปญหาของเยาวชนในอดีต ปญหาเกี่ยวกับจริยธรรมของเยาวชนมี ๖ ประการ คือ ๑)
การเหินหางศาสนา ๒) การเปนทาสของวัตถุนิยม ๓) คานิยมที่เปลี่ยนแปลง ๔) การรับ
วัฒนธรรมจากตางประเทศ ๕) การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง และ ๖) ความประพฤติที่ไม
เหมาะสมของเยาวชน๓

๑ อารี

พันธมณี, พอแมที่ลูกอยากได, พิมพครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพใยไหม,
๒๕๔๗), หนา ๑๓๖.
๒ อ า งใน สำนั ก งานคณะกรรมการการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ สำนั ก นายก
รัฐมนตรี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙, หนา ๓๙.
๓ อารี สุขประเสริฐ, การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อแกไขปญหาความขัดแยง
ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม สูวิถีแหงสันติภาพและสันติสุข, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ,
๒๕๕๕), หนา ๑๗.
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วิธีการแกปญหาอาจจะตองปรับเปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิม หากเปนเรื่องวิธีการจะ
ตองวิเคราะหใหเห็นวาการประพฤติปฏิบัติของเยาวชนขาดขอบเขตและตัวอยางอันชัดเจน
ซึ่งตัวอยางอันชัดเจนและเหมาะสมก็ตองดูจากตัวอยางของการปฏิบัติดีจากผูใหญ สวนเรื่อง
ขอบเขตที่ใชเปนเครื่องชี้แนวปฏิบัติจะตองมีการชี้แนะเยาวชน เพื่อใหเยาวชนมีความรูและ
ความเขาใจ ตลอดจนเกิดการพัฒนาไปสูการสรางความสำนึกดี เรามีความเชื่อวามนุษยมี
ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความประพฤติไปในทิศทางโดยตนเองเปนผูกระทำ
ผิด๔ เราคงเห็นไดวามีการเรียนดานสังคมวิทยาและจริยศาสตรแตไมสามารถประยุกตใหเขา
กับชีวิตประจำวันของเยาวชน ซึ่งอาจมีเหตุผลมาจากสภาพครอบครัวที่แตกแยก ขาดความ
อบอุนและความเขาใจ ดังนั้น ภายใตสภาวะแวดลอมที่แตกตางจึงเปนสาเหตุทำใหเกิดความ
บกพรองตอผลการปฏิบัติของเยาวชน ตลอดจนการอบรมสั่งสอนทางดานระเบียบวินัยจาก
ครอบครัวถูกละเลย กระบวนการสรางความเขาใจตลอดจนกระบวนการสรางจิตสำนึกที่ดีจึง
เปนสิ่งที่มีความจำเปนมาก
การแกปญหาสังคมของเยาวชนโดยการสรางจิตสำนึกที่ดีจึงเปนเปาหมายสำคัญ
ซึ่งเปนทางออกที่ดีในการแกปญหาสังคม เหตุใดเยาวชนจึงขาดจิตสำนึกที่ดี แนนอนคำตอบ
คือ เยาวชนขาดการฝกฝนเรื่องการสรางจิตสำนึกที่ดีนั่นเอง จึงมีคำถามตอไปวา แลวเราจะ
สรางจิตสำนึกที่ดีใหกับเยาวชนไดอยางไร กอนอื่นเราตองมาพิจารณาถึงเรื่องการสราง
จิตสำนึกที่ดีใหกับเยาวชน เราจำเปนตองพิจารณาองคประกอบในการเรียนรูใหกับเยาวชน
เสียกอน การเรียนรูของเยาวชนจะเกิดการเรียนรู ๒ ทิศทาง ทิศทางแรกเปนการเรียนรูโดย
การลอกเลียนจากตัวอยางของผูใหญตามที่ไดกลาวไปแลว พุทธทาสภิกขุไดใชวิธีการสอน
ดวยการทำใหดูเปนตัวอยาง เชนเมื่อครั้งที่ทานเปนอาจารยสอนพระธรรมทูตที่จะไปตาง
ประเทศ ในวิชาการกอสรางที่อยู พุทธทาสภิกขุปนขึ้นไปสาธิตการมุงหลังคาใหศิษยดูเปน
ตัวอยาง๕ ทิศทางที่สองเกิดจากการเรียนรูในโรงเรียนผานกระบวนการเรียนการสอนในชั้น
เรียน และถือไดวาทิศทางนี้เปนทิศทางที่สำคัญที่สุด เนื่องจากเวลาในการเรียนตลอดจน
เนื้ อ หาสาระและการฝ ก ฝนในเรื่ อ งระเบี ย บวิ นั ย จะได จ ากครู ผู ส อนและจากตำราต า งๆ
เยาวชนเปนผูที่มีอายุระหวาง ๑๕-๑๘ ป การเรียนการสอนจึงอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่
๔ วัชรินทร

ปจเจกวิญูสกุล, การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนในการแกไขฟนฟูผูมีปญหาดาน
บุคลิกภาพ : ดวยกระบวนการชุมชนบำบัด, (กรุงเทพมหานคร : ซี.พี.พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๒), หนา ๑๒.
๕ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระธรรมโกศาจารย พุทธทาสภิกขุ บุคคลสำคัญ
ของโลก, (กรุงเทพมหานคร : เอมี่ เทรดดิ้ง, ๒๕๔๙), หนา ๓๒.
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๔-๖ โดยสวนใหญ แตเหตุใดจิตสำนึกที่ดีจึงไมสามารถเกิดในหองเรียน ตลอดจนการนำเอา
ความรูทางจริยศาสตรมาใชในชีวิตประจำวันได เมื่อลองถามเยาวชนวา การทำไมดีหรือ
ประพฤติไมถูกตองจะไดรับผลอะไรบาง พบวาแทบจะไมมีเยาวชนสามารถตอบได จึงเปน
เรื่องที่นาสนใจตอปญหาที่เกิดขึ้น การถามบอยๆ เหมือนการฝกวินัยซึ่งเราจะตองทำอยาง
ตอเนื่อง การฝกทักษะในการเรียนรูคูกับทักษะทางสังคม การฝกวินัยในโรงเรียนก็ถือวาเปน
เรื่องสำคัญ การสอนใหเยาวชนรูจักควบคุมพฤติกรรมของตนเอง การควบคุมพฤติกรรม
อยางสม่ำเสมอจะทำใหเยาวชนควบคุมตนเองไดในที่สุด๖
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ทำไมเยาวชนถึงกลาประพฤติสิ่งที่ไมดี เปนคำถามที่นาจะเดาคำตอบได หรือหา
คำตอบไดไมยากนัก สาเหตุสองประการเปนแงมุมที่นาสนใจ ไดแก ประการแรกเพราะ
เยาวชนไมทราบถึงโทษของการประพฤติไมดี ประการที่สองเยาวชนขาดความละอายตอ
ความประพฤติที่ไมดี ซึ่งจะตรงกับคำสอนทางพระพุทธศาสนาในเรื่องหิริและโอตตัปปะ
อันเปนคำสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งเนนเรื่องความเกรงกลัวตอผลของความชั่ว
และมีความละอายตอความชั่ว ทั้งหิริและโอตตัปปะมีความสัมพันธกัน หากเยาวชนเกรงกลัว
ตอผลของการทำชั่วเยาวชนก็ไมกลาที่จะมีความประพฤติไมดี และหากเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี
ก็ จ ะมี ค วามละอายต อ ความประพฤติ ที่ ไ ม ดี ดั ง นั้ น เรื่ อ งผลของการทำชั่ ว จึ ง เป น เรื่ อ งที่
เยาวชนควรรูและมีความเขาใจตลอดจนพัฒนาไปสูจิตสำนึกที่ดี ทำอยางไรเยาวชนจึงจะเกิด
การเรียนรูเรื่องละอายตอความชั่วและเกรงกลัวตอบาป วิธีการอันสำคัญที่ทำใหมนุษย
สามารถถายทอดและเผยแพรความรูในเรื่องตางๆ อยางกวางขวางได ก็คือ “การเลียน”
และ “การเรียน” หากเราพิจารณาความหมายของ “การเลียน” หมายถึงการกระทำตาม
อยาง เชน การที่เด็กๆ เลียนเสียง เลียนคำพูด เลียนกิริยาทาทางของผูใหญ ซึ่งผิดบางถูก
บางตามแตจะสามารถจดจำและทำตามได สวน “การเรียน” หมายถึงการศึกษาเลาเรียน
เพื่อใหเกิดความรูอยางกวางขวางในเรื่องนั้นๆ ทั้งจากระบบการเรียนการสอน และการศึกษา
ดวยตนเอง๗

หนา ๒๖.

๖ อุมาพร

ตรังคสมบัติ, สรางวินัยใหลูกคุณ, (กรุงเทพมหานคร : ชันตาการพิมพ, ๒๕๔๒),

๗ ประภั ส สร

เสวิ กุ ล , เลี ย นกั บ เรี ย น. [ออนไลน ] , แหล ง ที่ ม า : http://www.komchad
luek.net/ detail/20121109/144286/% [๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖].
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จากแนวคิดเรื่องการลอกเลียนแบบและการเรียนรู แสดงใหเห็นวาการลอกเลียน
แบบเปนเรื่องที่จำเปนตอเยาวชน หรือจะจำกัดความหมายใหกระชับขึ้น นั่นหมายถึงผูใหญ
วันนี้จะตองทำใหเยาวชนลอกเลียนในเรื่องที่ดีและถูกตอง จิตสำนึกดีควรไดรับการตักเตือน
จากผูใหญที่เปนผูแสดงตัวอยางที่ดี คุณธรรมขอใดที่ควรนำมาพิจารณาและประยุกตใชเพื่อ
สรางจิตสำนึกใหทุกคน พื้นฐานความสุขอันเกิดจากสมาชิกของสังคมประพฤติดี นั่นคือการที่
ประชากรของสังคมไดยึดถือคุณธรรมพื้นฐานคือเบญจศีลเพียง ๕ ขอของความประพฤติดี ก็
เพียงพอที่ทำใหสังคมมีปญหานอยลง มีความผาสุกมากขึ้น ดังนั้น จิตสำนึกในเรื่องเบญจศีล
ซึ่งจะเชื่อมโยงกับคุณธรรมทางดานหิริโอตตัปปะ จึงเปนเรื่องพื้นฐานในการแกปญหาสังคม
ไดระดับหนึ่ง
ปญหาการสรางจิตสำนึกตอปญหาสังคมที่มาจากเยาวชนเกิดจากการลอกเลียนใน
สิ่งที่ไมถูกตอง การแกปญหาสังคมโดยการแกปญหาที่ผานมาเปนการแกปญหาปลายเหตุ
การเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลาทำใหวัยผูใหญผันแปรเขาสูวัยสูงอายุ ซึ่งปจจุบันผูสูงอายุไมได
เปนปจจัยของปญหาสังคม การแกปญหาสังคมจึงมุงไปที่ประเด็นของเยาวชนโดยปริยาย
ประเด็นปญหาสังคมกับเยาวชนจึงถูกวิพากษวิจารณโดยตลอดไมวายุคใดสมัยใด และใน
ความเปนจริงก็เปนเชนนั้น เยาวชนวันนี้กำลังพัฒนาไปสูความเปนผูใหญโดยธรรมชาติแหง
การเคลื่อนตัวของเวลา สิ่งที่ผูใหญมีความจำเปนตองทำคือการสรางตัวอยางที่ดีและถูกตอง
เพื่อเปนตนแบบของการลอกเลียนแบบของเยาวชน อันเปนองคประกอบสำคัญตอการสราง
จิตสำนึกที่ดีใหกับเยาวชน การสรางตัวอยางที่ดีบนพื้นฐานในหลักของเบญจศีลก็เพียงพอตอ
การลอกเลียนแบบของเยาวชน จึงเปนการสมควรที่ผูใหญจะใหความสำคัญตอการปฏิบัติตน
ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อเปนเครื่องมือฝกคนใหมีพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสม เปนตัวหนังสือ
บาง เปนภาวะแหงความเปนระเบียบบาง เปนระบบแบบแผนที่กำหนดการฝกบาง ตลอดจน
เปนการปกครองคือจัดการดูแลควบคุมคนใหปฏิบัติหรือฝกตนตามระบบระเบียบที่จัดตั้งไว
นั้น เมื่อคนปฏิบัติตามจนความเปนระเบียบกลายเปนคุณสมบัติในตัวเขาแลว การที่เขา
ปฏิบัติตามวินัยนั้น เราเรียกวา ศีล เพราะฉะนั้น คำวา “มีวินัย” ที่ใชกันในสมัยนี้ ก็คือศีล
นั่นเอง๘

๘ พระพรหมคุ ณ าภรณ

(ป. อ. ปยุ ตฺ โ ต), แก น แท ข องพระพุ ท ธศาสนาและลั ก ษณะแห ง
พระพุ ท ธศาสนา, (กรุ ง เทพมหานคร : โรงพิ ม พ ชุ ม นุ ม สหกรณ ก ารเกษตรแห ง ประเทศไทย จำกั ด ,
๒๕๕๔), หนา ๕๙.
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ดังนั้น การแกไขปญหาสังคมโดยการแกไขหรือพัฒนาทางดานเยาวชน จำเปนอยาง
ยิ่งที่กระบวนการสรางจิตสำนึกที่ดีจะเปนหนทางเดียวในการพัฒนาและแกปญหาใหเยาวชน
สวนเรื่องขอบเขตที่ใชเปนเครื่องชี้แนวทาง จะตองมีการชี้แนะเยาวชน เพื่อใหเยาวชนมีความ
รูและความเขาใจ ตลอดจนเกิดการพัฒนาไปสูการสรางความสำนึกดี เราคงเห็นไดวามีการ
เรียนการสอนดานสังคมวิทยาและจริยศาสตร หรือแมกระทั่งการคบเพื่อนก็เปนสิ่งที่สำคัญ มี
ผลตอความเจริญกาวหนาและความเสื่อมของชีวิตอยางมาก เยาวชนจึงควรทราบหลักธรรม
ที่เกี่ยวกับการคบมิตร ซึ่งจะมีทั้งมิตรแท มิตรเทียมและมิตรตอมิตร๙ ตลอดจนการเรียน
เนื้อหาสาระทางดานพระพุทธศาสนา แตเปนที่นาเสียดายวา การเรียนรูของเยาวชนเปนไป
เพื่อการสอบใหผานในวิชานั้นๆ เทานั้น ความจำที่มีอยูในเรื่องราวตางๆ ทางจริยศาสตรและ
ศาสนาก็ถูกลืมเลือนไปตามเวลา นั่นหมายความวา เยาวชนนำเนื้อหาสาระที่ไดจากการ
เรียนรูมาใชในการสรางสันติสุขและความดีงามใหกับตนเองไมได จึงเปนเรื่องของเหตุผลวา
ทำไมจึงเกิดความบกพรองตอความรูของเยาวชน กระบวนการสรางความเขาใจตลอดจน
กระบวนการสรางจิตสำนึกที่ดีจึงเปนสิ่งที่มีความจำเปนมาก ปญหาที่ยิ่งใหญก็คือ เราจะ
สร า งจิ ต สำนึ ก ที่ ดี ใ ห กั บ เยาวชนอย า งไร การแก ป ญ หาสั ง คมของเยาวชนโดยการสร า ง
จิตสำนึกที่ดี จึงเปนเปาหมายสำคัญซึ่งเปนทางออกที่ดีในการแกปญหาสังคม

Ù. °“√«‘‡§√“–Àå “‡Àμÿ°“√°√–∑”º‘¥´È”¢Õß‡¬“«™π
เยาวชนผูกระทำผิดซึ่งไดรับการดูแลจากสถานพินิจฯ และรับการพิจารณาโทษ
ตลอดจนการแนะนำเพื่อการฟนฟู จึงเปนเรื่องที่ตองใหความรูซึ่งจะเปนการปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาล เยาวชนผูกระทำผิดโดยทั่วไปกระทำผิดเพราะความไมรูหรือขาดความรู
๓ ดาน คือ ขาดความรูในอาชีพ ขาดความรูความเขาใจตอสังคม และขาดความรูทางธรรมะ
พื้นฐาน ทำใหเยาวชนที่ไมเคยกระทำผิดหรือเยาวชนผูกระทำผิดมาแลวสามารถกระทำผิดได
หากตองการแกปญหาการกระทำผิดซ้ำของเยาวชน จำเปนตองแกไขปญหาทั้ง ๓ ดานไป
พรอมๆ กัน การแกปญหาดังกลาวจะสอดคลองกับทฤษฎี “บวร” คือใช บาน วัด และ
โรงเรียน ใหทำงานประสานสัมพันธกันอยางเปนระบบ เสมือนเฟอง ๓ ตัวขับเคลื่อนกลไกให
ทำงานในเวลาเดียวกัน และจากปญหา ๓ ดาน จึงจำเปนตองประยุกตทฤษฎีบวรเพื่อนำมา

๙ พระพรหมคุณาภรณ

(ป. อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม, พิมพ
ครั้งที่ ๑๗๕, (กรุงเทพมหานคร : พิมพสวย, ๒๕๕๔), หนา ๕๙.
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แกปญหาใหตรงจุดมากที่สุด การปรับใหศาลเยาวชนและครอบครัวทำหนาที่เปนบานใน
ทฤษฎีบวร หรือเรียกไดวาเปนบานหลังที่ ๒ ของผูกระทำผิด ทำหนาที่ใหความรักความ
เมตตาอบอุน ชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตอยูในสังคม ใหรูผิดรูถูก ตลอดจนใหความรู
เรื่องสังคมพื้นฐานแกผูกระทำผิด เชน ความรูทางดานหนาที่พลเมือง ความมีระเบียบวินัยอัน
เปนเรื่องจำเปนที่ตองปลูกฝงจากบาน ปรับใหสถานประกอบการทำหนาที่แทนโรงเรียน
มีหนาที่ใหความรูทางดานการประกอบอาชีพ เพื่อที่จะไดนำความรูนั้นไปเลี้ยงชีพตนเองได มี
งานทำเปนหลักแหลงมั่นคงในชีวิต สวนวัดทำหนาที่ใหความรูความเขาใจตอธรรมะพื้นฐาน
ในการเปนเยาวชนหรือพลเมืองที่ดีตอไป เทากับใหพระสงฆไดทำหนาที่เผยแผธรรมะ ซึ่ง
สามารถอธิบายแนวทางในการแกไขได ดังนี้
๑) การปรับศาลเยาวชนและครอบครัวใหทำหนาที่แทนบานในทฤษฎีบวร ซึ่งใน
ระหวางพิจารณาคดีเยาวชนผูกระทำผิดไดรับการดูแลคุมครองโดยสถานพินิจฯ ของแตละ
จังหวัด มีกำหนดระยะเวลาตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับการกระทำความผิดที่ตนเองไดกระทำไป
การกระทำผิ ด ของเยาวชนในมุ ม มองจากบ า น คื อ เยาวชนขาดความรั ก ความอบอุ น
ขาดความเขาใจของสมาชิกในบาน ขาดความรูในเรื่องระเบียบวินัย ขาดความเขาใจตอหนาที่
ในฐานะพลเมืองที่ดี ทำใหเยาวชนมีโอกาสกระทำผิดมาก
ดั ง นั้ น การปรั บ ศาลเยาวชนและครอบครั ว ให ท ำหน า ที่ เ ป น บ า นจึ ง เป น ความ
เหมาะสมในการแกปญหาที่ตนเหตุการกระทำผิดของเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่ง
มีเจาหนาที่ในการทำหนาที่แกไขบำบัดและฟนฟู โดยรับเปนพอศาลหรือแมศาล ในการใหคำ
ปรึกษาชี้แนะ ความเขาใจ ความรัก ความอบอุน แกเยาวชนผูกระทำผิด ซึ่งจะใหคำปรึกษา
เปนระยะๆ เสมือนเยาวชนอยูในครอบครัวที่อบอุน มีพอหรือแมที่คอยใหความรักใหความ
อบอุนคอยดูแล ในขณะเดียวกันเยาวชนผูกระทำผิดจะไดความรูตางๆ เกี่ยวกับความรูทาง
สังคมโดยผานกระบวนการอบรมจากเจาหนาที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว ใหสามารถ
ปรับตัวและพรอมใชชีวิตอยูในสังคมอยางเขมแข็ง ซึ่งในอดีตเยาวชนผูกระทำผิดอาจรูสึกขาด
ความรักความอบอุนจากครอบครัว เนื่องจากพอแมแยกทางกันหรือเสียชีวิตไป หรือบาง
ครอบครัวพอแมอยูดวยกันแตขาดความเขาใจซึ่งกันและกัน จนเกิดเปนปญหาครอบครัวที่
เยาวชนตองรับรูและกลายเปนสาเหตุหลักที่ทำใหเยาวชนตัดสินใจกระทำผิดหรือกระทำผิด
ซ้ำ การทำหนาที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวในฐานะบานที่มีพอแม จึงเปนการแกปญหา
ทางดานบานไดอยางสมบูรณ หลังจากผานกระบวนการแลว เยาวชนผูกระทำผิดจะเปน
เยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม และใชชีวิตหลังไดรับการปลอยตัวไดอยางเขมแข็ง
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๒) การปรับสถานประกอบการใหทำหนาที่โรงเรียนในทฤษฎีบวร เพื่อใหความรูทาง
ดานอาชีพซึ่งเปนอาชีพพื้นฐานที่มีความเหมาะสมในการเริ่มตนทำงาน และมีอาชีพเปนหลัก
แหลงหลังคดีสิ้นสุดเพื่อใชชีวิตในสังคมตอไป อาชีพที่เยาวชนผูกระทำผิดไดรับการฝกควร
เนนที่งานชางฝมือ ไดแก ชางซอมเครื่องยนต ชางกลึง ชางซอมสีรถยนต ชางเฟอรนิเจอร
ซึ่งอาชีพเหลานี้เปนอาชีพพื้นฐานทั้งชายและหญิงที่สามารถทำไดเมื่อคดีสิ้นสุดเพื่อเปนอาชีพ
หลัก เยาวชนผูกระทำผิดสามารถเขาทำงานในสถานประกอบการที่เยาวชนผูกระทำผิดฝก
หรือสถานประกอบการอื่นๆ ที่มีลักษณะอาชีพหรือความรูที่ไดจากการฝก ซึ่งการใหความ
รวมมือของสถานประกอบการไมมีการผูดมัดเยาวชนผูกระทำผิด มีอิสระในการตัดสินใจ
เลือกสถานที่ทำงานเพื่อเลี้ยงชีพเหมือนเยาวชนทั่วไป ซึ่งสถานประกอบการพื้นฐานจะมีอยู
โดยทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานชางฝมือที่กำลังขาดแคลนในภาคอุตสาหกรรมใน
ปจจุบัน สวนหนึ่งผูประกอบการที่ใหความรวมมือฝกอาชีพใหกับเยาวชนผูกระทำผิดจะตอง
พิจารณาถึงผลกระทบในการรับเยาวชนผูกระทำผิดไปฝกอาชีพ เพราะในบางอาชีพอาจจะ
ขัดตอความรูสึกของลูกคาอยางแรง เชน อาชีพผูบริการในรานอาหาร หรือบริกรตามโรงแรม
ตางๆ ในบางครั้งความพรอมในการทำงานของเยาวชนผูกระทำผิดยังไมมีความพรอมทาง
ดานจิตใจ อาจจะสรางปญหาใหผูประกอบการ โดยเฉพาะอยางยิ่งชื่อเสียงของผูประกอบ
การ เชน การทะเลาะกันระหวางเยาวชนผูกระทำผิดกับพนักงานของผูประกอบการ หรือ
เยาวชนผูกระทำผิดกับลูกคาของสถานประกอบการ ซึ่งผูประกอบการจะตองยอมรับปญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นได
ดังนั้นอาชีพที่จะฝกใหกับเยาวชนผูกระทำผิดไมควรจะเปนอาชีพที่ตองพบปะหรือ
ใหบริการโดยตรงกับลูกคาของสถานประกอบการ ซึ่งอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหผูประกอบ
การเสียชื่อเสียงได และเปนความไมคุมคาตอสถานประกอบการ เจาหนาที่ของศาลเยาวชน
และครอบครัวจึงตองกำหนดอาชีพจากปญหาดังกลาว ใหสถานประกอบการที่เหมาะสม
สมั ค รใจต อ การให ค วามร ว มมื อ ในการที่ จ ะฝ ก อาชี พ ให กั บ เยาวชนผู ก ระทำผิ ด ของศาล
เยาวชนและครอบครัวได
๓) การใหความรูในดานของคุณธรรมและศีลธรรมแกเยาวชนผูกระทำผิดโดยวัด ซึ่ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจะตองเปนผูรางหลักสูตรรวมกับทางวัดที่ไดรับการคัดเลือกใหทำ
หนาที่อบรมพัฒนาจิต เพื่อใหพระสงฆที่ทำหนาที่อบรมเยาวชนผูกระทำผิดไดใชเปนกรอบใน
การอบรมและประเมินผล ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจะตองพิจารณาวัดที่มีความพรอม
ตอการอบรม เชน มีพระสงฆที่มีความรูความสามารถในการอบรมหรือสามารถประสานงาน
กับพระสงฆในพื้นที่ใหเขามารวมการอบรม การอบรมศีลธรรมและคุณธรรมอาจใชการอบรม
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แบบการบวชเณร หรือการบวชชีพราหมณก็ได การบวชลักษณะนี้เยาวชนผูกระทำผิดอาจใช
เปนโอกาสในการหลบหนีได
ดังนั้น ศาลเยาวชนและครอบครัวจึงตองพิจารณาเปนพิเศษ ควรคัดเลือกจาก
เยาวชนผูกระทำผิดที่มีความประพฤติดีจึงจะสามารถบวชได วิธีนี้จะเปนการเสริมแรงบวก
ใหกับเยาวชนผูกระทำความผิดไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นได สวนเยาวชน
ผูกระทำความผิด มีความประพฤติยังไมดีอาจใชวิธีนิมนตพระสงฆไปใหการอบรมสั่งสอน
ศีลธรรมและคุณธรรมในสถานพินิจฯ เปนระยะๆ เนื้อหาความรูที่เยาวชนผูกระทำผิดควรได
รับการอบรมตองเนนหนักไปในทางเรื่องความละอายตอความชั่วเกรงกลัวตอบาปเปนหลัก
สวนศีลธรรมและคุณธรรมอื่นๆ จะเปนเรื่องรอง ดังนั้น หลักสูตรที่ใชในการอบรมเยาวชน
ผูกระทำผิดจะตองไดรับการออกแบบเปนพิเศษโดยพิจารณารวมกันระหวางศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกับวัด

ı. ∫∑ √ÿª
การปองกันมิใหเยาวชนผูกระทำผิดกระทำผิดซ้ำอีก เปนการปองกันในลักษณะของ
การสรางความพรอมในการใชชีวิต เตรียมความพรอมในการเปนผูใหญ หรือเปนผูดูแล
ตนเองไดโดยใชหลักการพึ่งตนเอง เยาวชนที่เปนคนเกงเปนคนดีที่สามารถใชชีวิตในสังคมได
อยางภาคภูมิใจในภาวะการเติบโตทางจิตและอารมณ ทำใหเยาวชนผูกระทำผิดเกิดการกาว
ขามชวงวัยแหงการปรับเปลีย่ นจากเยาวชนสูค วามเปนผูใ หญทมี่ คี วามรับผิดชอบ เปนพลเมือง
ที่มีคุณภาพ และประการสำคัญคือเปนการเพิ่มภูมิตานทานจากปญหาเดิมในอดีตได เปน
ความเข ม แข็ ง ทางสั ง คมที่ เ กิ ด จากการฝ ก อบรมโดยผ า นกระบวนการของศาลเยาวชน
ครอบครัว สถานประกอบการ และวัด ซึ่งเปนอีกมิติหนึ่งที่มุงเนนการแกปญหาไปพรอมๆ
กันทั้ง ๓ ดาน ภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นทั้ง ๓ ดานพรอมกันคือ เกิดความอบอุน เกิดการ
ดูแลตนเองได และเกิดจิตสำนึกที่ดี ดังนั้น เหตุปจจัยที่มีผลกระทบทำใหเยาวชนกระทำผิด
ซ้ำมี ๓ ดาน คือ ดานการยอมรับในครอบครัว ดานคุณธรรมและจริยธรรม และดานการมี
อาชีพเลี้ยงตนเองได โดยใชคุณธรรมดานหิริโอตตัปปะในการสรางภูมิคุมกันในเยาวชน
เปนการแกปญหาโดยความรวมมือกันของศาลเยาวชน ครอบครัว วัด และสถานประกอบ
การ ภูมิคุมกันที่เกิดกับเยาวชนผูกระทำผิดปองกันไมใหเยาวชนกระทำผิดซ้ำ สามารถนำไป
ประยุกตใชกับเยาวชนที่ยังไมเคยมีการกระทำผิดชวยมากอนสามารถใชรูปแบบเดียวกัน ซึ่ง
อาจมีการปรับจากศาลเยาวชนและครอบครัวเปนโรงเรียน จะใหความรูสึกที่ดีแกเยาวชน
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ทั่วไป ซึ่งสามารถทำใหเยาวชนเขมแข็งขึ้น มีภูมิตานทานตอการกระทำผิด ความสุขสงบใน
สังคมไทยจะมีมากขึ้น ซึ่งหมายถึงความแตกราวอันเปนพื้นฐานในการดำเนินชีวิตสำหรับ
ครอบครัวที่มีปญหาลดลง เปนครอบครัวที่มีความอบอุนและความสุข สงผลใหประชาชนใน
ชาติมีความเจริญกาวหนาตอไป
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Ò. ∫∑π”
การบริหารงานหรือการจัดการองคการมีความจำเปนตองใชศาสตรและศิลปในการ
บริหารงานอยางหลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากในยุคปจจุบันเปนระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมที่
แสวงหาผลกำไร และมีการแขงขันกันสูงทั้งในเชิงการบริหารงานและการพัฒนาองคการให
บรรลุผลตามเปาประสงคขององคการ เพื่อใหเหนือกวาองคการอื่น จึงไดมีหลักการบริหาร
สมัยใหมเขามาเปนแผนกลยุทธ หรือหลักการในการบริหารจัดการ ในสถานการณปจจุบันก็มี
นักวิชาการทางซีกโลกตะวันตกใหความสนใจหลักการในทางพระพุทธศาสนามาผสมผสาน
และประยุกตใชกับหลักการบริหารจัดการ ยกตัวอยางเชน สตีเวน พอล จอบส (Steven
Paul Jobs) หรือ สตีฟ จอบส เปนผูนำธุรกิจและนักประดิษฐชาวอเมริกัน ผูเปนอดีต
ประธานกรรมการบริหารของแอปเปลคอมพิวเตอร ไดเอาหลักการทางพระพุทธศาสนาแบบ
เซนมาประยุกตใชในการเปนซีอีโอของบริษัทแอปเปลคอมพิวเตอร เพราะเขาถือวา การที่จะ
ใชหลักการ วิธีการหรือเทคนิคของนักวิชาการชาวตะวันตก ซึ่งพัฒนาการการบริหารจัดการ
มาไมเกิน ๑๐๐ ป เปนหลักการที่ยังยึดกับวัตถุนิยม รวมทั้งมีผูแพผูชนะ เปนการบริหาร
จัดการที่มุงหวังกำไรและการแขงขัน ดังนั้นเมื่อนักวิชาการทางตะวันตก ไดเขามาศึกษา
พระพุทธศาสนา ทำใหเขารูวาศาสตรแหงการบริหารจัดการที่ยั่งยืนและดำรงความเปน
มนุษยที่จะอยูรวมกันโดยสันติสุขนั่นคือ ศาสตรในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร ซึ่งในที่
นี้จะกลาวถึง การวางแผน ซึ่งการวางแผนมีความสำคัญมากทั้งแกบุคคลและองคการ โดย
การผสมผสานเขากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นั่นคือหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใชเปน
เครื่องมือที่สำคัญสำหรับการวางแผน อีกทั้งเปนแนวทางที่มีความสอดคลองกับหลักการ
บริหารสมัยใหมไดอยางกลมกลืน ถึงแมวา หลักธรรมคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
จะกาวลวงมากวา ๒,๖๐๐ ปแลวก็ตาม
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การวางแผนการบริหารดวยสัปปุริสธรรม ๗ ธรรมที่ทำใหคนเปนสัตบุรุษหรือเปน
คนดี มี คุ ณ ธรรม ประกอบด ว ย ความเป น ผู รู จั ก เหตุ (เห็ น เหตุ แ ล ว คาดการณ ถึ ง ผลใน
อนาคต) รู จั ก ผล (เห็ น ผลตอนนี้ แ ล ว หยั่ ง รู ถึ ง สาเหตุ ใ นอดี ต ได ) รู จั ก ตน (รู จัก ตนเอง
สมรรถนะความรูความสามารถของตน) รูจักประมาณ (รูจักความพอเพียงพอดีของตนเอง
และสิ่งตางๆ) รูจักกาล (รูจักเวลาวาควรทำอยางไร จึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิผล) รูจัก
ชุมชน (รูจักการประพฤติตนเอง เมื่ออยูในสังคมตางๆ ในเรื่องของการคิด การพูด และการ
ทำ) และรูจักบุคคล (รูวิธีการเลือกคบแตคนดี หรือกัลยาณมิตร และหลีกเลี่ยงการคบคน
พาล ตลอดจนการรูจักการมอบหมายงานแกบุคคลที่เหมาะสม)
พุ ท ธทาสภิ ก ขุ ไ ด บ รรยาย “การบริ ห ารธุ ร กิ จ แบบพุ ท ธ” ซึ่ ง ได ก ล า วถึ ง การใช
สัปปุริสธรรมในการบริหารตามหลักการบริหาร มี ๔ M ที่สำคัญคือ Man (คน) Machine
(เครื่องจักร) Money (เงินทุน) และ Material (วัสดุ) และเชื่อวา M ที่สำคัญที่สุดคือ Man
(คน) เพราะคนสามารถหาเครื่องจักร หาเงิน และหาวัสดุมาใหได หากเราทำใหคนนั้นเปน
คนดีที่ถูกตองแลวเชื่อแนวาจะบริหารงานไดสำเร็จสมประสงค คนดีที่ถูกตองนี้คือ ตองเปน
ทั้งคนดีและคนเกงดวย เมื่อพิจารณาอยางผิวเผินแลว สัปปุริสธรรม ๗ คือ เหตุ – ผล – ตน
– ประมาณ – กาล – ชุมชน – บุคคล จะไปเกี่ยวของกับการวางแผนการบริหารไดอยางไร
เพราะยังเปนการรูจักยังไมรูจริงและยังไมรูแจง และเปนเพียงแคความรู (ปริยัติ) ยังไมไดนำ
ไปปฏิบัติ (ปฏิบัติ) และยังไมกอใหเกิดประโยชน (ปฏิเวธ) แนวคิดในเรื่องการบริหารหาก
รูจัก “บริหารตน” แลว หลักการบริหารนี้ยอมสามารถประยุกตใชกับ “การวางแผนการ
บริหารชีวิตประจำวัน การวางแผนการบริหารครอบครัว การวางแผนการบริหารงานของ
ตนเอง การวางแผนการบริหารธุรกิจระดับผูจัดการ การวางแผนระดับองคการ และการ
วางแผนการบริหารประเทศชาติได”
หลักสัปปุริสธรรม ที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวในสัปปุริสสูตร๑ อันเปนแนวทางใน
การบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตรเพียงหลักธรรมหนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณาวาหลักการ
บริหารเชิงพุทธศาสตรมิไดมุงหวังกำไร หรือการแขงขันเพียงอยางเดียว แตไดบรรจุหลักการ
ที่สรางความยั่งยืน การไมเบียดเบียน การอยูรวมกันอยางสงบสันติ มีความเมตตาตอกัน
และรูเทาทันโลกโดยมิไดปฎิเสธกระแสโลกาภิวัตนหรือระบบทุนนิยมในปจจุบัน แตใหยึด
๑ ม.อุ.

(ไทย) ๑๔/๑๐๕/๑๒๕-๑๓๕.
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หลักการอยูรวมกันและรูเทาทันโลก หลักสัปปุริสธรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ มี ๗
ประการ คือ
๑. ธัมมัญุตา หมายถึง “ความเปนผูรูจักเหตุ” เชน รูจักวาสิ่งนี้เปนเหตุแหงสุข
สิ่งนี้เปนเหตุแหงทุกข คือ เห็นเหตุหรือการกระทำเกิดขึ้นในปจจุบันแลวรูวาจะสงผลใน
อนาคตอยางไร เพื่อเปนขอมูลเตือนภัยในการวางแผนปองกันตอไป
๒. อัตถัญุตา หมายถึง “ความเปนผูรูจักผล” เชน รูจักวาสุขเปนผลแหงเหตุอันนี้
ทุกขเปนผลแหงเหตุอันนี้ คือ เห็นผลที่เกิดขึ้นในปจจุบันแลวรูวาเกิดจากสาเหตุอะไรในอดีต
เพื่อเปนขอมูลในการแกไขปญหาหรือใชประโยชนในปจจุบันและอนาคต โดยการขจัดสาเหตุ
รากเหงาหรือปฏิบัติตามวิธีการที่ไดผลดีมาแลว
๓. อัตตัญุตา หมายถึง “ความเปนผูรูจักตน” วาโดยชาติตระกูล ยศศักดิ์ สมบัติ
บริวาร ความรู และคุณธรรมเพียงเทานี้ๆ แลวประพฤติตนใหสมควรแกที่เปนอยูอยางไร คือ
มองตัวเองหรือองคการแลวทบทวนดูวาสถานะที่ตัวเองเปนและฐานะที่ตัวเองมีเปนอยางไร
เพื่อเปนขอมูลในการบริหารตนบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพตอไป
๔. มัตตัญุตา “ความเปนผูรูจักประมาณ” ในการแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตแตโดย
ทางที่ ช อบ และรู จั ก ประมาณในการบริ โ ภคแต พ อควร คื อ มองงานที่ ต นเองทำอยู แ ล ว
พิจารณาวิเคราะหดวยปญญาวาความพอเหมาะ ความพอดี ความพอเพียงอยูที่ไหนเทาไร
เพื่อจะไดกำหนดแผนการปฏิบัติไดเหมาะสมอันมุงไปสูผลลัพธอยางดีเลิศ
๕. กาลัญุตา หมายถึง “ความเปนผูรูจักกาลเวลา” เชน รูวาเวลานี้เปนเวลาอัน
สมควรในอันประกอบกิจนั้นๆ คือ มองงานที่จะทำแลวพิจารณาบริหารเวลาโดยดำเนินการ
ปฏิบัติวาควรจะทำใหทันเวลากำหนด ทำใหถูกเวลาที่ตองทำตามเวลาที่กำหนด และทำให
เริ่มและเสร็จตามเวลาที่วางแผน โดยคำนึงถึงวิธีที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุด
๖. ปริสัญุตา หมายถึง “ความเปนผูรูจักชุมชน” โดยกิริยาที่จะตองประพฤติตอ
ชุมชนนั้นๆ วาชุมชนหมูนี้เมื่อเขาไปหาจะตองประพฤติตอชุมชนนั้นๆ วาชุมชนหมูนี้เมื่อ
เขาไปหาจะตองทำกิริยาอยางนี้จะตองพูดอยางนี้ คือ มองงานของตัวเองวาตองเกี่ยวของกับ
ชุมชนอะไรบางในเชิงธุรกิจ และมีผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางไร แลวชุมชนนั้นคิดอยางไร
เดือดรอนอยางไร เชื่ออยางไร เพื่อเราจะไดปฏิบัติเขากับสังคมไดอยางถูกตอง
๗. ปุคคลัญุตา หมายถึง “ความเปนผูรูจักบุคคล” ควรรูวิธีเลือกบุคคลวาผูนี้เปน
คนดีควรคบ ผูนี้เปนคนไมดีไมควรคบ คือ การวางแผนการบริหารงานตองใชคนทำงานและ
จำเปนตองติดตอกับบุคคลในชุมชน การจัดหาคนเขาทำงานตองสอบสัมภาษณคนเขาเปน
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พนักงานโดยเลือกใหถูกตองกับความรูความสามารถ และตองเปนคนดีดวยงานจึงจะบรรลุ
ความสำเร็จ
การวางแผนการบริหารงานตามสถานการณเชิงพุทธนี้ แทจริงแลวก็เปนการบริหาร
งานที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณทั้งภายนอกและภายในตัวเรา ในแตละเหตุการณ แตละ
ปญหาก็มีวิธีการแกปญหาแตกตางกันไป ตามวัฒนธรรมองคการ สถานที่เกิดเหตุปจจัยอื่นๆ
ความถนั ด ของผู ว างแผน เพราะฉะนั้ น ต อ งเลื อ กใช ธ รรมะให ถู ก ต อ ง ภาษาพระเรี ย กว า
ธรรมานุธรรมะปฏิบัติ คือ ปฏิบัติธรรมนอยใหคลอยธรรมใหญ เลือกธรรมะยอยๆ มาปฏิบัติ
ใหสอดคลองกับเปาหมายที่ตองการ การเลือกใชธรรมะใหถูกตอง นี่แหละคือการวางแผน
การบริหารเชิงพุทธ

Û. §«“¡ ”§—≠¢Õß°“√«“ß·ºπ
การวางแผนงานในการบริหารจัดการขององคการทุกระดับจะมีแนวคิดวา การ
วางแผนเปรี ย บเสมื อ นเข็ ม ทิ ศ ชี้ ท างเดิ น ให แ ก อ งค ก ารนั้ น ๆ การวางแผนงานนั บ ว า เป น
องคประกอบที่สำคัญตอการบริหารจัดการองคการทุกประเภททั้งภาครัฐและเอกชน ถา
ปราศจากการวางแผนแลวก็จะเหมือนเรือที่ไรหางเสือ องคการก็จะถูกพัดพาไปตามกระแส
ลมของการเปลี่ยนแปลงซึ่งมาจากสิ่งแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและการเมือง
โดยไมมีทิศทางที่แนนอน
การวางแผน มาจากคำในภาษาละตินวา “แพลนัม” (Planum) หมายถึงพื้นที่ราบ
หรือพิมพเขียว ภาษาอังกฤษใช “Planning” ซึ่งหมายถึงขั้นตอนการกำหนดและการดำเนิน
การเพือ่ บรรลุเปาหมาย หรือทำใหเปาหมายเปนจริง๒ กระบวนการวิเคราะหและการตัดสินใจ
ของผูบริหารที่จะกำหนดวิธีการไวลวงหนาอยางเปนระบบ เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติให
บรรลุผลตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ โดยนำเอาขอมูล
ขาวสาร (Information) ในอดีตมากำหนดหรือพยากรณอนาคต ดังนั้น แนวคิดของการ
วางแผนจึงมีลักษณะเปน “ศาสตร” ที่ตองใชขอมูลเชิงประจักษ (Empirical Information)
ที่มีความแมนตรงและเชื่อถือได และจะตองประกอบดวยองคประกอบที่ชัดเจนและมีความ
ตอเนื่องกันตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อใหผูใชแผนมีความรูและความเขาใจที่จะสามารถนำแผนไป
๒ Judith

R. Gordon and associates, Menagement and Organization Behevior,
(Massachusetts : Allyn& Bacon, 1990), p. 107.
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ปฏิบัติใหบรรลุผลสำเร็จได การวางแผนงานประกอบดวยการวางแผน ๓ ประการ ดังนี้
๑. การวางแผนการบริหาร ประกอบดวย การวางแผนยุทธศาสตร การวางแผน
กลยุทธ และการวางแผนปฏิบัติการ
๒. การวางแผนการจัดการความเสี่ยง
๓. การวางแผนการจัดการความรู
ซึ่งสามารถสรุปเปนแผนภาพได ดังนี้
คน (Man)
การวางแผนการบริหาร
ManagementPlanning

• การวางแผนยุทธศาสตร
strategyplanning
• การวางแผนกลยุทธ
goldplanning 

การวางแผนการจัดการความรู
(KnowledgePlanning)
การวางแผน
(Planning)

เงิน

งาน (Work)

การวางแผนความเสี่ยง
(RiskPlanning)

แผนภาพที่ ๑ แสดงกระบวนการวางแผน
จากแผนภาพแสดงกระบวนการวางแผนนั้นมีองคประกอบในการวางแผนที่สำคัญ
อยู ๓ อยาง คือ คน (Man) เงิน (Money) และงาน (Work) ในการกระบวนการการบริหาร
จัดการระหวางคนและเงินนั้นจะมีการวางแผนการบริหารงานที่สำคัญอยู ๓ แผนงาน คือ
การวางแผนยุทธศาสตร (Strategy planning) การวางแผนกลยุทธ (Gold planning) และ
การวางแผนปฏิบัติการ (Action planning) ในกระบวนการการบริหารจัดการระหวางเงิน
และงานนั้นจะมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Planning) และในกระบวนการ
การบริ ห ารจั ด การระหว า งคนและงานนั้ น จะมี ก ารวางแผนการบริ ห ารจั ด การความรู
(Knowledge Planning)
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ฉะนั้นการวางแผนทุกระดับจะมีประโยชนทั้งตอผูบริหารและผูปฏิบัติคือ ปองกันไม
ใหเกิดปญหาและความผิดพลาด หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานใน
อนาคต ทำใหองคการมีกรอบหรือทิศทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนวาจะทำอะไร ที่ไหน
เมื่อไร อยางไร และใครทำ ทำใหนักบริหารมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสำเร็จ
ไดงาย ชวยใหเกิดการประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร เชน คน เงิน วัสดุอุปกรณ เวลา
ฯลฯ ชวยใหการปฏิบัติงานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพราะมีแผนเปนแนวทาง “เปรียบ
เสมือนเรือที่มีหางเสือ” ชวยใหการปฏิบัติงานเปนระบบ นักบริหารสามารถควบคุมติดตาม
การปฏิบัติงานไดงาย
ถาจะแบงระดับของการวางแผนตามลักษณะของการบริหารงานในองคการสามารถ
แบงออกเปน ๓ ระดับ๓ คือ
๑) การวางแผนระดั บ นโยบาย (Policy Planning) เป น แผนระดั บ สู ง สุ ด ของ
องคการ มักจะระบุแนวทางอยางกวางๆ ซึ่งเปนพื้นฐานที่จะกอใหเกิดแผนชนิดอื่นๆ สวน
ใหญ จ ะเป น แผนระยะยาว (Long-Range Plan) เช น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๐
๒) การวางแผนกลยุ ท ธ (Strategic Planning) เป น การวางแผนหลอมรวม
ครอบคลุ ม กิ จ กรรมทั้ ง หมดขององค ก ารหรื อ แผนงานใหญ ข ององค ก าร โดยจะระบุ ไว
“อยางกวาง” และ “มองไกล” ไปพรอมๆ กัน ซึ่งมักจะเปนแผนระยะยาว ๕–๑๐ ป ซึ่งจะ
ตองสอดคลองกับแผนระดับนโยบาย
๓) แผนปฏิบัติการหรือแผนดำเนินงาน (Operation Plan) เปนการวางแผนที่
กำหนดจุ ด มุ ง หมายระยะสั้ น ระยะเวลาไม เ กิ น ๑ ป ซึ่ ง ถ า ยทอดมาจากแผนกลยุ ท ธ
องคประกอบของแผนปฏิบัติการจะประกอบดวยวัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรม ขั้นตอน
การปฏิบัติ งบประมาณ ผูรับผิดชอบในการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการแบงออกเปน ๒
ประเภท คือแผนใชประจำ (Standing Plans) และแผนใชเฉพาะครั้ง (Single-use Plans)
การวางแผนยุทธศาสตร หรือ การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) เปน
กระบวนการตัดสินใจเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตขององคการ โดยกำหนดสภาพการณใน
อนาคตที่ตองบรรลุ และกำหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณที่กำหนดบนพื้นฐานขอมูล
๓ วันชัย

มีชาติ, การบริหารองคการ, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๑๕๕-๑๕๖.
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ที่รอบดานอยางเปนระบบ การกำหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณในอนาคตที่ตองการให
เกิด จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่รอบดาน คือ จะตองคำนึงถึงสภาพการณที่ตองการ
ใหเกิดศักยภาพหรือขีดความสามารถขององคการ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม การกำหนดแนวทางที่จะบรรลุ
สภาพการณในอนาคตที่ตองการใหเกิดจะตองเปนระบบ คือ แนวทางที่กำหนดขึ้นจะตอง
ดำเนินไปอยางเปนขั้นเปนตอน การวางแผนยุทธศาสตรจะตองตอบคำถามหลัก ๓ ประการ
คือ
๑) องคการกำลังจะกาวไปทางไหน (Where are you going?)
๒) สภาพแวดลอมเปนอยางไร (What is the environment?)
๓) องคการจะไปถึงจุดหมายไดอยางไร (How do you get there?)
กระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร (Strategic Planning Processes) มีขั้นตอน
ดังตอไปนี้
๑) กำหนดวิสัยทัศน (Vision)
๒) กำหนดภารกิจหรือพันธกิจ (Mission)
๓) กำหนดเปาประสงคหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา (Goal)
๔) กำหนดประเด็นยุทธศาสตรหรือยุทธศาสตร (Strategy)
๕) กำหนดกลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา
คำว า “ยุ ท ธศาสตร ” (Strategy)” มี ค วามหมายรวมถึ ง “จุ ด หมายปลายทาง
(End)” และ “วิธีการสูจุดหมายปลายทาง (Means) เชิงนโยบาย” ซึ่งใชในการกำหนด
นโยบายจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการ ตามหลักวิชาการ
สวนคำวา “กลยุทธ” (Strategies)” หมายถึง วิธีการสูจุดหมายปลายทาง (Means) ระดับ
ปฏิบัติการและเปนแนวทางเพื่อตอบสนองวิธีการสูจุดหมายปลายทางระดับนโยบาย

Ù. °“√ª√–¬ÿ°μåÀ≈—° —ªªÿ√‘ ∏√√¡‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√
สัปปุริสธรรม เปนธรรมที่ทำใหคนเปนสัตบุรุษ หรือเปนคนดี มีคุณธรรม เปนคนเกง
หากนำมาใชกับการวางแผนการ ยอมทำใหเกิดประโยชนในการวางแผนการบริหาร ดังนี๔้
๔ พระพรหมคุณาภรณ

(ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพ
ครั้งที่ ๑๖, (กรุงเทพมหานคร : เอส. อาร. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส, ๒๕๕๑), หนา ๒๑๙-๒๒๐.
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๑. ธัมมัญุตา รูจักเหตุ คือ รูหลักความจริง รูหลักการ รูหลักเกณฑ รูกฎเกณฑ
แหงเหตุผล และรูหลักการที่จะทำใหเกิดผล เชน เห็นเหตุการณอะไรก็ตามแต ก็จะรูไดวา
เกิดจากเหตุอะไร ทำไมฝนจึงตกสาเหตุมาจากอะไรและผลจะเปนอยางไร รูวาจะตองกระทำ
เหตุแบบนี้จึงจะใหเกิดผลที่ตองการนั้นๆ เปนตน
๒. อัตถัญุตา รูจักผล รูความหมาย รูความมุงหมาย รูประโยชนที่ประสงค คือ
รูจักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทำ ซึ่งสามารถกอใหเกิดประโยชนเกิดผลไดจริง
๓. อัตตัญุตา รูจักตน คือ รูจักตัวตนของเราเอง วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กำลัง
ความรู ความสามารถ ความถนัดและคุณธรรม สามารถประเมินตนเองไดในหลักธรรม ดังนี้
ศรัทธา (ชอบหรือรักในงานอะไร) ศีล (วินัย) สุตะ (ความรู) จาคะ (ความเสียสละ) ปญญา
(กระบวนการในการพัฒนาความรูที่มีอยู) เปนตน แลวประพฤติใหเหมาะสมและรูที่จะแกไข
ปรับปรุงตอไป
๔. มั ต ตั ญ ุ ต า รู จั ก ประมาณ คื อ ความพอดี ความเหมาะสม สอดคล อ งกั บ
สภาพการณ
๕. กาลัญุตา รูจักกาล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะตองใชใน
การประกอบกิจ กระทำหนาที่การงาน เชน แบงเวลา ทำใหถูกจังหวะ ใหตรงเวลา ใหเปน
เวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา เปนตน
๖. ปริสัญุตา รูจักบริษัท คือ รูจักชุมชน และรูจักที่ประชุม รูกิริยาที่จะประพฤติ
ตอชุมชนนั้นๆ วาชุมชนนี้เมื่อเขาไปหา จะตองทำกิริยาอยางนี้ จะตองพูดอยางนี้ ชุมชนนี้
ควรสงเคราะหอยางนี้ เปนตน
๗. ปุคคลปโรปรัญุตา รูจักเลือกคบคน คือ รูความแตกตางแหงบุคคลวา โดย
อัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน ใครๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูที่จะปฏิบัติ
ตอบุคคลนั้นๆ ดวยดี วาควรจะคบหรือไม จะใชจะตำหนิ ยกยองและแนะนำสั่งสอนอยางไร
เปนตน
การนำหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใชในการวางแผนนี้เอง ทำใหผูวางแผนสามารถ
พิ จ ารณาถึ ง องค ป ระกอบที่ ส ำคั ญ สำหรั บ การวางแผนทั้ ง ๓ อย า ง คื อ คน (Man)
เงิน (Money) และงาน (Work) ไดอยางถูกตองและรอบคอบชัดเจนยิ่งขึ้น นำสิ่งตางๆ ที่มี
ความเกี่ยวของ เชน กำหนดวัตถุประสงคและทิศทางการดำเนินงานตางๆ อีกทั้งยังสามารถ
ตอบคำถามหลักสามประการในการวางแผนยุทธศาสตร คือ องคการกำลังจะกาวไปทางไหน
สภาพแวดลอมเปนอยางไร องคการจะไปถึงจุดหมายไดอยางไร เกิดกระบวนการวางแผนที่มี
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ประสิทธิภาพทุกระดับการวางแผน เชน แผนระดับนโยบาย แผนระดับกลยุทธ แผนปฏิบัติ
การ

ı. ∫∑ √ÿª
หลักพุทธธรรม มิไดมีจุดหมายเพื่อพัฒนาองคการหรือหนวยงาน และเปนทฤษฎี
ขององคการในการบริหาร แตหลักพุทธธรรมไดใหความสำคัญสำหรับคนในสังคมที่อยูรวม
กัน หมายความวา พุทธธรรมนั้นตองการใหมนุษย ไมวาจะอยูในฐานะใดก็ตาม สามารถ
พัฒนาตนในทางคุณธรรม ไดแสดงออกมาโดยธรรมที่ควรประพฤติ ทั้งองคความรู ความ
สามารถ หลักสัปปุริสธรรมเปนหลักคนดีที่ถูกตอง ประกอบดวย ความเปนคนรูจักเหตุ รูจัก
ผล รู จั ก ตน รู จั ก ประมาณ รู จั ก กาล รู จั ก ชุ ม ชน และรู จั ก บุ ค คล สามารถนำมาเป น
กระบวนการวิเคราะหและการตัดสินใจของผูบริหารที่จะกำหนดวิธีการไวลวงหนาอยางเปน
ระบบ เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติใหบรรลุผลตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กำหนดไวอยาง
มีประสิทธิภาพ การวางแผนการบริหารงานตามสถานการณเชิงพุทธนี้แทจริงแลวก็เปนการ
วางแผนการบริหารงานที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณทั้งภายนอกและภายในตัวเรา ใน
แตละเหตุการณ แตละปญหา ซึ่งมีวิธีการการวางแผนแตกตางกันไปตามวัฒนธรรมองคการ
สถานที่เกิดเหตุปจจัยอื่นๆ ความถนัดของผูแกปญหาวาจะเลือกอาวุธอะไรมาใชงานธรรมะ
อื่นๆ ที่เนนตามสถานการณ จนสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหสำเร็จตามเปาหมายที่ตั้งใจไว
ทุกประการ
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นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



Ò. ∫∑π”
การบริหารพระปริยัติธรรมเปนหัวใจสำคัญของการธำรงอยูของพระพุทธศาสนา
สมั ย ป จ จุ บั น เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม การเมื อ งการปกครอง ความเจริ ญ ทาง
เทคโนโลยีเขามา ทำใหการบริหารพระปริยัติธรรมไดรับผลกระทบอยางมาก สงผลใหวัด
คอยๆ ลดบทบาทลงเรื่อยๆ การศึกษายุคนี้เปนการดึงคนออกจากวัด ชนชั้นกลางและชนชั้น
สูงจำนวนมากพิจารณาวาพุทธศาสนาเปนของลาสมัย แมวาจะเปนที่นาเคารพนับถืออยู การ
จัดการศึกษาของพระสงฆที่เรียกวา การศาสนศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อธำรงรักษาเนื้อหา
สาระหรือแกนสารพระพุทธศาสนานั้น ไดแกการเรียนนักธรรมและบาลี หลักสูตรที่ใชเรียนมี
เนื้อหาที่มีมาตั้งแตสมัยพระพุทธเจา โดยนำเอาพระไตรปฎกและหลักธรรมตางๆ มายอแลว
เรียน เพื่อรักษาพระพุทธศาสนา เรียกกันวา เรียนพระพุทธพจน๑ เหตุที่พระพุทธศาสนา
ดำรงคงอยูและสืบตอมาไดทุกวันนี้โดยไมสูญหายหรือผิดเพี้ยนไป และมีการสืบทอดพัฒนา
ตลอดมา ก็เพราะไดอาศัยการศึกษาเลาเรียนแบบนี้ ผูที่มีบทบาทในการเรียนรูภาษาบาลีและ
เผยแผหลักคำสอนในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาไดมากที่สุด คือพระภิกษุ สามเณร เปนผูทำ
หนาที่เผยแผพระพุทธศาสนา๒ เพื่อพัฒนาสังคมตามหลักวิทยาศาสตรและตามหลักพุทธ
๑ พระมหาศักรินทร

ศศพินทุรักษ, หลักบาลีไวยากรณ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเลี่ยงเซียง

จงเจริญ, ๒๕๑๕), หนา ๑.
๒ พระมหาพนมนคร มีราคา, “การดำรงสมณเพศของสามเณรโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙), หนา ๑.
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ธรรม ซึ่งหลักการบริหารการศึกษาที่สงเสริมหลักการไดผลดีมีอยูหลายขอ แตในที่นี้จะใช
หลักพุทธธรรม คืออิทธิบาท ๔ จัดเปนธรรมโอสถของพระพุทธเจาชวยสงเสริมใหผูบริหาร
ทุกระดับ เกิดฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ที่จะสามารถนำไปประยุกตใหไดผลตามความ
ประสงค ไมมีขอจำกัดกาลเวลาและภูมิธรรม
การศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ประการ เปนหลักธรรมที่เปนแนวทางกาวสูความ
สำเร็จและเปนแรงเสริมกำลังใจ ที่คอยผลักดันการทำงานใหบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งประโยชน
ของอิทธิบาท ๔ มีดังนี้๓
๑) ประโยชนของฉันทะ คือ เปนขาศึกตอความเบื่อหนาย ทำใหไมเบื่อหนาย ไม
ทอแท มีกำลังตอสูปองกันสรางสรรคสิ่งที่ตนรัก ทำใหงานหนักกลายเปนงานเบา ที่ยากก็
กลายเปนงาย ถาขาดฉันทะ ทำใหขาดกำลังใจ เบื่องาน ทอดทิ้งงาน กลายเปนคนจับจด ไม
กาวหนา
๒) ประโยชนของวิริยะ คือกำจัดความเกียจคราน ทำใหงานตอเนื่อง ถาขาดวิริยะ
จะเปนคนออนแอ หนีที่ยากไปหาแตที่งาย ทำอะไรไมสำเร็จ ขาดความกาวหนา มีแตงาน
คาง กลายเปนคนหยอนสมรรถภาพ
๓) ประโยชนของจิตตะ คือทำใหทราบความเปนไปของงานอยูเสมอ เมื่อมีปญหา
สามารถแกไขเหตุการณไดทันทวงที ถาขาดจิตตะงานอาจเสียหายไดโดยไมรูตัว หรือรูตัวเมื่อ
สายเกินแกเสียแลว
๔) ประโยชนของวิมังสา คือชวยทำใหงานไมผิดพลาด และทำใหมองเห็นลูทางที่จะ
ทำงานไดผลดี ถาขาดวิมังสาจะทำงานผิดๆ ถูกๆ เปลืองทุนเปลืองแรงเปลืองเวลา และทำให
โงเขลา
ประโยชนของอิทธิบาท ๔ ดังกลาวมานี้ จะเห็นไดวา ฉันทะและวิริยะ เปนหลัก
ปฏิบัติที่ชวยใหบุคคลมีความสามารถในการเผชิญปญหาและอุปสรรคในการทำงานไดเปน
อยางดี โดยมีจิตตะและวิมังสา เปนหลักปฏิบัติที่ชวยใหการเอาชนะปญหาและอุปสรรคใน
การทำงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในที่สุดแลวก็จะชวยเสริมใหบุคคลมีความ
สามารถในการเผชิญปญหาและอุปสรรคมากขึ้นนั่นเอง
๓ พัชราพร

วีรสิทธิ์,“ความสัมพันธระหวางองคประกอบหาประการของบุคลิกภาพและความ
สามารถในการเผชิญปญหาและอุปสรรคตามหลักอิทธิบาท ๔ ของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติอยูในสำนักประกัน
สังคม”, วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๖),
หนา ๑๙.
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อิทธิบาท ๔๔ มีองคประกอบที่สำคัญอยู ๔ ประการตามที่ทานผูรูไดทำการศึกษา
และแสดงใหเห็นวามีความสำคัญและเปนแนวทางใหผูปฏิบัติตามเกิดพลังพิเศษสงเสริมให
กิจการทั้งปวงสัมฤทธิผล คือ
๑) ฉันทะ ไดแกความมีใจรักในสิ่งที่ทำและพอใจใฝรักในจุดหมายของสิ่งที่ทำนั้น
อยากทำสิ่งๆ นั้นใหสำเร็จ อยากใหงานนั้นบรรลุถึงจุดมุงหมาย กลาวใหเขาใจโดยงายวารัก
งานและจุดมุงหมายของงาน กลาวใหลึกลงไปในทางธรรมวาความรัก ความใฝใจปรารถนา
ตอภาวะดีงามเต็มเปยมสมบูรณ ซึ่งเปนจุดหมายของสิ่งที่กระทำ หรือซึ่งจะเขาถึงไดดวยการ
กระทำนั้น อยากใหสิ่งนั้นเขาถึงหรือดำรงอยูในภาวะที่ดีงาม ที่ประณีต ที่สมบูรณที่สุดของ
มัน หรืออยากใหภาวะดีงามเต็มเปยมสมบูรณของสิ่งนั้นๆ ของงานนั้นๆ เกิดมีจริง อยาก
ทำใหสำเร็จผลตามจุดหมายที่ดีงามนั้น ความอยากที่เปนฉันทะนี้เปนคนละอยางกันกับความ
อยากไดสิ่งนั้นๆ มาเสพเสวยหรืออยากเอามาเพื่อตัวตนในรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งเรียกวา ตัณหา
๒) วิริยะ ไดแกความเพียร ความอาจหาญแกลวกลาบากบั่นกาวไปใจสู ไมยอทอ ไม
หวั่นกลัวตออุปสรรคและความยากลำบาก เมื่อคนรูวาสิ่งใดมีคุณคาควรแกการบรรลุถึง ถามี
วิริยะเกิดขึ้นแกเขาแลวแมไดยินวา จุดหมายนั้นจะลุถึงไดยาก มันมีอุปสรรคมาก หรืออาจใช
เวลายาวนานเทานั้นป เทานั้นเดือน เขาก็ไมยอทอ กลับเห็นวาเปนสิ่งที่ทาทายที่เขาจะ
เอาชนะใหไดทำใหสำเร็จ
๓) จิตตะ ไดแกความคิดจดจอหรือเอาใจใฝ คือความมีจิตผูกพันจดจอเฝาเรื่องนั้น
ใจอยูกับงานนั้นไมปลอยไมหางไปไหน ถาจิตเปนไปอยางแรงกลาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
อยางใดอยางหนึ่งคนผูนั้นจะไมสนใจไมรับรูเรื่องอื่นๆ ใครพูดอะไรเรื่องอื่นๆ ไมสนใจ แตถา
พูดเรื่องนั้นงานนั้นจะสนใจเปนพิเศษทันที บางทีจัดทำเรื่องนั้น งานนั้น ขลุกงานอยูไดทั้งวัน
ทั้งคืน ไมเอาใจใสรางกาย การแตงเนื้อแตงตัว อะไรเกิดขึ้นก็ไมสนใจ เรื่องอื่นเกิดขึ้นใกลๆ
บางทีก็ไมรู ทำจนลืมวันลืมคืน ลืมกินลืมนอน ความมีใจจดจอเชนนี้ยอมนำใหสมาธิเกิดขึ้น
จิตจะแนวแนแนบสนิทในกิจที่ทำ มีกำลังมา เฉพาะสำหรับกิจนั้นเรียกเปนสมาธิ พรอมนั้นก็
เกิดปธานสังขาร คือความเพียรสรางสรรครวมสนับสนุนไปดวย
๔) วิมังสา ไดแกความสอบสวนไตรตรอง การใชปญญาพิจารณาหมั่นใครครวญ
ตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบขอยิ่งหยอนเกินเลยบกพรอง หรือขอของใจ เปนตน ใน
๔ ที.ปา.

(ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓.
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กิจที่ทำ รูจักทดลองและคิดคนหาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง เมื่อทำอะไรก็คิดพิจารณา
ทดสอบไป เชนคิดวาผลนี้เกิดจากสาเหตุอะไร ทำไมจึงเปนอยางนี้ ผลคราวนี้เกิดจากปจจัยที่
เปนองคประกอบนี้เขาไป จะเกิดผลอยางนี้ ลองเปลี่ยนองคประกอบนั้นแลวไมเกิดผลอยางที่
คาดหมายเปนเพราะอะไรจะแกไขจุดไหน ฯลฯ การคิดหาเหตุผลและสอบสวนทดลองอยาง
นี้ ยอมชวยรวมจิตใหคอยกำหนดและติดตามเรื่องที่พิจารณาอยางติดตอตลอดเวลา เปนเหตุ
ใหจิตแนวแนแลนดิ่งไปกับเรื่องที่พิจารณา ไมฟุงซาน ไมวอกแวก และมีกำลังใจเรียกวาเปน
วิมังสาสมาธิ ซึ่งก็จะมีปธานสังขาร คือความเพียรสรางสรรคเกิดมาดวย๕
อิทธิบาท ๔ ประการ เปนหลักธรรมที่คอยสกัดกั้นอุปสรรค เพื่อความสำเร็จและ
เป น แรงเสริ ม กำลั ง ใจ ที่ ค อยผลั ก ดั น การทำงานให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ การบริ ห าร
ทรัพยากรที่เหมาะสม ดังนี้
ปจจัยนําเขา (Input)
วิริยะ : ความเพียร

ฉันทะ : ความพอใจ
กระบวนการ
(Process)

จิตตะ : ความเขาใจ

วิมังสา : การตรวจสอบ
ปจจัยนําออก (Output)

แผนภาพที่ ๑ การบริหารตามหลักอิทธิบาท ๔ ประการ

ตอไปนี้

จากแผนภาพที่ ๑ การบริหารตามหลักอิทธิบาท ๔ ประการ อธิบายขยายความดัง

๕ พระพรหมคุณาภรณ

(ป. อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม,
(กรุงเทพมหานคร : พิมพสวย, ๒๕๔๐), หนา ๔๐.
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๑) ป จ จั ย นำเข า (Input) หมายถึ ง คณะผู บ ริ ห าร จะต อ งเข า ใจการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อเปนนักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ วาเราทำทุกอยางดวยใจที่มีเมตตา
มี ป ญ ญา มองกระบวนการที่ ก ารทำงาน ไม ใช เ น น ที่ ตั ว คนหลายองค ก รมี ค วามเครี ย ด
เนื่องจากวาผลที่เคยไดรับ ไมเปนเหมือนเดิมที่เคยมี เคยเปน เคยได เปลี่ยนไป ทำใหเกิด
ความทุกขมาก ถาเรายอนกลับมาดู องคกรสวนใหญเนนที่ผลลัพธ องคกรเชิงพุทธ เนนที่
กระบวนการ เนนการทำงานในแตละขณะ ทำงานดวยฉันทะ มีใจรักการทำงาน วิริยะ มี
ความเพียรตั้งมั่นไมยนยอตออุปสรรค เปนแรงผลักดันใหองคการกาวขามอุปสรรคไปได
จิตตะ การใชพลังในสมองซีกขวา เปนการใสใจในรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ สรางความแตก
ตางกันตรงความใสใจ เราเปนองคกรที่ทำแตกตางจากองคกรอื่นๆ และสุดทายคือ วิมังสา
ลับคมเลื่อยอยูตลอดเวลา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองอยูอยางสม่ำเสมอ ถาองคกรใด
มีหลักแบบนี้ รับรองวาประสบความสำเร็จแนนอน
๒) กระบวนการ (Process) หมายถึง คณะผูบริหาร จะตองมีความขยันอุตสาหะ
หมั่นเพียรคือหลักอิทธิบาท ๔ ประการ คุณธรรมเปนเหตุนำไปสูความสำเร็จประกอบดวย
ฉันทะ พอใจรักใครในสิ่งนั้น วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น จิตตะ เอาใจฝกใฝในสิ่งนั้น ไมวาง
ธุระ วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งนั้น คุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ จะเปนแรง
ผลักดันใหบุคคลผูประพฤติไปสูความสำเร็จแหงผลตามที่มุงหมาย
อิทธิบาท ๔ ประการนี้ ทานกำหนดเปนหัวใจของผูตองการความสำเร็จที่ตองมี
ความเขาใจ ตั้งใจ เต็มใจและสนใจในสิ่งที่ทำนั้นๆ โดยใชคำยอวา “ฉ วิ จิ วิ” และสรุปเปน
คำคลองจองเพื่อใหจำงายวา “มีใจรัก พากเพียรทำ เอาจิตฝกใฝ ใชปญญาสอบสวน” ใน
อิทธิบาททั้ง ๔ ประการนี้ ฉันทะ นับวาสำคัญที่สุดเพราะเมื่อฉันทะเกิดขึ้นแลว อิทธิบาทอีก
๓ ขอยอมเกิดตาม ดังนั้น ฉันทะจึงนับเปนพื้นฐานนำไปสูความสำเร็จที่สำคัญ
๓) ปจจัยนำออก (Output) หมายถึงคณะผูบริหาร จะตองมีอิทธิบาท ๔ ประการ
ดังกลาวมา เพื่อใหไปถึงความสำเร็จผลตามที่มุงหมาย เชน
๑) ฉันทะ ความพอใจ คือ ความตองการที่จะทำ ใฝใจรักจะทำสิ่งนั้นอยูเสมอ
และปรารถนาจะทำใหไดผลยิ่งๆ ขึ้นไป
๒) วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม เขมแข็ง
อดทน เอาธุระไมทอถอย
๓) จิตตะ ความคิดมุงไป คือ ตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทำและทำสิ่งนั้นดวยความคิด
เอาจิตฝกใฝไมปลอยใจใหฟุงซานเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจใหแกสิ่งที่ทำ

การบริหารการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔

599

๔) วิมังสา ความไตรตรองหรือทดลอง คือมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจ
หาเหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทำนั้น มีการวางแผนวัดผล คิดคนวิธีแกไข
ปรับปรุง เปนตน๖

Ù. °“√»÷°…“μ“¡À≈—°Õ‘∑∏‘∫“∑ Ù ª√–°“√
พระไตรปฎกไดกลาวถึงอิทธิบาท ๔ วาเปนหลักธรรมคุณเครื่องใหลุถึงความสำเร็จ
ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ (ธรรมนำไปสูความสำเร็จ) คือ
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ (๑) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร (๒) เจริญ
อิทธิบาทที่ประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร (๓) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยจิตตสมาธิ
ปธานสังขาร (๔) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร ภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายพึงเจริญอิทธิบาท ๔ ประการ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกำหนด เพื่อกำหนดสิ้นไป เพื่อละ
อุทธัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการแล๗
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงอิทธิบาท ๔ วาหมายถึง คุณเครื่อง
ใหถึงความสำเร็จ คุณธรรมที่นำไปสูความสำเร็จแหงผลที่มุงหมาย (๑) ฉันทะ ความพอใจ
คือความตองการที่จะทำ ใฝใจรักจะทำสิ่งนั้นอยูเสมอ และปรารถนาจะทำใหไดผลยิ่งๆ ขึ้น
ไป (๒) วิริยะ ความเพียรคือขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน เอา
ธุระไมทอถอย (๓) จิตตะ ความคิดมุงไป คือตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทำและทำสิ่งนั้นดวยความคิด
เอาจิตฝกใฝไมปลอยใจใหฟุงซานเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจใหแกสิ่งที่ทำ (๔) วิมังสา
ความไตรตรองหรือทดลอง คือมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบ
ขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทำนั้น มีการวางแผนวัดผล คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง เปนตน๘

๖ พระพรหมคุณาภรณ

(ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพ
ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส, ๒๕๕๑), หนา ๑๖๐.
๗ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๘๙๘/๔๒๗.
๘ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา
๑๖๐.
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ดานกิจกรรม

ดานสภาพทั่วไป
หลักสูตร
ดานการประเมินผล

ดานสื่อการสอน

แผนภาพที่ ๒ กระบวบการการศึกษา
จากแผนภาพที่ ๒ กระบวนการการศึกษา อธิบายขยายความดังตอไปนี้ การบริหาร
การเรียนการสอนจะประสบความสำเร็จไดนั้น ตองอาศัยองคประกอบหลายอยางประกอบ
กัน ดานสภาพทั่วไป ธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมทั่วไปของโรงเรียน ก็เปนองคประกอบอยาง
หนึ่งเชนกัน เพราะสิ่งเหลานี้สามารถเปนสื่อ หรืออุปกรณในการเรียนการสอนได พระองค
ทรงอาศัยสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติเปนสื่อประกอบการเรียน ทำใหผูเรียนและผูสอนมีจิตใจ
เยือกเย็นเปนสมาธิ เชนตนไม ปาเขาลำเนาไพร ซึ่งอยูใกลๆ หรือรอบๆ พระองคทรงแสดง
ธรรมชี้ไปที่ธรรมชาติเพื่อเปนการยกตัวอยาง เปรียบเทียบใหเห็นตามความเปนจริง จะเห็น
ไดจากตัวอยางของวัดในพระพุทธศาสนา มีลักษณะกวางขวาง ปลอดโปรง รมรื่น สงบ เย็น
สบาย เสนาสนะมีลักษณะเรียบงาย๙ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑) ดานสภาพทั่วไป สภาพของโรงเรียนในปจจุบัน สวนใหญจะเปนอาคารเรียน
ไมมีตนไมเทาใดนัก ไมรมรื่น เนื่องจากอยูในตัวเมือง มีสิ่งเราสิ่งรบกวนมากมาย สภาวะ
แวดลอมภายในและภายนอกวัด โดยเฉพาะรอบๆ วัดเต็มไปดวยบานเรือนชุมชน ไมเงียบไม
สงบเทาที่ควร บรรยากาศภายในหองเรียนหรือรอบๆ หองเรียน จะเงียบสงบรมรื่น นาอยู
โดยเฉพาะความปลอดโปรง รมรื่น สงบ ดานการจัดหองเรียนตองจัดใหถูกสวน คือตองจัดสิ่ง
แวดลอมหรือบรรยากาศในชั้นเรียนใหนาเรียน หองเรียนตองสะอาด อากาศถายเทไดสะดวก
ปราศจากเสียงรบกวน ตองจัดใหใกลเคียงธรรมชาติมากที่สุด อีกทั้งยังชวยใหการเรียนการ
๙ สุ ม น

อมรวิ วั ฒ น , การสอนโดยสร า งศรั ท ธาและโยนิ โ สมนสิ ก าร, พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๐), หนา ๑๒๘.
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สอนไมนาเบื่อ อยางนอยก็จะทำใหทั้งผูเรียนและผูสอนรูสึกวาไมซ้ำซากเกินไป๑๐
๒) ดานหลักสูตร คณะสงฆไดใชหลักสูตรนีม้ าเปนเวลาหลายสิบป มีการเปลีย่ นแปลง
บ า งเล็ ก น อ ย ผู บ ริ ห ารไม ไ ด ค ำนึ ง ถึ ง ความแตกต า งของผู เรี ย น ไม ว า ผู เรี ย นจะมี พื้ น ฐาน
ทางการศึกษาหรือไมก็ตาม หรือมีประสบการณในการเรียนวิชาภาษาบาลีหรือไมก็ตาม ก็ใช
หลักสูตรเดียวกัน ผูเรียนตองใชเวลานาน และตองอาศัยความทุมเท อาศัยการทองจำเปน
สวนใหญ ในปจจุบันนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นเปรียญเอก คือประโยค ป.ธ.๗-๙ นั้น จำนวน
นักเรียนมีนอย เนื่องจากนักเรียนชั้นเปรียญตรี (ประโยค ๑-๒-๓) และโท (ประโยค ป.ธ.
๔-๕-๖) สอบผานนอย โดยเฉพาะประโยค ป.ธ.๙ นักเรียนยิ่งนอยมาก เพราะการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีนั้น ยอมไดรับการยอมรับโดยทั่วกันวามีความยากในระดับหนึ่ง๑๑
ทำใหนักเรียนสวนใหญไมมีความมั่นใจวาจะสอบผาน บางรูปมีความวิตกกังวลและสับสนไม
แนใจวาการเรียนภาษาบาลีจะทำใหตนเองบรรลุเปาหมายในชีวิตได
๓) ดานกิจกรรม หมายถึงกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาบาลีในปจจุบัน สำนัก
เรียนสวนใหญไมมีกิจกรรมอะไรมากมายนัก สวนใหญจะเปนการแปลหนังสือรวมกันระหวาง
ผูสอนกับผูเรียน การทองตำรารวมกันการใหนักเรียนแปลหนังสือเปนรายบุคคล การเขียน
ปญหาทดสอบขณะเรียน และกิจกรรมการอบรมบาลีกอนสอบ ดังนั้น กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอน จึงเปนปจจัยที่สำคัญที่จะสงผลใหการเรียนรูของผูเรียนเปนไปตามจุดมุงหมาย
และบรรลุวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว คือ ผูเรียนไดรับความรู มีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ตามที่ตั้งไวในหลักสูตร หรือการจัดการเรียนการสอน คือการจัดกิจกรรมโดยวิธี
ตางๆ อยางหลากหลายที่มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง เกิดการพัฒนาตนและ
สั่งสมคุณลักษณะที่จำเปนสำหรับการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมของประเทศชาติ กิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชาภาษาบาลีนั้น ผูเรียนตองอาศัยความอดทนและตองทุมเทเวลาในการแปล
หนังสือใหมาก ตองอาศัยความขยันเรียนดวยตนเองใหมากที่สุด กอนเขาเรียนนักเรียนตองดู
หนั ง สื อ หรื อ ต อ งแปลหนั ง สื อ มาก อ นเข า ห อ งเรี ย น เพราะกิ จ กรรมในการเรี ย นนั้ น ถื อ
นักเรียนเปนศูนยกลาง คือใหนักเรียนแปลหนังสือใหครูฟงกอน หลังจากนั้นครูอธิบายถึง
๑๐ พระมหาเทวัญ

วิสุทฺธิจารี (เอกจันทร), “ปจจัยที่มีผลตอการสำเร็จการศึกษาบาลีระดับ
เปรียญตรี”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๘๙.
๑๑ สนามหลวงแผนกบาลี , ป ญ หาเฉลยประโยคบาลี ส นามหลวง, (กรุ ง เทพมหานคร :
หจก.สตารกรุฟ, ๒๕๕๒), คำนำ.
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เนื้อหาในหลักสูตรและแปลใหนักเรียนฟงอีกรอบหนึ่ง รวมถึงการตอบปญหา อาจจะตอบ
ปญหาทุกวัน เพื่อเปนการฝกเขียนทั้งฝกภาษาไทย ทั้งเปนการใหชินกับเนื้อหาหรือสำนวน
การแปล เชน คำนี้ สำนวนสนามหลวงแปลวาอยางไร เมื่อเจอศัพทนี้อีกครั้ง นักเรียนก็
สามารถเขี ย นได เ ลย เพราะเคยเขี ย นมาแล ว หลายครั้ ง จึ ง ทำให เ กิ ด ความชำนาญใน
ความหมายของศัพท
๔) ดานสื่อการสอน องคประกอบของการจัดการเรียนการสอนอีกอยางหนึ่ง คือสื่อ
การเรียนการสอน การเรียนการสอนจะบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไวในหลักสูตรจำเปนจะ
ตองอาศัยสื่อการเรียนการสอน หรือวัสดุอุปกรณการสอน สื่อการเรียนจึงมีบทบาทสำคัญตอ
การเรียนรู เปนเครื่องมือชวยใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง จากการไดเห็นสื่อวัสดุที่ผู
สอนนำมาเปรียบเทียบ ทำใหผูเรียนไดรับประสบการณที่เปนรูปธรรม การใชสื่อการเรียน
การสอนในหองเรียนใหมีประสิทธิภาพนั้น ครูผูใชสื่อตองมีความรูความสามารถและทักษะ
พื้นฐานประกอบกันหลายดานเกี่ยวกับการใชสื่อ เชน การเลือกสื่อการสอนที่เอื้อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ตองเลือกสื่อที่สัมพันธกับจุดมุงหมายและเรื่องที่จะสอน
สื่อตองเหมาะสมกับความรูและประสบการณของผูเรียนเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของ
ผูเรียน ที่สำคัญสื่อนั้นตองนาสนใจ ทันสมัย และไมซับซอน หรือจะเปนสื่อที่เปดโอกาสให
ผูเรียนมีสวนรวมในการผลิตก็ได ครูผูสอนจะตองเขาใจลักษณะของสื่อการสอนชนิดตางๆ วา
สามารถเราความสนใจของผูเรียน
สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาบาลีนั้น สวนใหญครูผูสอนไมไดนำสื่อการสอนมา
ประกอบการเรียนการสอนมากนัก สวนใหญจะเปนหนังสือเรียนในวิชานั้นๆ เชน หนังสือ
บาลีไวยากรณ หนังสือธรรมบท เปนตน นอกนั้นก็เปนเทปเสียงวิชาแปลมคธเปนไทย คือ
สำนวนที่บูรพาจารยไดจัดทำออกจำหนายเปนวิทยาทานบาง จัดทำไวใชภายในสำนักเรียน
ของตนเองบ า ง นั ก เรี ย นต อ งฟ ง เทปและแปลในใจตามไปด ว ย สื่ อ เทคโนโลยี เช น
คอมพิวเตอร แผนซีดีประกอบการสอน เครื่องโปรเจคเตอรสำหรับอธิบายถึงวิธีแปล วิธีเดิน
ประโยค อธิ บ ายถึ ง ศั พ ท ที่ แ ปลยาก แต ก็ มี น อ ยมาก บางสำนั ก เรี ย นที่ มี ทุ น มาก หรื อ มี
หนวยงานสนับสนุนก็หาจัดซื้อมาเพื่อเปนสื่อในการเรียนการสอน แตสวนใหญยังอาศัยการ
เรียนตามหนังสือเชนเดิม
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๕) ดานการประเมินผล หมายถึง การพิจารณาและวัดคุณคาของกิจการใดๆ ตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว๑๒ การสอบหรือการวัดและประเมินผล จึงถือเปนกระบวนการสุดทาย
ในการจัดการเรียนการสอน เปนกระบวนการที่ทำใหทราบประสบการณการพัฒนาการของ
ผูเรียน เปนกระบวนการตรวจสอบผูเรียนวา ผูเรียนไดเรียนโดยผานหลักสูตร ผานการใชสื่อ
การเรียนมาแลว ผูเรียนมีความรูความสามารถมากนอยเพียงใด บรรลุถึงจุดหมายปลายทาง
ตามที่หลักสูตรตองการหรือไม และทำใหรูถึงจุดที่ตองปรับปรุงแกไขในการเรียนการสอน
เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนมากยิ่งขึ้น การสอบและประเมินผลในปจจุบัน เปนกระบวนการ
การสอบที่สำนักงานแมกองบาลีสนามหลวงไดปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาแลวหลายครั้ง
ปจจุบันใชการสอบแบบแกตัว หรือสอบซอมได นั่นคือ ตั้งแตประโยค ๑-๒ ถึงประโยค
ป.ธ.๕ ถานักเรียนไมสามารถสอบผานวิชาใดวิชาหนึ่ง สามารถสอบแกตัวไดอีกหนึ่งครั้ง สวน
ประโยค ป.ธ.๖-ป.ธ.๙ นักเรียนไมสามารถสอบแกตัวได ถาสอบไมผานตองสอบใหมใน
ปถัดไป
การประเมินผลหรือการตรวจขอสอบ แมกองบาลีสนามหลวงจะเปนผูคัดเลือก
กรรมการจากทั่วประเทศที่มีความรูตั้งแตประโยค ป.ธ.๖ ขึ้นไป มาประชุมตรวจขอสอบ
หลังจากตรวจเสร็จแลว แมกองบาลีสนามหลวงเก็บรวบรวมคะแนนของแตละรูป แลว
ประกาศใหผูสอบไดทราบ การสอบหรือการวัดและประเมินผล คือ กระบวนการตรวจสอบ
และประเมินผลงาน โดยใชเครื่องมือในการวัด ทำใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน และทำใหทราบถึงประสิทธิภาพของครูผูสอน หรือหมายถึง การรวบรวมขอมูลที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ผู เรี ย น เป น การวิ เ คราะห ผู เรี ย นเป น รายบุ ค คล ว า ผู เรี ย นผ า นตามเกณฑ ที่
กำหนดไวในวัตถุประสงคหรือไม ควรจะตองปรับปรุงแกไขในจุดไหนบาง เพื่อใหการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพตอไป

Ù. ∫∑ √ÿª
การบริหารพระปริยัติธรรมเปนหัวใจสำคัญของการธำรงอยูของพระพุทธศาสนา
ความเจริญทางเทคโนโลยีเขามาทำใหการบริหารพระปริยัติธรรมไดรับผลกระทบอยางมาก
การจัดการศึกษาของพระสงฆที่เรียกวา การศาสนศึกษามีวัตถุประสงคเพื่ออบรม สงเสริม
๑๒ ราชบัณฑิตยสถาน,

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :
นานมีบุคสพลับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖), หนา ๖๖๔.
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พัฒนาสังคมใหมีคุณภาพ มีความรูความสามารถ ไดทราบเนื้อหาสาระหรือแกนสารพระพุทธ
ศาสนา เพื่อนำความรูไปพัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคม ในการศึกษาพระพุทธศาสนา เปนหนาที่
ของพระภิ ก ษุ สามเณร ผู ท ำหน า ที่ เ ผยแผ พ ระธรรมคำสอน เพื่ อ พั ฒ นาสั ง คมตามหลั ก
วิทยาศาสตรและตามหลักพุทธธรรม ซึ่งหลักการบริหารการศึกษาที่สงเสริมการบริหารไดผล
มากคืออิทธิบาท ๔ จัดเปนธรรมโอสถของพระพุทธเจาชวยสงเสริมผูบริหารทุกระดับ ที่
สามารถนำไปประยุ ก ต ใ ห ไ ด ผ ลตามความประสงค ไม มี ข อ จำกั ด กาลเวลาและภู มิ ธ รรม
ประโยชนของอิทธิบาท ๔ เพื่อการพัฒนาการมีดังนี้ ประโยชนของฉันทะ คือ เปนขาศึกตอ
ความเบื่อหนาย ทำใหไมเบื่อหนาย ไมทอแท ประโยชนของวิริยะ คือกำจัดความเกียจคราน
ทำใหงานตอเนื่อง ประโยชนของจิตตะ คือทำใหทราบความเปนไปของงานอยูเสมอ เมื่อมี
ปญหาสามารถแกไขเหตุการณไดทันทวงที ประโยชนของวิมังสา คือชวยทำใหงานไมผิด
พลาด และทำใหมองเห็นลูทางที่จะทำงานไดผลดี
การศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ประการ เพื่อการพัฒนาการ มีแนวทางดังนี้ ดาน
สภาพทั่วไป ผูบริหารจะตองมีฉันทะ คือความพอใจ การจัดหองเรียนตองจัดใหถูกสวน คือ
ตองจัดสิ่งแวดลอมหรือบรรยากาศในหองเรียนตองสะอาด อากาศถายเทไดสะดวก ดาน
หลั ก สู ต ร ประกอบด ว ยชั้ น เปรี ย ญเอกคื อ ประโยค ป.ธ.๗-๙ ชั้ น เปรี ย ญโทคื อ ประโยค
ป.ธ.๔-๖ และชั้นเปรียญตรีคือประโยค ๑-๓ ดานกิจกรรม ผูบริหารจะตองมีวิริยะคือความ
เพี ย รในการจั ด การเรี ย นการสอน หรื อ การจั ด กระบวนการเรี ย นรู คื อ จั ด เนื้ อ หาสาระ
ฝกทักษะ จัดกิจกรรมใหผูเรียน จัดการเรียนการสอน สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัด
บรรยากาศ จัดการเรียนรู ใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่
ดานสื่อการสอน ผูบริหารจะตองมีจิตตะคือความเขาใจสื่อการสอน เชน ตำราเรียน
เปนหลัก และเทปบันทึกเสียงแปลหนังสือ เทคโนโลยีการเรียน และครูผูสอนจะตองรูจักการ
เลือกสื่อการสอน รูจักหลักการเตรียมสื่อใหพรอม รูจักหลักการนำเสนอสื่อกับผูเรียนให
ประสบผลสำเร็จ รูจักการประเมินสื่อ และรูจักการนำสื่อมาปรับปรุงแกไขตอไป ดานการ
ประเมินผล ผูบริหารจะตองมีวิมังสาคือการตรวจสอบและการประเมินผล จะไดทราบถึงผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับผูเรียน เปนการวิเคราะหผู
เรียนเปนรายบุคคล วาผูเรียนผานตามเกณฑที่กำหนดไวในวัตถุประสงคหรือไม ควรจะตอง
ปรับปรุงแกไขในจุดไหนบาง เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตอไป
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Ò. ¿“…“‰∑¬
°. ¢âÕ¡Ÿ≈ª∞¡¿Ÿ¡‘
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘
(๑) หนังสือ :
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม.
กรุงเทพมหานคร : พิมพสวย, ๒๕๔๐.
. พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครัง้ ที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร :
เอส.อาร.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส, ๒๕๕๑.
พระมหาศักรินทร ศศพินทุรักษ. หลักบาลีไวยากรณ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเลี่ยงเซียง
จงเจริญ, ๒๕๑๕.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร :
นานมี บุคสพลับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖.
สนามหลวงแผนกบาลี. ปญหาเฉลยประโยคบาลีสนามหลวง. กรุงเทพมหานคร : หจก.
สตารกรุฟ, ๒๕๕๒.
สุมน อมรวิวัฒน. การสอนโดยสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๐.
(๒) งานวิจัยและวิทยานิพนธ :
พระมหาเทวัญ วิสุทฺธิจารี (เอกจันทร). “ปจจัยที่มีผลตอการสำเร็จการศึกษาบาลีระดับ
เปรียญตรี”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕.
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พระมหาพนมนคร มีราคา. “การดำรงสมณเพศของสามเณรโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต.
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙.
พัชราพร วีรสิทธิ์. “ความสัมพันธระหวางองคประกอบหาประการของบุคคลิกภาพและความ
สามารถในการเผชิญปญหาและอุปสรรคตามหลักอิทธิบาท ๔ ของเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติอยูในสำนักประกันสังคม”. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

æÿ∑∏∏√√¡°—∫°“√æ—≤π“ ∂“π’‚∑√∑—»πå
‰∑¬æ’∫’‡Õ (Thai PBS)
®ÿ±“√—μπå ∑ÕßÕ‘π®—π∑√å
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา


Ò. ∫∑π”
สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) มีจุดเริ่มตนมาเพื่อเปนสื่อสาธารณะที่เนน
ประโยชนสงั คมและประเทศชาติ สือ่ สถานีโทรทัศนไทยไดพยายามจัดวางตัวเอง (Positioning)
วาเปน “สื่อ-สาธารณะ” อันเปนการสะทอนภาพลักษณตอการนำเสนอวา เปนสื่อของสังคม
ที่เนนประโยชนของสังคม หรือสาธารณะเปนตัวตั้ง เหตุผลหนึ่งที่สื่อแหงนี้พยายามจะเนนถึง
ความเปนสื่อสาธารณะที่ไดรับการสนับสนุนการดำเนินการจากงบประมาณแผนดิน คือการ
ดำเนินการพัฒนาสถานีตามนโยบายที่ไดกำหนดไว เพื่อตอบสนองความตองการพัฒนา
ประเทศชาติและประชาชน
การดำเนินการของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS)* ตลอดระยะเวลาที่ผาน
มา แมจะประสบความสำเร็จ เปนอยา งสูง ในด า นความนา เชื่อ ถื อ ในการนำเสนอข อ มูล
ขาวสาร ความเปนมืออาชีพในการทำงานของบุคลากร และความรับผิดชอบตอสังคม แตก็
ยังคงมีปญหาในดานบุคลากรที่คอนขางจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาของสถานีโทรทัศนแหง
นี้ โดยเฉพาะการขาดคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงคตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา
เพื่อใหการดำเนินการของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) ปราศจากปญหา
และอุปสรรคในดานบุคลากร และสามารถอำนวยประโยชนแกสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
จึงมีความจำเปนที่จะตองประยุกตหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเขาไปเปนองคประกอบหนึ่ง
∗ ชื่ออยางเปนทางการคือ
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ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหการดำเนินการของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS)
เปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และตั้งอยูบนฐานแหงความรับผิดชอบที่พึงมีตอ
องคกรและสวนรวม เพื่อสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม หรือสิ่งที่มีประโยชนตอสังคม เพื่อนำสังคมไป
สูความเจริญมั่นคงอยางยั่งยืน
ดังนั้น ในบทความนี้ผูเขียนจึงมุงเสนอปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรของ
สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) พรอมทั้งนำเสนอหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา
สำหรับเปนแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) อยาง
เปนรูปธรรม

Ú. °“√°”‡π‘¥¢Õß ∂“π’‚∑√∑—»πå‰∑¬æ’∫’‡Õ (Thai PBS)
สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) เปนสถานีโทรทัศนสาธารณะแหงแรกของ
ประเทศไทย บริหารโดยองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
(ส.ส.ท.) มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐ ที่ไมใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แตดำเนินการภาย
ใตทุนทรัพยสินและรายไดขององคการซึ่งไดมาจากภาษีของกรมสรรพสามิตที่เก็บเพิ่มจาก
เหลา บุหรี่ ๑๕% ซึ่งคาดหมายรายไดของสถานีประมาณ ๑.๗ พันลานบาทตอป
การกำเนิดของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) ไดเริ่มจัดตั้งและดำเนินการ
ออกอากาศอยางเปนทางการตั้งแตวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนมา โดยได
ดำเนินการตามนโยบายในการพัฒนาสถานี ดังตอไปนี้
๑) ดำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคม
ที่มีคุณภาพและคุณธรรมบนพื้นฐานของความเปนไทย โดยผานทางบริการขาวสารที่เที่ยง
ตรง รอบดานสมดุล และซื่อตรงตอจรรยาบรรณ
๒) ผลิ ต รายการทางด า นข า วสาร สารประโยชน ท างด า นการศึ ก ษา และสาระ
บันเทิง ที่มีสัดสวนอยางเหมาะสมและมีคุณภาพสูงเนนความหลากหลายในมิติตางๆ โดยมุง
ดำเนินการอยางปราศจากอคติทางการเมืองและไมยึดถือผลประโยชนเชิงพาณิชย ยึดผล
ประโยชนสาธารณะเปนสำคัญ
๓) สงเสริมใหความรูแกประชาชนใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อ
ประโยชนทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น ผานทางการใหบริการขาวสารและสารประโยชน
อื่น
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๔) สงเสริมเสรีภาพในการรับรูขาวสาร เพื่อสรางสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนได
รับขาวสารอยางเทาเทียมกัน
๕) สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ทั้งทางตรงและทางออม ในการกำหนด
ทิศทางการใหบริการขององคการเพื่อสาธารณประโยชน
๖) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนอื่น การดำเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ
(๕) ใหคำนึงถึงการเขาถึงการใชประโยชนไดอยางทั่วถึง และเปนธรรมของประชาชน๑
การดำเนินการตลอดระยะเวลา ๕ ปที่ผานมาของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai
PBS) (ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๑-ปจจุบัน) ไดดำเนินการตามนโยบายทั้ง ๖ ประการนี้อยางมี
ประสิทธิภาพ ทำใหสถานีแหงนี้ประสบความสำเร็จเปนอยางมาก ทั้งในดานคุณภาพของ
บุคลากร คุณภาพของขอมูลขาวสาร ความนาเชื่อถือในการนำเสนอขอมูลขาวสาร ความ
เปนกลางในการนำเสนอขาว เห็นไดจากการไดรับรางวัลในแตละปหลายประเภท ไมวาจะ
เปนรางวัลโทรทัศนทองคำ รางวัลเมขลา โดยเฉพาะประเภทของรางวัลในดานการสงเสริม
ความรู ศิลปะและวัฒนธรรม๒ จึงทำใหเห็นวา การดำเนินการของสถานีโทรทัศนแหงนี้เปน
ไปอยางมีคุณภาพและไดรับการยอมรับจากสื่อและสถาบันตางๆ ในสังคมและจากประชาชน
ผูบริโภคสื่อในสังคมอยางกวางขวาง ในฐานะที่เปนสื่อสรางสรรคสังคม โดยไมมุงหวังผลกำไร
จากการประกอบกิจการเหมือนสถานีโทรทัศนฟรีทีวีและสถานีโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกที่
มีอยูเปนจำนวนมากในปจจุบัน

Û. ªí≠À“·≈–Õÿª √√§„π°“√æ—≤π“
∂“π’‚∑√∑—»πå‰∑¬æ’∫’‡Õ (Thai PBS)
ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) พบวามี
ปญหาและอุปสรรคที่ควรจะไดดำเนินการแกไข เพื่อใหเปนไปอยางถูกตองสอดคลองตาม
นโยบายจัดการจัดองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย ดังตอไปนี้

๑ พระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก ารกระจายเสี ย งและแพร ภ าพสาธารณะแห ง ประเทศไทย,

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท พริ้นโพร จำกัด, ๒๕๕๒), หนา ๔-๕.
๒ “ผลการดำเนินการของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส”, แหลงที่มา : www. Wikipedia.com
[๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖].
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Û.Ò ªí≠À“¥â“π∫ÿ§≈“°√
ปญหาดานบุคลากร ที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
(Thai PBS) ไดแก
๑) บุคลากรขาดความรูความเขาใจในนโยบายของสถานีอยางเพียงพอ และไมมี
ความสามารถในการทำงานรวมกัน เพื่อขับเคลื่อนกิจการของสถานีโทรทัศนใหเปนไปตาม
นโยบายที่กำหนดไว
๒) บุคลากรยังขาดความเปนอิสระในการดำเนินการ ยังถูกแทรกแซงจากอำนาจ
ภายนอกทั้งกลุมการเมือง ราชการ และกลุมทุนที่สนับสนุนอยูเบื้องหลังสถานีโทรทัศนแหงนี้
๓) บุคลากรยังถูกอคติครอบงำ ขาดความเปนกลางในการดำเนินการกิจการและใน
การนำเสนอข อ มู ล ข า วสารสู ส าธารณชน ทำให ข า วสารขาดความน า เชื่ อ ถื อ และตกเป น
ประเด็นการวิพากษจากกลุมตางๆ ในสังคมอยางตอเนื่องตลอดมา
๔) บุคลากรขาดคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค ละเลยตอการปฏิบัติตามหลัก
ธรรมในทางศาสนา เชน การยึดมั่นในศีลธรรม การมีความซื่อสัตยสุจริตตอการประกอบ
วิชาชีพ การประยุกตหลักพุทธธรรมมาใชในการดำเนินชีวิต เปนตน ทำใหพฤติกรรมของ
บุคลากรบางสวนไมเปนไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่พึงประสงคของสังคมตามหลักการ
ในทางพระพุทธศาสนา และมาตรฐานทางศีลธรรมที่ควรจะเปน
Û.Ú ªí≠À“¥â“πß∫ª√–¡“≥
ป ญ หาด า นงบประมาณของสถานี โ ทรทั ศ น ไ ทยพี บี เ อส (Thai PBS) ที่ เ กิ ด ขึ้ น
เนือ่ งจากความไมสมดุลระหวางงบประมาณในการลงทุนและการดำเนินการ โดยงบประมาณ
สวนใหญถูกนำไปใชเปนคาจางบุคลากรและการบริหารจัดการ ขณะที่เงินงบประมาณที่ใชใน
การลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรายการใหมีคุณภาพ และเปนชองทางในการจัดหา
รายไดเขาสูสถานีอีกวิธีการหนึ่งมีคอนขางนอย ทำใหคุณภาพของรายการที่ผลิตโดยสถานี
โทรทั ศนแหงนี้ ลดต่ำลง และผูชมรายการก็มีนอยลง ๓ เมื่ อเปรียบเที ย บกั บจำนวนผู ชม
ที่เคยนิยมสถานีโทรทัศนแหงนี้ในยุคกอตั้งใหมชวง ๑-๓ ปแรก หรือไมสามารถเปรียบเทียบ
ไดเลยกับเมื่อครั้งเปนสถานีโทรทัศนไอทีวี
๓ ดูเพิ่มเติมใน

นิธิตา สิริพงศทักษิณ, “การเมืองในนโยบายสื่อสาธารณะขององคการกระจาย
เสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย”, วิทยานิพนธรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (คณะรัฐศาสตร :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕).
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จึงไมนาแปลกที่มีสื่อ๔ ไดเสนอขาวการใชเงินงบประมาณของสถานีโทรทัศนแหงนี้
ในลักษณะเปนการเหน็บแนมวา ไมมีความโปรงใสและใชเงินอยางมือเติบ ซึ่งมีผลกระทบตอ
ภาพพจนและความนาเชื่อถือขององคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศ
ไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส (Thai PBS) โดยตรง ถึงแมผูบริหารระดับสูงของไทยพีบีเอส
(Thai PBS) จะมีหนังสือชี้แจง ยืนยันถึงความโปรงใส๕ สามารถตรวจสอบไดในการใชจาย
งบประมาณ โดยชี้แจงตอประเด็นขาวดังกลาวใหเห็นถึงการดำเนินงานอยางโปรงใส ตรวจ
สอบไดโดยอางถึงกระบวนการตรวจสอบที่เขมงวดในทุกดาน โดยมีพระราชบัญญัติ กำหนด
ใหการดำเนินการของไทยพีบีเอส (Thai PBS) ตองถูกตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน ที่
สำคัญที่สุดก็คือ สำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดทำหนาที่ตรวจสอบบัญชีและประเมินผล
การใชจายงบประมาณและการบริหารทรัพยสินขององคการมาอยางตอเนื่องทุกป ไมเพียง
แตเทานัน้ สถานีโทรทัศนไทยพีบเี อส (Thai PBS) ยังมีกลไกการกำกับดูแลจากภาคประชาชน
จากภาคส ว นต า งๆ ทั่ ว ประเทศ โดยทำหน า ที่ ติ ด ตามตรวจสอบและสะท อ นเสี ย งความ
ตองการของประชาชน เพื่อใหภารกิจของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) สามารถ
ตอบสนองความตองการของสาธารณชนอยางแทจริง

Ù. æÿ∑∏∏√√¡°—∫°“√æ—≤π“ ∂“π’‚∑√∑—»πå‰∑¬æ’∫’‡Õ (Thai PBS)
จากป ญ หาและอุ ป สรรคในการพั ฒ นาสถานี โ ทรทั ศ น ไ ทยพี บี เ อส (Thai PBS)
สามารถประยุกตหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยตรงเพื่อใชเปนแนวทางสำหรับการ
พัฒนาสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) หมายถึง หลักธรรมสำหรับใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากรและองคกรแหงนี้ควรใชหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะคือ
๑) หลักการสำหรับครองตน ไดแกฆราวาสธรรม ๔ ประการ ๒) หลักการสำหรับครองคน
ไดแกสังคหวัตถุ ๔ ประการ และ ๓) หลักการสำหรับครองงาน ไดแกอิทธิบาท ๔ ประการ
ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้

๔ คอลั ม น

“ขาวเศรษฐกิจไทยรัฐ”, หนังสือพิมพไทยรัฐ, วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๕, ปที่ ๖๓ ฉบับที่ ๑๙๙๔๓, หนา ๘.
๕ “เรื่อง ชี้แจงขอเท็จจริงการนำเสนอขาวเกี่ยวกับไทยพีบีเอส”, หนังสือที่ ส.ส.ท. ๐๐๐๑/
๐๒๔๓ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕.
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หลักการครองตนเอง คือหลักการสำหรับใชเปนหลักยึดในการพัฒนาบุคลากรของ
สถานีโทรทัศนแหงนี้ในระดับปจเจกบุคคลเปนคุณธรรมสำหรับการครองเรือน ธรรมเปนหลัก
ครองชีวิตของชาวบาน หรือธรรมสำหรับคุมครองตนเองของแตละบุคคลเพื่อใหประสบความ
สำเร็จในการประกอบอาชีพ มี ๔ อยาง คือ๖
๑) สัจจะ ความจริงใจ ความจริงจัง คือ มีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอื่น ทั้ง
ในการคิด การพูดและการกระทำของตนเอง คุณธรรมขอนี้มีความจำเปนอยางมากสำหรับ
บุคลากรของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) เพราะจะชวยเกิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงคคือความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง การตั้งใจทำงานอยางมุงมั่นและทุมเท
๒) ทมะ การขมใจ การฝกฝนตนเอง คือการรูจักควบคุมจิตใจของตนเองการฝกหัด
ดัดนิสัย การแกไขขอบกพรองขอขัดแยง การปรับตัวปรับใจเขาหากัน และปรับปรุงตนใหดี
งามยิ่งขึ้นไปโดยความหมายที่แทจริงคือการรูจักพัฒนาตนเองอยูเสมอเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ตนเองซึ่งจะชวยใหการทำงานตามบทบาทและหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีผล
สัมฤทธิ์เปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว ในประเด็นนี้ตามหลักการในพระพุทธศาสนาให
ความสำคัญมาก เพราะการฝกฝนตนเองนั้นทำใหมนุษยเปนสัตวประเสริฐกวาสัตวทั้งหลาย
บุคลากรของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) ควรปลูกฝงและพัฒนาตนเองตาม
คุณธรรมขอนี้ใหเกิดในตนอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้นกวาที่เปนอยู
๓) ขั น ติ ความอดทน คื อ การมี จิ ต ใจที่ เข ม แข็ ง หนั ก แน น ไม ท อ แท ไม ท อ ถอย
เมื่อเผชิญกับอุปสรรคปญหาตางๆ สามารถอดทนไดสามารถตอสูฝาฟนกับปญหาอุปสรรคทั้ง
หลายไดดวยจิตใจที่มุงมั่น จึงเห็นไดวาความอดทนนี้ไมไดเกิดขึ้นอยางอิสระโดดเดี่ยว แตเกิด
รวมกับองคธรรมขออื่นดวย ไดแก วิริยะ คือความเพียรพยายามและปญญา คือความรอบรู
อยางเทาทันตามความเปนจริง สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) จึงควรปลูกฝงให
พนั ก งานหรื อ บุ ค ลากรทุ ก คน มี ค วามอดทนตามหลั ก การในพระพุ ท ธศาสนาลั ก ษณะนี้
จะช ว ยให แ ต ล ะคนมี คุ ณ ภาพและมี ค วามพร อ มที่ จ ะทำงานอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ งานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ

๖ ไสว

มาลาทอง, คูมือการศึกษาจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรมการศาสนา,
๒๕๓๓), หนา ๑๒๑.
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๔) จาคะ ความเสียสละ หมายถึงการรูจักให รูจักแบงปน รูจักเสียสละสิ่งของทรัพย
สิน หรือผลประโยชนของตนเองใหแกบุคคลอื่นในหนวยงาน ในสังคมหรือในประเทศชาติ
เปนการแสดงออกซึ่งมิตรไมตรีที่ดีงามแกบุคคลอื่นดวยการเสียสละความสุขสำราญ ความ
พอใจสวนตน ผลประโยชนสวนตนเพื่อคนอื่นหรือเพื่อสวนรวมดวย เชน การชวยเหลือ
เกื้อกูลระหวางคูครองดวยการอดหลับอดนอนพยาบาลกันในยามเจ็บไข ตลอดจนมีจิตใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผตอญาติมิตรสหายของคูครอง ไมใจแคบ ไมเห็นแกตัว เปนตน๗ นอกจากนี้
จาคะ ยังหมายถึงการสละสิ่งที่ชั่วรายที่มีภายในจิตใจของตนเองใหออกไปใหหมด เชน ความ
เห็นแกตัว ความโลภ ความโกรธความหลง ความอาฆาตพยาบาท ความคิดไมดี ความเห็นที่
ไมถูกตอง ความเห็นที่ไมสรางสรรค เปนตน คุณธรรมขอนี้จะชวยพัฒนาบุคลากรของสถานี
โทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) ใหมีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ เห็นแกประโยชนสวน
รวมมากยิ่งขึ้น
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หลักการครองคน ไดแก สังคหวัตถุ เปนคุณธรรมสำหรับยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจ
บุคคลและประสานหมูชนไวในสามัคคี หลักสังคหวัตถุ ๔ อยางคือ
๑) ทาน การให ความเอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือกันดวยสิ่งของ
ตลอดถึงใหความรูและแนะนำสั่งสอนแกกัน หลักการขอนี้มีความสำคัญมากในฐานะที่เปน
อุบายวิธีสรางมิตรภาพที่ดีตอกันของบุคคล เปนคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจระหวางบุคคล
ใหมีความสัมพันธที่ดีตอกันเพราะบุคคลผูใหยอมเปนที่รักเปนที่ชอบใจของผูรับ เปนที่รักใคร
ปรารถนาของบุคคลอื่น ยอมประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตอยูรวมกับคนอื่นในสังคม
ทัง้ ปจจุบนั และอนาคต ดังทีพ่ ระพุทธองคไดตรัสถึงอานิสงสของการใหทานไวถงึ ๕ ประการ๘
คุณธรรมขอนี้จะชวยใหบุคลากรของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) เปน
มิ ต รที่ ดี ต อ กั น มี ค วามรั ก มี ค วามเอื้ อ เฟ อ ต อ กั น ช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น พึ่ ง พาอาศั ย กั น ได
ไมแลงน้ำใจตอกัน สามารถประสานผลประโยชนรวมกันไดอยางดียิ่ง
๒) ปยวาจา หรือเปยยวัชชะ คือการมีวาจาเปนที่รัก วาจาดูดดื่มน้ำใจ หรือวาจา
ซาบซึ้งใจ คือ กลาวคำสุภาพ ไพเราะ ออนหวาน สมานสามัคคี ใหเกิดไมตรีและความรักใคร
๗ พระพรหมคุณาภรณ

(ป. อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม,
(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพสหธรรมิก, ๒๕๕๓) หนา ๕๓-๕๔.
๘ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๕/๕๖.
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นับถือกัน ตลอดจนถึงคำพูดที่เปนประโยชนประกอบดวยเหตุผลเปนหลักฐานจูงใจใหนิยม
ยิ น ดี ใ ห ค ล อ ยตาม ให ป ฏิ บั ติ ต ามได ตามหลั ก การในพระพุ ท ธศาสนา การพู ด ดี เรี ย กว า
วจีสุจริต คือการประพฤติชอบทางวาจา ดวยการละเวนการพูดชั่ว ๔ อยาง คือ การพูดเท็จ
พูดคำหยาบ พูดสอเสียด พูดเพอเจอไรสาระ ใหพูดแตคำจริงแท มีประโยชน ถูกกาลเทศะ
และคนอื่นชอบฟง เพราะเปนวาจาที่สรางสรรค
หนวยงานที่ประกอบดวยบุคลากรที่ประกอบดวยวจีสุจริตเชนนี้ ยอมเปนหนวยงาน
ที่นาอยู นาทำงาน โดยเฉพาะสื่อสาธารณะเชนสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS)
นี้แลว การมีพนักงานที่มีวาจาสุภาพ พูดไพเราะออนหวาน พูดคำจริงแท มีประโยชน พูดคำ
ที่สรางสรรคถูกกาลเทศะตอกันและตอสาธารณชน ยอมจะทำใหคุณคาของบุคลากรเพิ่มขึ้น
องคกรก็จะเปนสถานีโทรทัศนที่มีคุณคา เพราะเปนสมาคมของคนดี ของบัณฑิต ไมใชเปน
สมาคมของคนพาล ยอมทำใหเกิดความสามัคคี ความมีเอกภาพ ความรัก ความเปนพี่นอง
กัน เปนญาติกันได
๓) อัตถจริยา การประพฤติประโยชน คือ ขวนขวายชวยเหลือกิจการการบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน ตลอดถึงการชวยแกไขปรับปรุงสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนใน
สังคม การประพฤติประโยชนในที่นี้ หมายถึงการบำเพ็ญประโยชนตอบุคคลอื่นหรือตอสวน
รวม เชน ตอเพื่อนรวมงาน ตอหนวยงาน ตอสังคม ตอประเทศชาติ เปนตน
การบำเพ็ญประโยชนของบุคลากรในสถานีโทรทัศน สามารถดำเนินการไดในชีวิต
ประจำวันปกติ เชน การชวยเหลือบุคคลอื่น การชวยเหลืองานของสวนรวมดวยความเต็มใจ
ไมเห็นแกคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน การบำเพ็ญสาธารณประโยชน การนำเสนอขาวสารที่เปน
ประโยชนแกสังคม เปนตน และในสภาวะวิกฤติ การบำเพ็ญประโยชนจะเดนมาก เชน การ
ระดมเงินบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือผูไดรับผลกระทบจาก
ปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน โดยเฉพาะในสถานการณวิกฤตินั้น
เปนความจำเปนอยางยิ่งที่สื่อโทรทัศนจะตองทำหนาที่ของตนเองใหเปนประโยชนตอสังคม
ดวยการนำเสนอขาวสารที่เกิดขึ้นอยางตรงไปตรงมา ไมมีอคติ เอนเอียงหรือปดบังซอนเรน
เจตนาบางอยาง
๔) สมานัตตตา ความมีตนเสมอ ทำตนเสมอตนเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ำเสมอกันใน
ชนทั้งหลายและเสมอในสุขทุกข โดยรวมรับรูรวมแกไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแกฐานะ
ภาวะ บุคคล เหตุการณและสิ่งแวดลอม ถูกตองธรรมในแตละกรณี๙
๙ ดูรายละเอียด

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวล
ธรรม, พิมพครั้งที่ ๑๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๑๔๓.
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หลักการขอนี้ คือการวางตนเองอยางถูกตองเหมาะสมตอกาลเทศะคือตอกาลเวลา
บุคคลและสถานที่ ซึ่งเปนไปตามหลักธรรมสำหรับสัตบุรุษหรือสัปปุริสธรรม ๗ ประการ๑๐
คือ ความรูจักเหตุ รูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักกาล รูจักชุมชน และรูจักบุคคล หลัก
ธรรมทั้ง ๗ ประการนี้ สามารถใชเปนกรอบสำหรับเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ตนเองในการอยูรวมกับบุคคลอื่นในองคกรหรือสังคมได
บุคลากรของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) จะตองตระหนักถึงความสำคัญ
ของตนเองในฐานะที่เปนสื่อสารมวลชน ซึ่งจะตองติดตอสัมพันธกับบุคคลหลายฝายทั้งใน
หนวยงานและนอกหนวยงาน จึงตองพยายามรักษาความสัมพันธอันดีที่มีตอกันใหได ไมวา
จะเปนในระดับปจเจกบุคคลหรือระดับองคกรก็ตาม ดังนั้น ความมีตนเสมอตนเสมอปลาย
จึงเปนปจจัยแหงความสำเร็จในการสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่น กับหนวยงานอื่นหรือใน
การปฏิบัติหนาที่ตามปกติ

Ù.Û À≈—°°“√§√Õßß“πμ“¡À≈—°Õ‘∑∏‘∫“∑ Ù
หลักการครองงาน คือหลักธรรมสำหรับเปนแนวทางในการทำงานหรือปฏิบัติหนาที่
ของตนเองเพื่ อ ให ง านประสบความสำเร็ จ ตามหลั ก การในทางพระพุ ท ธศาสนาเรี ย กว า
อิทธิบาท คือธรรมที่เปนปจจัยสนับสนุนใหถึงความสำเร็จ มีอยู ๔ ประการ๑๑ คือ
๑) ฉันทะ ความพอใจ หมายถึง การมีความยินดี ความเต็มใจ ความตองการ ที่จะ
ทำงาน ปฏิบัติงานในหนวยงานหรือองคกรแหงนี้ คือการมีความรัก ความผูกพัน แรงจูงใจ
ความตั้งใจในการทำงานในองคกร ถาพนักงานหรือบุคลากรทุกระดับมีคุณธรรมขอนี้มาก
เพียงพอ ยอมจะทุมเทตั้งใจทำงานอยางเต็มกำลังความรูความสามารถของตนเองเพื่อใหงาน
มีคุณภาพและประสิทธิภาพประสบความสำเร็จอยางเปนรูปธรรม
คุณธรรมขอนี้จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อพนักงานมีจิตสำนึกรัก หวงแหน เห็นความสำคัญ
ขององคกร มีความรับผิดชอบตอองคกร ในฐานะที่เปนองคกรที่ตนเองไดอาศัยทำงาน ทำให
ตนเองมีรายไดสำหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทำใหตนเองมีความรูมีประสบการณในการ
ทำงาน ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ จากเพื่อนรวมงาน จากผูบังคับบัญชา การปลูกฝงคุณธรรมขอนี้ให
เกิดขึ้นภายในจิตใจของพนักงาน สามารถดำเนินการไดดวยการจัดอบรมสัมมนา ใหความรู
ใหคำแนะนำจากผูบังคับบัญชาหรือจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญ หรือดวยระบบการบริหาร
๑๐ ดูรายละเอียดใน
๑๑ ดูรายละเอียดใน

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๗/๔๐๐.
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๐/๘๐-๘๑.
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จั ด การ เช น การให ค า ตอบแทนที่ สู ง เพี ย งพอ การมี ส วั ส ดิ ก ารที่ ดี การให โ อกาสเลื่ อ น
ตำแหนง ความเจริญกาวหนาในวิชาชีพ เปนตน
๒) วิริยะ ความเพียร หมายถึง การมีความพากเพียรพยายามในการทำงาน การ
ปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบของตนเองอยางตอเนื่อง อยางถูกตองเหมาะสม ไมทอแท
หรือทอถอยตอปญหาอุปสรรค ตอความยากลำบากของงานที่เกิดขึ้น
คุณธรรมขอนี้เปนหลักการที่สืบเนื่องมาจากฉันทะที่ผลักดันใหเกิดวิริยะ แตก็ตอง
อาศั ย ความพร อ มทั้ ง ในด า นความรู ค วามสามารถของแต ล ะคน ความพร อ มของป จ จั ย
สนับสนุน เชน ผูบริหารใหการสนับสนุนดานงบประมาณ ทีมงานมีเพียงพอทั้งความรูความ
สามารถและอัตรากำลัง ความพรอมของวัสดุอุปกรณหรือเครื่องมือ ปจจัยสนับสนุนในการ
ทำงานตางๆ ที่อำนวยความสะดวกตอการทำงานดวยความเพียรพยายามของปจเจกบุคคล
เปนตน จึงเห็นไดวา การมีความเพียรในองคกรนี้สามารถพิจารณาไดทั้งระดับบุคลากรและ
องคกร ในระดับบุคลากรมีความสำคัญในฐานะที่เปนผูปฏิบัติงานโดยตรง จึงจะตองมีความ
เพียรพยายามอยางมากในการทำงานเพื่อใหงานบรรลุถึงเปาหมายที่กำหนดไว ขณะที่องคกร
มีความสำคัญในฐานะที่เปนสวนสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดโดย
สะดวกปราศจากปญหาอุปสรรคขวางกั้น
๓) จิตตะ ความเอาใจใส หมายถึง การตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหนาที่ของ
ตนเอง และมีความรับผิดชอบตอหนาที่นั้นอยางเต็มที่ ดวยความตองการที่จะใหผลงาน
ปรากฏออกมาอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การเอาใจใส ใ นที่ นี้ จึ ง หมายถึ ง การเอาใจใส ต อ
กระบวนการทำงาน วิธีการทำงาน และเปาหมายของงานเปนสำคัญ คือใหความสำคัญทั้ง
ตอกระบวนการและผลลัพธ ไมไดเนนสวนใดสวนหนึ่งเพียงอยางเดียว การเอาใจใสจึงเปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นดวยความเพียรอยางตอเนื่อง พรอมดวยสติและสัมปชัญญะ องคกรที่มี
บุคลากรที่มีความเอาใจใสไมปลอยปละละเลยงานที่ตนเองรับผิดชอบเชนนี้ ยอมประสบ
ความสำเร็จไดตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวในนโยบายขององคกรยอมเจริญกาวหนาและ
บรรลุถึงเปาหมายที่กำหนดไว ทั้งในสวนประโยชนขององคกรและประโยชนสวนรวมเพื่อ
สังคม
หลักการขอนี้จึงมีความสอดคลองกับหลักความไมประมาทหรือการเปนอยูดวย
ความไมประมาท คือการอยูดวยสติไมปราศจากสติในทุกอิริยาบถ ทุกขณะที่ทำงาน
๔) วิมังสา การไตรตรอง การพิจารณาอยางรอบคอบ หลักการนี้เนนการใชปญญา
ดวยการพิจารณาถึงกิจกรรมของตนเองที่ดำเนินการอยูดวยความละเอียดรอบคอบ โดย
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พิจารณาถึงกระบวนการดำเนินการ ผลลัพธขอดี ขอเสีย ปญหาอุปสรรคหรือผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นตามมาอันเนื่องมาจากการดำเนินการของหนวยงานตนเอง อยางกรณีของสถานี
โทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) ในฐานะที่เปนสื่อสาธารณะ ก็ตองใชปญญาพิจารณาและ
ประเมินผลการดำเนินการของสถานีตนเองในชวง ๕ ปที่ผานมาวาไดดำเนินการใหเปนไป
ตามนโยบายของสถานีโทรทัศนหรือไม การดำเนินการเปนไปในทิศทางใด สามารถตอบ
สนองความตองการของสังคมหรือไม หรือสรางสรรคประโยชนแกสังคมมากนอยเพียงใด
วิมังสา จึงเปนกระบวนการทางปญญาที่บุคลากรของสถานีโทรทัศนแหงนี้ทุกคนจะ
ตองมีและใชเปนอุบายวิธีในการไตรตรองพิจารณาหาเหตุผลอยางถูกตองเหมาะสม เพื่อให
เกิดความรูความเขาใจอยางถูกตอง และสามารถนำพากิจการของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
(Thai PBS) นี้ไปสูความเจริญไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งการพิจารณาดวยกระบวนการวิมังสานี้
สามารถดำเนินการไดทั้งในระดับผูบริหารและพนักงานระดับตางๆ ขององคกร โดยระดับ
แรกคือการพิจารณาไตรตรองพฤติกรรมของตนเองวาเปนไปอยางไร เปนไปในทางที่ถูกตอง
หรือไม ควรปรับปรุงแกไขอยางไร การพิจารณาในระดับตอไปคือการพิจารณาไตรตรอง
การดำเนินงานขององคกร ตามภาระหนาที่ ตามบทบาทที่กำหนดไวในนโยบายหรือตาม
พระราชบัญญัติของการกอตั้งสถานีโทรทัศนแหงนี้ขึ้นมาแลวก็จะพบจุดเดน จุดดอย ปญหา
และอุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาสถานีโทรทัศนของตนเอง ดวยตนเองและดวยการรับ
ฟงเสียงสะทอนจากบุคคล ชุมชนหรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จะชวยใหไทยพีบีเอส
(Thai PBS) ดำเนินกิจการและพัฒนาตนเองไดไปในทิศทางที่ถูกตอง สรางสรรคและเปน
ประโยชนแกสังคมทุกภาคสวนอยางแทจริง
หลักการครองงานที่เรียกวาอิทธิบาท ๔ ประการนี้ ถาบุคลากรขององคกรนี้ ทำใหมี
ใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม ทั้งในจิตใจของบุคลากรและในแผนการดำเนินงานของสถานี
แลว ยอมยังประโยชนใน ๓ ระดับใหเกิดขึ้น คือ ประโยชนของตนเอง ประโยชนของผูอื่น
และประโยชนทั้งสองไดอยางสมดุลไดตามนโยบายของสถานีที่กำหนดไว และเจตนารมณใน
การกอสถานีโทรทัศนในลักษณะนี้ขึ้นมาในประเทศไทย ตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนมา

618

การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

ı. ∫∑ √ÿª
สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการกระจาย
เสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ดำเนินการเพื่อประโยชนของ
สวนรวมในสังคมอยางแทจริง อยางไรก็ตาม การดำเนินการ การบริหารจัดการที่ผานมาก็ยัง
มีปญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นเปนระยะๆ ซึ่งทำใหคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินการ
ของสถานีโทรทัศนแหงนี้ลดลง และยังไมสามารถดำเนินกิจการใหบรรลุถึงเปาหมายของการ
จัดตั้งสถานีไดอยางที่ควรจะเปน ผูเขียนจึงไดนำเสนอหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและองคกรใหเปนไปในทิศทางที่พึงประสงค ตามหลัก
การในทางพระพุทธศาสนา ที่มีความจำเปนตอการพัฒนาบุคลากรและองคกรของสถานี
โทรทัศนแหงนี้มี ๓ หลักการ ไดแก หลักการครองตน หลักการครองคน และหลักการครอง
งาน
หลักการครองตนเอง ยึดตามหลักฆราวาสธรรมมีอยู ๔ ประการ ไดแก การมีสัจจะ
คือความจริงใจ ทมะ คือการขมใจ การฝกฝนตนเอง ขันติ คือความอดทน ความอดกลั้น
และจาคะ คือความเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อสวนรวม
หลักการครองคน ยึดตามหลักสังคหวัตถุ มีอยู ๔ ประการไดแก ทาน คือการให
การสงเคราะหอนุเคราะหบุคคลอื่นดวยจิตประกอบดวยเมตตา ปยวาจา คือการเจรจาดวย
ถอยคำที่นารัก ไพเราะออนหวาน นาฟง สรางสรรค อัตถจริยา คือการบำเพ็ญประโยชนแก
บุคคลอื่นดวยความเสียสละ และสมานัตตตา คือความเปนผูวางตนเปนกลาง สม่ำเสมอ
เหมาะสมและถูกตองตามกาลเทศะ
หลักการครองงาน ยึดตามหลักอิทธิบาท มีอยู ๔ ประการไดแก ฉันทะ คือความ
พอใจยินดีในหนาที่การงานของตนเอง วิริยะ คือการมีความเพียรพยามในการทำงานตาม
บทบาทหนาที่ของตนเองอยางตอเนื่อง จิตตะ คือการมีความรับผิดชอบเอาใจใสตอหนาที่
การงานของตนเองโดยไมปลอยปละละเลย และวิมังสา คือการใชปญญาพิจารณาไตรตรอง
อยางรอบคอบในกิจกรรมตางๆ ใหดำเนินไปไดดวยดีมีประสิทธิภาพ
หลักการทั้ง ๓ อยางนี้ ใชเปนแนวทางในการพัฒนาสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
(Thai PBS) โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเปนองคประกอบสำคัญของความเปนองคกร
เมื่อบุคลากรของสถานีแหงนี้ไดเรียนรูและดำเนินการตามหลักการทั้ง ๓ ประการนี้แลว ยอม
เปนพลังขับเคลื่อนใหองคกรแหงนี้กาวไปสูความสำเร็จไดอยางแนนอน

พุทธธรรมกับการพัฒนาสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS)
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นิธิตา สิริพงศทักษิณ. “การเมืองในนโยบายสื่อสาธารณะขององคการกระจายเสียงและแพร
ภาพสาธารณะแห ง ประเทศไทย”. วิ ท ยานิ พ นธ รั ฐ ศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต . คณะ
รัฐศาสตร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕.
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพ
ครั้งที่ ๑๗. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
. ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก,
๒๕๕๓.
พระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก ารกระจายเสี ย งและแพร ภ าพสาธารณะแห ง ประเทศไทย.
กรุงเทพมหานคร : บริษัท พริ้นโพร จำกัด, ๒๕๕๒.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
เรื่องชี้แจงขอเท็จจริงการนำเสนอขาวเกี่ยวกับไทยพีบีเอส (Thai PBS). หนังสือที่ ส.ส.ท.
๐๐๐๑/๐๒๔๓, วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕.
ผลการดำเนินการของสถานีโทรทัศนไทยทีบีเอส. แหลงที่มา : www. Wikipedia.com
[๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖].
ไสว มาลาทอง. คูมือการศึกษาจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรมการศาสนา,
๒๕๓๓.
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



Ò. ∫∑π”
ในอดีตกฎหมายกับพุทธศาสนามีความสัมพันธที่ใกลชิดกันมาก ..กฎหมายสมัยกอน
สวนหนึ่งมีหนาที่กำกับผูคนใหมีศีลธรรมในชาตินี้และเขาถึงสุคติในชาติหนาดวย กฎหมาย
หลายฉบับถูกตราขึ้นโดยอางถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะกฎแหงกรรม อาทิ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงตราพระราชกำหนด หามมิใหราษฎร
ลวงประเวณี ทรงพรรณนาถึงความนากลัวของนรกที่ผูละเมิดศีลจะตองประสบเปนเวลา
หลายหมื่ น ป ในทำนองเดี ย วกั น เมื่ อ พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล า นภาลั ย ทรงตรา
กฎหมายหามซื้อและสูบฝน เหตุผลที่ยกมากลาวอางคือ ผูที่สูบฝนเมื่อตายไปจะตองไดรับ
ทุกขเวทนาในนรกอเวจีเปนเวลานาน และเมื่อพนไปจากนรกแลวยังตองไปเกิดเปนเปรตอีก
ขนบธรรมเนียมดังกลาวยังสืบตอมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูห วั เมือ่ ทรงตรา
ประกาศสงกรานต ก็ทรงเตือนวา “ถาบุคคลผูใดมิไดรักษาศีลหาประการแลวทำบาปสิบสี่ตัว
อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ผูนั้นครั้นตายก็จะไปตกอบายภูมิเปนเทียวแล”๑ ศาสนามี
อิทธิพลอยางยิ่งตอระบบกฎหมายไทย ที่เห็นเดนชัดไดแก “กฎหมายตราสามดวง” ซึ่งเปน
หลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมที่ผสมผสานจากฐานแหงศาสนาและ
จากการที่กฎหมายตราสามดวงเปนกฎหมายที่ใชมาตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยา จนถึง ๕ รัชกาล

๑ พระไพศาล

วิสาโล, กฎหมายกับพระพุทธศาสนา, [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.
visalo.org/article/budKodmai.htm [๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖].
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แรกแหงกรุงรัตนโกสินทร จึงมีผลอยางมากตอการตรากฎหมายในชั้นหลังที่ปรากฏอยาง
ชัดเจนวาพุทธศาสนาไดมีอิทธิพลอยางยิ่งตอระบบกฎหมายไทยในปจจุบัน๒

Ú. §«“¡À¡“¬¢Õß»’≈ ı
ในกูฎทันตสูตร พระพุทธเจาตรัสศีล โดยทรงเรียกวา “สิกขาบท” โดยใหเปนขอ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ส ำหรั บ ควบคุ ม กายและวาจา ว า ดู ก อ นพราหมณ บุ ค คลมี จิ ต เลื่ อ มใส
สมาทานสิกขาบททั้งหลาย คือ งดเวนจากปาณาติบาต งดเวนจากอทินนาทาน งดเวนจาก
กาเมสุมิจฉาจาร งดเวนจากมุสาวาท งดเวนจากการดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้ง
แหงความประมาท นี้แลเปนยัญ ซึ่งใชทรัพยนอย มีการตระเตรียมนอย มีผลมาก๓
ในคัมภีรวิสุทธิมรรคพระพุทธโฆสาจารย ไดอธิบายความหมายของ ศีล ไววา “ศีล”
นี้ แปลวา ปกติ คือ ทำกายและวาจาใหเปนปกติใหเรียบรอย ไมทำความเดือดรอนใหแกผูใด
แปลวา เย็น คือทำใหเปนคนเยือกเย็น ทำใหเย็นกาย เย็นใจ ไมตองเดือดรอนเพราะขาดศีล,
แปลวา เกษม คือปลอดภัย ทำใหเบากายเบาใจ อีกอยางหนึ่ง คำวาศีลนี้ มีความหมายเปน
สีลนะ กลาวคือเปนมูลราก สวนคำวา “สีลนะ” นี้ ก็คือกิริยาที่รวมเอาไวอยางดี หมายถึง
ความที่กรรมในทวารมีกายกรรมเปนตน ไมกระจัดกระจายโดยความมีระเบียบอันดีอยาง
หนึ่ง คือความเขาไปรับไว หมายถึง ความเปนที่รองรับโดยความเปนที่ตั้งอาศัยแหงกุศลธรรม
ทั้งหลาย๔
พุทธทาสภิกขุ๕ ไดอธิบายความหมายของศีลไววา ศีลหมายถึงความเปนปกติ หรือ
ปกติภาวะตามธรรมดา หมายความวา ทำทุกอยางอยูตามหนาที่ที่ควรจะทำ แตอยูในภาวะ
ปกติ คือ ไมเดือดรอนไมกระวนกระวายไมระส่ำระสาย ไมมีความสกปรกความเศราหมอง
ใดๆ เกิดขึ้นโดยเนื้อความ ศีล หมายถึง ระเบียบที่ไดบัญญัติขึ้นไวสำหรับประพฤติปฏิบัติกัน

๒ จารุ ณี

ฐานรตาภรณ , “อิ ท ธิ พ ลของพระพุ ท ธศาสนาต อ ระบบกฎหมายไทย”, วารสาร
ศาลยุติธรรมปริทัศน, ปที่ ๔ ฉบับที่ ๓ (กุมภาพันธ-มีนาคม ๒๕๕๓) : ๓๙.
๓ ที.สี. (ไทย) ๙/๑๓๔/๙๒.
๔ พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร),
พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : ประยูรวงศพริ้นทติ้ง, ๒๕๔๖), หนา ๑๐-๑๑.
๕ พุทธทาสภิกขุ, ทาน ศีล ภาวนา, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพสุขภาพใจ, ๒๕๓๙), หนา
๕๖-๕๗.
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เพื่อใหเกิดภาวะปกติขึ้นมาที่กาย ที่วาจา ศีล คือการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการเปนอยูทาง
ภายนอก ศีลพัฒนาที่กาย ที่วาจา ใหเปนกาย วาจา ที่นาดู เมื่อเรามีศีลเปนพื้นฐานแลวเรา
จึงจะมีจิตที่เปนสมาธิไดงาย ถามีศีลดี สมาธิก็มีงาย
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)๖ กลาวไววา ศีล ๕ ในบาลีชั้นเดิมสวนมาก
เรียกวา สิกขาบท ๕ หมายถึงขอปฏิบัติในการฝกตน ขอฝก ขอศึกษา บางเรียกวา ธรรม ๕
เมื่อปฏิบัติไดตามนี้ก็ชื่อวาเปนผูมีศีล คือเปนเบื้องตนที่จัดวาเปนผูมีศลี สมัยตอมาจึงเกิดมีคำ
วา เบญจศีล ซึ่งในพระไตรปฎก เพิ่งพบในคัมภีรชั้น อปทาน-พุทธวงศ (รวมถึง วินย.;
ขุ.ปฏิ.บางแหง) ตอมาในสมัยหลัง มีชื่อเรียกเพิ่มขึ้นวาเปน นิจศีล หมายถึงศีลที่คฤหัสถควร
รักษาเปนประจำบางเรียกวา มนุษยธรรม หมายถึงธรรมของมนุษย หรือธรรมที่ทำใหเปน
มนุษยบาง การรักษาศีล ๕ เปนการเวนจากการเบียดเบียนกัน ทำใหคนอยูรวมกันดวยดี
ปราศจากเวรภัย ไมเดือดรอนวุนวาย สังคมรมเย็น แตเหนือการฝกไมเบียดเบียนผูอื่นโดย
รักษาศีล ๕ แลว ควรฝกยิ่งขึ้นไปในดานชีวิตสวนตัว ใหอยูดีมีสุขไดโดยไมตองพึ่งพาขึ้นตอ
วัตถุและการเสพบริโภคมากนัก พรอมทั้งหันไปใหเวลาแกการเผื่อแผบำเพ็ญประโยชนพัฒนา
ดานจิตใจและปญญามากขึ้น ดวยการรักษาศีล ๘ หรืออุโบสถ
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดอธิบายความหมายของศีล ๕ ๗ ไว ดังนี้
๑) ปาณาติปาตา เวรมณี เวนจากปาณาติบาต คือ ไมทำลายชีวิต จับเอาสาระวา
ความประพฤติหรือการดำเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผูอื่นทางดานชีวิตรางกาย
๒) อทินนาทานา เวรมณี เวนจากอทินนาทาน คือ ไมเอาของที่เขามิไดให หรือไม
ลักขโมย จับเอาสาระวา ความประพฤติหรือดำเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผูอื่นทาง
ดานทรัพยสินและกรรมสิทธิ์
๓) กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เวนจากกาเมสุมิจฉาจาร คือ ไมประพฤติผิดในกามทั้ง
หลาย จับเอาสาระวาความประพฤติหรือการดำเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผูอื่นทาง
ดานคูครอง บุคคลที่รักหวงแหน ไมผิดประเพณีทางเพศ ไมนอกใจคูครองของตน

๖ พระพรหมคุณาภรณ

(ป. อ. ปยุตโต), ภูมิธรรมชาวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมมิก,

๒๕๕๒), หนา ๒๔-๒๕.
๗ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งที่
๑๕, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิกจำกัด, ๒๕๕๒), หนา ๗๖๙-๗๗๐.
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๔) มุ ส าวาทา เวรมณี เว น จากมุ ส าวาท คื อ ไม พู ด เท็ จ จั บ เอาสาระว า ความ
ประพฤติหรือการดำเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผูอื่นดวยวาจาเท็จโกหกหลอกลวง
ตัดรอนประโยชนหรือแกลงทำลาย
๕) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เวนจากของเมา คือสุราและเมรัยอันเปนที่
ตั้งแหงความประมาท คือไมเสพของมึนเมา จับเอาสาระวา ความประพฤติหรือการดำเนิน
ชี วิ ต ที่ ป ราศจากความประมาทพลั้ ง พลาดมั ว เมาเนื่ อ งจากการใช สิ่ ง เสพติ ด ที่ ท ำให เ สี ย
สติสัมปชัญญะ
กลาวโดยสรุป ศีล ๕ คือ สิ่งที่ทำใหเกิดความเปนปกติ ของดเวนจากบาปทั้งหลาย
ทั้งปวง สำรวม อดทนอดกลั้นตอโลภะ โทสะ โมหะ ไมลวงละเมิดผูอื่นดวยกายหรือดวย
วาจา เพื่อใหเกิดความปกติ เรียบรอย สงบสุขในสังคม ระงับความเดือดเนื้อรอนใจทั้งตนเอง
และผูอื่น เปนขอฝกขอปฏิบัติเบื้องตนในชีวิตประจำวันสำหรับฆราวาสเพื่อควบคุมความ
ประพฤติทางกาย วาจาใหตั้งอยูในความดีงาม สงบ และเปนฐานปฏิบัติธรรมในขั้นสูงตอไป
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กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแหงกฎหมายไทยอธิบายวา กฎหมาย คือ คำ
สั่งทั้งหลายของผูปกครองวาการแผนดินตอราษฏรทั้งหลาย เมื่อไมทำตาม ธรรมดาตอง
ลงโทษ”
สายหยุด แสงอุทัย อธิบายวา กฎหมาย คือขอบังคับของรัฐที่กำหนดความประพฤติ
ของมนุษย ถาฝาฝนจะไดรับผลรายหรือถูกลงโทษ๘
ศาสตราจารยหลวงจำรูญเนติศาสตร อธิบายวา กฎหมาย ไดแก กฎขอบังคับวาดวย
การปฏิบัติซึ่งผูมีอำนาจของประเทศไดบัญญัติขึ้นและบังคับใหผูที่อยูในสังกัดของประเทศนั้น
ถือปฏิบัติตาม
จอหน ออสติน ปรัชญาเมธีชาวอังกฤษอธิบายวา กฎหมาย คือ คำสั่ง คำบัญชาของ
รัฏฐาธิปตย ซึ่งใชบังคับบุคคลทั้งหลาย ถาผูใดไมปฏิบัติตามโดยปกติแลว ผูนั้นตองรับโทษ
ตามพจนานุกรมศัพทกฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายความหมายของ
กฎหมาย วา กฎที่สถาบันหรือผูมีอำนาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณี
๘ “กฎหมาย”

กุมภาพันธ ๒๕๕๖].

[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.kullawat.net/civic/5.1.htm [๑๔
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อันเปนที่ยอมรับนับถือ เพื่อใชในการบริหารประเทศ เพื่อใชบังคับบุคคลใหปฏิบัติตาม หรือ
เพื่อกำหนดระเบียบแหงความสัมพันธระหวางบุคคล๙
พระพรหมคุ ณ าภรณ ๑๐ ได ก ล า วไว ใ นหนั ง สื อ นิ ติ ศ าสตร แ นวพุ ท ธว า ถ า คน
ประพฤติตามศีล ๕ หมด สังคมก็เรียบรอย ไมตองมีกฎหมาย แตที่มีกฎหมายก็เพราะคนไม
ประพฤติตามศีล ๕ จึงตองตรากฎหมายเพื่อใหศีลธรรมไดผล กฎหมายจึงสอดคลองกับ
ระบบศีลธรรม แตก็ไมใชวาจะเอากฎหมายมาบังคับใหคนมีศีล ๕
จากคำนิยามของทานผูรูที่กลาวมาขางตน อาจสรุปไดวา กฎหมาย คือ บรรดากฎ
ขอบังคับ คำสั่งของรัฐหรือผูปกครองประเทศที่ใชในการบริหารกิจการบานเมืองและใชบังคับ
ความประพฤติของบุคคลผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามจะมีความผิดและตองถูกลงโทษเมื่อปฏิบัติ
ตามก็ยอมจะเปนประโยชนตอตนเองหรือตอสังคม
เมื่อวิเคราะหตามความหมายศัพทคำวา “ศีล ๕” และ “กฎหมาย” มีความเกี่ยว
เนื่องสัมพันธกันโดย “ศีล ๕” เปนหลักปฏิบัติ ฝกตน ประพฤติงดเวนจากบาปทั้งหลายทั้ง
ปวง สำรวม อดทนอดกลั้นตอโลภะ โทสะ โมหะ ไมลวงละเมิดผูอื่นดวยกาย หรือดวยวาจา
ส ว น “กฎหมาย”เป น กฎข อ บั ง คั บ คำสั่ ง ของรั ฐ หรื อ ผู ป กครองประเทศใช บั ง คั บ ความ
ประพฤติของบุคคลในสังคมใหมีความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีงาม ผูฝาฝนไมปฏิบัติ
ตามจะมีความผิดและตองถูกลงโทษหากเมื่อปฏิบัติตามทั้งศีล ๕ และกฎหมาย ก็ยอมจะเปน
ประโยชนตอตนเองและตอสังคมโดยรวม

Ù. Õß§åª√–°Õ∫¢Õß°ÆÀ¡“¬
ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ไดกลาวถึงความผิดอาญาซึ่งมิใชความผิด
ลหุโทษ ไดแยกองคประกอบได ๒ ประเภท กลาวคือ องคประกอบภายนอก และองค
ประกอบภายใน
๔.๑ องคประกอบภายนอก ซึ่งหมายความถึงการกระทำหรือการงดเวนการกระทำ
ของมนุษย เทาที่ปรากฏจากภายนอกโดยการเห็นหรือการฟง ฯลฯ เชน การยิง การพูด การ
๙ ไพศาล

ภูไพบูลย อังคณา ตติรัตน และปนัดดา มีสมบัติงาม, หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดำเนินชีวิตในสังคม, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, ๒๕๔๔), หนา ๗๙.
๑๐ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตรแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ
วิญูชน จำกัด, ๒๕๕๕), หนา ๘๑.
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วางเพลิง และสิ่งที่เกี่ยวเนื่องจากการกระทำหรืองดเวนการกระทำนั้นๆ เทาที่ปรากฏจาก
ภายนอก เชน ผูถูกฆาเปนบิดามารดา ทรัพยที่เอาไปเปนทรัพยของผูอื่นหรือที่ผูอื่นเปน
เจาของรวมอยูดวย เวลาที่ลักทรัพย เชนเวลากลางคืน องคประกอบภายนอกนี้ เราเห็นได
จากถอยคำของตัวบท เชน องคประกอบภายนอกของความผิดฐานลักทรัพย ตามมาตรา
๓๓๔ ยอมไดแก ๑. เอาไป และ ๒. ทรัพยของผูอื่นหรือที่ผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย
๔.๒ องคประกอบภายใน ซึ่งหมายถึงลักษณะของจิตใจของผูกระทำความผิด อัน
ไดแกเจตนาหรือประมาท เชน ความผิดฐานฆาคนตาย นอกจากมีองคประกอบภายนอกคือ
๑. ฆา และ ๒. ผูอื่นแลวก็ตองพิจารณาองคประกอบภายในอีกชั้นหนึ่ง เชน ความผิดฐานฆา
คนตายโดยเจตนาตามมาตรา ๒๘๘ องคประกอบภายในก็ไดแก “เจตนา” แตถาเปนความ
ผิดฐานฆาคนตายโดยประมาท เราก็ตองดูองคประกอบตามมาตรา ๒๙๑ จะเห็นวามีองค
ประกอบภายนอกคือ ๑. กระทำ ๒. เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย สวนองคประกอบ
ภายในก็ไดแก “ประมาท” เฉพาะองคประกอบภายในนั้นจะตองระลึกวา มีเจตนาสองอยาง
คือ อยางแรกเจตนาธรรมดา อันไดแก (๑) กรณีการกระทำโดยรูสำนึกในการกระทำ และใน
ขณะเดียวกันผูกระทำประสงคตอผล หรือ (๒) กรณีการกระทำโดยรูสำนึกและในขณะ
เดียวกัน ผูกระทำยอมเล็งเห็นผลของการกระทำ (ตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง) และอยางที่
สองเจตนาพิเศษ ไดแกเจตนาธรรมดานั่นเองแตประกอบดวยมูลเหตุชักจูงใจพิเศษ๑๑ และ
ในภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป ลักษณะ ๑ หมวด ๓ สวนที่ ๓ วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษและการรอ
การลงโทษ และยังมีเหตุยกเวนโทษในหมวด ๔ ความรับผิดในทางอาญา มาตรา ๖๕, ๖๗,
๖๘ และ ๗๑ เปนตน เมื่อพิจารณาตามรูปแบบองคประกอบของศีล ๕ และกฎหมายอาญา
มีความคลายคลึงกัน และรูปแบบการไตสวนการฟองคดีก็จะเหมือนกับเมื่อครั้งที่พระพุทธองคทรงบัญญัติปฐมปาราชิก แตถึงแมวา จะมีขอฝกปฏิบัติ กฎระเบียบแบบแผน รูปแบบ ที่
เกี่ยวเนื่องสอดคลองสัมพันธกันของศีล ๕ และกฎหมาย แตมีสิ่งที่ใหผลตางกันคือ กฎแหง
กรรม โทษทางโลก (ตามกฎหมาย) และโทษทางธรรม (ตามกฎแหงกรรม)

๑๑ หยุด

แสงอุทยั , กฎหมายอาญา เรียนดวยตนเอง เลม ๓, พิมพครัง้ ที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร :
สำนักพิมพวิญูชน, ๒๕๓๘), หนา ๓๗๗-๓๗๙.
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การตีความศีล ๕ เชนศีลขอ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี หามฆาสัตว ก็ใชวาจะมีความ
ผิดตามกฎหมายทั้งหมด เชนฆายุง ผิดศีลไมผิดกฎหมาย เพราะกฎหมายไมไดบัญญัติไววาฆา
ยุงผิดกฎหมาย ผิดศีลเพราะสัตวทุกชนิดรักตัวกลัวตาย รักสุขเกลียดทุกข แตบาปมากนอย
ขึ้นอยูกับคุณของสัตวที่ฆา แตถาไปฆาวัว ควาย ที่มีเจาของ ผิดทั้งศีล ๕ และกฎหมาย
แนนอน เพราะกฎหมายอาญาบัญญัติไวในมาตรา ๓๘๑ ผูใดกระทำการทารุณตอสัตว หรือ
ฆาสัตวโดยใหไดรับทุกขเวทนาอันไมจำเปน ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจจะผิดกฎหมายอาญา ความผิดฐานทำให
เสียทรัพย ตามมาตรา ๓๕๘ และมาตรา ๓๕๙ (๒) ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหาป หรือ
ปรับไมเกิดหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แตถึงแมวา รับโทษทางโลกตามกฎหมายไปแลว
แตวัว ควาย ที่ถูกฆานั้นอาจไมยังพอใจก็ได
จากเอกสารทางวิชาการ๑๒ นักวิชาการกฎหมายกลาววา ศาสนาและกฎหมายตางก็
เปนกฎเกณฑที่ใชบังคับในสังคม แตก็มีความแตกตางกัน (๒) การฝาฝนกฎเกณฑทางศาสนา
นั้น สภาพบังคับที่ไดรับจะอยูโลกหนา เชน เมื่อตายไปแลวจะตกนรก สวนกฎหมายนั้น ถา
ฝาฝนก็มีสภาพบังคับอยางเห็นไดจริงในปจจุบันแมกฎเกณฑทางศาสนาจะมีความแตกตาง
จากกฎหมายแตก็มีความสัมพันธกันในหลายเรื่อง เชน กฎเกณฑทางศาสนาสงเสริมเกื้อกูล
กฎหมาย กลาวคือ กฎเกณฑทางศาสนาเปนเรื่องที่กำหนดความคิดของคนหากคนปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑทางศาสนาโอกาสที่จะทำผิดกฎหมายก็นอยลง เชน ศีล ๕ ในศาสนาพุทธ
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พุทธทาสภิกขุ๑๓ ไดกลาวเกี่ยวกับหลักแหง ศีล และ ธรรม ๕ คู ของพุทธศาสนา
หรือ ศาสนาอื่นที่เปนเครือเดียวกัน หลัก ๕ ประการนั้น คือ
๑) การไมเบียดเบียน พยาบาทปองราย ริษยากัน ทั้งทางกาย ทางวาจา และทาง
จิต ทุกวิถีทาง แตกลับมีการกระทำที่ตรงขาม คือ มีเมตตาปราณี ไมเหยียดหยาม ดูหมิ่นกัน
๑๒ มานิ ต ย

จุมปา (บรรณาธิการ), ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย, โครงการตำราคณะ
นิติศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๑๕–๑๖.
๑๓ พุทธทาสภิกขุ, คูมือมนุษย ฉบับสมบูรณ, พิมพครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา,
๒๕๓๔), หนา ๒๕–๒๗.
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สมัครสมานสามัคคีกัน มีความประพฤติและความคิดเห็นไมขัดแยงกัน มีความกตัญูกตเวที
โดยถือวาสัตวทั้งปวงที่อยูรวมโลกกัน ลวนแตเปนเพื่อนเกิดแกเจ็บตายดวยกัน ทั้งมนุษยและ
เดรัจฉานตางมีบุญคุณที่สัมพันธกันสนิท อยางที่จะหลีกเลี่ยงไมได
๒) การไมลักขโมยแยงชิงกัน ไมเอาเปรียบบุคคลและสังคม ทั้งซึ่งหนาและลับหลัง
แตกลับมีการแสวงหาและเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม มีการเอื้อเฟอเผื่อแผใหปนกันในสิ่งของ
ความรู และความดี ขวนขวายชวยผูอื่นในกิจที่ควรชวย มีความพากเพียรเพื่อความกาวหนา
ประหยัดมัธยัสถ บูรณะ ซอมแซม ขยันขันแข็งในหนาที่การงานของตน เพื่อไมตองเปนขโมย
เพื่อตั้งตัวและดำรงวงศสกุล และเพื่อเห็นแกประโยชนสวนรวม ปฏิบัติตามสัญญาประชาคม
อยางเครงครัด
๓) ไมลวงละเมิดของรักและบุคคลเปนที่รักของคนอื่นทุกชนิด ไมปลอยตัวตาม
กระแสตัณหา แตกลับมีความสันโดษยินดีในของรักหรือประโยชนของตนที่ไดมาหรือมีอยู
โดยชอบธรรม ไมอยากใหญในกาม เปนอยูอยางงายๆ ไมโลภจนผิดธรรม
๔) การไมกลาวเท็จทางกายทางวาจา หรือทางตัวอักษรทุกวิถีทาง แตกลับเปนผูมี
วาจาเชื่อถือได มีประโยชนควรแกการฟงของผูอื่น มีสัตยมีความเที่ยงธรรม ไมลำเอียง ไมมี
มายาสาไถย
๕) การไมตกเปนทาสของอบายมุขทุกชนิด หรือสิ่งมึนเมาเสพติดทั้งทางรูปธรรม
และนามธรรม อันเปนทางแหงความประมาทมัวเมา เสียความปรกติแหงสติสมปฤดีทุก
ประการ แตกลับเปนผูมีสัมมาทิฎฐิ เห็นถูกเชื่อถูกไมงมงาย มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ ไม
สะเพราเลินเลอ มีความอดกลั้นอดทนในการศึกษา ในการบังคับตัวเอง ปฏิบัติถูกทั้งตอมิตร
และศัตรู รูจักฐานะและประมาณ รูจักกาละเทศ รูจักสังคมและบุคคล มีการสำรวม มี
มารยาทดีไมดื้อกระดาง มีหิริโอตตัปปะ ละอายบาปกลัวบาปไดโดยลำพังตนเอง มีการศึกษา
ดี มีเพื่อนดี มีความใครในทางดี ไมเปดโอกาสใหใครดูหมิ่นได รูจักเลือกใชคนและคบคน
จากหลักดังกลาว เบญจธรรมเปนธรรมที่สนับสนุนเกื้อกูลเปนฐานใหการฝกปฏิบัติ
ตามศีล ๕ หรือการรักษาศีล ๕ มีผลและสอดคลองเปนปจจัยซึ่งกันและกันในขณะที่หลัก
กฎหมาย ซึ่งเปนสมมติบัญญัติหรือขอตกลงรวมของสังคมกำหนดขอบังคับ เพื่อมิใหละเมิด
ศีล ๕ และปฏิบัติตนตามหลักเบญจธรรม ก็เทากับเปนฐาน มิใหมีการละเมิดกฎหมายเชน
เดียวกัน
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อยางไรก็ตาม ศีล ๕ มีสาระสำคัญที่มุงเพื่อใหคนอยูรวมกันดวยดีโดยไมเบียดเบียน
กัน จะไดมีความสงบเรียบรอยที่เปนโอกาสพื้นฐานแหงการพัฒนาชีวิตสูประโยชนสุขที่สูงยิ่ง
ขึ้นไป สำหรับ ๔ ขอแรก จะเห็นความหมายนี้ไดชัดเจน แตขอ ๕ ที่วาเวนจากสุรายาเสพติด
ที่จะทำใหเกิดความประมาทขาดสตินั้น มักมองเห็นชัดแตในแงของโทษตอชีวิตของตัวผูเสพ
เอง แตที่จริงในการจัดเขาชุดแหงศีล ๕ นี้ ทานมุงความหมายเชิงสังคม ในแงสังคมนั้นการ
ละเมิดศีลขอ ๕ คือ เสพสุรายาเมาสิ่งเสพติดกอความเสียหายหรือโทษภัยที่สำคัญคือ คนเมา
ขาดสติแลวจะทำการรายละเมิดศีลไดหมดทุกขอ ไมวาจะฆาคน ทำรายกัน ลักหรือทำลาย
ทรัพยสิน ทำความผิดทางเพศ พูดเท็จ ก็ไดทั้งนั้น หรือกอใหเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งอาจกอความ
พินาศหรือความเสียหายอยางมาก แมยังไมไดลงมือทำการรายใดๆ ก็เปนผูคุกคามตอความ
รูสึกมั่นคงปลอดภัยในสังคมเชน คนที่ขับรถไปในถนนหลวง พอเห็นรถที่แลนสวนมามีคนขับ
ที่เมาเหลา หรือระแวงวาคนขับรถสิบลอที่กำลังแลนสวนมาเสพยามายาบา รวมความวา
สังคม โดยเฉพาะรัฐจะตองจัดตั้งวางมาตรการทางสังคมโดยเฉพาะการออกกฎหมาย ที่จะมา
เปนประกันใหคนดำรงอยูในศีล ๕ หรือสิกขาบท ๕

˜. ∫∑ √ÿª
ศีล ๕ ในฐานะเปนพื้นฐานของกฎหมายไทยที่ไดนำเสนอมาเพื่อแสดงใหเห็นความ
สอดคลองกันของศีล ๕ และกฎหมายไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อาจกลาวไดวา ศีล ๕
เป น กฎหมายฉบั บ หนึ่ ง ถ า ทุ ก คนในสั ง คมประพฤติ ต ามศี ล ๕ ย อ มส ง ผลให ส งบร ม เย็ น
เรียบรอย ปลอดภัย เปนสุขไมตองมีความหวาดระแวงภัย ไมตองมีกฎหมาย แตที่มีกฎหมาย
ก็เพราะคนไมประพฤติตามศีล ๕
สังคมที่ดีงามตองเจริญงอกงามในสี่มิติ คือทางกาย ทางความสัมพันธ ทางจิตใจ
และทางปญญา ไมเอาเปรียบหรือลวงละเมิดกันแมจะตางกันในทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ
ฐานะทางเศรษฐกิจ หรืออุดมการณทางการเมืองก็ตาม กฎหมายและศีลจะสงเสริมซึ่งกัน
และกัน ถาจะใหเห็นเปนรูปธรรมควรสงเสริมกิจกรรมหรือการวางกฎระเบียบที่สรางความ
สงบสุขในสังคมที่วา กฎหมายที่ดีที่สุด และการปกครองที่ดีที่สุด ตองบรรลุจุดหมายโดยใช
อาชญาใหนอยที่สุด จนสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข

ศีล ๕ ในฐานะพื้นฐานกฎหมายไทย
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
มหามกุฎราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทยและอรรถกถาไทย ชุด ๙๑ เลม ฉบับ
มหามกุฎราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระวินยั ปฎก. เอกสารประกอบการสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต. พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจำกัด ไทยรายวันการพิมพ.
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(๑) หนังสือ :
พุทธทาสภิกขุ. ทาน ศีล ภาวนา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพสุขภาพใจ, ๒๕๓๙.
สมเด็ จ พระญาณสั ง วร (เจริ ญ สุ ว ฑฺ ฒ โน). ความจริ ง ที่ ต อ งเข า ใจ. กรุ ง เทพมหานคร :
โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). นิติศาสตรแนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ
วิญูชน, ๒๕๕๕.
. ภูมธิ รรมชาวพุทธ. พิมพครัง้ ที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : บริษทั สหธรรมมิก จำกัด,
๒๕๕๒.
. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพครั้งที่ ๑๕. กรุงเทพมหานคร :
บริษัท สหธรรมมิก จำกัด, ๒๕๕๒.
พระมหาสมจินต สมฺมาปฺโญ.“พระวินัย : กฎเกณฑและคุณคาทางสังคม” บทความทาง
วิชาการ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.
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และการดำเนินชีวิตในสังคม. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, ๒๕๔๔.
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สำนักพิมพวิญูชน, ๒๕๓๘.
(๒) สื่ออิเล็กทรอนิกส :
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


Ò. ∫∑π”
ชีวิตคือการศึกษา การศึกษาคือชีวิต๑ คำกลาวนี้ เห็นวาถูกตองโดยประการทั้งปวง
โดยไมมีเหตุผลใดๆ มาคัดคาน เพราะวาการศึกษานั้นเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต ทุกยาง
กาวของการดำเนินชีวิตไมวาจะเปนของมนุษยและสัตว จะตองศึกษา ตั้งแตการลองผิดลอง
ถูก เชน เมื่อสัตวถือกำเนิดมายังไมรูจักวิธีการใชชีวิต ตองมีแมคอยประคับประคองสอนสั่ง
เพื่อใหลูกนอยสามารถที่จะพยุงรักษาชีวิตของตนใหอยูรอดปลอดภัยได มนุษยก็เชนกัน
กลาวไดวาการศึกษาคือชีวิต ชีวิตก็คือการศึกษา เชนเดียวกันแมจะมีคนกลาวถึงการศึกษา
อยูเสมอๆ วา “การศึกษาคืออะไร” คำตอบที่ไดคงเปนไปหลายแงหลายมุมหรือหลาย
ทิศทาง แตสรุปความไดวา การศึกษาหมายถึง การใหการเลี้ยงดูใหเจริญเติบโต ในขณะ
เดียวกันก็ตองใหความรูแกผูที่ไดรับการเลี้ยงดูนั้น ใหเปนผูที่สามารถชวยเหลือตนเองเพื่อ
ความอยูรอดของชีวิต ใหวิชาความรูเพื่อการประกอบอาชีพ และใหความรูเพื่อสามารถอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข อีกความหมายหนึ่ง การศึกษาหมายถึงการพัฒนาผูเรียนใหเจริญ
เติบโตสมบูรณเต็มที่ นั่นคือ เปนการสอนหรือแนะนำใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพที่มีอยูใน
ตนเองใหมากที่สุดเทาที่สามารถกระทำได และการศึกษาหมายถึง การสอนหรือการฝก
อบรมใหผูเรียนมีความเจริญรุงเรืองอยางเต็มที่ตามความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน

๑ ประพนธ

สุริวงษ, “เอกสารประกอบการสอนหลักสูตรเสนาธิการกิจ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ”, (กรุงเทพมหานคร : กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, ๒๕๕๖), (อัดสำเนา).
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การศึกษามีความสำคัญตอมนุษยเปนอยางมาก ชีวิตมนุษยตั้งแตเริ่มปฏิสนธิใน
ครรภมารดาเริ่มมีการศึกษาบางแลว การศึกษาของมนุษยจะเริ่มอยางจริงจังก็ตอเมื่อชีวิตได
เริ่มลืมตาดูโลก และจะตองศึกษาอยูตลอดไปจนกวาชีวิตจะจากโลกนี้ไป การศึกษาจึงมีความ
สำคัญตอบุคคล สังคม ประเทศชาติ และตอโลกเปนอยางยิ่ง อาจจะกลาวไดวา “ตราบใดที่
โลกยังมีมนุษยไมสิ้นสุดก็ตองอาศัยการศึกษา” เหตุที่เปนเชนนี้เพราะมนุษยที่อาศัยโลกอยูจะ
ตองอาศัยกระบวนการทางการศึกษาสำหรับการพัฒนาตน เมื่อสมาชิกของสังคมไดรับการ
พัฒนาอยางมีคุณภาพแลว สังคมและประเทศชาติรวมทั้งโลกดวยก็จะไดรับการพัฒนาตอไป
ดวย

Ú. §«“¡À¡“¬¢Õß°“√»÷°…“
Ú.Ò §«“¡À¡“¬¢Õß°“√»÷°…“∑—Ë«‰ª
ความหมายของการศึกษานั้นนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิทั้งดานพระพุทธศาสนา และ
ดานวิชาการทั่วไป ไดนิยามความหมายที่สอดคลองกัน ดังรายละเอียดตอไปนี้
ศึกษา แปลเปนภาษาไทยมาจากคำวา สิกขา ที่จริงศึกษาเองก็เปนคำที่มาจาก
ภาษาสันสกฤตวา ศิกษา สามคำนี้ความหมายเดียวกันคือ สิกขา เปนภาษาบาลี ศิกฺษา เปน
ภาษาสันสกฤต แลวก็ศึกษาคำไทยที่แผลงจากสันสกฤต สิกขา คือ การศึกษา หมายถึง การ
เรียนรู และการฝกฝนพัฒนา๒ การศึกษา คือ วิธีการตางๆ ในการถายทอดความรู ทักษะ
และทัศนคติ ทฤษฎีตางๆ ที่พยายามจะอธิบายหรือใชเหตุผลในการถายทอดนั้น คุณคาหรือ
อุดมคติตางๆ ที่มนุษยพยายามจะเขาถึงโดยอาศัยความรู ทักษะและทัศนคติ๓ การศึกษา
คื อ การพั ฒ นาให ม นุ ษ ย เจริ ญ งอกงามทุ ก ด า น เช น ความรู ความสามารถ ทั ศ นคติ
พฤติกรรม คานิยม คุณธรรมเพื่อใหบุคคลเปนสมาชิกที่ดีมีประสิทธิภาพสรางความเจริญให
แกตนเอง สังคมและประเทศชาติ๔ การศึกษาเปนการพัฒนาบุคคล มีอิทธิพลตอทุกอยางที่มี

๒ พระพรหมคุณาภรณ

(ป. อ. ปยุตฺโต), สอนนาค – สอนฑิต: ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ, พิมพ
ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : พิมพสวย, ๒๕๕๒), หนา ๑๗.
๓ สุลกั ษณ ศิวรักษ, ปรัชญาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๕๔), หนา ๖.
๔ วิไล ตั้งจิตสมคิด, การศึกษาและความเปนครูไทย, (กรุงเทพมหานคร : โอเอสปริ้นทติ้งเฮาส,
๒๕๔๖), หนา ๒๖.
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ชีวิตบุคลิกภาพและความรูสึกของมนุษยเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว๕ การศึกษา คือการสราง
หรือจัดระบบใหมใหแกประสบการณ เพิ่มความรูและประสบการณ และเพิ่มพูนความ
สามารถที่จะกำหนดทิศทางของประสบการณในอนาคต๖ เปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสาน
ทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิด
จากการจัดสภาพแวดลอม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุน ใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต๗ การศึกษามีไวเพื่อพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณการพัฒนาคนเปนเปาหมายหลัก
ของการศึกษาไทย การพัฒนาเศรษฐกิจเปนเปาหมายรอง ทั้งนี้เพราะถาคนไดรับการพัฒนา
ดีแลวฐานความรูก็จะตามมาเอง๘
การศึ ก ษาจึ ง เป น ป จ จั ย สำคั ญ ของการอบรมบ ม นิ สั ย การกล อ มเกลาทางสั ง คม
เปนการเตรียมตัวเพื่อใหบุคคลมีทักษะ ความรู ความสามารถในการดำรงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพในอนาคต การสรางอนาคตที่ดีของประเทศ และหากผลผลิตทางการศึกษา
ไมมีคุณภาพ ครูก็ตองมีสวนรับผิดชอบดวย เพราะวาผูที่มีการศึกษาคือผูที่ประสบความ
สำเร็จ สังคมใหการยอมรับ๙ เปนกระบวนการทางสังคมที่ทำใหบุคคลไดรับอิทธิพลจากสิ่ง
แวดลอมซึ่งเปนตัวควบคุมใหบุคคลไดรับความรู ความสามารถ และพัฒนาตนเองอยางดี
ที่สุด๑๐
ฉะนัน้ จะเห็นไดวา การศึกษามีความสำคัญยิง่ ตอวิถชี วี ติ ของมวลมนุษยเพราะพืน้ ฐาน
เดิมของมนุษยนั้นเกิดจากอวิชชา คือความไมรู เมื่อมนุษยมีระบบการศึกษาเปนกระบวนการ
กลอมเกลา ขัดเกลา จึงทำใหเกิดวิชชาคือความรู รูวาสิ่งใดควรหรือไมควรอยางไร เมื่อ
๕ วิทย

วิศทเวทย, ปรัชญาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕),

หนา ๑๕ – ๑๖.
๖ อัครพงษ สัจจวาฑิต, ปรัชญาการศึกษาแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง, (กรุงเทพมหานคร :
แอล.ที.เพรส., ๒๕๔๖), หนา ๑๕.
๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๗๔ ก ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒, หนา ๑.
๘ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต), ทิศทางการศึกษาไทย, พิมพครัง้ ที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร :
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๘.
๙ Glenn Langford, Philosophy and Education, (London : Macmillan, 1968),
p.60.
๑๐ Carter V. Good, Dictionary of Education, 3th ed., (New York : McGraw-Hill
Book company, 1973), p.17.
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มนุษยไดศึกษาเรียนรูแลวก็จะนำมาใชในวิถีชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม การศึกษาจึง
เปนคุณูปการแกมนุษย เพราะวงจรการเกิด แก เจ็บ ตายซึ่งเปนวงเวียนชีวิตของมนุษยนั้น
มีความสัมพันธกับการศึกษาในทุกๆ วัย จึงสามารถสรุปไดวา ชีวิตคือการศึกษา การศึกษาก็
คือชีวิต นั่นเอง

Ú.Ú °“√»÷°…“‰μ√ ‘°¢“ : ·π«∑“ß°“√®—¥°“√»÷°…“„πæ√–æÿ∑∏»“ π“
ไตรสิกขาเปนระบบการฝกฝนอบรมกาย วาจา ใจ หรือการพัฒนามนุษยใหดำเนิน
ชีวิตดีงามถูกตอง ทำใหมีวิถีชีวิตเปนมรรค เปนทางดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูกตองดีงามของ
มนุษย ตองเรียนรูฝกฝนพัฒนาตนใน ๓ ดานใหญๆ คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญา
สิกขา๑๑ ไตรสิกขามาจากคำวา ไตร กับ สิกขา “ไตร” แปลวา สาม “สิกขา” แปลวา บท
เรียน ไตรสิกขาก็แยกเปน ศีล สมาธิ ปญญา คือกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ
และพัฒนาปญญา เพื่อใหชีวิตมนุษยดำเนินไปสูความสมบูรณ คือภาวะที่เปนผูมีวิชชาแลว มี
ชีวิตเปนอยูดวยปญญา๑๒ ไตรสิกขาจึงแปลวาบทเรียน ๓ บท หมายถึงหลักปฏิบัติใหญๆ ๓
ประการ ซึ่งทางพระพุทธศาสนาเชื่อวา หากใครปฏิบัติไดครบถวนสมบูรณผูนั้นก็จะดับทุกข
ในชีวิตไดอยางสิ้นเชิง หลักทั้ง ๓ นั้น มีดังตอไปนี้
๑. อธิสีลสิกขา หมายถึง ธรรมที่มีเจตนาของบุคคลผูงดเวน ปาณาติบาต เปนตน
และของบุคคลผูบำเพ็ญวัตรปฏิบัติอยู๑๓ บุคคลผูมีศีลนี้จะตองมีการฝกความประพฤติสุจริต
ทางกาย วาจา และอาชีวะ หมายถึงการรวมเอาองคมรรค ขอสัมมาวาจาเปนตน ดวย
สี ล สิ ก ขานี้ เ ป น เบื้ อ งต น ของการปฏิ บั ติ จึ ง มี ค วามหมายและขอบเขตที่ ก ว า งขวางมาก
สามารถแบงออกไดหลายระดับ ในแตละระดับก็ยอมจะเกื้อกูลแกมรรค เมื่อมีการฝกฝนทาง
วินัยเพื่อความดีงามยิ่งขึ้นไปแลว ก็จะชวยปดกั้นความชั่วราย เพิ่มพูนโอกาสแหงการดำเนิน
ชีวิตและการปฏิบัติภารกิจเพื่อความดีงามหรือคุณคาอื่นยิ่งขึ้นไป

๑๑ วิ.มหา.

(ไทย) ๑/๔๕/๓๓.
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), แกนแทของพระพุทธศาสนา และลักษณะแหง
พระพุทธศาสนา, หนา ๕๘.
๑๓ พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร), แปล
และเรียบเรียง, พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : ธราเพรส, ๒๕๑๘), หนา ๙.
๑๒
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๒. อธิ จิ ต ตสิ ก ขา หมายถึ ง การฝ ก ฝนด า นคุ ณ ภาพของจิ ต ได แ ก การรวมเอา
องคมรรคขอสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิเขามา เพื่อการฝกใหมีจิตใจเขมแข็งมี
ความมั่นคง ควบคุมตนเองได มีสมาธิ มีจิตที่สงบ เปนตน สิ่งรบกวนจากปจจัยภายนอก
ปราศจากความเศราหมอง อยูในสภาพพรอมกับการใชงานมากที่สุด โดยเฉพาะการใช
ปญญาอยางลึกซึ้ง และตรงตามความเปนจริง
๓. อธิปญญาสิกขา หมายถึง การฝกปญญาเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในสรรพสิ่ง
ตามความเปนจริง ไมมีกิเลสแอบแฝง คิดพิจารณากิจทั้งปวงในทางที่เปนประโยชน๑๔
องคประกอบในการดำเนินชีวิตของมนุษยมี ๓ ดาน คือ พฤติกรรม จิตใจ และ
ปญญา เรียกวา ไตรสิกขา ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้
๑. ศีล หมายถึง การฝกฝนพัฒนาดานพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรม
ทางกายและวาจาใหมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง
๒. สมาธิ หมายถึง การฝกฝนพัฒนาในดานจิตใจซึ่งมีความสำคัญอยางยิ่ง เพราะ
จิตใจเปนฐานของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอยางเกิดจากความตั้งใจหรือเจตนา เปน
ไปตามเจตจำนงและแรงจู ง ใจที่ อ ยู เ บื้ อ งหลั ง ถ า จิ ต ใจได รั บ การพั ฒ นาให ดี ง ามแล ว ก็ จ ะ
ควบคุมดูแล และนำพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามดวย แมความสุขความทุกขที่สุดก็อยูที่ใจ
๓. ปญญา หมายถึง การพัฒนาปญญา ซึ่งมีความสำคัญสูงสุดเพราะปญญาเปน
ตัวนำทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อยางไร แคไหน ก็อยูที่
วามีปญญาชี้นำและบอกทางเทาใด และปญญาเปนตัวปลดปลอยจิตใจ ใหทางออกแกจิตใจ
เชน เมื่อจิตใจอึดอัดมีปญหาตีบตันอยูพอเกิดปญญารูวาจะทำอยางไร จิตใจก็โลงเปนอิสระ
ได๑๕
ดังนั้น เรื่องของไตรสิกขาหรืออริยมรรคมีองค ๘ จึงเปนเรื่องของการทำงานรวมกัน
เปนองครวมเกื้อกูลกันและกันเปนลำดับ คือ ศีล สมาธิ ปญญา เปนเรื่องที่ตองลงมือปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดผลอันสัมพันธกัน และเกื้อกูลแกการพัฒนาไปได ดังที่พระพุทธเจา ไดตรัสกับภิกษุ
วัชชีบุตรวา “เมื่อใดเธอศึกษาอธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา เมื่อนั้นเธอ

๑๙๕.

๑๔ พระพรหมคุณาภรณ
๑๕ ดูรายละเอียดใน

(ป. อ. ปยุตโฺ ต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, หนา ๑๙๔ –

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๒), หนา ๑๐-๒๓.

636

การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

ผูศึกษาอธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขาอยูก็จะละราคะ โทสะ และโมหะได
เพราะละราคะ โทสะ และโมหะได เธอจะไมทำกรรมที่เปนอกุศล จะไมประพฤติเลวทราม
อีก”๑๖
ไตรสิกขาเปนระบบการพัฒนามนุษยที่ครบถวนสมบูรณมีขอบเขตครอบคลุมมรรค
ทั้งหมด๑๗ ซึ่งแบงออกเปน ๓ หมวด คือ หมวดปญญา ไดแก สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ
หมวดสมาธิ ไดแก สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ หมวดศีล ไดแก สัมมาวาจา สัมมา
กัมมันตะ สัมมาอาชีวะ ซึ่งมรรคทั้ง ๓ หมวดนั้น แบงออกตามปฏิบัติหรือการศึกษาได ๓
อยาง คือ ศีล เปนการควบคุมกายกับวาจา สมาธิ เปนการฝกอบรมใจใหตั้งมั่น ใหจิตมั่นคง
และปญญา เปนการฝกอบรมจิตใหมีความรู คิดวิเคราะห พิจารณาสิ่งตางๆ ไดอยางถูกตอง
ตามความเปนจริงของกฎธรรมชาติ และเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนของมรรค ๘ ประการ ก็จัด
ไดวาเปนการพัฒนาตามแนวทางอริยสัจ ๔ ซึ่งมรรค ๘ หรืออริยสัจ ๔ ประการ เปนหลัก
ธรรมที่ครอบคลุมคำสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนา๑๘
ไตรสิกขาเปนกระบวนการทำใหการศึกษาเกิดความชัดเจนขึ้น เริ่มจากความรูตนเอง
และรูผูอื่น และสามารถทำใหรักษาตน ไมเบียดเบียนผูอื่น ใชชีวิตอยูในสภาวการณที่ปกติ ที่
เรียกวา ศีล สมาธิ และปญญา นั่นเอง

Ú.Û °“√®—¥°“√»÷°…“¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“
การจัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนา เปนหนึ่งในงานของคณะสงฆไทย ซึ่งเปนงาน
ที่จัดไวในองคการทั้ง ๖ ของการบริหารจัดการคณะสงฆ ไดแก การปกครอง การศาสน
ศึกษา การเผยแผ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห การสาธารณสงเคราะหโดย
หนาที่ดานการศาสนศึกษาของคณะสงฆโดยตรง คือการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม–
บาลี สวนการศึกษาสงเคราะห ไดแก โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ โรงเรียนการกุศล
ของวัด และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฝาย
มหานิกาย และมหามกุฏราชวิทยาลัย ฝายธรรมยุต

๑๖

๖๐๑.

๑๗

องฺ ทุก. (ไทย) ๒๐/๘๕/๓๑๑.
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หนา

๑๘

เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๙๓.
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การจัดการศึกษาถือวาเปนหัวใจสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนา เพราะตามแนวทาง
การศึกษาตามหลักการคือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธความไมยั่งยืนตามหลักคำสอนพระพุทธ
ศาสนานั้นเปนจริง แตอยางไรก็ตาม การเรียนรูและสามารถจะประคับประคองใหพระพุทธ
ศาสนาอยู ยั่ ง ยื น ไปได ต ราบนานเท า นาน การศึ ก ษา จึ ง เป น หั ว ใจสำคั ญ การปรั บ และ
ประยุกตใหเกิดความสมดุลของพระพุทธศาสนาในโลกปจจุบันจะตองถูกกลาวถึง เพื่อให
ระบบการศึกษาพระพุทธศาสนาเปนไปอยางมีระบบ แบบแผน จึงตองอาศัยแนวคิดทาง
ตะวันตกบูรณาการเขาดวยกัน

Û. °“√∫√‘À“√μ“¡°√Õ∫ 7ûS McKinsey
การบริหารองคกรการศึกษาของพุทธศาสนาถือวาเปนหัวใจสำคัญของความสำเร็จ
ของงานทุกๆ มิติ ไมวาจะเปนการมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล จึงขอเสนอแนวคิดการ
บริหารตามกรอบของ 7’S McKinsey ดังตอไปนี้

Û.Ò ª√–«—μ‘§«“¡‡ªìπ¡“°“√∫√‘À“√®—¥°“√¢Õß·¡§§‘π´’¬å
ปเตอรส และ วอเตอรแมน๑๙ (Peters and Waterman) กลาววา …ตนป ค.ศ.
๑๙๗๗ บริษัทแมคคินซีย (McKinsey 7’S) ซึ่งเปนที่ปรึกษาธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา
มีความสนใจเกี่ยวกับปญหาวาทำอยางไรจึงจะทำใหการบริหารงานสัมฤทธิ์ผลและมีความ
ประสงคที่จะคนหาวา กิจการธุรกิจตางๆ ควรมีกลยุทธอยางไรและควรจะจัดโครงสราง
องคกรแบบไหน เชน แบบรวมอำนาจ กระจายอำนาจ หรือแบบผสมจึงจะทำใหการดำเนิน
งานประสบความสำเร็จ
บริษัทแมคคินซีย จึงไดตั้งกลุมทำงานภายในบริษัทขึ้นมา ๒ กลุมเพื่อคนหาลักษณะ
ความสัมพันธระหวางตัวแปร ๒ ตัว คือกลยุทธกับรูปแบบของโครงสรางองคกร ตอการ
ดำเนินงาน ที่ประสบความสำเร็จของกิจการธุรกิจโดยไดมอบหมายใหกลุมทำงานกลุมที่หนึ่ง
ศึกษาเรื่องกลยุทธ สวนอีกกลุมหนึ่งซึ่งมีปเตอรสกับวอเตอรแมน เปนหัวหนากลุมไดรับ
มอบหมายใหศึกษาเรื่องจัดโครงสรางองคกร กลุมทำงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นไดเริ่มตนคนควางานที่
ไดรับมอบหมายดวยการไปพบปะพูดคุยกับผูบริหารที่มีชื่อเสียง และเปนที่รูจักกันดีวามี

๑๙

Peters, J. T. and Waterman H. R.In Search of Excellence : Lessons from
America’s. (New York : John Willey, 1980), p. 1-12.
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ประสบการณในการทำงานสูงของกิจการธุรกิจตางๆ ทั่วโลกจากนั้นจึงไดไปปรึกษากับนัก
ทฤษฎี แ ละนั ก วิ ช าการของสถาบั น ศึ ก ษาชั้ น สู ง อี ก ประมาณ ๑๒ แห ง ทั้ ง ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศตางๆ ในยุโรป

Û.Ú ≈—°…≥–·∫∫®”≈Õß 7S ·¡§§‘π´’¬å
แมคคินซียแอนด คอมพานี เปนบริษัทที่ไดพัฒนาแบบจำลอง 7S แมคคินซียขึ้นมา
เพื่อการวิเคราะหทางการบริหาร 7S’s ไดรับความนิยมแพรหลายอยางมากเพราะไดกลาย
เป น รากฐานการวิ จั ย ของหนั ง สื อ ขายดี ที่ สุ ด สองเล ม คื อ The Art of Japanese
Management และ In Search of Excellence เนื่องจากความพยายามสรางลักษณะที่
สำคัญของแบบจำลองใหเริ่มตนดวย S (เพื่อความจำ) ความหมายของ S บางตัวตองถูก
ขยายความเชนตามตำราสมัยกอนคำวา ทักษะ จะหมายถึงความสามารถของบุคคล (เทคนิค
มนุษย และความคิด) ในขณะที่ตามแบบจำลอง 7Sแมคคินซีย ทักษะจะหมายถึงความ
สามารถขององคกร (จุดออนจุดแข็งขององคกร) เปนตน
คุณลักษณะเดน 7S จะอยูที่การทดสอบอยางกวางขวางในบริษัทหลายแหงและได
ถูกใชโดยคณะบริหารธุรกิจที่มีชื่อเสียงเชน ฮารวารด และ สแตนฟอรดไดขอเท็จจริงอยาง
หนึ่ง 7S’s จะสนับสนุนและคลายคลึงกับหนาที่ของผูบริหาร (การวางแผน การจัดองคกร
การเปนผูนำ และการควบคุม)
แบบจำลอง 7S แมคคินซียแสดงใหเห็นถึงปจจัยหลายอยางที่มีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงองคกรทำไมองคกรไดใหความสนใจกับปจจัยเพียงอยางเดียวหรือสองอยาง
เทานั้นโดยละเลยปจจัยอยางอื่นนอกเหนือจากโครงสรางและกลยุทธแลวยังมีปจจัยอยาง
นอยอีกหาอยางที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงองคกรทั้งไมแสดงใหเห็นถึงจุดเริ่มตนหรือ
ลำดั บ ความสำคั ญ ของป จ จั ย ต า งๆมองได ไ ม ชั ด ว า ป จ จั ย ไหนจะเป น แรงดั น ภายในการ
เปลี่ยนแปลงองคกรภายใตสถานการณบางอยาง ไมวาจะเปน โครงสราง กลยุทธ ระบบ
สไตล อุดมการณ๒๐ ดังแผนภาพ

๒๐

วงศพัฒนา ศรีประเสริฐ, การจัดการเชิงกลยุทธ, (มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, ๒๕๕๒), หนา ๑๖๒-๑๖๘.
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ภาพที่ ๑ โครงสรางพื้นฐาน 7-S (McKinsey 7S Framework)
จากตั ว แบบ 7’S ของ McKinsey ได ก ำหนดโครงสร า งของการทำงานไว ๗
ประการ ไดแก
๑. โครงสราง เปนการกำหนดโครงสรางการทำงานทั้งหมด เหมาะสมสำหรับแตละ
องคกร ซึ่งมีโครงสราง ๓ แบบ คือ
๑.๑ โครงสรางแบบงาย เปนโครงสรางที่เจาของดำเนินงานเอง มีพนักงานไม
กี่คน เหมาะสำหรับองคกรขนาดเล็ก
๑.๒ โครงสรางแบบแบงตามหนาที่ เปนโครงสรางแบงตามหนาที่ของงานมี
ความชำนาญเฉพาะอยาง เหมาะกับองคกรขนาดกลาง
๑.๓ โครงสรางแบบแบงสายงาน เปนโครงสรางบริหารงานที่มีการแบงองคกร
เปนฝายชัดเจนเหมาะสำหรับองคกรขนาดใหญที่มีความหลากหลายพนักงานมีความชำนาญ
เฉพาะทาง
๒. กลยุทธ เปนการกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือการทำงานที่เหมาะสมเพื่อให
บรรลุจุดมุงหมาย ซึ่งระดับกลยุทธแบงไดเปน ๓ ระดับคือ
๒.๑ กลยุทธระดับองคกร เปนกลยุทธที่กำหนดทิศทางขององคกรการวางแผน
กลยุทธระดับองคกรเปนหนาที่โดยตรงของผูบริหารระดับสูง
๒.๒ กลยุทธระดับธุรกิจเปนกลยุทธที่ตอเนื่องเมื่อผูบริหารกำหนดกลยุทธของ
องคกรที่มีตำแหนงเปนหัวหนาหนวย หัวหนาฝาย ที่มีอิสระและความรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของตัวเอง โดยพยายามสรางศักยภาพและความไดเปรียบในการดำเนินงานใหแก
หนวยงานหรือฝายงาน
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๒.๓ กลยุทธระดับหนาที่ ถูกกำหนดโดยผูจัดการในแตละหนาที่ของหนวยงาน
หรือฝายตางๆ โดยมุงที่จะใชทรัพยากรของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตลอดจนมีความสอดคลองกับกลยุทธในระดับองคกรและระดับธุรกิจ
๓. ระบบ คือ ระบบในการบริหารประจำวันขององคกรเพื่อใหการปฏิบัติภาระ
หนาที่ตางๆ เปนไปดวยความสะดวกเรียบรอย อาทิเชน ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบ
การติดตอสื่อสาร ขบวนการผลิต ระบบการควบคุมคุณภาพ ระบบขอมูล ระบบจัดงบ
ประมาณ ระบบการวัดผลงาน
๔. รูปแบบ คือ ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารของผูบริหารระดับ
สูงขององคกรและพนักงานในองคกร เชน วิธีการบริหารงานแบบตางๆ ที่ถือปฏิบัติในองคกร
การใชเวลาของผูบริหาร ลักษณะการเปนผูนำ ลักษณะของผูบริหารและพนักงานในองคกรที่
กอเกิดวัฒนธรรมองคกร
๕. ทักษะ คือ ความรูความชำนาญของสมาชิกในองคกรที่เปนจุดเดนหรือเปนขอได
เปรียบในการแขงขัน หรือเปนสิ่งที่ทำใหองคกรมีลักษณะแตกตางไปจากองคกรอื่น
๖. บุคลากร คือ ลักษณะและสวนประกอบของสมาชิกในองคกร ซึ่งประกอบดวยผู
บริหารและพนักงานวามีคุณลักษณะและคุณสมบัติ ประสบการณ ความชำนาญตลอดจนคุณ
วุฒิ ซึ่งลักษณะของสมาชิกองคกรหรือหนวยงานควรจะเหมาะสมกับลักษณะโครงสราง
องคกรและงานที่ตองปฏิบัติ ตั้งแตการจัดหาบุคคลที่เหมาะสมเขาทำงาน รวมทั้งการมอบ
หมายงานที่เหมาะสมใหพนักงาน การจูงใจพนักงานพัฒนาตนเอง
๗. คานิยมรวม คือ คานิยมรวมกันของสมาชิกในองคกรซึ่งเปนสิ่งที่สมาชิกทุกคน
ยึดถือในการปฏิบัติงาน คานิยมรวมนี้มีความหมายและความสำคัญยิ่งกวาวัตถุประสงคของ
องคกร ซึ่งวัตถุประสงคมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซึ่งสมาชิกทุกคนในองคกร ไดแก
พนักงานผูบริหารรวมถึงโครงรางการทำงานสวนที่เปนสวนหลักของการทำงานและสวนที่
เปนสวนประกอบยอย ถือวาเปนสวนในการสรางคุณคารวมกันซึ่งองคกรที่มีความเปนเลิศใน
การบริหารมักมีคานิยมรวมกันที่กอใหเกิดปจจัยแหงความสำเร็จในการบริหาร

Ù. °“√∫Ÿ√≥“°“√°“√»÷°…“æ√–æÿ∑∏»“ π“°—∫ 7S McKinsey
การบูรณาการการศึกษาพระพุทธศาสนากับ 7’S McKinsey กับการบริหารการ
ศึกษาพระพุทธศาสนา จากตัวแบบ 7’S ของ McKinsey ไดกำหนดโครงสรางของการ
ทำงานไว ๗ ประการ เพื่อใหมีความสอดคลองดานการบูรณาการ จำเปนที่จะตองกลาวถึง

ยุทธศาสตรการจัดองคกรทางพระพุทธศาสนาดวยหลัก 7’S McKinsey

641

หลักการนำศาสตรสมัยใหมมาวิเคราะหใหเห็นประเด็นและแนวทางในการจัดการศึกษาตาม
แนวพระพุทธศาสนา การเปนพุทธศาสนสถานศึกษา ควรมีองคาพยพมีปจจัยสำคัญ ดังนี้
๑) ผูบริหารองคกร
๒) คณะครู-อาจารย-และเจาหนาที่
๓) การจัดการหลักสูตร
๔) การจัดการเรียนการสอน
๕) การวัดประเมินผลการศึกษา
๖) การประกันคุณภาพการศึกษา
๗) โครงสรางระบบบริหารการศึกษา
ปจจัยสำคัญทั้ง ๗ ประการ ขางตนนี้ มีสาระสำคัญสอดคลองกับหลักระบบการ
บริหารองคกรทั่วไป ตามแบบจำลองของ 7’S ของ McKinsey Consultant ที่สามารถ
ประยุกตเขาผสานสาระสำคัญการจัดการ ไดดังนี้
๑) โครงสราง (Structure) สถานศึกษาควรจะมีผังโครงสรางที่ชัดเจน ควรมีการนำ
เสนอผังโครงสรางสถานศึกษาโดยทัว่ ไป
๒) ควรมี โ ครงสร า งการทำงานที่ ก ระชั บ ไม ซั บ ซ อ น ควรมี โ ครงสร า งที่ ร ะบุ เ ส น
ทางการบริหารงาน ควรมีโครงสรางที่ชัดเจนในการบริหาร
๓) ระบบ (System) การบริหารการศึกษาควรมีระบบการบริหารงานที่ชัดเจน ควร
มีระบบการสั่งการที่ชัดเจน ควรมีระบบการประสานงานที่ชัดเจน ควรมีระบบการบริการที่มี
คุณภาพ และควรมีระบบการปรับปรุงคุณภาพงาน
๔) บุคลากร (Staff) ไดแก ผูบริหาร ครู อาจารย เจาหนาที่ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ควรมีความรูความสามารถที่ตรงกับงาน บุคลากรควรมีทัศนคติที่ดีตองาน บุคลากร
ควรได รั บ การฝ ก อบรมพั ฒ นาต อ เนื่ อ ง บุ ค ลากรควรมี เ ส น ทางความก า วหน า ในอาชี พ
บุคลากรควรไดรับการเสริมแรงจูงใจที่ดี
๕) ทักษะ (Skill) บุคลากรทางการศึกษาควรมีทักษะการคิดเชิงระบบในการทำงาน
มีทักษะการใชอารมณ (EQ) ที่ดีมีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะการประสาน
งานที่มีคุณภาพ มีทักษะการแกปญหางานที่ดีมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ
๖) รูปแบบการจัดการ (Style) สถานศึกษาควรมีวัฒนธรรมการทำงานเนนคุณภาพ
ควรมุงเนนบริการลูกคาเปนสำคัญ ซึ่งลูกคาของสถานศึกษานั่นก็คือ ผูเรียน สถานศึกษาควร
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สรางการมีสวนรวมในการทำงาน ควรมีการสรางเสนทางความสำเร็จของบุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเรียนควรไดรับบริการดานความรู ทักษะ ประสบการณที่มีคุณภาพการจัดการ
หลักสูตรตองตอบสนองความตองการของสังคม
๗) คานิยมรวมของคนในองคกร (Shared values) บุคลากรทางดานการศึกษา
ควรมีจิตสำนึกการทำงานที่ดี บุคลากรควรมีจิตวิญญาณการทำงานเพื่อคุณภาพการศึกษา มี
ความมุงมั่นทุมเทในการทำงาน มีความจงรักภักดีตอองคกร มีวินัยการทำงานในองคกรโดย
เฉพาะดานการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเปนองคประกอบสำคัญ
๘) กลยุทธการบริหาร (Strategy) ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนการบริหารที่ชัดเจน
สถานศึกษาตองมีการระบุพันธกิจการจัดการที่ชัดเจน ควรมีเปาหมายการจัดการเชิงกลยุทธ
ควรมีการจัดการเชิงกลยุทธดานการพัฒนาสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล ตลอดถึงหลักสูตรควรมีตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ชัดเจน
แนวทางที่ไดนำเสนอการวิเคราะหตนเองตามหลักการบริหารของ 7’S McKinsey
นั้น เหมือนการวิเคราะหองคกรวาเราควรตองเพิ่มเติมเสริมสรางความเขมแข็งในดานใดบาง
ใหระบบการศึกษาของพระพุทธศาสนา เพราะวาหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา หลักการ
ศึกษา คือ การศึกษาวิธีการใชชีวิตของตนเองใหอยูกับธรรมชาติไดอยางถูกตองสวยงาม ทั้งนี้
การใชชีวิตดังกลาวจะตองมีการเกี่ยวพันกับระบบการศึกษา เมื่อการศึกษาเปนกระบวนการ
สำคัญที่จะผลิกผันใหชีวิตมีความเจริญงอกงามได การศึกษาจึงเปนเรื่องที่สำคัญเปนอยางยิ่ง

ı. ∫∑ √ÿª
การศึกษามีความสำคัญตอมนุษยเปนอยางมาก คำกลาวที่วาการศึกษาคือชีวิต และ
ชีวิตคือการศึกษา นี้ยังคงเปนความจริงอยูเสมอ ชีวิตมนุษยตั้งแตเริ่มปฏิสนธิในครรภมารดา
เริ่มมีการศึกษาบางแลว การศึกษาของมนุษยจะเริ่มอยางจริงจังก็ตอเมื่อชีวิตไดเริ่มลืมตาดู
โลก และจะตองศึกษาอยูตลอดไปจนกวาชีวิตจะจากโลกนี้ไป การศึกษาจึงมีความสำคัญตอ
บุคคล สังคม ประเทศชาติ และตอโลกเปนอยางยิ่ง เพราะมนุษยที่อาศัยโลกอยูจะตองอาศัย
กระบวนการทางการศึกษาสำหรับการพัฒนาตน เมื่อสมาชิกของสังคมไดรับการพัฒนาอยาง
มีคุณภาพแลว สังคม ประเทศชาติ รวมทั้งโลก ก็จะไดรับการพัฒนาตอไปดวย ในทาง
พระพุทธศาสนาถือวาการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาคนใหเปนผูมีชีวิตที่ดีงาม สามารถดำเนิน
ชีวิตไดอยางถูกตองและเกื้อกูลแกสังคม
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การจั ด การศึ ก ษาทางพระพุ ท ธศาสนา มี ก ารบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก การ
ศาสนศึกษา นับวามีความสำคัญมากตอการพัฒนาบุคลากรขั้นพื้นฐานตลอดจนไปถึงเปน
การพัฒนาสวนอื่นๆ ดวย เพราะไมวาจะทำการพัฒนาสวนใดตองเริ่มมาจากการพัฒนาคน
เสียกอน ดังนั้น การพัฒนาคนสามารถทำไดหลายๆ รูปแบบ อยางที่สำคัญที่สุดของการ
พัฒนาคนคือการใหการศึกษา ระบบการจัดการสถานศึกษาในพระพุทธศาสนาดวยศาสตร
สมัยใหม 7’S McKinsey จะทำใหเห็นคุณลักษณะขององคกรสถานศึกษาอยางชัดเจน เห็น
คุณภาพการจัดระบบงานในสถานศึกษาอยางครบถวน และเกิดคุณคาตอการพัฒนาคนทั้ง
องคความรูในวิชาการ สรางสรรคความเขมแข็งในวิชาชีพ สามารถใชเปนวิชาชีวิตไดอยาง
เหมาะสม มีความครบถวนทั้งโลกิยศาสตรและโลกุตรธรรมอยางสมบูรณ
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Ò. ∫∑π”
ในปจจุบันการพัฒนารูปแบบทางสังคมของมวลมนุษย มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใน
หลายลักษณะและมีชื่อเรียกที่แตกตางกันไป เชน สังคมสารสนเทศ สังคมแหงการเรียนรู แต
รูปแบบที่นาสนใจคือ เปนสังคมเศรษฐกิจฐานความรู โดยลักษณะสังคมที่เกิดขึ้นดังกลาวสง
ผลใหความรูกลายเปนทรัพยากรที่มีคายิ่งในการดำรงอยูของสมาชิกในสังคม โดยมีคำกลาวที่
อาจเคยไดยินอยูเสมอวา “ความรูคืออำนาจ” ดังนั้นในสังคมลักษณะนี้ การพัฒนาความรู
และสรางความรูใหมๆ เพื่อการอยูรอด เพื่อการแขงขันทางเศรษฐกิจ และเสริมสรางความ
เขมแข็งอยางยั่งยืนจึงเปนฐานที่สำคัญอยางยิ่งของกระบวนการพัฒนาตางๆ โดยเฉพาะ
ลักษณะที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจฐานความรูที่สำคัญ มี ๔ มิติ ประกอบดวย ๑) มิติ
สภาวะการแขงขัน ๒) มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ๓) มิติการสรางทุนมนุษย และ ๔) มิติ
การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน จะเห็นไดวามิติทั้ง ๔ ลวนเกี่ยวของกับทรัพยากร
มนุษยทั้งสิ้น ดังนั้น การที่องคการใดก็ตามจะดำรงสถานะและสามารถอยูรอดในสังคมยุค
ใหมนี้ จำเปนตองรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายนอก และภายในองคการใหมาก
ขึ้น คงตองใหความสำคัญกับทรัพยากรมนุษยเพิ่มมากขึ้น

∗ อาจารยคณะมนุษยศาสตร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา.
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การสรางเสริมความรูทางทฤษฏีทุนมนุษยจึงเปนแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
มนุษย เพื่อเพิ่มทุนมนุษยนำไปสูการพัฒนาองคกรและสังคม จากสภาพการพัฒนาที่ผานมา
“คน” เปนเพียงปจจัยการผลิต เพือ่ ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน การพัฒนาคน ใน
ความหมายของการพัฒนาคนอยางแทจริง โดยเฉพาะการพัฒนาคนเพื่อเพิ่มศักยภาพที่
ครอบคลุมทุกดาน ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในทุกระดับ ทุกกลุมอายุ โดยผาน
กระบวนการศึกษาอบรม วิจัยและพัฒนา เพื่อใหไดทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพอยางแทจริง
ทั้งนี้ กระบวนการในการพัฒนาจะตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกดาน
และตองคำนึงถึงประโยชนสูงสุดขององคกร ดังนั้น การเรงพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อสราง
ศักยภาพดานทุนมนุษย ใหเกิดขึ้นในทุกๆ ระดับของสังคม ถือไดวามนุษยเปนหัวใจและกลไก
สำคัญของกระบวนการพัฒนา เนื่องจากการพัฒนาคน หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะ
ตองไดรับการเอาใจใสโดยองคกร ตองมีการพัฒนาใหมีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความรูความ
สามารถ มีความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาองคกรใหยั่งยืนทามกลางการเปลี่ยนแปลง เพราะเชื่อ
วาหากทรัพยากรมนุษยมีคุณภาพยอมกอใหเกิดทุนมนุษยที่มีศักยภาพ๑
การพัฒนาทุนมนุษยจึงถือเปนกุญแจสำคัญที่จะนำไปสูความสำเร็จของการบริหาร
จัดการองคกรสมัยใหม โดยที่องคกรจะตองมีกรอบแนวทางการพัฒนาทั้งความรู ทักษะ
ทัศนคติที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองการใหเกิดการเรียนรู และนำไปสูการปฏิบัติโดยตองมี
กระบวนการสำคัญในการสรางความรู ความเขาใจ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อสรางจิตสำนึกใน
การมีสวนรวมในการแกไขปญหารวมกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองทำอยางเปน
ระบบ มี ก ระบวนการพั ฒ นาที่ ต อ เนื่ อ ง เพราะสภาพแวดล อ มและป จ จั ย ภายนอกมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา๒ ดวยเหตุนี้ การบริหารงานบุคคลในปจจุบันจึงหันมาใชวิธีการ
บริหารทุนมนุษยและการพัฒนาทุนมนุษยตามแนวพระพุทธศาสนากันมากขึ้น หากในองคกร
ใดมีทุนมนุษยที่ทั้งเกงและดี ก็เปนที่แนนอนวาองคนั้นยอมประสบความสำเร็จในการแขงขัน
ทุกๆ เวทีแหงการแขงขัน และในทางพระพุทธศาสนายังมีระบบการใหรางวัลและการลงโทษ
ซึ่งเทียบไดกับการใชพระเดชพระคุณในสมัยปจจุบัน นั่นคือ ใครทำดีก็ควรไดรับการยกยอง

๑ สำนั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา,

การพัฒนาองคกรและบุคลากรแนวคิดใหมในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๔๗), หนา ๑.
๒ พรธิดา วิเชียรปญญา, การจัดการความรูพื้นฐานและการประยุกตใช, (กรุงเทพมหานคร :
เอ็กซเปอรเน็ท, ๒๕๔๗), หนา ๑๕.
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ใครทำผิดก็ควรไดรับการลงโทษ ดังปรากฏใน เตสกุณชาดกวา “พึงขมคนที่ควรขม ยกยอง
บุคคลที่ควร ยกยอง”๓
จากเหตุผลที่กลาวมาทั้งหมด การพัฒนาทุนมนุษยตามหลักพุทธธรรม จะเปนการ
สรางการโมเดลการพัฒนาทุนมนุษยที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยังผลให
ประชาชนและประเทศชาติซึ่งเปนสวนหนึ่งของพลเมืองโลก มีความเจริญรุงเรืองสืบตอไป

Ú. §«“¡À¡“¬¢Õß°“√æ—≤π“∑ÿπ¡πÿ…¬å
ทุนมนุษย เปนคำที่ใชกันอยางกวางขวางและมีความซับซอนมากขึ้นและมีคำจำกัด
ความที่คอนขางหลากหลายบางครั้งดูเหมือนจะไมชัดเจนเทาที่ควร แตที่แนนอนคือ ทุน
มนุษยจะมีความหมายที่รวมถึงจำนวนปในการศึกษาเลาเรียนตามระบบและสวนอื่นๆ และ
ศักยภาพที่มีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูที่ดีและการสรางผลิตภาพของบุคคล หนวยงาน
และชาติ แนวคิดเรื่องทุนมนุษยไดรับความนิยมอยางแพรหลาย เพราะการเพิ่มทุนมนุษยนำ
ไปสูผลการผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปจจุบันความหมายของคำวา ทุน
มนุษยไดมีผูนำไปศึกษาและใหความหมายไวหลากหลาย ดังนี้
วีทเธอรี (Weatherly) กลาววา ทุนมนุษยไมใชหมายถึงคนขององคการโดยตรง
เนื่องจากคนจะควบคุมสิ่งที่เปนทุนมนุษยของตนเอง และมีอิสระที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน
จากตนทุนนั้นตามที่ตนเองเห็นวาเหมาะสมกับตนเอง ครอบครัว หรือชุมชนที่เขารวมดวย ดัง
นั้น เขาจึงใหความหมายเกี่ยวกับทุนมนุษยในฐานะที่เปนสินทรัพยขององคการวา หมายถึง
สวนประกอบตางๆ ที่สะสมมาตลอดชวงชีวิตของบุคคล ทั้งดานความรู ความคิดในการ
ประดิษฐสิ่งตางๆ พลังงานและความกระตือรือรนอยางแรงกลาที่บุคคลเลือกที่จะนำมาใชใน
การทำงานของตนเอง๔

๓ ขุ.ชา.

(ไทย) ๒๗/๑๙/๕๙๗.
A. Weatherly, “Human Capital-The lllusive Asset Measuring and
Managing Human Capital : A Strategic Imperative for HR”, SHRM Research Quatery,
(2003) : 3.
๔ Leslie
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บอนติส (Bontis) กลาววา ทุนมนุษยเปนองคประกอบพื้นฐานของทุนทางปญญา
โดยทุนมนุษยเปนตัวแทนของความรู ความเกง และประสบการณของผูปฏิบัติงาน๕
เดส และพิคเคน (Dess & Picken) กลาววา ทุนมนุษย หมายถึง สวนที่ประกอบ
ดวยความสามารถสวนบุคคล ความรู ทักษะ และประสบการณของพนักงานและผูบริหาร
ขององคการ ที่สอดคลองกับงานในความรับผิดชอบ รวมถึงความสามารถที่จะเปนแหลง
สะสมความรู ทักษะ และประสบการณโดยผานการเรียนรูของแตละบุคคล๖
ราสโตกิ (Rastogi) กลาววา คำนิยามและมุมมองของคำวาทุนมนุษยมีที่มาจากการ
ทีย่ งั ไมสามารถหาคำมาแทนสิง่ ทีห่ มายถึง ความรูแ ละการเรียนรู การสรางสรรคและนวัตกรรม
สมรรถนะและความรู ความสามารถ และจำเป น ต อ งมองที่ บ ริ บ ทด า นสิ่ ง แวดล อ มของ
องคการ๗
เดส และพิ ก เก น (Dess & Picken) ให ค วามหมายทุ น มนุ ษ ย ว า หมายถึ ง การ
ทำความเข า ใจเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ ป ระกอบอยู ใ นความสามารถของบุ ค คล ความรู ทั ก ษะและ
ประสบการณการทำงานของผูปฏิบัติงานขององคการและผูจัดการ ขณะเดียวกันเมื่อเขา
ทำงานที่สอดคลองกับศักยภาพของตนเอง สิ่งที่ไดรับจากการทำงานจะสะสมกลับมาเปน
ความรู ทักษะ และประสบการณโดยผานกระบวนการเรียนรูของบุคคล๘
รอส และรอส (Roos & Roos) ใหความหมายของทุนมนุษยวา ประกอบดวย๙

๕ Nick

Bontis and Jac Fitz-enz, “Intellectual Capital ROI : A Causal Map of
Human Capital Antecedents and Consequents”, Journal of Intellectual Capital Vol.3
(2002) : 223-247.
๖ Gregory G. and Joseph C. Picken, Beyond Productivity : How Leading
Companies Achieve Superior Performance by Leveraging their Human Capital,
(New York : American Management Association, 1999), p.8.
๗ P.N. Rastogi, “Sustaining Enterprise Competitiveness-is Human Capital the
Answer?”, Human Systems Management Vol.3 (2000) : 193-203.
๘ Gregory G. Dess and Joseph C. Picken, Beyond Productivity : How Leading
Companies Achieve Auperior Performance by Leveraging their Human Capital, p.8.
๙ G. Roos and J. Roos, “Measuring your company’s intellectual performance”,
Long Range Planning, Vol.3 (1997) : 147-155.
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๑) ความสามารถ (Competence) โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับความรูและ
ทักษะความรู จะเปนความรูทางดานวิชาการหรือดานเทคนิคที่เกิดจากการศึกษาเลาเรียน
๒) ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่ไดจากการฝกปฏิบัติอันเปนผลมาจากความสามารถของ
บุคคล
๓) ทัศนคติ (Attitude) จะขึ้นกับคุณลักษณะของบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงคอน
ขางนอย สิ่งเหลานี้เปนผลมาจากแรงจูงใจ พฤติกรรม และความประพฤติ
๔) ความสามารถทางสติปญญา ความกระตือรือรน (Intellectual Agility) จะ
ครอบคลุมนวัตกรรม ความยืดหยุน และคุณลักษณะในการปรับตัวทั้งในระดับองคการและ
ระดับบุคคล
กูด (Goode) กลาววา ทุนมนุษย หมายถึง ความรู ทักษะ ทัศนคติ ความถนัดและ
สวนประกอบอื่นๆ ของคนในการสรางผลิตภาพ๑๐
นิสดารก เวชยานนท กลาววา ทุนมนุษย หมายถึง คุณลักษณะตางๆ รวมถึงความ
สามารถที่มีอยูในตัวมนุษยอันไดแก ความรู ทักษะ ความสามารถ ซึ่งสวนหนึ่งเกิดมาจาก
มนุษยผูนั้น หรือใชเวลาและเงินในการสรางเสริม สะสม คงไว ทุนมนุษยไมไดเกิดขึ้นเฉพาะ
การเรี ย นในโรงเรี ย นเท า นั้ น แต ทุ น มนุ ษ ย ถู ก สะสมขึ้ น มาหลายทาง เช น การศึ ก ษา
ประสบการณในการทำงาน การยายถิ่นฐาน ประสบการณชีวิต การรักษาสุขภาพ รวมทั้งการ
คนควาหาขอมูลตางๆ สาเหตุที่นักเศรษฐศาสตรใชคำวา “ทุน” เนื่องจากตองมีเรื่องของเวลา
ความพยายาม เงิน ในการเสริมสรางทุนมนุษย ซึ่งเปนการลงทุนเชนเดียวกับการลงทุนปกติ
เพื่อใหไดคืนมาทีหลัง และการไดคืนมาไมจำเปนจะตองอยูในรูปของการคืนทุนเปนรูปตัวเงิน
อยางเดียว เงินเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น คนที่มีทุนมนุษยมากจะมีความสามารถและแนว
โนมที่จะมีรายไดมากกวาคนที่มีทุนมนุษยนอย จากการศึกษาของนักเศรษฐศาสตรพบวา คน
ที่จบปริญญาตรีหรือสูงกวา มักจะมีรายไดในชีวิตสูงกวา นอกจากนี้นักเศรษฐศาสตรยังพบ
อีกวา การศึกษาเปนการลงทุนที่ทำใหเกิดผลกำไรเชนเดียวกับการลงทุนดานสุขภาพ เพราะ
ทำใหคนสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น๑๑

๑๐ Richard

B. Goode, “Adding to the Stock of Physical and Human Capital”,
The American Economic Review Vol.2 (1959) pp. 413-426.
๑๑ นิ ส ดารก เวชยานนท , มิ ติ ใ หม ใ นการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย , (กรุ ง เทพมหานคร : กราฟฟ ก
ซิสเต็มส, ๒๕๕๑), หนา ๓-๔.
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ดนัย เทียนพุฒ กลาววา ทุนมนุษย หมายถึง มิติใหมที่เขามาเปลี่ยนแนวคิดของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ใหดึงความสามารถของคน ออกมาสรางมูลคาเพิ่มของทุนปญญาสิ่ง
เหลานีก้ ำลังเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล๑๒
ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ กลาววา ทุนมนุษย หมายถึง ความสามารถ ตลอดจนทักษะ
หรือความชำนาญ รวมถึงประสบการณของแตละคนที่สั่งสมอยูในตัวเอง และสามารถจะนำ
สิ่งเหลานี้มารวมดวยกันจนเกิดเปนศักยภาพขององคกร หรือเปนทรัพยากรที่สำคัญและมี
คุณคา ซึ่งจะทำใหองคกรนั้นมีความสามารถสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน๑๓
ปราชญา กลาผจัญ และพอตา บุตรสุทธิวงศ กลาววา ทุนมนุษย หมายถึง ตัวบุคคล
ผูมีพลังกาย พลังจิต มีกำลังแรงงานที่เขมแข็ง มีแรงใจที่สูงสง มีสติปญญาเฉลียวฉลาด มี
ทักษะสูงในหนาที่การงานที่ปฏิบัติในสาขาวิชาชีพตน ประกอบกับมีความคิดอานที่ล้ำเลิศ คิด
การณไกล มีวิสัยทัศนคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถประดิษฐคิดคนสิ่งตางๆ ที่ใหมๆ หรือ
ปรับปรุงสิ่งตางๆ ที่มีอยูแลวใหมีสมรรถนะที่สูงสงยิ่งขึ้น และใชความสามารถของตนในทุกๆ
ดาน เพื่อประโยชนในการผลิตสินคาและใหบริการตางๆ แกประเทศชาติของตน๑๔
ปรี ช า วั ช ราภั ย กล า วว า ทุ น มนุ ษ ย หมายถึ ง ความรู ทั ก ษะ ความสามารถ
ประสบการณและคานิยมที่คนในองคการมี และนำมาใชในการทำงานใหบรรลุผล๑๕
พิพัฒน กองกิจกุล กลาววา ทุนมนุษยนั้นก็เปนสินทรัพยชนิดหนึ่ง และเปนสินทรัพย
ที่ไมมีตัวตน (Intangible Asset) ซึ่งตามปกติแลวไมสามารถวัดเทียบเปนมูลคาทางธุรกิจได
แตในที่สุดแลว สามารถที่จะแปลงสภาพใหกลายเปนสินทรัพยที่สามารถวัดเทียบมูลคาออก
มาได และยังสามารถทำใหมีสภาพคลองไดอีกตางหาก สินทรัพยที่ไมสามารถวัดเปนมูลคาได
นี้จะมีมูลคาขึ้นมาไดก็เฉพาะในแงมุมที่เกี่ยวกับกลยุทธขององคกรเทานั้น แผนการอบรม
หนึ่งๆ เพื่อปรับปรุงดานคุณภาพจะใหผลกระทบที่แตกตางกันเปนอยางมากกับแผนการ
๑๒ ดนั ย

เที ย นพุ ฒ , บริ ห ารคนในทศวรรษหน า , พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๔, (กรุ ง เทพมหานคร :
เอ็กซเปอรเน็ท, ๒๕๕๑), หนา ๘๓.
๑๓ ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, ทุนมนุษย การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร :
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), ๒๕๕๐), หนา ๘.
๑๔ ปราชญา กลาผจัญ และพอตา บุตรสุทธิวงศ, การบริหารทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพขาวฟาง จำกัด, ๒๕๕๐), หนา ๔๕.
๑๕ ปรีชา วัชราภัย, “การพัฒนาเครือขายองคความรูสาธารณะดานการจัดการทุนมนุษย”,
วารสารขาราชการ ปที่ ๕๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๔๙) : ๑๑-๑๗.
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อบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการเจรจาตอรอง แลวอยางนี้แผนการอบรมใดที่จะใหมูลคามากกวา
กัน คำตอบก็คือขึ้นอยูกับกลยุทธขององคกร ฉะนั้นหากเรากำลังคิดเกี่ยวกับมูลคาของ
สินทรัพยหนึ่งที่ไมสามารถวัดเปนมูลคาไดนั้น เราตองใชกลยุทธเปนจุดอางอิง สินทรัพยทั้ง
หลายที่สนับสนุนตอการดำเนินกลยุทธขององคกร จะมีมูลคามากกวาสินทรัพยที่ไมสนับสนุน
ตอกลยุทธ๑๖
ชัยยุทธ ปญญสวัสดิ์สุทธิ์ กลาววา ทุนมนุษย หมายถึง ทรัพยสินใดๆ ก็ตามที่ไม
สามารถจะแยกออกจากตัวของมนุษย และสามารถกอใหเกิดรายไดหรือผลตอบแทนให
เจาของแรงงานในอนาคต ซึ่งรายไดหรือผลตอบแทนนั้นอาจอยูในรูปตัวเงินหรือไมก็ได อีกทั้ง
ยังมีคุณสมบัติที่แตกตางจากทรัพยสินอื่น กลาวคือ ทุนมนุษยมีลักษณะเปนทรัพยสินที่จับ
ตองไมได (Intangible) เปนนามธรรม อันประกอบดวย ความรู ทักษะหรือความชำนาญ
ความสามารถและประสบการณ ซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะที่อยูในตัวของมนุษยไมสามารถจะ
แยกออกจากกันได แตกตางจากทรัพยสินที่จับตองได (Tangible) ทางกายภาพ ทุนมนุษย
เปนสินทรัพยที่ไมมีการเสื่อมคาเหมือนดังสินทรัพยชนิดอื่น กลาวคือ ปกติทรัพยสินจะมีการ
เสื่อมคาลงตามอายุ และสภาพการใชงาน เชน อาคาร รถยนต และเครื่องจักร เปนตน๑๗
จากที่กลาวมาขางตนเกี่ยวกับความหมายของการพัฒนาทุนมนุษย สามารถสรุปได
วา ทุนมนุษย หมายถึง ทรัพยากรที่มีคุณคาและจำเปนตองมีการลงทุนตอการพัฒนาคนให
เกิดอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมกับบริบทขององคการหรือบุคคลนั้นๆ
เนื่องจากความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณของบุคคลมีความสำคัญตอการอยู
รอดขององคการ ที่จะสงผลตอการบรรลุตามเปาหมายขององคกรไมวาจะมาจากกลยุทธใดๆ
ก็ตาม รวมถึงการที่องคการและคนในองคการสามารถดำเนินกิจการไดในภาวการณแขงขัน
การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑๖ พิ พั ฒ น

ก อ งกิ จ กุ ล , ทุ น มนุ ษ ย , พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๒, (กรุ ง เทพมหานคร : เอ็ ก ซ ส เปอร เ น็ ท ,

๒๕๔๙), หนา ๓๙.
๑๗ ชัยยุทธ ปญญสวัสดิ์สุทธิ์, รายงานการวิจัยเสริมหลักสูตรเรื่อง ทฤษฎีการเจริญเติบโตแนว
ใหม พรมแดนแหงความรู, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๗), หนา ๑-๒.
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Û. °“√æ—≤π“¡πÿ…¬åμ“¡À≈—°∏√√¡∑“ßæ√–æÿ∑∏»“ π“
การพัฒนามนุษยมีแหลงใหญอยูที่มโนกรรมซึ่งเปนตนกำเนิดแหงอารยธรรมของ
มนุษยชาติที่ปรากฏในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนความเห็น ความเชื่อ เจตจำนง หรือทัศนคติ
เปนตน ซึ่งสงผลใหเกิดกายกรรม และวจีกรรม ตามมาอยางมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน
กลาวคือ เมื่อคิดอยางไรก็จะทำและพูดเชนนั้น หรือเมื่อทำและพูดอยางไรก็จะสะทอนถึง
ความคิดวาเปนอยางไร ดังนั้น การมีความเขาใจในมโนกรรมวามีความสำคัญและสงผลอยาง
ไร ทั้งตอตนเองและตอโลก ยอมจะทำใหเราสามารถเลือกที่จะประกอบมโนกรรมที่ถูกตอง
และสงผลดีทั้งตอตนและตอโลก นั่นคือการทำใหเกิดการพัฒนาตนและโลกไปในทิศทางที่ถูก
ตองพรอมกันไป๑๘
๓.๑ การพัฒนาตามความหมายของพระพุทธศาสนา ก็คือ ภาวนา หมายถึง การ
ทำใหเปนใหมขี นึ้ การฝกอบรม การพัฒนา ซึง่ มีการพัฒนาอยู ๔ ประเภทคือ
๑) กายภาวนา คือ การเจริญกาย พัฒนากาย การฝกอบรมใหรูจักติดตอเกี่ยวกับสิ่ง
ทั้งหลายภายนอกทางอินทรียทั้ง ๕ ดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางที่เปนคุณ มิใหเกิด
โทษ ใหกุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ
๒) สีลภาวนา คือ การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝกอบรมศีล ใหตั้งอยูใน
ระเบียบวินยั ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูร ว มกันกับผูอ นื่ ไดดว ยดี เกือ้ กูลแก
กัน
๓) จิตตภาวนา คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝกอบรมจิตใจ ใหเข็มแข็งมั่นคง
เจริญงอกงามดวยคุณธรรมทั้งหลาย เชน มีการเมตตา มีฉันทะ ขยันหมั่นเพียร อดทน มี
สมาธิ และสดชื่นเบิกบาน เปนสุขผองใส เปนตน
๔) ปญญาภาวนา คือ การเจริญปญญา พัฒนาปญญา การฝกอบรมปญญา ใหรู
เขาใจสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง รูเทาทันเห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทำใหเปน
อิสระ ทำตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดดวย
ปญญา

๑๘พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), การศึกษากับการวิจัย, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพ-

มหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๔), หนา ๘๓.
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ความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพระพุทธศาสนานั้น ตองพัฒนารวม
กันหลายอยาง เชน การพัฒนากาย การพัฒนาจิต การพัฒนาปญญาเขาดวยกัน จึงจะ
เปนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไมเนนอยางใดอยางหนึ่ง

Û.Ú ®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß°“√æ—≤π“¡πÿ…¬åμ“¡À≈—°∏√√¡∑“ßæ√–æÿ∑∏»“ π“
ความคิ ด พื้ น ฐานทางพระพุ ท ธศาสนาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย มี ๔
ประการดวยกัน คือ
๑) พระพุทธศาสนามองวา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปนธรรมชาติที่มีอยูและเปนไปตาม
ธรรมชาติในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย และมนุษยก็เปนสวนหนึ่งในระบบความ
สัมพันธแหงเหตุปจจัยของธรรมชาตินั้น เมื่อธรรมชาติเปนระบบความสัมพันธของเหตุปจจัย
มนุษยซึ่งเปนธรรมชาติสวนหนึ่งดวย ก็จึงเปนสวนหนึ่งอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุ
ปจจัยที่เปนองครวมอันนี้ การที่สิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัยนี้ เราเรียกวาความเปนไป
ตามกระบวนการของเหตุปจจัย โลกทั้งโลก จักรวาลทั้งจักรวาล เปนระบบความสัมพันธแหง
เหตุปจจัยทั้งสิ้น เมื่อมนุษยมาเปนพวกหนึ่งหรือประเภทหนึ่งอยูในระบบนี้ ก็อยูในระบบ
ความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนี้ดวย จะเรียกวาเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติหรือไมเปน ก็เปนไป
โดยอัตโนมัติเทานี้
๒) ในเมื่อมนุษยอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ ชีวิตและการ
กระทำของมนุษยก็ยอมเปนไปตามระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนั้น เพราะฉะนั้น มนุษย
ทำอะไรขึ้นมาก็มีผลในระบบเหตุปจจัยนี้ กระทบตอสิ่งภายนอกบาง กระทบตัวเองบาง และ
ในทำนองเดียวกัน สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอก ก็มีผลกระทบตอตัวมนุษยดวย คือทั้งในมุมกิริยา
และปฏิกิริยา ตัวเองทำไปก็กระทบสิ่งอื่น สิ่งอื่นเปนอยางไรก็มากระทบตัวเอง ขอสำคัญคือ
มองไปใหครบตลอดทั่วระบบความสัมพันธนี้ วาชีวิตและกิจกรรมการกระทำของตนเอง ทัง้
เปนไปตามระบบเหตุปจ จัยแลวก็ทำใหเกิดผลตามระบบเหตุปจ จัยนัน้ ดวย
๓) มนุษยเปนสัตวที่ฝกไดและตองฝก คือ เปนสัตวที่พัฒนาได ขอนี้ถือวาเปนความ
คิดรากฐานที่สำคัญที่สุด การเกิดระบบจริยธรรมในพระพุทธศาสนาขึ้นมาก็เพราะถือวา
มนุษยเปนสัตวที่ฝกไดและตองฝก หลักนี้เปนแกนสำคัญของจริยธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่ง
ทำใหจริยธรรมมีความหมายเทากับการศึกษา และเพราะเหตุที่มนุษยเปนสัตวที่ฝกฝนพัฒนา
ได จริยธรรมจึงเปนระบบที่มีความประสานกลมกลืน เชน ทำใหจริยธรรมกับความสุขเปน
สภาพที่พัฒนาไปดวยกันได หรือเปนจริยธรรมแหงความสุข หลักการนี้ถือวาความประเสริฐ
ของมนุษยอยูที่การฝกฝนพัฒนา ถาไมพัฒนาแลวมนุษยไมประเสริฐ และมนุษยนั้นเมื่อ

การพัฒนาทุนมนุษยในฐานะพลเมืองตามหลักพุทธธรรม

655

พัฒนาแลวสามารถเขาถึงอิสรภาพและความสุขไดจริง สิ่งนี้เปนขอยืนยันของพระพุทธศาสนา
วา มนุษยเปนสัตวที่พัฒนาไดจนประเสริฐสุด เขาถึงอิสรภาพและความสุขไดจริง
๔) ความสามารถของมนุษยที่พัฒนาแลวอยางหนึ่ง คือการทำใหความแตกตาง
กลายเปนความประสานเสริมเติมเต็มกลมกลืนซึ่งกันและกัน ทำใหเกิดความสมบูรณและ
ดุลยภาพ เมื่อมนุษยยังไมพัฒนา ทำใหเกิดความแตกตางเปนขัดแยงหรือเกิดความสับสน
แลวความแตกตางก็กลายเปนความขัดแยง ศักยภาพของการพัฒนาคือ การทำใหคนสามารถ
ทำใหความขัดแยงมีความหมายเปนความประสานเสริม การพัฒนามนุษยอยางนี้จะตองมา
ประยุกตเขากับการแกปญหาสภาพแวดลอมทั้งหมด
เครื่องวัดการพัฒนาของมนุษยที่แทจริง คือการที่มีความสามารถยิ่งขึ้นๆ ในการ
ทำใหความเปนอยูรวมกันระหวางมนุษยและสรรพสิ่งทั้งหลายเกื้อกูลเอื้อประโยชนแกกัน
มากขึ้น เบียดเบียนกันนอยลง และทำใหโลกอุดมสมบูรณงดงามเหมาะแกการอยูอาศัยมาก
ยิ่งขึ้น๑๙
จากแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งสี่ประการนี้ จะเห็น
ไดวา มนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ เปนไปตามระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยของ
ธรรมชาติ เมื่อมนุษยกระทำกิจกรรมใดขึ้นมา ก็จะมีผลกระทบตอตนเองและสภาพแวดลอม
หากมนุษยฝกฝนตนเองไปในทางใฝดี รูจักพัฒนาตนเองแลว ชีวิตจะมีความสมบูรณและ
ดุลยภาพ สามารถอยูรวมกันกับสังคมโดยไมมีความขัดแยง

Ù. À≈—°æÿ∑∏∏√√¡ ”À√—∫°“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å
พระพุทธศาสนาไดแบงจุดหมายของชีวิตออกเปน ๒ ระดับ คือ จุดหมายระดับ
โลกี ย ะและระดั บ โลกุ ต ตระ การจะเข า ถึ ง แต ล ะจุ ด หมายนั้ น มี วิ ธี ก ารที่ แ ตกต า งกั น และ
คุณสมบัติของผูสำเร็จในแตละเปาหมายก็แตกตางกันเชนกันพระพุทธศาสนาใหมนุษยเปน
ศู น ย ก ลางในการพั ฒ นา กล า วคื อ มนุ ษ ย ต อ งเป น ผู ก ระทำด ว ยการฝ ก ฝนอบรมให เ กิ ด
คุณสมบัติภายในตน ซึ่งไดแกคุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต และทางปญญาที่สงผลไปสู
ภายนอกตน เปนความสัมพันธกับมนุษยและวัตถุ ซึ่งแสดงออกผานพฤติกรรมทางกายและ
วาจา ดังนั้น มนุษยจึงเปนผูกระทำ หรือผูสรางใหเกิดมีคุณสมบัติดังกลาวนี้ ใหเกิดการพัฒนา
๑๙พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺ ต), การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน, พิมพครัง้ ที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร :

สหธรรมิก, ๒๕๕๐), หนา ๑๕๑.
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ในแงความเปนมนุษย และมนุษยก็ยังเปนผูที่ถายถอดคุณสมบัติที่ตนทำใหมีขึ้นไปสูภายนอก
ซึ่งเปนการพัฒนาในแงของทรัพยากรมนุษย ดวยเหตุนี้เมื่อพระพุทธศาสนาเนนความสำคัญ
ของมนุษยดวยการพัฒนา ดังนั้น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีตอมนุษยในแงบทบาทที่
ควรพิจารณาตอไป
หลักพุทธธรรมที่นำมาประยุกตใชในการพัฒนามนุษย ซึ่งมีความจำเปนจะตอง
ฝกฝนตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อใหการดำรงอยูดวยความไมประมาท ไมเมาใน
ชีวิต เมาในความมั่งมี เมาในสิ่งนั้นในสิ่งนี้ ซึ่งเปนสิ่งไมถาวรแตประการใดเลย นอกจาก
ธรรมะที่เปนยารักษาในใหพนจากความทุกข แมเราจะมีความเกิด ความแก ความเจ็บ ความ
ตายเปนกฎธรรมดาของโลก แตถารูจักพัฒนาตนใหปฏิบัติตอการดำเนินชีวิตที่ดีแลว ยอม
ดำเนินชีวิตอยางมีคุณภาพไปในตัวเองดวยเหตุผลที่จะตองมีการพัฒนาทุนมนุษยซึ่งถือวาเปน
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคายิ่ง ดังกลาวมาแลวขางตนจึงขอเสนอหลักพุทธธรรม ที่สามารถนำ
ไปใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาทุนมนุษยตามแนวพระพุทธศาสนาดังนี้

Ù.Ò À≈—°∏√√¡ ”À√—∫∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสวนสำคัญในการดำเนินชีวิต จึงจำเปนตองมีหลัก
ธรรมสำหรับดำเนินชีวิต ผูเขียนขอนำเสนอในเบื้องตนดังนี้
อิทธิบาท ๔๒๐ คือ คุณเครือ่ งใหถงึ ความสำเร็จ หรือ คุณธรรมทีน่ ำไปสูค วามสำเร็จแหง
ผลทีม่ งุ หมาย ประกอบดวย
(๑) ฉันทะ ความพอใจ คือ ความตองการทีจ่ ะทำ ใฝใจรักจะทำสิง่ นัน้ อยูเ สมอ และ
ปรารถนาจะทำใหไดผลดียงิ่ ๆ ขึน้ ไป
(๒) วิรยิ ะ ความเพียร คือ ขยันหมัน่ ประกอบสิง่ นัน้ ดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน
เอาธุระไมทอ ถอย
(๓) จิตตะ ความคิด คือ ตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทำและสิ่งนั้นดวยความคิด เอาจิตฝกใฝ
ไมปลอยใจใหฟงุ ซานเลือ่ นลอยไป
(๔) วิมังสา ความไตรตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญ
ตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบขอยิง่ หยอนในสิง่ ทีท่ ำนัน้ มีการวางแผน วัดผล
คิดคนวิธแี กไขปรับปรุง๒๑
๒๐ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๖/๒๗๗.
๒๑ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร

ฉบับประมวลธรรม, พิมพ
ครั้งที่ ๑๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๑๖๐.
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ในบรรดาหลักธรรมที่ใชในการพัฒนามนุษยที่ปรากฏในหลักคำสอนทางพระพุทธ
ศาสนาซึ่งมีหลายประการนั้น อิทธิบาท ๔ ประการนี้จัดวาเปนหลักธรรมที่มีความสำคัญมาก
เพราะเปนหลักธรรมที่จำเปนในการพัฒนามนุษยใหประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
กลาวคือ เมือ่ มนุษยมคี วามพึงพอใจทีจ่ ะพัฒนาตนเองใหมคี วามโดดเดนในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ แลว
ใชความพากเพียรพยายามที่จะพัฒนาตนใหบรรลุถึงเปาหมายที่ตั้งเอาไวนั้น โดยอาศัยความ
ตั้งใจ รูจักเอาใจใสตอภารกิจนอยใหญที่จะนำไปสูเปาหมายดวยความรอบคอบสุขุมตามหลัก
เหตุผล ก็จะทำใหมนุษยกลายเปนพลเมืองที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและเปนพลเมืองที่มี
คุณภาพของสังคมได

Ù.Ú À≈—°∏√√¡ ”À√—∫ºŸâ¡’Àπâ“∑’Ëæ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å
พรหมวิหาร ๔ ประกอบดวย เมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา๒๒ คุณธรรมสำหรับผูเ ปน
ใหญ หลักความประพฤติทปี่ ระเสริฐบริสทุ ธิท์ ตี่ อ งมีไวเปนหลักใจและกำกับความประพฤติและ
ปฏิบตั ติ นตอมนุษยสตั วทงั้ หลายโดยชอบ
(๑) เมตตา ความรักใคร ปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข มีจติ อันแผไมตรีและคิดทำ
ประโยชนแกมนุษยสตั วทวั่ หนา
(๒) กรุณา ความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข ใฝใจในอันจะปลดเปลื้องบำบัดความ
ทุกขยากเดือดรอนของปวงสัตว
(๓) มุทิตา ความยินดี ในเมื่อผูอื่นอยูดีมีสุข มีจิตผองใสบันเทิง กอปรดวยอาการ
แชมชืน่ เบิกบานอยูเ สมอ ตอสัตวทงั้ หลายผูด ำรงในปกติสขุ พลอยยินดีดว ยเมือ่ เขา
ไดดมี สี ขุ เจริญงอกงามยิง่ ขึน้ ไป
(๔) อุเบกขา ความวางใจเปนกลาง อันจะใหดำรงอยูใ นธรรมตามทีพ่ จิ ารณาเห็นดวย
ปญญา คือมีจติ เรียบตรงเทีย่ งธรรมดุจตราชัง่ ไมเอนเอียงดวยรักและชัง พิจารณา
เห็นกรรมทีส่ ตั วทงั้ หลายกระทำแลว อันควรไดรบั ผลดีหรือชัว่ สมควรแกเหตุอนั
ตนประกอบ พรอมทีจ่ ะวินจิ ฉัยและปฏิบตั ไิ ปตามธรรม รวมทัง้ รูจ กั วางเฉยสงบใจ
มองดู ในเมื่อไมมีกิจที่ควรทำ เพราะเขารับผิดชอบตนไดดีแลว เขาสมควร
รับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรไดรบั ผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน๒๓

๑๒๔.

๒๒ ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๒๗/๒๕๖.
๒๓ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร
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หลักพรหมวิหาร ๔ นี้นับวามีความสำคัญอยางยิ่งตอผูใหญหรือผูที่มีหนาที่บริหาร
ปกครองคน มนุษยไมสามารถอยูรวมกันไดอยางปกติสุข หากไดผูนำที่ขาดพรหมวิหารธรรม
กระบวนการพัฒนามนุษยก็จะไมสมบูรณ แตถาไดผูนำที่มีพรหมวิหารธรรม กลาวคือ มี
เมตตาหรือความรัก แกลูกนองและเพื่อนมนุษยดวยกัน มีความกรุณา รูจักชวยเหลือตาม
สมควร มีมุทิตา รูจักแสดงความยินดีและใหกำลังใจในการทำงานแกลูกนองและเพื่อนมนุษย
ไมริษยากัน และมีอุเบกขา รูจักวางเฉย วางใจเปนกลาง เพื่อใหลูกนองและเพื่อนมนุษยได
พิสูจนผลการกระทำดวยตัวของเขาเองบาง หลังจากที่ไดชวยประคับประคองเขาบางแลว ก็
จะเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหมีระบบการพัฒนามนุษยใหกลายเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ
ตามหลักพุทธธรรมได

ı. ∫∑ √ÿª
การพัฒนาทุนมนุษย ถือวาเปนปจจัยขับเคลื่อนที่มีความสำคัญเปนอยางมากตอ
ทุกๆ องคกรในยุคโลกาภิวัตน กลาวไดวาความสำเร็จขององคกรขึ้นอยูกับทุนมนุษยในองคกร
ในยุคปจจุบันการแขงขันศักยภาพของมนุษยในดานความรู ถือวาเปนตัวบงชี้ที่สำคัญของ
ผลผลิตสวนบุคคลและประเทศชาติ ตัวอยางที่ชัดเจนที่มีการลงทุนทางมนุษยทั้งในเรื่องการ
ศึกษา การฝกอบรมและสุขภาพ เชน ญี่ปุน ไตหวัน ฮองกง เกาหลีใต และประเทศอื่นๆ อีก
หลายประเทศ ซึ่งไดใหความสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษยมาก ผลปรากฏวาประชาชนมี
ความศึกษาดี สุขภาพดี มีความสามารถสูง และ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดเปนปจจัยนำพา
ประเทศไปสูความสำเร็จ อนึ่งในทางพระพุทธศาสนาก็มีหลักในการพัฒนาทุนมนุษยเชน
เดียวกันซึ่งมีหลักการพัฒนามนุษยทั้งในระดับโลกียะและระดับโลกุตระ โดยเปาหมายการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพระพุทธศาสนามี ๓ ประการ คือ ๑) พัฒนาทรัพยากร
มนุษยในองคกรใหทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สนองความจำเปนขององคกร มีความ
สามารถในการประกอบสัมมาอาชีวะ โดยใชหลักธรรม อิทธิบาท ๔ และพรหมวิหารธรรม
เพื่อใหบรรลุเปาหมายในระดับโลกียะ ๒) นอกจากพัฒนาคนใหเปนคนเกง มีความสามารถ
แลวยังตองมีศีลธรรม จริยธรรม ทำงานไดอยางมีความสุข มีสุขภาพจิตดี เปนคนดีของสังคม
ประเทศชาติ ๓) พัฒนามนุษยไปสูระดับอุดมคติตามหลักพุทธธรรม คือ สูระดับนิโรธหรือ
นิพพาน ซึ่งจะทำใหมนุษยมีความสุขที่แทจริงหรือมีสภาพของการดับทุกขอยางสิ้นเชิง
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